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EDITORIAL

Codi Morse
Corren diverses llegendes sobre l’origen del codi Morse, jo he decidit quedar-me amb la història tragicoromàntica que em va explicar un amic i que, si
no és del tot certa, és prou bonica.
Sembla que Samuel Morse, abans de ser conegut com a inventor, va guanyar-se un nom com a pintor, sobretot de retrats, fins a ser un dels fundadors,
l’any 1826, de l’Acadèmia Nacional de Dibuix de Nova York. Combinava la
passió per l’art i la pintura amb l’interès per l’electricitat. Samuel va haver de viatjar i instal·lar-se a Washington per pintar un retrat del Marqués de Lafayette.
Poques setmanes després va rebre un missatge del seu pare informant-lo
que la seva dona s’havia posat molt malalta. Uns dies més tard va tornar a
rebre una carta anunciant que ella havia mort. Arran de la pèrdua de la seva
esposa va decidir treballar dia i nit per trobar un sistema de comunicació de
llarga distància més ràpid que els cavalls, i així va arribar el telègraf.
El codi Morse s’ha utilitzat sobretot per mar i aire, l’associem a guerres i a
espies però també a la supervivència. Tenir nocions d’aquest codi de comunicació ens pot ser molt útil per a les agosarades sortides a la muntanya o si decidim fer bivac al turó de l’Home. Aprofiteu bé aquest número estiuenc per fervos el vostre kit de supervivència, aprendre tots els sistemes de comunicació
nàutica, pensar en el sentit del progrés, sortir de festa major, refrescar-se al
cinema o als museus… i recordar que els culturistes no fem vacances!

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
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CINEMA

TALLER

Wall-E

Andrew Stanton
EUA, 2008

Per:

Andreu Gabriel i Tomàs

L’exposició del CosmoCaixa Robots. Els humans i les màquines arriba acompanyada de propostes tan suggeridores com la del cicle de cinema –ideal per a famílies una mica noctàmbules– Cosmonits de pel·lícula, dedicat enguany a les relacions de la robòtica amb l’ésser humà. En un cicle sobre robòtica no hi podia faltar,
és clar, un film com el de Wall-e, d’Andrew Stanton, una de les pel·lícules recents
més importants que ha tractat aquest tema tan fructífer. Estrenada fa (ja!) una dècada, la producció de Pixar va constatar que el cinema d’animació és l’únic format
on cap la tradició del cine nord-americà amb menys filtres. Si el pròleg d’Up aconseguia resumir en deu minuts moltes de les convencions de la comèdia romàntica
i el melodrama clàssics, la primera meitat de Wall-e és un compendi de tots els
trets del cinema còmic mut i una demostració que amb senzillesa es pot arribar a
entretenir més que no pas amb certes pirotècnies accelerades que pateixen molts
films dedicats últimament a la canalla. Per si no hi havia prou al·licients, la projecció
ve precedida d’un concert de la banda The Soul Titoo’s.

CosmoCaixa

En espiral
Per:

Clara Queralt

Avall, avall, avall... Alícia cau per la lloriguera i durant el descens imagina com serà
l’altra banda de la Terra: «Serà divertit anar a parar a un lloc on les persones caminen de cap per avall!», es diu. La continuació d’Alícia al país de les meravelles ja la
coneixeu i si l’univers carrollià us captiva, no podeu deixar de fer l’activitat familiar
que el MACBA proposa per acostar-se a l’obra de Melanie Smith, una retrospectiva
que gira al voltant de la farsa i l’artifici, del qüestionament de la racionalitat i de
l’absurd com a mecanisme de deconstrucció.
Tal com Alícia apareix en un món meravellós, anàrquic i sense sentit, en aquest
taller es proposa la descoberta de l’estranyament, l’absurd i el canvi d’escala o de
format a partir de l’obra Spiral City de Smith. La imatge de l’espiral, amb la seva
forma i moviment, en la natura i l’art ens acompanyaran al llarg de l’activitat. Així,
els participants traçaran el rastre d’una espiral efímera per filmar-ne el moviment,
faran classes de ball des de l’experiència d’allò desconegut i acabaran reinterpretant escenes del conte de Lewis Carroll amb el propi cos.
No sentiu la temptació d’anar a prendre el te amb els folls? De veure el MACBA
convertit en l’habitació del conill blanc? I si...

MACBA

2 d’agost a les 21 h, concert. A les 22 h, projecció de la pel·lícula.
A partir de 6 anys / 6 €, 50% descompte clients CaixaBank / Durada: 103 min
agenda.obrasocial.lacaixa.es

Dimecres d’agost a les 11.30 h
De 6 a 12 anys / 3 €, gratuït amb carnets Família i Amic
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EXPOSICIÓ / TALLER

Gala Salvador Dalí. Una habitació pròpia a Púbol
Per:

Montse Martín

No, no és una altra exposició de Dalí. No és una altra retrospectiva del geni on
podrem veure per enèsima vegada les seves excentricitats, ni les obres més desconegudes, ni un reconegut per la seva poc revisada obra primerenca. Ara el protagonisme és per a la Gala. I qui és la Gala? Molts la coneixen com l’artista sense
obra. La gran dona de. Però què sabem realment d’ella? La Gala és musa, però
també ombra, poder i enigma.
Per aportar una mica de llum sobre aquest personatge, el MNAC organitza una exposició que ens acosta a aquest inquietant personatge. Per fi —i ja era hora— la trobem
a ella en primera fila i és ell qui es troba en segon pla. La mostra descobreix una Gala
disfressada de musa que enfila el seu propi camí com a artista total; i és que la Gala
tant escrivia com dissenyava roba, a més de ser una figura clau en l’obra de Dalí.
Per als més intrèpids i inconformistes, no us podeu perdre les activitats que ha
preparat el MNAC. En una d’elles podreu ajudar a resoldre la inesperada desaparició de Dalí, si sou bons observadors i si us fixeu bé en els objectes de la Gala i
en les obres de l’exposició. A mesura que aneu resolent els enigmes, potser tot us
semblarà una mica confús... però quan finalment entregueu les respostes al taulell,
una darrera pista us permetrà resoldre el misteri. Si el que us agrada són els jocs
de pistes, no us podeu perdre En els somnis de Gala... Tota una aventura d’allò
més surrealista i enigmàtica!

