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El Culturista

L’os polar
EDITORIAL

El que ens ha costat més d’aquest número és aprendre a escriure os sense 
accent, som d’accents diacrítics i els canvis ens costen. Però a banda de 
posar en pràctica noves normes ortogràfiques, hem aprofitat la temàtica per 
aprofundir en el coneixement d’aquesta espècie. Per començar, s’ha d’aclarir 
que l’os polar no comparteix hàbitat amb el pingüí: el primer és de l’Àrtic i el 
segon de l’Antàrtic. Sembla una futilesa però encara afegirem una dada més 
els iglús només es construeixen al pol nord. 

Hem pogut descobrir l’obra de Nevercrew, dos artistes suïssos, Christian 
Rebecchi i Pablo Togni, que vehiculen la crida i la defensa de l’ètica mediam-
biental a través d’intervencions artístiques en forma de murals espectaculars. 

I a partir d’aquí hem llegit articles i dades de la terrible situació actual de l’os 
blanc. Només en queden 25.000 exemplars a tot el món i l’amenaça d’extinció 
és tal que s’estima la desesperació total de l’espècie en acabar el segle xxi.  
L’os polar s’ha convertit en la imatge de l’impacte del canvi climàtic.

Aviat farà un any que les dramàtiques imatges d’un os polar agonitzant per 
falta de menjar, gravades per un fotògraf del National Geographic, donaven la 
volta al món a través de les xarxes socials; era un nou toc d’alerta. 



/ 02

Aquells que després de vacances trobeu a faltar l’aire lliure, recollir branquetes al 
bosc, fer escultures amb pedres, olorar les herbes del camí i tot el que se us hagi 
ocorregut durant les passejades per les muntanyes, no patiu perquè els diumenges 
d’octubre i novembre al Macba els petits podran seguir jugant, imaginant i creant 
amb muntanyes.

Muntanyes lúdiques on rodolar i amagar-se, muntanyes de coses, muntanyes d’es-
combraries o muntanyes de colors... Quina muntanya us ve al cap? 

Al taller, la Cristina Fraser crea les condicions perquè els nens i nenes puguin fer 
emergir la seva imaginació i plasmar-la en objectes, crear històries sols o amb d’al-
tres, explorant amb els materials... tal com deia Picasso, «jo no busco, jo trobo». 

Com tot procés creatiu, sabem des d’on partim però no què n’acabarà sortint!

Muntanya lúdica
Andrew Stanton

EUA, 2008

Per: Sandra Carrau
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ART / TALLER

MACBA
Diumenges del 7 al 21 d’octubre i del 4 al 25 de novembre a les 11.30 h 

De 6 a 12 anys / 3 €
macba.cat

Proposta culturista / 01

Mans a l’obra!
Per: Joan Villarroya

ARTS ESCÈNIQUES / MÚSICA

Petit Liceu / 20 d’octubre a les 12 h i 21 d’octubre a les 11 h
A partir de 6 anys / Durada: 60 min / A partir de 10 € / liceubarcelona.cat

Acostar l’òpera als infants ha estat sempre un tema complicat i controvertit, sobre-
tot en les famílies on hi ha afició a la lírica. Les temàtiques més infantils o juvenils, 
com La flauta màgica (W.A. Mozart, 1756-1791), no abunden en aquest gènere, 
on sovint més aviat hi trobem drames descomunals, o dosis d’èpica gegantina, 
poc connectada amb la realitat habitual dels nostres fills. Mans a l’òpera es tracta 
d’una original iniciativa d’El Petit Liceu, amb Xavi Mateu com a ideòleg, que pre-
tén aproximar el muntatge operístic a la canalla i convertir les diferents etapes 
d’assemblatge d’una producció de L’elisir d’amore (G. Donizetti, 1797-1848), pro-
bablement una de les òperes més famoses de la història. 
L’espectacle es basa en un escenari auster on tan sols hi trobem el pianista, la 
directora d’escena i els cantants, que es proposen iniciar el primer assaig de l’obra, 
sense adonar-se que el públic ja és a la butaca esperant que comenci. Llavors 
succeiran una sèrie d’esdeveniments, com l’arribada dels tècnics, l’equip de ves-
tuari, maquillatge, músics, cantants, fins que tot encaixi i tothom que calgui hi sigui 
per representar, en aquest cas, L’elisir d’amore.
Aquest espectacle familiar d’El Petit Liceu, del qual gaudiran tant (o més) els 
grans com els petits, està aparentment enfocat a famílies amb pares afeccionats a 
l’òpera, però també pot ser interessant de cara a fer descobrir el gènere operístic a 
tota la família, generant així una comunió al voltant d’una de les disciplines artísti-
ques més inspiradores de la història. Gaudiu-ne!
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Fotografia: Cristina Fraser





L’any passat a La Mostra d’Igualada naixia una obra molt especial. Un espectacle 
sense paraules per a tots els públics que combina el gest, els titelles, la dansa i els 
objectes. Bianco de Labú Teatre és la història d’una nena que treballa en un antic 
hostal on arriba inesperadament un viatger molt especial. Una reflexió sobre els 
canvis, com ens afecten i com saber-los gestionar.

Anna Ros i Andreu Sans han sabut crear un univers particular ple de detalls, amb 
un punt d’humor i molta poesia. El fruit d’un treball artesà minuciós és una posada 
en escena d’una riquesa plàstica que enamora tant a grans com a petits.

El projecte ha estat guardonat amb el Premi a Millor Espectacle FITC al Festival 
Internacional de Bucarest i durant mesos ha viatjat d’escenari en escenari. Després 
de recórrer tot el país, Romania, la República Txeca, França i Itàlia, la companyia 
torna a Barcelona amb aquesta obra. Una oportunitat per a tots aquells que encara 
no han vist l’espectacle. 

Bianco
Per: Olga Portella
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ARTS ESCÈNIQUES

SAT Teatre
20, 21 d’octubre i 1, 2 i 3 novembre 

Ds. 17.30 h  / Dg. i festius 12 h i 17.30 h
A partir de 6 anys / Durada: 50 min / 9,50 €

Proposta culturista / 03
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+ informació específica de cada taller:

27 d’octubre del 2018 / Laura Llaneli /  quiquiriquic! cocorococ! ko-ki-oh!
L’Ona ha inventat una màquina fascinant, l’Audiogràfik. És una cosa així com una impres-
sora de sons que materialitza allò audible: sons que tenen forma i color, que es poden 
tocar i llegir. 

17 de novembre del 2018 / Pau Magrané / El nàufrag de la Dimensió X
Explorant les profunditats d’una galàxia llunyana, l’Ona ha detectat en el seu radar un 
estrany objecte. Segons els seus càlculs, tot indica que és una nau abandonada. Cons-
cients del perill, però atrets per la curiositat, entrarem a la nau per investigar què ha 
passat. 