MNAC

Fins al 14 d’octubre / Joc autoguiat: 5 de setembre de 18 h a 21 h i 7 d’octubre de 10 h a 15 h
A partir de 7 anys / Activitats gratuïtes incloses amb l’entrada / museunacional.cat
08
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EXPOSICIÓ

EXPOSICIÓ / ACTIVITAT

Turbulències
Per:

Olga Portella

Aquest any el Musée du Louvre, el British Museum i Disney han estat tres convidats de luxe en un CaixaForum que no para de créixer i sorprendre’ns amb noves
propostes. Tot un encert per a aquelles famílies culturistes que busquen a Montjuïc
un pla rodó lluny del tràfec de la ciutat.
Fins a l’octubre teniu l’oportunitat de veure-hi la nova exposició d’art contemporani
Turbulències, que recull algunes peces de la col·lecció “la Caixa”. Obres adquirides
recentment i d’altres més conegudes que projecten una reflexió crítica sobre el
món, el seu passat i el seu present.
L’espai educatiu espera els nens i nenes amb un taller per treballar la narrativa de
l’art que, a diferència de les notícies, és capaç d’expressar problemàtiques que ens
envolten mitjançant símbols i imatges indirectes. L’activitat es pot completar amb
una visita guiada a través d’una selecció d’obres.
Per als qui prefereixin visitar-la sols, al llarg de la mostra una sèrie de preguntes
acompanyen les peces exposades. Una proposta del museu per a grans i petits que
ens obliga a reflexionar sobre les contradiccions i les tensions socials del nostre món.
Una exposició que sacseja i ens convida a ser més que «simples espectadors».

CaixaForum

La ciutat dels espies
Per:

Montse Rivero

Una frase manllevada de les Memòries de l’escriptor Josep M. de Segarra —«Europa s’havia encès pels quatre costats, i [els catalans] teníem flames a la frontera»—serveix per titular l’exposició que fins al 18 de novembre estarà oberta al
Museu d’Història de Catalunya i que focalitza l’impacte que sobre aquesta regió va
tenir la Primera Guerra Mundial (juliol del 1914 – novembre del 1918).
Catalunya es va mantenir oficialment neutral, però la Gran Guerra no va trigar a
fer-se notar en la societat catalana.
Acompanyant aquesta exposició, el Museu d’Història de Catalunya ofereix una activitat familiar inspirada en una professió que mai falta a les guerres —siguin reals o
fredes— els espies, homes i dones que, camuflats darrere personatges inofensius,
treballen per obtenir informació que ajudi el seu bàndol a guanyar la guerra.
L’escenari triat és la ciutat de Barcelona i els protagonistes destinats a fer missions
secretes, sabotatges i a escriure en codis xifrats són periodistes, diplomàtics, infermeres, pinxos de carrer, telefonistes o actrius, personatges tal vegada inspirants
en persones reals, com la cèlebre Mata-Hari, que es diu que va fer d’espia a Barcelona. La ciutat dels espies té tots els ingredients per endinsar-se en la geografia
de Barcelona i en les tècniques que aquests peculiars servidors públics empren per
aconseguir els seus objectius. La ciutat dels espies és una activitat, de ben segur
emocionant, que tanmateix hauria de posar-se al dia en qüestió de gènere.

Museu d’Història de Catalunya

Fins al 21 d’octubre
Visita familiar / 2 €, 50% descompte clients CaixaBank

Fins al 18 de novembre / A partir de 8 anys / 15 € / mhcat.cat
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TITELLES

Rutines
Per:

Ester Bueno

Eugenio Navarro és un d’aquells titellaires dels de sempre. Dels que han anat fent
ofici, any rere any. A foc lent, però ferm. Dels que han voltat pel món amb gran èxit
de públic. Dels mestres i professionals amb talent que es veien en aquella antiga
sala que havia estat el Teatre Malic. Com en dèiem alguns, «la Malic del carrer
Fusina», desapareguda ara ja fa uns quants anys. Sí, Eugenio Navarro, fundador
d’aquella petita catedral, té el domini de la manipulació, la virtut de la tècnica i
l’expertesa de la maduresa.
Rutines és una picada d’ull a aquella sala del costat del Born que té com a protagonista un personatge que es diu Malic. En Malic visita La Puntual. Potser li’n
dona el testimoni, podríem afegir els més melancòlics. I segur que no ens equivocaríem, perquè La Puntual ja és tot un referent en el panorama teatral titellaire.
L’espectacle d’Eugenio Navarro presenta un titella que ens recorda la nostra infantesa, que connecta la mirada de l’adult i de l’infant. Amb ell reconeixem els números
clàssics, equilibrats, inspirats en la tradició popular europea. I també ens mostra
alguns dels personatges més emblemàtics del repertori de titelles. Si voleu veure
un espectacle dels de tota la vida, sens dubte, no us perdeu Rutines!

La Puntual

3, 4, 5 i 31 d’agost i 1, 2, 7, 8 i 9 de setembre a les 19 h, excepte diumenges, a les 18 h
A partir de 3 anys / lapuntual.info
13
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TALLERS / ARTS PLÀSTIQUES

Tallers artesans
Per:

Marc Torres

El Poble Espanyol aplega una vintena de tallers artesans amb l’objectiu de mostrar la importància d’aquesta activitat a Barcelona i Catalunya. És per això que la
Generalitat de Catalunya el va distingir amb el títol de Zona d’Interès Artesanal. En
ple estiu, cada diumenge d’agost, tindreu l’oportunitat de tastar alguns dels tallers i
convertir-vos en professionals de l’artesania.
El tastet comença amb una de les tècniques més especials: l’esmalt al foc. Amb
aquesta tècnica, podreu decorar un penjoll i entendreu per què és imprescindible
l’ús del forn. La Júlia del Taller Vitraloi us aproparà a la màgia dels vitralls i seguireu
tots els passos necessaris per aconseguir fer la vostra peça.
Sabeu amb quines eines es treballa el cuir i com s’hi pot gravar el vostre nom? I us
imagineu què en pot sortir d’un tros de roba, que no sigui un vestit? I sabíeu que
amb la sal, a més de cuinar, també s’hi pot jugar?
Diumenge rere diumenge, descobrireu diferents materials, el seu ús, com es treballen i, sobretot, copsareu l’art i la satisfacció del treball amb les mans.

Poble Espanyol

Diumenges d’agost de 10.30 a 13.30 h
A partir de 3 anys / Preu: Inclòs en el preu de l’entrada
poble-espanyol.com
14
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FESTA POPULAR

Festa Major de Gràcia
Per:

Infraganti

La Mare de Déu d’Agost dona el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia, que
fa un any celebrava el seu bicentenari. Segons el que expliquen diferents escrits,
l’origen de la festa gracienca es troba a la Guerra de Francès i, segons la premsa
del moment, els primers carrers guarnits s’aplegaven en els sectors de la vila més
poblats, que inicialment s’adornaven amb brancatge i flora i que , a poc a poc, es
va tendir cap a guarniments que s’assemblen més als que coneixem avui i que tant
caracteritzen la festa.
Cada carrer, plaça i racó de la vila ofereix concerts, tallers, sopars, espectacles i un
munt d’activitats variades adreçades a tota mena de públics. Nosaltres us oferim
una petita selecció especialment dedicada a tots els culturistes, però us recomanem que tafanegeu el programa per decidir-vos.
Hi haurà cinema a la fresca amb les projeccions de Harry Potter i la pedra filosofal,
al carrer Joan Blanques, i la premiada Coco, a Maspons. L’Estenedor oferirà un
dels seus clàssics espectacles de titelles. A l’espai Joanic, l’Esbart Vila de Gràcia
organitzarà tallers de dansa que inclouran des de balls medievals fins a hip-hop.
Rumba i Son de Gràcia oferirà un taller per a petits rumberos i també hi haurà un
espai per als qui vulguin veure el drac i el bestiari gracienc.
Ah, i no us perdeu les xocolatades!

Vila de Gràcia

Festa Major de Sants
Per:

Marc Torres

Si encara teniu ganes de més de festa major i seguir gaudint de carrers ben engalanats, acosteu-vos al barri de Sants. Sant Bartomeu us hi espera!
A part de la tradicional cercavila, el ball de gegants, l’exhibició castellera i l’esperat
correfoc amb totes les colles del barri, el programa familiar és completíssim: jocs
infantils, gimcanes, xocolatades, cinema a la fresca, contacontes, guerres d’aigua
i escuma, etc.
Al carrer Papin, hi actuarà la companyia Daquídallà presentant el seu espectacle
musical i culinari Nyam, nyam, una proposta dirigida als infants de fins a 3 anys.
I sense deixar la cuina, el matí del diumenge 19, a Rossend Arús, L’Estenedor
Teatre oferirà la Poetada gratinada, un repàs de poemes que ajudaran a elaborar
la recepta perfecta per a uns convidats ben especials. L’Estenedor repetirà i representarà Contalleres, un espectacle de petites històries en el qual utilitzen diferents
tècniques titellaires.
Durant aquests dies de festa major, també tindreu l’oportunitat d’endinsar-vos en el
món del circ amb el taller que oferirà el centre de creació i formació La Sala. Però ja
us avisem que és possible que amb aquest tastet no en tingueu prou i que vulgueu
fer més incursions en l’art circense.

Sants – Montjuïc

Del 15 al 21 d’agost / Per a tota la família / Consulteu el programa / festamajordegracia.cat

Del 18 al 26 d’agost / Per a tota la família / Consulteu el programa / festamajorsants.cat
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TALLERS / MÚSICA / ART AL CARRER

Park(ing) day Barcelona
Per:

Clara Drudis

Segur que en més d’una ocasió has mirat Barcelona i has deixat anar un «això seria millor si...». A nosaltres no ens enganyes! T’agradaria participar en el disseny de
la ciutat on vius, oi? El Park(ing) day Barcelona et dona l’oportunitat de participar-hi
i de fer sentir la teva veu.
El 21 de setembre la ciutadania transformarà temporalment les places públiques
d’aparcament en altres formes d’espai públic: reflexiona, dissenya i munta una maqueta de la ciutat tal com t’agradaria que fos... i explica-ho als altres!
Park(ing) day és una creació col·lectiva i una reivindicació de l’espai públic que
posa al centre les persones i el medi ambient. Enguany retrà homenatge a Jane
Jacobs i tractarà l’urbanisme feminista.
Més de dues-centres ciutats celebren el Park(ing) day, no pots faltar-hi!

Diferents espais de la ciutat
21 de setembre de 9 a 21 h
Per a tota la família
Consulteu la programació
parkingdaybcn.org
18
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LLIBRE

Look Dr. Miró
Enric Jardí

Combel Editorial
Per:

Gina Clotet / umpalumpa.info

Al Dr. Miró li agrada mirar-ho tot detingudament així que ens convida a obrir els ulls
i fixar-nos en cadascuna de les il·lustracions d’aquest llibre. De la seva mà descobrirem que no tot és el que sembla i que el nostre cervell sovint ens enganya i veu
allò que vol veure. I mirant i jugant observarem un munt d’il·lusions òptiques que ens
faran veure, per exemple, tot de colors allà on no n’hi ha o punts negres que es belluguen saltironejant davant els nostres ulls. També descobrirem algunes paradoxes
que ens faran pensar i entendre que de vegades les coses són i no són alhora. Amb
els objectes que amaga el sobre de les guardes, podrem jugar i experimentar amb
algunes de les pàgines posant a prova els nostres sentits.
Un llibre per entendre com veiem i com interpretem allò que ens envolta tot jugant.

21
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LLIBRE

El meu vaixell
Roberto Innocenti
Kalandraka
Per:

Marta Gil

Solcar el mar i veure món, aquest és el somni d’un nen com tants d’altres i el punt de
partida d’una història de gran bellesa que ens explica la vida d’un capità i el seu vaixell, la Clementine, un vaixell frigorífic que durant cinquanta anys recorre el món de
port en port i ens passeja per diferents paisatges i fets històrics de la segona meitat
del segle xx fins a acabar els seus dies al fons del mar.
Roberto Innocenti, amb les seves il·lustracions realistes i plenes de detalls, molt
allunyades de les imatges ensucrades que sovint trobem en els contes infantils, ens
presenta el món com un lloc divers i complex, com el que és. Amb frases curtes i
donant quasi tot el protagonisme a la imatge, ens convida a fer un viatge per mar i a
parlar de temes no sempre amables.
Un gran conte per a petits i grans!

23
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Què sabem
del tritó del
Montseny?
El tritó del Montseny no supera els

11 cm de longitud

i presenta una coloració marronosa
al dors, amb unes petites taques
grogues als flancs de la cua,
i color crema a les parts ventrals.

Habita exclusivament al Montseny,

en torrents de muntanya d’aigües fredes
molt oxigenades, preferentment a
fagedes i alzinars entre els

750-1.200 metres d’altura

S’alimenta d’invertebrats
aquàtics i de larves
de salamandra.

Aquest estiu...

El Zoo proposa tots els dies
activitats incloses en el preu
de l’entrada per als seus visitants.
Els socis del Zoo Club
poden venir tants dies com vulguin
i no perdre-se’n cap!
Més informació:

zoobarcelona.cat

ELS AMICS
DEL ZOO

TRITÓ DEL
MONTSENY
Calotriton arnoldi
En

PERILL
CRÍTIC

LLIBRE

Alpha – Bravo – Charlie
Sara Gillingham
Phaidon

D’EXTINCIÓ!

És l´únic vertebrat
endèmic de Catalunya
(que viu només a
Catalunya), i un dels
amfibis més amenaçats
de l’Europa occidental. Al
Zoo de Barcelona hi ha
un espai dedicat a la seva
cria i a conscienciar sobre
la seva situació.
Se li ha atorgat un
programa Life de la
Unió Europea que
coordina la Diputació
de Barcelona.

Per:

Luz Verdaguer

Us heu inventat mai un idioma secret? Sabíeu que dalt d’un vaixell pots fer servir
fins a quatre idiomes secrets diferents?
En aquest llibre fantàstic trobareu quatre codis nàutics internacionals molt ben explicats: les banderes de senyals, el semàfor (lletrejar fent senyals), l’alfabet fonètic
i el codi Morse.
El gran mèrit de la Sarah Gillingham, la seva autora, és doble: d’una banda, ens
descobreix de manera clara, completa i accessible en un tema que la majoria desconeixem, desperta la nostra curiositat i les ganes d’aprendre més; i de l’altra, això
ho aconsegueix gràcies a un disseny gràfic ben pensat i perfectament integrat amb
el contingut. Un disseny que crida l’atenció tant per bonic com per impecable.
Ara sí que no us podreu resistir a fer servir un idioma secret, encara que sigui a
terra ferma!