15 de desembre del 2018 / Alejandro Palacín / L’Ona i el misteriós labora-
tori de superpoders
L’Ona ha desaparegut! La nostra amiga s’ha passat un munt de dies tancada al seu 
laboratori, immersa en algun nou invent del qual no ha volgut parlar a ningú. El laboratori 
estava ple de plànols complexos, papers il·legibles i artefactes que ningú sap per a què 
serveixen. Però l’Ona no hi era i ningú sap on ha anat. On s’ha ficat la nostra amiga? Què 
estava investigant tan secretament? Entrem al laboratori a buscar alguna pista que ens 
ajudi a resoldre el misteri!

26 de gener del 2019 / Esther Gatón / Ona, creuar en creuada
L’Ona tenia molta son i s’ha escapat d’aquesta illa en la qual vivim. Ens explica que lluny 
hi ha més estanys, menys coberts, cistelles buides i les persones van vestides amb pla-
ta. L’accés a la seva illa no és senzill; necessitarem creuar el rierol que ens en separa, 
solcant la seva riba. 

23 de febrer del 2019 / Oscar Holloway / Ona i els animals captius
A l’Ona no li agrada anar al zoo perquè els animals estan avorrits i tristos. Navegant 
per internet, ha descobert una espècie de zoo digital: un perfil d’Instagram en el qual, 
mitjançant una càmera sensacional, es capturen animals de tot el planeta, que queden 
atrapats en forma d’imatges per a tota l’eternitat. Com que a l’Ona li agrada que els 
animals estiguin contents i caminin al seu aire, es disposa a alliberar-los. Aconseguirà 
alliberar tots els animals dels píxels que els tenen captius?

23 de març del 2019 / Anna Pascó Boltà / Ona i la matèria desconeguda
Durant l’últim viatge, l’Ona ha trobat enganxat a la seva nau un material que mai abans 
havia vist. L’ha analitzat i ha buscat a l’arxiu de materials estel·lars de l’univers, però no 
sap què és. És tou, però en un dia es torna dur com una pedra. És llefiscós i fa olor de 
fruites exòtiques. L’Ona està preocupada perquè no sap si pot tractar-se d’alguna cosa 
perillosa per al futur o si, contràriament, acaba de fer una gran descoberta. Per a què 
serveix? De què està fet?

27 d’abril del 2019 / Katherinne Fiedler / Ona i el mar desert
En el seu últim viatge espacial, l’Ona va fer una parada per descansar en un planeta 
gegant de sorra. Allà va trobar fòssils dels éssers que abans havien viscut en aquest lloc: 
figures abstractes i estranyes que donen indicis d’una fauna peculiar i aliena a la qual ella 
donava per coneguda. Quin aspecte deuen tenir aquestes figures? Curiosos, hem dema-
nat a l’Ona que ens les mostri, però si les portés amb ella s’alteraria l’hàbitat del planeta. 
L’Ona ha tingut una idea: reconstruir-les!

25 de maig del 2019 / Víctor Ruiz-Colomer / Traduir l’entorn
A l’Ona li agradaria traduir l’idioma que parlen els objectes del carrer, com els fanals, els 
arbres, els bancs, les escombraries... Per això, ja fa temps que treballa en un artefacte per 
poder desxifrar els sons dels entorns urbans i així poder mantenir-hi una conversa. Com 
podrem ajudar l’Ona a entendre el llenguatge que parlen aquests peculiars elements?

Per: Montse Martín

ARTS PLÀSTIQUES

Sant Andreu Contemporani
Del 27 d’octubre al 25 de maig, un dissabte al mes / De 6 a 11 anys / Gratuït

Cal reserva prèvia: 93 311 99 53  · sac@santandreucontemporani.org
santandreucontemporani.org

Sant Andreu Contemporani Del 27 d’octubre al 25 de maig, un dissabte al mes
De 6 a 11 anys / Gratuït / Cal reserva prèvia: 933 119 953  · sac@santandreucontemporani.org

santandreucontemporani.org

Ja fa temps que la proposta educativa del Sant Andreu Contemporani s’ha establert 
com una de les propostes més interessants, arriscades però sobretot necessàries, 
del panorama infantil i familiar. Un programa capdavanter que posa en el punt de 
mira la qualitat i s’acosta als artistes contemporanis més petits: tot un luxe. És 
el cas d’Ona. Per als qui encara no el conegueu, Ona és un programa educatiu 
estructurat en cicles anuals de tallers a càrrec d’artistes de diferents disciplines. 
Un espai en el qual artistes i nens experimenten amb diferents formes creatives i 
produeixen coneixement des de la pràctica.
L’Ona és intel·ligent i té una curiositat infinita que li permet inventar aparells im-
possibles que la porten a viure aventures emocionants, però enguany necessitarà 
l’enginy dels més petits, perquè per poder seguir creant l’hauran d’ajudar a acon-
seguir “estrelles de coneixement”. Culturistes: l’Ona us necessita!
I tot plegat serà possible gràcies al talent d’artistes com Laura Llanelli, sempre a 
la recerca de les virtuts del so i les seves infinites possibilitats; Pau Magrané, a 
través de la investigació dels concerts d’escultures sonores; Esther Gatón, amb la 
tridimensionalitat de les seves peces; Katherinne Fiedler, que és capaç de trans-
formar el paisatge i el cinema en art conceptual; Víctor Ruiz-Colomer, amb la nova 
vida que dona als materials, o amb l’art inclassificable d’Alejandro Palacín o Oscar 
Holloway. Serà un bon curs per als més inquiets. Aprofiteu-ho. De veritat.

Ona. Programa educatiu
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Per: Olga Rodríguez

Museu Picasso, Fundació Joan Miró, MACBA, MNAC,  
Museu de les Ciències Naturals de Barcelona i Museu del Disseny

28 d’octubre d’11 h fins a les 19 h / Per a tota la família / Gratuït
bcn.cat/museupicasso/bigdraw/cat/index.html

El Big Draw és un dels nostres esdeveniments preferits de l’any, i enguany creix, no 
només ampliant la seva oferta a altres localitzacions de la ciutat, sinó també accen-
tuant el seu missatge d’interpretar la ciutat com un espai de creació col·lectiva, en 
el qual el dibuix esdevé el mitjà ideal de comunicació i expressió. 

Són molts els barris que participen en aquesta vuitena edició, traspassant els murs 
del Museu Picasso, encara epicentre de la cita, per articular un discurs amb altres 
espais culturals de Barcelona. El MACBA, el Museu del Disseny, el MNAC, o el 
Museu de Ciències Naturals són alguns dels equipaments culturals que se sumen 
a aquesta festa del dibuix.

Big Draw és un projecte que destaca per la seva exigència des del principi, amb  
continguts de qualitat que no només s’adrecen a públic familiar. 

Aquest any, propostes com les de Marcel·lí Antúnez, Jordi Colomer o Perico Pastor, 
per esmentar algunes, ens apropen a aquesta idea de creació col·lectiva, alhora 
que són prescriptores d’aquesta voluntat de mantenir el llistó ben alt.

The Big Draw
FESTIVAL IL·LUSTRACIÓ



L’arbre de les sabates
Pea Green Boat

Per: Ester Bueno

TITELLES

Lluïsos de Gràcia
28 d’octubre a les 12 h i 18 h

A partir de 3 anys / Durada: 45 min / 8,50 €
lluisosteatre.cat

La companyia de teatre de titelles Pea Green Boat va començar a caminar l’any 
2009. A partir d’aquell moment, espectacles i llibres es van agafar de la mà per 
avançar junts en un camí que tant podia anar de l’àlbum il·lustrat a l’escenari com 
de l’escena al paper. I L’arbre de les sabates n’és un exemple, perquè la compa-
nyia va crear l’espectacle i després va publicar el llibre traduït a diversos idiomes. 

L’arbre de les sabates ens explica la història d’en Tim, un nen que ha perdut una de 
les seves sabates i no la troba enlloc. El senyor Gris, l’avi d’en Tim, li diu que segura-
ment la trobarà en un arbre molt especial i el nen, gairebé sense pensar-s’ho, iniciarà 
un viatge per tal de trobar la seva sabata perduda. En aquesta aventura es trobarà di-
versos personatges que l’ajudaran —o no— per avançar en el seu trajecte. Aprendrà 
dels animals i de les coses i al final... bé, el final no us el descobrirem. El que sí que 
us podem revelar és que amb Pea Green Boat sentireu música i cançons, veureu 
ombres xineses, gaudireu d’una escenografia delicada feta de fustes i de teles i us 
enamorareu de la curiositat d’un personatge que buscant una sabata trobarà el seu 
somni. I què voleu que us digui, a qui no li agrada tocar els seus somnis?
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Per: Clara Drudis

ART / TALLER

Fundació Joan Miró
A partir del 31 d’octubre

Familiar / Inclòs amb el preu de l’entrada
fmirobcn.org

La Fundació Joan Miró ens proposa apropar-nos al surrealisme, un dels movi-
ments d’avantguarda més rellevants sorgit arran de la Primera Guerra Mundial. 
L’exposició Lee Miller i el surrealisme a la Gran Bretanya pren com a eix verte-
brador l’obra d’aquesta fotògrafa nord-americana establerta a la Gran Bretanya i 
presenta diverses pintures, escultures i fotografies d’altres artistes com Man Ray, 
Yves Tanguy, Salvador Dalí i el mateix Joan Miró, entre d’altres.

Per gaudir del surrealisme en família se’ns proposen diverses activitats, com el 
Bestiari exquisit, un taller que es basa en el joc de creació col·lectiva Cadàver 
Exquisit, inventat pels mateixos surrealistes. Heu imaginat mai animals fantàstics? 
Com són? Segur que no els imagineu de la mateixa manera que les persones del 
vostre entorn. I si barregem els elements de l’un, de l’altre, i...? Va, no avancem 
esdeveniments. Només us direm que d’aquest taller sortiran uns llibres amb un bon 
repertori d’animals fantàstics. Ja ens ho explicareu!

Bestiari exquisit 



Us fem aquesta recomanació però... potser no hi haurà funció! O sí? Els germans 
Boom, tercera generació d’homes de bala, volen estrenar canó i no tenen presen-
tador. Hauran de fer-ho ells tots sols però són molt lents i no hi ha manera que es 
posin d’acord. Sort de la tieta Lena que, sense saber-ne gens, sortirà a la pista i els 
ajudarà a trobar el ritme.

I vosaltres, teniu ganes d’ajudar-los a fer que arrenquin l’espectacle? Els animals 
han fugit, l’equilibrista és tan sensible que tot el que passa al món l’afecta tant 
que perd l’equilibri, l’il·lusionista no sap on para el turbant... No ens ho tingueu en 
compte si finalment veieu un espectacle de circ, diguem-ne, poc convencional! El 
que us podem assegurar és que darrere La Sola Cia hi ha uns professionals de 
llarga trajectòria i de gust exquisit.

Circulant és una obra feta amb titelles de guant, de varetes, fils, híbrids i objectes, 
i amb una escenografia molt cuidada. Improvisar no és gens fàcil però serà molt i 
molt emocionant.

Per: Clara Queralt
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FESTA POPULAR

Sala Fènix
Del 3 al 25 de novembre / Dissabtes i diumenges a les 17 h

A partir de 3 anys / Durada: 45 min / 5 i 8 €
salafenix.com

Proposta culturista / 08

Circulant
La Sola Cia
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Aquí teniu alguns exemples per anar fent boca:

Cache - cache Companyia Théâtre de la Guimbarde. D’una companyia belga que 
fa més de quaranta anys que està especialitzada en el teatre dirigit a la primera 
infància i que, a més, organitza un festival al seu país, com un cosí germà d’El Més 
Petit de Tots, només en podem esperar coses bones.
Els més menuts se sentiran identificats en els àgils intèrprets que juguen abans 
d’anar a dormir, viatjant del dia a la nit, ballant la por i la rialla.
Wax Thêatre Jeune Public de Strasbourg. Teatre físic, dansa i experimentació 
plàstica alhora. L’intèrpret manipula la cera, que es transforma en material prota-
gonista. Una peça única que acosta la dansa a les arts plàstiques, fent del material 
una escultura en moviment. Tot un privilegi veure propostes que apropen aquests 
dos àmbits aparentment allunyats però tan complementaris. 
The garden of spirited minds Dalija Acin Thelander. Si sou de les famílies que pen-
seu que trobar calma i moments de contemplació en la vida diària és un luxe inac-
cessible, aquest és el vostre espectacle. En aquest jardí hi podreu compartir el vostre 
temps amb els més menuts, experimentant sense presses amb els elements i l’espai. 
Loo Ponten Pie. Loo, un vent sec i càlid procedent del nord de l’Índia, és el pro-
tagonista d’aquest espectacle. Viatja per deserts i camins alterant la natura i fent 
naufragar vaixells. Una experiència sensorial delicada, detallista, càlida i propera 
amb una interpretació excel·lent que captiva el públic menut des del principi. La 
companyia catalana Pontenpie, especialista en la manipulació d’objectes i la crea-
ció d’ambients únics en espais singulars, ja ha fet bufar Loo per mig món. 

I això és només un petit tast. A El Més Petit de Tots, que ja no és tan petit perquè fa 
gairebé catorze anys que està en dansa, hi trobareu també propostes audiovisuals, 
música, dansa per a capacitats visuals diverses, cançons de bressol versionades i 
molt més. Que vagi de gust!

Prepareu-vos, arriba una nova edició d’un festival exquisit.

Tot i la gran demanda de famílies engrescades i culturistes amb especial sensibi-
litat per les arts escèniques, el magnífic talent i l’ampli ventall d’espais que hi ha a 
casa nostra, encara existeixen poques iniciatives estables dedicades especialment 
a la primera infància. En volem més i més sovint!

Per sort, cada novembre podem gaudir d’El Més Petit de Tots: una selecta oferta 
internacional d’espectacles, tallers i activitats paral·leles per activar les papil·les 
gustatives escèniques de petits i grans. A més, la programació s’estén fora de la 
ciutat i omple teatres i sales de tota la comarca. Aprofitem-lo al màxim! 