25
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LLIBRE

El progrés no s’atura mai
LLIBRE

Robinson Crusoe

Daniel Defoe (versió de Josep Lluch)
Il·lustracions: Javier Andrada
La Galera
Per:

Laura Bernis

M’agradaria aprendre a construir una cabana amb fustes tallades dels arbres, cultivar el blat i criar un ramat d’ovelles i alimentar-me d’elles. També m’agradaria
navegar i navegar fins a arribar a una illa deserta i descobrir-la pas a pas, detall a
detall. Vull fer un amic i aprendre a comunicar-me amb ell i que m’expliqui la seva
cultura, els seus costums i jo explicar-li els meus. Vull anar a Londres, el Brasil i el
Marroc. Vull trobar-me en una batalla, lluitar per salvar els presoners i creure que
soc capaç de tot! Vull totes aquestes aventures, una darrere l’altra i sense parar.
M’ajudes a aconseguir-ho?
–I tant, soc Robinson Crusoe!
Una fantàstica adaptació del millor clàssic d’aventures de tots els temps. Una encertadíssima opció per acostar aquesta història als petits i petites. No hi falta cap
detall. Perdeu-vos amb els infants en aquesta illa!
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Félix Rosseau
Il·lustracions: Pascale Hédelin
Zahorí Books
Per:

Martí Crespo

Dels senyals de fum al llunyà oest nord-americà al WhatsApp als mòbils de tot el
món, passant pels xiulets entre barrancs de l’illa canària de la Gomera i el codi
Morse: bip-bip-bip, bip-bip… Els canals i mitjans per comunicar-nos que fem servir
els humans han anat evolucionant amb el pas del temps i l’anomenat progrés. Una
evolució que es plasma en la majoria d’elements, estris i ginys que formen part
del nostre entorn quotidià: dels rellotges i ordinadors als trens i avions, passant
per la fotografia, la bicicleta, el tractor… i el llibre, que els nostres avantpassats de
fa més de cinc mil anys escrivien en tauletes d’argila i ara els llegim en tauletes
electròniques!
Dels canvis que han experimentat tots aquests objectes (i uns quants més) al llarg
de la història, i també de la seva història sovint curiosa, ens en parla El progrés
no s’atura mai, un àlbum signat pel parisenc Felix Rousseau i il·lustrat per Pascale
Hédelin que, això sí, corre el risc de quedar ràpidament desfasat a causa de la
rapidesa dels avenços tecnològics. I un àlbum, val a dir, que des de l’evolució en
la forma ens ha fet plantejar una qüestió més de fons: la innovació tecnològica
avança, sí, però amb el progrés realment avancem, com a humans? En unes altres
paraules: progressem adequadament i som més progressistes?
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MÚSICA

MÚSICA

Kraftwerk

The Extraordinaries

1975

2006

Radio-Aktivität
Per:

Adrián Crespo

Ribbons of War
Per:

Isaac Casals

L’any 1975 l’ombra de l’apocalipsi nuclear planava sobre Europa. Els Estats Units
i la Unió Soviètica no estaven en guerra però semblava que sí, i s’amenaçaven
amb míssils capaços de convertir el planeta Terra en un desert de pols. Entre els
boscos de l’Alemanya occidental s’amagaven uns misteriosos gegants de ciment,
les centrals nuclears. No es coneixien del tot els riscos de la poderosa energia que
fabricaven i que procedia de la radioactivitat.
A Düsseldorf, els Kraftwerk, pioners de la música electrònica dels que encara no
està clar si eren humans o màquines, publiquen el seu cinquè disc, el segon de
fama internacional. L’anterior l’havien consagrat a l’autopista. En aquest, la principal protagonista és la radioactivitat, omnipresent i poderosa.
El tema principal, el que dona nom a l’àlbum, està compost amb instruments del
futur com el Minimoog i l’Orcheston. Sona una melodia repetitiva, feixuga i absorbent. I al llarg de tota la cançó, R-A-D-I-O-A-C-T-I-V-I-T-A-T, un inquietant missatge
per ràdio, retransmès en codi Morse, perquè només els militars i els experts el poguessin desxifrar, É-S-A-L-A-I-R-E-P-E-R-T-U-I-P-E-R-M-I. Arribaven els vuitanta, i
d’aquesta guerra mundial que no esclatava, d’una amenaça de catàstrofe nuclear,
només els robots i les paneroles en podien sobreviure.
Onze anys més tard que es publiqués el disc, a la població soviètica de Txernòbil,
avui a Ucraïna, esclatava la central nuclear i el desastre es feia realitat. La radioactivitat es dispersà per mig Europa.

El 15 de desembre del 2008 vaig rebre a casa un dels primers objectes que
comprava per internet, quan Amazon encara no estava a les nostres vides. Es
tractava del Ribbons of War de The Extraordinaires, un CD en forma d’àlbum
il·lustrat amb un vaixell pintat a mà a la portada i, a dins, la història del capità que
va solcant els oceans, cantant a la seva estimada, al desamor i a la guerra. Una
història que la banda de Filadèlfia havia aconseguit explicar a través de catorze
temes en els quals sonen guitarres, pianos, mandolines, orgues i violins, però
que bé podria haver-se materialitzat en una òpera romàntica o una pel·lícula
musical d’animació. Una d’aquelles creacions rodones amb les quals tenim la
sort de topar de tant en tant, una peça petita i ambiciosa alhora, una celebració
de l’art d’explicar històries.
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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

31

Ponyo al penya-segat
2008

No és casualitat ni una excentricitat del vostre professor que Hayao
Miyazaki sigui un habitual d’aquesta
secció. Ja hem elogiat amb escreix
la seva feina al capdavant de l’Studio
Ghibli, en sou experts. En la pel·lícula d’avui, un apropament al conte
La sireneta de Hans Christian Andersen que Disney ja va adaptar en
una famosíssima versió l’any 1989,
hi podreu rastrejar els temes habituals de l’animador japonès: la mirada
aclaparada per la bellesa de la natura, l’ésser humà com a força destructora, la infantesa com a reducte on
buscar la innocència. La Brunilda, un
peixet amb poders màgics, coneix en
Sōsuke, un nen de cinc anys. Junts
protagonitzen un conte sobre l’amor a
la diferència, que recordarà als pares
que, malgrat tinguin una idea precon-

cebuda de com voldrien que fos la
vida dels fills, al final no tindran més
remei que acceptar que els plançons
són propietaris del seu propi destí.
I per què l’hem triat per a El Culturista
dedicat al codi Morse? Doncs perquè
Sōsuke i la seva mare Lisa, des del
far on viuen, utilitzen aquest llenguatge per comunicar-se amb Kōichi, el
pare i marit a qui la feina de mariner
obliga a passar moltes nits lluny de
casa. Quan es fa fosc, des d’un balcó davant del mar fins a un vaixell,
unes llums que s’encenen i s’apaguen serveixen a la família separada
per disculpar-se, insultar-se i dir-se
que s’estimen, en una de les imatges
més boniques que hauran passat per
aquesta secció.
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Superagent 86
1965