El Més Petit de Tots
Per: Clara Matas

ARTS ESCÈNIQUES

Mercat de les Flors / SAT Teatre
Del 10 al 25 de novembre

De 0 a 5 anys
Consulteu preus i programació

elmespetitdetots.cat



El Meu Primer Festival
Per: Andreu Gabriel i Tomàs

CINEMA

Filmoteca de Catalunya, Cines Verdi, Cines Bosque,  
Cinemes Girona, Institut Francès de Barcelona, el CCCB  

i l’Auditori de Sant Martí de Provençals
Del 10 al 25 de novembre

Familiar / Consulteu preus i programació
elmeuprimerfestival.com

És massa càndid dir que a Barcelona sovint passen coses ben boniques? Com 
cada novembre des de fa onze anys, torna l’imperdible El Meu Primer Festival i el 
seu esforç per fer descobrir a la canalla un cinema allunyat de les hegemonies del 
mercat de distribució convencional. El festival ofereix, a diversos espais de la ciu-
tat, divuit sessions familiars diferents al llarg dels tres caps de setmana compresos 
entre el 10 i el 25 de novembre, a banda d’una bateria d’activitats ideals també per 
a la formació cinèfila de les noves generacions: sessions escolars entre setmana, 
tallers com el de la tècnica de pixilació, cineconcerts, el match d’animació... A més 
de l’habitual competició de curts, es consolida la secció oficial de llargmetratges 
que va començar l’any passat, amb films a concurs com la japonesa Mirai, de Ma-
moru Hosoda, o El pan de la guerra (Parvana), de Nora Twomay. I, com sempre, 
promovent la participació del petit públic, perquè qui tindrà veu i vot en la proclama-
ció dels guanyadors d’aquests premis serà la mateixa menudalla.
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Banda ampla
Per: Sílvia Romera

MÚSICA

L’Auditori
10 de novembre 12.30 h

A partir de 5 anys / Durada: 50 min / 10 €
auditori.cat

Benjamin Britten, a The Young Person’s Guide to the Orchestra (Guia d’Orquestra 
per a Joves), ens presentava els instruments de l’orquestra i ens permetia aprendre 
a reconèixer les diferents textures i timbres del so de cada família d’instruments: els 
de vent, fusta, metall, corda i percussió. Així doncs, és una obra imprescindible per 
a l’educació musical, com també ho són les precioses i igualment pedagògiques 
El carnaval dels animals (Camille Saint-Saëns) i Pere i el llop (Serguei Prokófiev).

Una banda no és ben bé una orquestra simfònica, conté instruments provinents 
de la cobla, com els fiscorns i els bombardins, per exemple. No té violins però sí 
un bon grapat de saxos, entre altres diferències interessants, i és per això que la 
Banda Municipal de Barcelona, tenint com a referència l’obra de l’anglès, ha dema-
nat al compositor Joan Albert Amargós que els compongués una obra pròpia per 
poder presentar al públic els instruments que agrupa. Una oportunitat pedagògica 
i musical que serà primícia a l’Auditori el 10 de novembre i que estarà amanida per 
una posada en escena creada per l’actual director artístic del TNC, Xavier Albertí. 
Per aprendre i gaudir!
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Algo se nos escapa
Jean Gourounas

Phaidon

LLIBRE

Sou dels que quan veieu els torrons al súper a finals de setembre no podeu evi-
tar sentir un calfred de plaer? Friseu per desfer-vos de les xancletes i la xafogor? 
Perquè arribi aquell matí on l’aire és prou fred com per pensar a baixar el nòrdic 
de l’armari? Doncs aquest és el vostre llibre i el de les vostres criatures, perquè 
mentrestant tot això no arribi serà obrir-lo i sentir la neu i el fred voleiar entre les 
seves pàgines.

Un pingüí rondinaire ha decidit fer un forat en el gel i posar-se a pescar. A poc a poc 
diferents animals àrtics se li acosten i li fan la pregunta que tots li faríem a un pingüí 
que està pescant en el gel: “Què, piquen?”. I res, mira que s’hi està estona i que 
sota el gel de l’àrtic hi ha força peixos però no té èxit. Com pot ser? Amb el suculent 
esquer que els ha parat! Alguna cosa se’ls escapa a aquest grapat de personatges 
polars... Descobriu què és i de pas descobrireu el francès Jean Gourounas, autor 
del conte i d’unes il·lustracions que captivaran els més petits de casa. 

Algo se nos escapa forma part del catàleg de l’editorial Phaidon, líder mundial en la 
publicació de llibres d’art i disseny. Reconeguda també per la qualitat de les seves 
edicions, no ha deixat de cuidar aspectes com ara la qualitat i l’originalitat del paper 
en les seves obres dedicades al públic infantil. 

Per: Gemma Esteban
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Bosc
Sandra Dieckmann

monsa

Per: Infraganti

LLIBRE

Un os blanc i solitari es manté immòbil sobre un minúscul tros de gel i flota fins a 
una zona de terra habitada, plena d’arbres, fulles i flors i animals que l’observen 
i xafardegen sobre l’arribada de l’estranya i blanca criatura. El Bosc, així és com 
l’anomenen, busca refugi en una cova abandonada, fosca i solitària. 

Sandra Dieckmann, l’autora i il·lustradora d’aquest àlbum, expressa amb el dibuix 
la incomprensió i por per allò desconegut, però alhora ens evidencia la situació de 
risc i perill real que amenaça l’os polar.

Les il·lustracions, fetes a llapis, ploma i pintura amb collage, fan pensar en l’estètica 
de l’art popular europeu.  

Amb aquest primer títol, Dieckmann ha estat nominada per la Medalla de Kate Gre-
enaway, pel Premi Klaus Flugge i l’AOI Premi Mundial a la Il·lustració, entre d’altres. 

Només un apunt crític: s’ha escapat algun petit error de traducció.
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Heu sentit a parlar del canvi climàtic? Que hem de cuidar el planeta ja ho sabem i 
intentem fer tot allò que està a les nostres mans. Com per exemple reciclar, agafar 
menys el cotxe i comprar desodorants que no siguin d’esprai. Però mai acabem de 
ser conscients de quin és el gran problema i on resideix. A Ós polar, saps per què 
s’està fonent el teu món?, l’autor ens explica pas a pas què ens està portant al canvi 
climàtic, les seves causes i les conseqüències.

Tot comença a l’Àrtic, allà on viuen els ossos polars. La temperatura està pujant, ja no 
hi fa tan fred com abans, i això està desencadenant l’escalfament global de la Terra. 
Des de fa ja uns anys ens adonem que l’estiu arriba més tard i la calor s’allarga fins 
als mesos d’octubre i novembre. Però què provoca aquesta escalfor? En aquest 
llibre (molt interessant per a petits i també per a grans), l’autor Robert E. Wells ens 
ho explica molt bé. Hi trobarem consells per estalviar electricitat i reduir les emissions 
de CO2, que és el que més perjudica i embruta l’ecosistema. Val la pena explicar 
aquest conte als petits per recordar-nos, també als grans, com n’és d’important tenir 
cura del lloc on vivim.

Ós polar, saps per què  
s’està fonent el teu món?

Robert E. Wells
Editorial Joventut

Per: Laura Bernis

LLIBRE
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On vas, Lars?
Hans de Beer
Pagès Editors

Per: Luz Verdaguer

LLIBRE

Què tenen els ossets que tant ens agraden? Des del petit Winnie the Pooh, la 
literatura infantil en va plena però a clàssic n’han arribat pocs. On vas, Lars? (de la 
sèrie El petit ós polar) n’és un. El conte narra la història d’un petit os polar, en Lars, 
que es perd i arriba a Àfrica. Amb l’ajuda d’un hipopòtam, una àliga i una balena 
aconseguirà tornar a casa on explicarà entusiasmat tot el que ha viscut. 

Les il·lustracions de Hans de Beer són tendres, delicades i alhora divertides, creen 
un món propi en sintonia amb la història i les emocions que viu el protagonista.

Publicat per Lumen el 1988, Pagès Editors l’ha recuperat amb un format i disseny 
que malauradament no acompanya la bellesa del text i les imatges. Tot i així, és un 
imprescindible a qualsevol biblioteca de capçalera.

Selecció culturista / 05
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El dibuixant d’óssos
Bernat Cormand

Sd edicions

LLIBRE

El dibuixant d’ossos ja quasi ha aconseguit dibuixar totes les espècies d’os que 
coneix, tret d’una, l’os polar, l’os més gros i un dels mamífers més perillosos i 
bonics del món. Per això farà la maleta i emprendrà un viatge cap a l’Àrtic amb 
l’esperança de poder trobar-ne algun. Ho aconseguirà i el podrà dibuixar? Atreviu-
vos a descobrir-ho!

Bernat Cormand ens acosta amb aquest conte a un dels grans problemes dels 
nostres temps, el canvi climàtic i les seves conseqüències, i ho fa de la mà d’un 
dibuixant com ell i d’un os que ens despertarà més tendresa que por. Amb unes 
il·lustracions delicades, aparentment senzilles però riques en detalls i fetes només 
amb el traç del grafit, viatjarem als confins de la Terra, al pol nord, un lloc on el color 
blanc ho domina quasi tot.

Per: Marta Gil



Un any abans de publicar Alegria i aconseguir arribar al gran èxit de públic, Antònia 
Font havien editat A Rússia, on ja es poden trobar moltes de les virtuts que els aca-
baran convertint en un grup de referència. A les lletres de Joan Miquel Oliver ja s’hi 
troba la irresistible combinació entre el costumisme i el surrealisme, amb aparicions 
puntuals de ciència-ficció. Un treball on trobem algunes de les cançons clàssiques 
de la banda com “Tots es motors” o la cançó que dona nom al disc, dedicat a la gent 
de Rússia: «A Rússia hi viu sa gent amb 0 graus, es congelen i s’aguanten». A Rús-
sia va marcar, en definitiva, el primer gran pas en l’evolució creativa de la banda. 

A Rússia
Antònia Font

2001

Per: Sergi Monroy
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MÚSICA
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El record de Ride va malviure en la penombra del britpop fins fa ben pocs anys, 
quan els d’Oxford van retornar als escenaris moderadament victoriosos, sense 
abandonar, però, una modèstia gens impostada. Ells van ser una de les bandes 
que van engegar la traca dels noranta britànics, també des del punt de vista 
estètic i d’intencions.

Ride van debutar amb aquest disc ja clàssic: dues veus, dues guitarres, baix i 
bateria, i mitja tona d’efectes delay i trèmolo per sonar a marxa èpica shoegazer, 
a tempesta de soroll controlada sota paràmetres pop. Les perles “Vapour Trail”, 
“Kaleidoscope”, “Dreams Burn Down” o “Polar Bear” són cançons amb les quals 
l’os polar començà a despertar de la seva hibernació.

Nowhere
Ride
1990

Per: Pere Agramunt

MÚSICA
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Molt abans que vosaltres 
naixéssiu van existir obres 
audiovisuals espectaculars 
que van fer dels vostres pro-
genitors millors persones. No 
sentiu curiositat per aquells 
programes, pel·lícules i sèries?

Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar
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El vostre professor potser perdrà un 
dia la gràcia narrativa que el carac-
teritza, però segur que no us decebrà 
amb la seva selecció audiovisual. I és 
que a la lliçó d’avui parlarem d’una de 
les millors sèries que s’ha vist mai a 
la televisió, però a la qual, almenys 
en aquest país, no es va fer tot el cas 
que mereix. El 1993 va aparèixer a la 
programació nocturna (23.30 h) de la 
segona cadena estatal (La2) Doctor 
en Alaska, sota la desafortunada pre-
sentació de «la Twin Peaks per a gent 
normal». La sèrie narra les dificultats 
d’un jove metge novaiorquès per 
adaptar-se a l’estil de vida d’un remot 
poble d’Alaska al qual ha estat obligat 
a traslladar-se per exercir. Amb tra-
mes originals, personatges excèntrics 

i humor fi, hi ha també una idea de 
fons que la converteix en un produc-
te recomanable: el xoc cultural entre 
persones amb rerefons molt diferents 
però que en última instància accepten 
les seves diferències i són capaços 
de conviure. Tot el contrari de Joc de 
trons vaja. I què té a veure Doctor en 
Alaska amb l’os polar més enllà del 
territori, us preguntareu. Dues curio-
sitats: 1) la ràdio local, mitjà clau en 
la sèrie, s’anomena KBHR, fonètica-
ment k-bear, és a dir, k-os, i 2) per allò 
que cada país tradueix els títols com 
millor li sona, a Itàlia van traduir Nor-
thern Exposure (literalment ‘exposició 
al nord’) per Un medico tra  gli orsi, és 
a dir, ‘un metge perseguint ossos’. Us 
sembla poc?

Doctor en Alaska
1993

Pingu
1986
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Nens i nenes, de peu dret, avui retem 
homenatge a una de les sèries d’ani-
mació que ha suportat millor el pas 
del temps i que s’ha guanyat la vostra 
atenció. Estem parlant del famós Pin-
gu, un pingüí amb l’habilitat de mode-
lar el seu cos gràcies a la plastilina, 
però sobretot capaç de fer-nos com-
prensible un idioma completament in-
ventat. De tendència més aviat teme-
rària, l’entranyable pingüí comparteix 
aventures principalment amb la seva 
germana petita i una foca. Atenció, 
l’única espècie diferent d’animal que 
apareix a tota la sèrie. Perquè aviam, 
canalla, per tres Sugus de pinya, quin 
gran mamífer blanc no podríem trobar 
mai al pol sud? Excel·lent! L’os polar, 
natural del pol nord. Aquesta devia 

ser la greu revelació del creador de 
la sèrie després d’assajar la idea de 
la sèrie en un curtmetratge en el qual 
el prototip d’en Pingu, el pinguí Hugo, 
topa amb un gran os blanc. Ara bé, si 
el que voleu és fer-vos els setciències 
davant els vostres progenitors, podeu 
comentar-los que en Pingu mai viuria 
en un iglú. Perquè al pol sud tampoc 
n’hi ha. 





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 curio-

ses? Només necessites la clau per descobrir-les. 
Obre bé els ulls perquè estàs a punt de viure  

una experiència inspiradora!