Puc assegurar que si en la generació
anterior, cap allà l’any 80, hi hagués
hagut algú amb l’audàcia i la visió
suficients per tirar endavant una empresa de l’ambició d’El Culturista, el
Professor Catòdic de l’època ja hauria parlat d’aquesta sèrie. Vet aquí
un cim de l’humor de la meitat del
segle xx, i que ningú s’espanti però
sí, el primer episodi estava rodat en
blanc i negre. Amb perspectiva, no
sorprèn que Mel Brooks formés part
de l’equip creatiu, que es guanyaria
una reputació satiritzant gèneres com
el western a Blazing Saddles (1974),
el terror a Young Frankenstein (1974)
i la saga de Star Wars a Spaceballs
(1987). Va ser el primer que va passar
el gènere d’espies pel sedàs de l’humor. Get Smart —aquest era el títol
original de la sèrie— va arribar quan

el context de Guerra Freda havia
catapultat l’interès per les històries
d’agents secrets, amb James Bond
—al cinema des del 1962— com
a principal referent recognoscible.
L’agent Maxwell Smart era la Nèmesi
del personatge de Fleming: maldestre, poca cosa i curt de gambals. Amb
la molt més espavilada agent 99 i els
seus telèfons sabates s’enfrontaven
a KAOS, l’Agència Internacional del
Mal. L’àvia del vostre professor era
una barcelonina nascuda l’any 1920
i es va fer uns farts de riure amb la
incompetència de Smart. Ha estat
emocionant comprovar com la qualitat de l’humor de Superagent 86
ha resistit el pas del temps i provoca
noves rialles setanta anys després,
unides per un fil invisible a les antigues. Us farà gràcia, catòdics?
33

Joguines
Per:

Txell Hernández Gil
kiddult.net

01

Vaixell
portacontenidors

02

03

Talking Tubes
Starter Set

Politja
jugarijugar.com

handson.co.uk

vilac.com
Un vaixell de fusta portacontenidors
amb el qual els menuts podran jugar a inventar mil i una històries, a
imaginar tot el que hi porten a dins
i les persones a les quals van dirigits. Ideal per apilar-los com si fos
un joc de construcció i per decorar
l’habitació dels nens perquè és molt
estètic.
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No hi ha cap nen que no s’hagi fabricat en algun moment de la seva
infància un telèfon amb un parell de
iogurts buits i un cordill. Un telèfon
d’allò més minimal ideal per parlar
amb el germà des de dalt de la llitera
o amb la veïna del davant. Aquesta
versió suposa un upgrade de l’original, però manté tot el seu encant.

Aquest estri és un regal fantàstic per
a tots aquells minis amb ànima d’exploradors intrèpids. Una politja per
passar missatges secrets, tresors i
altres andròmines. Molt útil quan estàs enfilat dalt d’un arbre o des del
cim d’un tobogan.
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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 perquè estàs a punt de viure
una experiència inspiradora!
Per:

Marta Ardite

Galeria del Louvre
Samuel Morse

1791-1872
Pintor i inventor americà

Descobrim els seus tresors!

Quan Morse va viure a París va copiar i estudiar les grans obres mestres
del Museu del Louvre. Per fer aquesta pintura va triar-ne trenta-vuit i les
va representar en miniatura creant la seva exposició particular amb peces
d’artistes com Leonardo da Vinci, Rafael, Caravaggio, Ticià, Veronese,
Tintoretto, Murillo, Rembrandt i Poussin... Quina feinada! No trobes?

Dins el quadre les disposà
segons la seva fantasia com si
fos un comissari d’exposicions.
Trobes La Gioconda?

A més de les pintures, hi va afegir
set espectadors, entre els quals s’hi
representa ell mateix amb la seva filla,
la seva futura dona i altres amics.

Sabies que...
Quan va ensenyar la pintura al públic, no va
entusiasmar com ell esperava i aleshores va
decidir deixar-la per dedicar-se a la tecnologia!
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va utilitzar el bastidor
d’aquesta pintura per
fer el seu primer
prototip del
telègraf?

L’obra forma part de la Terra Foundation for American Art i a internet pots trobar molta informació i
vídeos com aquest: https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=b_A_mdCrLDQ

Aquesta és considerada la seva obra mestra i el més interessant és la intenció
que duia quan la va pintar: donar a conèixer les obres mestres de la història
de l’art europeu als seus compatriotes nord-americans, pensant que no tothom
tindria l’oportunitat de veure-les en directe. Així que molt abans d’inventar el
telègraf, ja sentia un fort desig d’escurçar distàncies i facilitar la comunicació
entre les persones!

Mans
a l’obra!

On es pot veure:

La majoria coneix la seva faceta d’inventor, però sabies que Samuel
Morse també va ser un pintor força conegut a la seva època?

.-...
C -.-.
D -..
E .
F ..-.
G --.
H ....
I ..
J .--K -.L .-..
M -N -.
O --P .--.
Q --.R .-.
S ...
T U ..V ...W .-X -..Y -.-Z --..
1 .---2 ..--3 ...-4 ....5 .....
6 -....
7 --...
8 ---..
9 ----.
0 ----A
B

DICCIONARI
IMPRESCINDIBLE

CODI
MORSE

.--. .- .-. . .-.-.
Mare -- .- .-. . .-.-.
.... --- .-.. .- .-.-.
Adeu .- -.. ..- .-.-.
Moltes gràcies -- --- .-.. - . ... / --. .-. -.-. .. . ... .-.-.
Si us plau ... .. / ..- ... / .--. .-.. .- ..- .-.-.
Caca -.-. .- -.-. .- .-.-.
Socors ... --- -.-. --- .-. ... .-.-.
Aigua .- .. --. ..- .- .-.-.
Vacances ...- .- -.-. .- -. -.-. . ... .-.-.
Festa major ..-. . ... - .- / -- .- .--- --- .-. .-.-.
Pare

Hola

Gelat de xocolata

--. . .-.. .- - / -.. . / -..- --- -.-. --- .-.. .- - .- .-.-.
Llibre .-.. .-.. .. -... .-. . .-.-.
El Culturista . .-.. / -.-. ..- .-.. - ..- .-. .. ... - .- .-.-.