Mans a l’obra!

Per:  
Marta Ardite



Exhausting machine 
NEVERCREW

2016
Duo d’artistes

Art contra el canvi climàtic! 
Sovint els artistes contemporanis fan servir les possibilitats d’expressar-se ar-
tísticament per protestar i tocar la nostra consciència sobre temes preocupants 
que ens afecten a tots. Per exemple, les desastroses conseqüències que pot 
tenir el canvi climàtic al nostre planeta.
En aquest cas, la parella d’artistes suïssos Christian Rebecchi i Pablo Togni, 
coneguts com a Nevercrew, es dediquen a fer intervencions urbanes arreu del 
món, és a dir, a pintar murals gegants a parets d’edificis de diferents ciutats per 
donar missatges contundents!
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El color vermell 
Sol fer al·lusió  

al perill o bé  
a una urgència.

El títol
“Màquina esgotadora”,  
parla per si mateix...

Idees boges (o divergents)
Us imagineu un os  
polar dins una ampolla 
de plàstic?

Fora del museu
Tothom qui passi per aquest carrer de 
Vancouver (Canadà) el podrà veure!

L’art ens permet dir les coses de manera diferent i creativa 
jugant amb els símbols. Com ho han fet els Nevercrew?
En aquesta obra ens alerten del perill d’esgotar els recursos naturals i ho fan 
sense paraules, només amb una imatge sorprenent: un os polar atrapat dins 
una ampolla de plàstic arrugada i feta servir! Què us fa sentir?  
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Mans  
a l’obra! 

Sabies que...
l’ampolla de plàstic
fa referència clara  
a la contaminació  
que podem evitar  

entre tots!.



STATEN ISLAND

Nova York
Una ciutat per explorar 
amb els petits urbanites
Va ser fundada pels holandesos, l’anomenaven New 
Amsterdam, després la van conquerir els anglesos. 
Està dividida en barris molt diferents: Manhattan, 
Brooklyn, Harlem, Bronx, Queens i Staten Island.

Tant el centre financer com el d’espectacles són un 
referent mundial.  A Nova York hi trobareu alguns dels 
millors museus del món: Museu d’Història Natural (1),  
Guggenheim (2), MET (3), MOMA (4), etc.

Què s’hi pot fer / visitar
Contemplar l’estatua de la Llibertat (5), fer un pícnic al Central 
Park (6) acompanyats dels esquirols, visitar la botiga de LEGO (7),  
enfilar-se a l’Empire State (8), agafar un taxi (9), endinsar-se al 
Museu d’Història Natural (1), creuar el Pont de Brooklyn (10), 
alçar la vista davant del Flat Iron (11), fer un partidet a Madison 
Square Garden (12), passejar per Coney Island, esperar que 
passi algun famós per Broadway, elevar-se al parc Highline (13), 
entrar al MOMA (4), gaudir de la programació familiar a la zona 
Dumbo.

Què s’hi pot menjar
Pràcticament tots els menjars del món i podreu menjar pel carrer. 
Els hot dogs (14) i els preztels (15) estan a cada cantonada; po-
dreu tastar hamburgueses gegants, menjar uns dumplings (16) a 
China Town, una bona pizza o esmorzar bagels (17) de tot tipus. 

Algunes curiositats més
Hi ha dos esports que mouen la ciutat: el bàsquet (12)  
i el béisbol (18).

Ha estat un dels escenaris més filmats pel cinema.

Un lloc molt especial per visitar per Nadal on podem trobar una 
pista de gel i un espectacular arbre de Nadal al Rockefeller Center.

Si podeu, llogueu una bici pel Riverside Park (19).

Un 
consell per als 

viatgers més petits
Us recomanem molt portar  

motxilleta, cotxet fàcil de plegar  
o un patinet, els desplaçaments  

són llargs i cansats (fins i tot per als 
adults) i a la majoria de parades  

de metro no hi ha ascensor.

BROOKLYN

QUEENS

BRONXHARLEM

MANHATTAN

Chinatown

Soho

Financial
District

Times
Square

@XperienceBarcelona 
Av. Diagonal 512, Barcelona /
Telf. 933659340
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Al Canadà hi fa fred, molt de fred! 
Un fred d’aquells que et glaça les 
puntes dels dits i et deixa el nas 
ben vermell. En aquest país l’esport 
nacional és l’hoquei sobre gel. Els 
seus jugadors són autèntics herois i 
els nens i nenes en són grans fans. 
Per iniciar-s’hi, res millor que aquest 
estic de fusta colorista que ve acom-
panyat d’una bola de feltre (perfecta 
per evitar que els menuts trenquin 
els vidres de casa). Una peça de dis-
seny d’una de les marques pioneres 
de Mont-real: Des Enfantillages.

Estic 
d’hoquei

desenfantillages.com
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Joguines
Per: Txell Hernández Gil

kiddult.net

01

Aquest preciós os polar de fusta for-
ma part d’una col·lecció de figures 
d’animals en perill d’extinció. Una jo-
guina senzilla i bonica a parts iguals 
que acompanyarà els nens aquí 
i allà i que fomentarà el seu vincle 
amb la natura. Aprofiteu per fer-los 
entendre els perills del canvi climàtic 
i la importància de cuidar el nostre 
planeta.

Llarga vida als ossos polars!

Os polar 
de fusta

bajo.eu

03
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En el nostre particular imaginari del 
fred, l’iglú hi té un paper important. 
Aquestes cases fabricades amb pe-
ces de gel ens fan viatjar al cercle 
polar, a les terres dels inuits, les 
balenes, les morses, les foques, els 
rens i també dels ossos polars. Amb 
aquest iglú els minis podran jugar a 
inventar mil i una batalletes sense 
sortir del jardí de casa i sense que 
calgui abrigar-se amb una parca de 
pell de caribú.

Iglú 
Outdoor
akademy.com

02



Estan en

PERILL
D’EXTINCIÓ!

L’elefant africà és el més gran  
dels mamífers terrestres. 

Poden arribar a pesar entre  

2.800-7.500 kg   
Viuen en sabanes arbrades,  

sabanes obertes, planes herbàcies, 
grans deltes, valls fluvials, regions 

semidesèrtiques i fins i tot deserts.

Són herbívors  
i poden ingerir més de 

200 kg
de matèria vegetal  

en 1 dia 

ELS AMICS
DEL ZOO

ELEFANT AFRICÀ 
DE SABANA
Loxodonta africana

El comerç d’ivori ha 
provocat que en l’actualitat 
es trobin en greu perill 
d’extinció, malgrat estar 
protegits i estar totalment 
prohibit internacionalment  
el tràfic d’ivori.

El Zoo és com un refugi 
per a aquestes elefants, 
que han tingut experiències 
dures abans d’arribar-hi. 
Els cuidadors els ajuden a 
superar-ne les seqüeles.

Què sabem de 
l’elefant africà  

de sabana?

Més informació:
zoobarcelona.cat

Encara no ets  
soci del Zoo Club?

Uneix-t’hi i podràs visitar  
el Zoo totes les vegades que  

vulguis durant un any!
A més, fent-te soci ens ajudaràs a 
protegir moltes espècies en perill 

d’extinció, preservar la biodiversitat 
i participar en un munt d’activitats 

exclusives!

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. 

És tendència



Tanca els ulls i visualitza un os blanc. 
Camina tranquil enmig de la neu, sense cap altre ésser viu 

al seu voltant. Aquest os polar és lliure i feliç en un immens 
desert nivi on ell és el rei. A l’horitzó, llums verdes que 

ballen: les primeres aurores boreals de la tardor a Alaska. El 
cel mostra totes les constel·lacions  

que mai no has aconseguit distingir a Barcelona.  
Fa fred, un fred que no coneixies d’abans però que  
no et molesta perquè forma part d’aquest somni. 
Voilà: aquest és un dels meus trucs d’escapisme.  

La natura en estat salvatge. Diuen que encara queden 
racons del nostre planeta on no hem pogut deixar-hi 

petjada permanent. En el meu imaginari particular, Alaska 
n’és un. 

L’os polar m’ha posat sentimental. Ensenyem als nostres fills 
a somiar en ossos, aurores boreals, cels dibuixats  

pels estels i llargues carreteres per recórrer plegats.  
Els somnis i els viatges són molt millor amb qui estimes! 

Per: Pema Maymó

Na Cris d’Olula també és una enamora-
da de la natura i li serveix de leitmotiv per 
als seus productes: mocadors, penjolls, 
bosses de tota mida, teixits per a la llar, 
joguines... Tota una sèrie d’objectes fets 
a mà al seu petit estudi de Madrid o en 
col·laboració amb petits productors amb la 
premissa del respecte cap a les persones 
i el medi ambient. 
Per al nostre viatge al fred polar, hem triat 
una manteta per a nadons que, casual-
ment, rep el nom d’Alaska. És inevitable 
enamorar-mos d’ella, amb el seu estam-
pat d’ossos i el seu tacte suau de llana 
merina finíssima i calenteta. 
olula.net
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1. 

Un altre animal que ens podem trobar 
al somni d’Alaska són les balenes. 
Però si no tenim aquesta sort, o si per 
casualitat els petits de casa no volen 
sentir a parlar de l’Àrtic però el tenen 
d’animal de capçalera, ens poden 
acompanyar al llarg de l’hivern de molt 
a prop. Davall dels pantalons, damunt 
dels leggings o el dia de pluja i botes 
d’aigua, aquests escalfadors de la bri-
tànica Catherine Tough són la solució 
pràctica i divertida per a turmells con-
gelats! 
catherinetough.co.uk

59

2. 3.
I com que aquí xerram de tendències, 
no me puc posar activista defensora 
de la natura i nostàlgica de la wildlife 
i ja està. He de complir amb el deure i 
el compromís de la secció i parlar del 
que està de moda. I si hi ha una andrò-
mina que ha brillat per la seva presèn-
cia aquest estiu i “ha venido para que-
darse”, aquesta és... la ronyonera! 
Els francesos Jojo Factory, aca-
bats d’aterrar al món del disseny 
d’accessoris tèxtils, s’inspiren en el 
disseny escandinau per als seus pro-
ductes senzills i amb un toc vintage. 
Fan motxilles i tot tipus de bosses 
infantils i també per a mares i pares, 
però d’entre tot això, el que ens ha 
robat el cor és aquesta minironyone-
ra (banana, en diuen els francesos!). 
Ideal per als petits tresors que aparei-
xen als viatges, als somnis... o per so-
breviure a la vida quotidiana. El nostre 
estimat osset polar protegirà la targeta 
de metro i l’euro de la iaia!  
jojofactory.com







El cel del Nord
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Per la ciutat
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No gaire lluny d’un dels parcs més grans de Barcelona, 
la Ciutadella, es troba un espai verd més petit nascut 
damunt del que eren les vies ferroviàries de l’antiga 
estació del Nord que encara es conserva però que es 
va reconvertir en l’estació central d’autobusos i en 
poliesportiu municipal.
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Els minis són l’acompanyament perfecte  
per als vostres esmorzars i berenars!

Teniu la motxilla a punt?

 S
EN

SE GLUTEN · SEN
SE LACTOSA ·

Bric de 200ml
amb canya

Sense lactosa

www.costaeco.es
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Tot i no sé un parc gran, és espaiós. Hi trobareu zones de sol i la protecció dels arbres 
que us faran ombra. A la part central hi ha unes grades en forma d’espiral amb gespa 
que segur que serveixen d’inspiració per a un joc o altre i per improvisar una obra de 
teatre. És el mateix espai que a l’estiu ocupa Parking Shakespeare.
El disseny del parc és senzill i confortable: un gran prat de gespa que emmarca les 
escultures de Beverly Pepper, el Cel caigut, unes peces de mosaic blau i blanc que 
organitzen la distribució del parc. És bonic contemplar el conjunt de l’obra des del 
pont del carrer Sardenya.
El parc és un dels exemples de land art a Barcelona, el corrent artístic que a finals 
dels anys seixanta va sorgir als Estats Units i a Europa amb la voluntat de traslladar 
l’obra artística als espais naturals i sortir dels museus i galeries. Es fan servir espais 
oberts i habitualment es treballa amb materials naturals (pedres, fang, fulles, etc.).
La zona verda s’estén per sota del pont, on hi ha un caminet arbrat que es pot re-
córrer a peu o amb bicicleta. Tot el parc és molt tranquil, sobretot perquè queda una 
mica soterrat respecte de la resta de ciutat. 
A part de natura i art, hi trobareu taules de ping-pong, una cistella de bàsquet, una 
àrea de joc infantil, un espai per a gossos i un xiringuito, us cal res més…?



Bones idees

Per:  

Ivanna Gómez 
comerfeliz.net 
comerfeliz@gmail.com
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Crema polar  
de coliflor  
i avellanes

Bones idees Aquesta vegada us proposo... 
una crema d’un blanc polar, perfecta per quan 

arribin les nits fredes… Volem acabar amb la mania 
a la coliflor! Notaràs un gust suau, una textura 

cremosa i menjaràs calci sense necessitat de posar-
hi formatge ni crema de llet. I encara un atreviment 

més, canviarem la patata pel nap! 
Feu-me cas, doneu-li una oportunitat a aquesta 

bonica verdura i després en parlem

1. 
Piqueu la ceba i sofregiu-la amb una cullerada d’oli i un polsim de sal, en una olla 
o cassola, fins que estigui transparent.  

2. 
Afegiu el nap i el tronc de la coliflor pelat i trossejat, la nou moscada i un altre 
polsim de sal. Deixeu-ho uns minuts i incorporeu la resta de la coliflor i l’aigua fins 
a cobrir dos terços.  

3. 
Deixeu-ho fins que estigui tendre (però sense passar-se). Afegiu-hi les avellanes i 
tritureu-ho tot amb el Minipimer. Ajusteu la sal i l’aigua i a sopar!  