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.
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«El saber no ocupa lugar», que deia aquell.
I quatre nocions bàsiques de Morse segur que no mos farien mal
a cap de nosaltres. Però això de sobreviure mitjançant puntets
i ratlletes, a aquestes alçades de la vida, m’agafa a contrapeu.
Amb el bàsic SOS ja intentaria comunicar-me en cas de necesitat
(si acabàs d’entendre a través de quin mitjà!). Seré sincera: el codi
Morse és un bon recurs a la segona temporada de Stranger Things
quan en Will l’empra per comunicar-se amb la seva família sense
que el bitxo se n’adoni, però la veritat és que no li sé veure els
avantatges avui dia, tenint un mòbil amb sistema d’emergència,
localitzador i seguiment minut a minut de la nostra vida.
A ca nostra, perquè els nins no es trobin minvats de coneixement
i capacitats de supervivència, els hem apuntat al cau.
No sabem del cert si aprendran les bondats del codi Morse, però
sí que —un cop superat el primer any de castors i llúdrigues—
estan demostrant altes capacitats en l’aprenentatge d’habilitats
diverses, com ara vestir-se desconjuntadament de miniinfluencers
alternatius, aprendre’s el cançoner de Txarango com si fos una
Bíblia vital i desenvolupar un meravellós sentit de l’orientació
(i no, no estic fent broma amb això darrer!).
Per incrementar els seus índexs de supervivència sumant-li
un punt de bellesa, aquí teniu tres objectes bàsics per a la vida
outdoors fets amb bon gust i sentit de la utilitat.

1.

Per:

Pema Maymó

2.

3.

Un altre objecte imprescindible per
a la supervivència: un llum. Ens falta
il·luminació per sortir del bosc, del laberint, de la foscor. I hem trobat l’objecte que, a part de fer aquest servei,
també vos enamorarà, sobretot pel
seu estil tradicional i per la seva consistència: el llum Beacon.

Després de tanta aventura i supervivència obligada, jo el que voldria és
trobar un refugi segur i còmode. Un
lloc on ser jo i només jo, relaxada i en
silenci... i que no fos al lavabo de casa
tancada amb una balda! Got it. I rep
el nom de Cacoon, un joc de paraules
divertit i poètic.

Perfecte per a un pícnic nocturn, un
concert estiuenc o una nit a la platja.
Aquest és un d’aquells objectes que
neix a partir de la barreja perfecta de
disseny, utilitat i nostàlgia. D’una part,
s’inspira en els típics llums de barca
de pescador que servien de referent
a tota la tripulació, fins i tot durant
les tempestes més dures. I, de l’altra,
recorda els típics llums de les mines,
penjats als infinits passadissos de les
mines de carbó i que també servien de
guia per als treballadors subterranis.

El matrimoni que es va inventar el
Cacoon són especialistes en veles
per a vaixells, però van rebre un encàrrec ben especial d’un hotel spa de
luxe que necessitava una hamaca per
als seus tractaments de relaxació. I la
inspiració els va venir durant una caminada per la selva mexicana, on es
van enamorar dels nius penjants que
fa l’ocell teixidor, on s’amaga i protegeix els seus pollets. Aquesta mena
de niu balancí va néixer d’aquestes
felices casualitats i ara està disponible
per a tots els mortals. Es pot penjar on
vulgueu i és ideal per amagar-se, embolcallar-se i refugiar-se del món. O,
desgraciadament, l’estic visualitzant
conquerida pels nostres fills i convertida en el centre de diversió infantil per
excel·lència de ca nostra!

La marca nord-americana Barebones,
centrada en productes que inspiren la
connexió amb la natura i la vida exterior, remata tot això col·laborant en
projectes humanitaris vinculats a la
sostenibilitat. Com diria el senyor del
cafè en càpsules: «Whatelse?».

cacoonworld.com/es/

barebonesliving.com

Si pensam en paraules com sobreviure, explorador i aventura, inevitablement
visualitzam una navalla. Un estri que pot servir per tallar una branca, untar
mantega o obrir un bagul amb un tresor amagat. Un estri que et protegeix i
et fa sentir segur. La mítica casa francesa Opinel té una línia pensada per a
infants a partir de set anys, amb fulla arrodonida i el mític anell de seguretat
Virobloc. Un petit ganivet inventat a finals del segle xix pel fundador de la
nissaga que es pot dur a la butxaca i que s’ha convertit en una icona del
disseny arreu del món. En produeixen al voltant de quatre milions l’any!
Un regal perfecte per a scouts, navegants, petits inventors i amants de la
natura en general. No se sap mai quan haurem de construir una cabana
o tallar una corda que ha atrapat un animaló!
opinel.com
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Sabeu qui és

Carme Solé
Vendrell?
Il·lustradora i pintora barcelonina
de projecció internacional

Ha il·lustrat més de 800 llibres, il·lustrant
textos d’autors com Pere Calders, Miquel
Martí i Pol, Mercè Rodoreda, Salvador
Espriu o Gabriel García Márquez que fins
i tot va dedicar-li un dels seus llibres,
La luz es como el agua, “Escrito para
que Carme lo hiciera ver”.
Els seus dibuixos s’han exposat a molts
indrets del món des de Taiwan fins a Ripoll.
En els seus llibres ha pogut parlar de tot,
fins i tot de com enfrontar-se a la mort com
a Jo les volia i La Lluna d’en Joan, que
s’ha publicat en un munt d’idiomes.

Premis
importants

També va fer d’actriu i presentadora
d’un programa a TV1, Quitxalla, l’any 1981!

Premio Nacional de Ilustración
del 1979 i 2013
Premi Nacional de Cultura/Comic
2012
Creu de Sant Jordi 2006
Prix “Octogone de fonte” 1992
Candidatura a l’Andersen
el 1986 i 1994

Com són
els seus
dibuixos:
S’inspira en la vida real.
Utilitza tècniques molt diferents
per pintar: llapis, aquarel·la…
No són “infantils”
Molt expressius: alegria,
tristesa, dolçor…
Plens de color

IBBY Award of Honour 1984
Catalonia 1984.

Potser passejant per la ciutat heu vist en
algun balcó un tros de roba blanca amb la
cara d’un infant dibuixada amb color negre
i a sota hi ha escrit: “Why?”.
Són dibuixos de la Carme fent-nos
preguntar el perquè de la injustícia que
pateixen molts nens i nenes arreu del
món en situacions de guerra.
Us ho heu preguntat
mai vosaltres?

Exposició
CARME
SOLÉ
VENDRELL

Palau Robert

Del 20/04/18 al 24/09/18

Per la ciutat

El curiós telègraf
de Montjuïc

Text:

Martí Crespo

Segur que cada vegada que heu pujat al castell
de Montjuïc l’heu vist, perquè és un detall que salta
a la vista: dalt de tot de la torre que presideix el gran
pati d’armes s’alça, imponent, una estructura de fusta
en forma de creu estranya, amb cordes lligades en els
extrems. Que ho heu vist mil vegades, no en tenim cap
dubte, però que sapigueu de què es tracta… Ah, això ja és
una altra cosa! Perquè no és gaire normal que hi hagi una
mena de vela al cim d’una torre de defensa, oi?
Per trobar-ne l’explicació cal remuntar-se al segle xix,
quan no hi havia mitjans de comunicació com el telèfon,
el correu electrònic i el WhatsApp.
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El pal i els dos travessers que s’aixequen damunt la torre de Montjuïc corresponen

Per cert, ja que som al castell de Montjuïc, què us semblaria practicar la telegrafia

senyals visuals inventat el segle

d’armes i, sense obrir la boca, només amb gestos, intenti demanar a l’altre que es

a un telègraf òptic, un sistema per comunicar-se a llargues distàncies a través de
xvii,

evolucionat durant la Revolució Francesa i

precursor de sistemes més avançats durant el segle xix com ara la telegrafia elèc-

trica i el codi Morse.

òptica? Us proposem que cadascun de vosaltres se situï en un extrem del pati

mogui cap a l’esquerra, que es tregui la gorra, que aixequi els braços, que es toqui
el nas... el que se us acudeixi!

El telègraf òptic de Montjuïc, aprovat el 1858 i ampliat el 1884, funcionava de la
manera següent: combinant i col·locant banderes i objectes a l’estructura formada pel pal i els travessers, es podien generar missatges en clau als vaixells que

s’acostaven al port de la ciutat. De fet, a la biblioteca del Museu Marítim, als peus

de Montjuïc, es conserva el llibre de claus d’aquest telègraf òptic, amb 220 senyals!
A través de torres o llocs elevats situats a uns deu quilòmetres de distància cadascun, la telegrafia òptica també va ser important a casa nostra per enviar missatges

encriptats i informacions sobre els esdeveniments en temps de conflictes bèl·lics
com ara les guerres carlines al llarg del

xix,

per mitjà d’una extensa xarxa de se-

màfors (com també es coneixien aquests telègrafs) que s’estenia per la costa i
l’interior de Catalunya, i que va estar en funcionament fins al final del segle.
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SOS

Bones idees

Kit de supervivència

Per:

Carla Marin

Amb tot el que cap dins una llauna, podràs viure
milers d’aventures com si fossis un autèntic scout.
I si pel camí veus un os, un monstre, un gamusino o
fins i tot et trobes amb el grúfal,... Aaarrrgggg!!!! SOS!!!!!
Però, espera! tranquil! Aquí tens aquest superkit de
supervivència amb tot el que et cal per enviar missatges
d’auxili amb sons o llums, perquè arribin lluny, molt
lluny! I si no funciona... també pots provar de compartir
una xocolatina amb ells, això segur que no falla!
Necessitem:

Llauna

Lot

Xiulet

Tiretes

Cinta
adhesiva

Goma
elàstica

Mirall
petit

Corda

Clip, pinça, imperdibles...

Xocolatina, dàtils, fruita
seca... (per si t’agafa la gana!)

01

Neteja bé la llauna i posa-hi una cinta adhesiva al voltant perquè no et tallis. La
llauna et servirà per posar-ho tot dins, però també per veure aigua ben fresqueta
d’un riu, per caçar algun insecte volador, per fer forats a terra, per fer soroll si has
d’espantar serps, cocodrils o senglars...

02

Busca per casa tot el que tinguis d’aquesta llista. És important que hi posis alguna
cosa com el xiulet o que pugui fer soroll per enviar el missatge d’auxili. O bé, si
vols, també optar per enviar el missatge amb la llum d’un lot o amb un mirallet i el
sol, si és de dia.

03

Ja ho tens tot? Sí?
Doncs, vinga! Agafa el kit de supervivència i surt a caçar aventures!
Més informació a elculturista.cat
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Bones idees

Quiche

Necessitem:
Per a la massa:

de carbassons i xampinyons
Recorda
reduir
els plàsti
cs d’un
sol ús i e
l pape
d’alumin r
i!

Farina
d’espelta
integral:
250 g

Llavors de
sèsam negre:
1 cullerada
gran

Sal marina
sense refinar:
1 cullerada
petita

Llevat
químic:
1 cullerada
petita

Oli d’oliva
verge: 1⁄4 tassa
(60 ml)

Per al farcit:

Carbassons:
750 g

Sal marina sense
refinar: al gust

Xampinyons:
300 g

Pebre:
al gust

Ceba:
150 g

Ous:
3

Mostassa:
1 cullerada petita

Parmesà ratllat:
1⁄4 tassa

Oli d’oliva verge
extra: 1 cullerada

Ingredient secret, indispensable!:
Per:

Ivanna Gómez

comerfeliz.net
comerfeliz@gmail.com

-.-. .- .-. .. --- .-.-.

Pedro Simón

Amb un bon briefing dibuixo el que necessitis!
@pedrosimonros

L’estiu és temps de pícnics!
A la platja, a la muntanya, al parc o qualsevol
indret a l’aire lliure. M’encanten! Us proposo
una alternativa al trist entrepà de sempre: una
quiche supersaludable i molt saborosa. La pots fer
el dia abans i així només caldrà ficar-la en un túper,
agafar les tovalles de quadres, el termo amb l’aigua
fresqueta... i a gaudir del passeig en família!
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1. Escalfa el forn a 210 ºC. 2. Barreja els ingredients secs de la massa. Afegeix-hi
l’oli i 1⁄2 tassa (125 ml) d’aigua a temperatura ambient. 3. Pica i sofregeix la ceba
amb la cullerada d’oli i un polsim de sal fins que sigui transparent. Renta i talla a
daus els xampinyons i els carbassons (amb pell), afegeix-los a la paella amb la
ceba i cuina a foc mitjà fins que estiguin tendres i s’hagi evaporat tot el líquid. 4.
Bat els ous amb la mostassa, la sal i el pebre. Afegeix-hi les verdures i el formatge
i barreja-ho bé. No t’oblidis de l’ingredient secret! 5. Estira la massa fins que quedi
prima, col·loca-la en un motlle per a quiche oliat 6. Evoca el farcit dins la massa
i forneja-la fins que estigui daurada i quallada. Primer posa-la uns minuts sobre el
terra del forn i després a mitja altura, així no s’humitejarà la massa amb l’ou. 7.
Deixa-la temperar un moment i desemmotlla-la.
Altres idees per a pícnics saludables per evitar el consum excessiu d’embotit: amanides de pasta, arròs o llegums, crestes casolanes, hummus amb bastonets de
pastanaga, guacamole, fruita, magdalenes de verdures...
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Elisabeth Cardis

«Si utilitzem els mans lliures quan truquem,
reduïm molt l’exposició del nostre cos a les ones»

de radiacions ionitzants provinents de TAC. L’objectiu és avaluar si aquestes dosis,
quan un nen rep molts TAC, poden incrementar el risc de càncer i desenvolupar
recomanacions per a la reducció de dosis i l’optimització en radiologia pediàtrica.

L’ENTREVISTA

Elisabeth Cardis
EPIDEMIÒLOGA
Per:

Núria Puyuelo

Vostè dirigeix el programa de radiació de la ISGlobal, quins estudis duen a
terme?
Duem a terme diversos estudis. En aquest moment estem acabant tres projectes
europeus multicèntrics importants. El primer, Mobi-Kids, és un estudi en què hem
analitzat gairebé nou-cents casos de tumors cerebrals en joves i mil vuit-cents controls (gent sana) en tretze països per investigar possibles efectes dels mòbils i de
les tecnologies de la comunicació sobre la irrigació d’aquest càncer. GERoNiMO és
un altre projecte multidisciplinari en què hem estudiat els efectes de l’ús de mòbils
durant l’embaràs i la infantesa sobre el comportament, el son i els factors cognitius
en nens de sis països; els efectes de les exposicions laborals a radiofreqüència en
el risc de càncer en set països; els possibles mecanismes dels efectes biològics de
la radiofreqüència i també l’exposició actual de la població a aquest tipus de radiació per avaluar-ne els efectes. Finalment, també estem treballant en un estudi multicèntric en nou països europeus, anomenat EPI-CT, amb gairebé un milió de nens
i adolescents, que estudia l’efecte a llarg termini de dosis entre baixes i moderades
54

Tenim altres projectes sobre efectes de radiació en medicina (amb un grup de
supervivents de càncer, entre d’altres), i també hem reflexionat amb un grup d’experts europeus, japonesos i americans sobre les conseqüències dels accidents
de Txernòbil i Fukushima dins del projecte SHAMISEN. Dins d’aquest projecte,
desenvolupem recomanacions per a una millor preparació i resposta en cas d’accidents radiològics futurs, i per a la vigilància i la informació de la població per evitar
els errors del passat.

Cada vegada vivim en una societat més addicta al telèfon mòbil i altres dispositius electrònics. Aquesta dependència fins a quin punt ens pot perjudicar la nostra salut i la dels nens?
Encara no sabem si l’ús d’aquests dispositius comporta un risc de càncer —ho
estem estudiant—, però en cas que així sigui, tot indica que de moment el risc individual seria molt baix, sobretot perquè els nens —i ara també els adults— utilitzen
aquests dispositius per enviar missatges, utilitzar xarxes socials, etc., i molt poc per
trucar amb el telèfon al costat del cap, que és quan es rep més exposició.
Els efectes perjudicials que es noten —i semblen més relacionats amb l’ús del
dispositiu que amb les radiacions— són una disminució de l’atenció (amb el risc
d’accidents quan s’utilitza conduint) i de la qualitat del son (per les alertes incessants de missatges de xat que rebem fins molt tard a la nit).

Quines recomanacions donaria als pares i mares pel que fa a l’ús que fan els
seus fills de la tablet o el telèfon?
Recomanaria vigilar-ne l’ús. Sens dubte, aquests dispositius tenen uns beneficis
per a la comunicació i l’aprenentatge, però els infants i adolescents s’enganxen
ràpidament i molts gairebé no tenen vida social si no és amb els seus dispositius…
Gairebé no surten a jugar al carrer i es reuneixen amb els seus amics virtualment.
Per minimitzar l’efecte sobre el son recomanaria que deixin d’utilitzar els dispositius
almenys una hora abans d’anar a dormir per tranquil·litzar-se i també que utilitzin la
funció de filtre de llum blava del dispositiu.
Per descomptat, per reduir accidents és importantíssim conscienciar els nens,
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adolescents i adults del risc que comporta l’ús d’aquests dispositius no només al
volant, sinó també amb bici i caminant.
Per prevenir els possibles efectes de les radiacions no ionitzants emeses pels mòbils i altres dispositius, recomanaria utilitzar la funció de mans lliures o auriculars
durant les trucades (el nivell d’exposicions disminueix molt amb la distància i a
20 centímetres del cos gairebé no hi ha exposició si ho comparem amb l’ús del telèfon al costat del cap). Enviar missatges en lloc de fer trucades és una altra manera
de reduir l’exposició, ja que aquesta només es produeix quan s’envia el missatge
(no quan es llegeix o s’escriu), per la qual cosa la durada de l’exposició és molt més
curta que si es fa trucada.

Aquest estiu refresca’t
amb la millor orxata...

En medicina les radiacions tenen una finalitat terapèutica, però com podem
saber quines ones electromagnètiques són nocives per a la nostra salut?

Només 3 passos per refrescar-vos:

Sabem que les radiacions ionitzants (que s’utilitzen per a teràpia i radiologia) poden també ser nocives per a la salut. Per això les tècniques de radioteràpia van
millorant-se per reduir l’exposició a les zones sanes. En radiologia també s’estan
duent a terme moltíssims treballs per reduir l’exposició sense perdre el benefici de
la imatge per a un bon diagnòstic. Això és una cosa que estem estudiant en els
projectes europeus MEDIRAD i EPI-CT.
Sempre que un metge demana una exploració radiològica, els pares poden preguntar si és necessària o si hi ha alternatives que no utilitzin radiacions ionitzants.

Com ens podem protegir de les ones a casa nostra? Ens pot donar alguns consells per reduir les radiacions?
Les fonts que més ens exposen a casa nostra són les que tenim a prop nostre quan
les utilitzem: telèfons, tablets, etc. Les altres fonts (router, antenes de telefonia mòbil) ens exposen molt menys. Com he dit anteriorment, el millor consell és utilitzar
la funció de mans lliures quan es fan trucades.

I ja tenim
un granissat!

Quan era petita, què volia ser de gran?
Sempre em van interessar les matemàtiques i la medicina, per tant la meva feina
d’epidemiòloga és fantàstica.

Elisabeth Cardis és epidemiòloga i estudia sobretot els efectes de la radiació.
Dirigeix el programa de radiació de l’Institut de Salut Global de Barcelona
(ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària ”la Caixa”. També és
membre del comitè de direcció i comitè científic de ISGlobal. Lidera un equip
format per unes quinze de persones que estudien tant els efectes de la radiació
ionitzant, com ara la que emet un TAC o la radioteràpia per tractar el càncer o la
que resulta d’accidents com Txernòbil o Fukushima, com la radiació no ionitzant,
com per exemple la que emeten els telèfons mòbils i altres dispositius.
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Orxata de xufla
Ingredients ecològics
www.costaeco.es

Sense aromes
Sense gluten
Vegana

PASSAPORT
CULTURAL

Una petita guia i diari
per acompanyar-vos
en la vostra
descoberta cultural
Tots els usuaris del Passaport Cultural
podeu gaudir d’avantatges exclusius.

Il·lustració: Roger Padilla

Els equipaments culturals se sumen a la nostra proposta
oferint-vos descomptes, invitacions
i un munt d’experiències singulars per a vosaltres.

Saps que amb el Passaport Cultural
pots gaudir d’avantatges exclusius?
T’expliquem com fer-ho en 3 passos:

1

2

3

COMPRA’L REGISTRA’T GAUDEIX-LO

passaportcultural.com