Necessitem: 
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1 coliflor 1 nap 1 ceba 50 g d’avellanes

1 cullerada  
d’oli d’oliva

1 cullerada petita  
de nou moscada

sal marina  
a gust

Més informació a
elculturista.cat

La Ivanna és dietista i li encanta gaudir menjant. In-
tenta contagiar la seva passió pel menjar conscient i 
saludable en tallers de cuina, xerrades sobre Baby led 
weaning, consultes personalitzades... I des d’ara, aquí.



Bones idees
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Salvem  
l’os polar Per:  

Carla Marin

Per sort, ara des de ben petits, els nens i nenes 
comencen a ser conscients que cal cuidar, respectar i 
protegir el nostre planeta. Molts d’ells fins i tot saben 
que a causa de l’acció de l’home i del canvi climàtic, 
hi ha moltes espècies en perill d’extinció. L’os polar, 
tristament, ocupa un dels primers llocs en aquesta 

llista. És per això que cal protegir-lo a ell i el seu hàbitat 
natural. Si vols ara, tu també pots crear la teva pròpia 

banderola per defensar l’Àrtic, l’os polar o qualsevol dels 
animals que avui en dia corren el risc de desaparèixer.

01 / Prepara la banderola encolant o grapant la roba al pal.
02 / En un paper de la mida de la banderola, fes un esbós del disseny que tens 
pensat i un cop el tinguis llest, comença a retallar amb el cúter tot allò que vols 
que sigui la teva plantilla. 
03 / Tria els colors de Plastidecor que necessites i fes punta amb la maquineta 
fins que tinguis prou encenalls per tapar les parts buides de la plantilla.
04 / Col·loca algun suport rígid sobre la fusta de planxar, damunt el suport posa-
hi la banderola, després la plantilla, i ves omplint els buits amb els encenalls de 
cera. Un cop ho tinguis, col·loca un paper de forn per sobre i passa-hi la planxa 
poca estona amb molta cura.
05 / Amb compte, aixeca el paper de forn i ja tens llesta la teva banderola!

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

Ceres de colors 
(tipus Plastidecor)

Paper de fornMaquineta Planxa 

Una banderola  
(bastó o branca i retall de roba)

Plantilla 
(paper, llapis i cúter)



       

3-
4 

N
ov

em
br

e 
20

18
H

U
B

Pl
aç

a 
de

 le
s 

G
lò

rie
s 

C
at

al
an

es
, 3

8
0

80
18

 B
ar

ce
lo

na

Organitza:



74

L’entrevista

L’ENTREVISTA

Associació de Constructors 
d’Iglús de Catalunya

Per: Núria Puyuelo

Aquest Culturista està dedicat a l’os polar. A Catalunya no tenim ossos polars 
però sí una associació d’iglús. Quan es va formar i amb quin objectiu? 
L’associació es va fundar l’any 1999 i l’objectiu és fomentar l’afició a la construcció 
i l’aprofitament dels iglús, com queda escrit als estatuts de l’entitat. No som una 
empresa de lleure i aventura. Som una entitat sense ànim de lucre. Tots som vo-
luntaris. No cobrem per la feina que fem. Per això ens agrada treballar amb altres 
entitats que tinguin el mateix perfil que nosaltres: escoltes, clubs excursionistes, 
esplais, la Creu Roja, centres cívics, castellers... i tantes altres entitats que hi ha 
a casa nostra!
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Elisabeth Cardis  

«Si construïm l’iglú quan arriben les primeres 
nevades –al desembre o al gener–, pot aguantar 
dempeus un mes i mig»

A l’hivern organitzeu matinals. En què consisteixen?
La matinal de pràctica és una sortida a la neu organitzada amb el propòsit que els 
participants aprenguin a fer un iglú. És una activitat completament pràctica i didàc-
tica. No es tracta de fer un iglú —que també el fem, és clar!— sinó d’aprendre a fer 
iglús. Així que no ens fa cap mandra desmuntar i muntar de nou l’iglú per explicar 
el que no hagi quedat prou clar durant la construcció.

Hi poden participar les famílies?  
Per construir iglús ens caldran palots de jardiner i serres. Les serres tenen una fulla 
d’entre 50 i 65 cm. És a dir, que fan tres pams. No són eines per a nens! Nosaltres 
considerem que l’activitat és apropiada per als nois i noies adolescents (el que pas-
sa és que a aquestes edats els costa anar on van els pares...). Així que el que ens 
trobem més sovint són grups d’amics de la facultat o de la feina, caps dels escoltes 
o esplais, membres de grups excursionistes, animadors d’esplai, etc. Passa, però, 
que hi ha pares i mares que volen venir a fer iglús i, és clar, no deixaran els nens i 
nenes a casa. Així que al final de la temporada organitzem alguna sortida orientada 
a les famílies o a les AMPA amb menuts. Llavors deixem tallats alguns blocs per als 
petits i així no han de tocar les eines, que són perilloses.

Quina mida han de tenir els blocs?
Els blocs o les plaques seran més o menys grans en funció de si els podem ai-
xecar de terra i col·locar-los al seu lloc. Comptem que una persona pot aixecar i 
maniobrar un pes d’entre 15 i 20 kg sense massa dificultat. Com més seca estigui 
la neu, més grans podrem fer els blocs. Quan hi ha neu primavera o humida, els 
blocs seran més petits.

Quanta estona es necessita per construir un iglú?
A la matinal de pràctica es tarda entre 4 i 5 hores de feina per construir un iglú. Cal 
estar-hi ben a sobre perquè els blocs es tallin bé i es col·loquin correctament. Això 
alenteix molt el procés. Quatre constructors experimentats construeixen un iglú per 
a quatre persones (d’uns 3,5 m de diàmetre) en una hora i mitja.
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Com ha d’estar la neu per construir un iglú? 
La neu, com a mínim, ha d’estar reposada. O sigui que faci uns dies que ha caigut. 
No ens serveix la neu pols. A vegades retirem la neu que hi ha al damunt i aprofitem 
les capes inferiors, on la neu està més premsada. També acostumem a premsar-la 
amb els peus si no té prou consistència. Gairebé sempre la podem aprofitar.

I un cop construïts, com es conserven?
L’iglú es conservarà si està en un lloc obac, que no li toqui el sol. Que no plogui i 
que no faci boira també és fonamental. Normalment nosaltres fem els iglús al cos-
tat de la carretera i a la vora d’una estació d’esquí. D’aquesta forma fem que la nos-
tra activitat sigui més visible. Això, és clar, farà que, a més del sol, sempre hi hagi el 
ximplet que aterra l’iglú. Cada any fem un iglú d’amagat dins del bosc. Ens serveix 
per comprovar quant de temps aguanta. Si el construïm quan arriben les primeres 
nevades —al desembre o al gener—, l’iglú pot aguantar dempeus un mes i mig.

S’hi pot dormir a dins?
Per això els fem: per dormir-hi. 

L’Associació de Constructors d’Iglús de Catalunya és una entitat sense 
ànim de lucre que promou la construcció i l’aprofitament dels iglús com una 

activitat hivernal popular, senzilla i ecològica. Un cop l’any organitzen la trobada 
Ohmamiglú, que l’any que ve arribarà a la 23a edició, en la qual es reuneixen 

constructors d’iglús d’arreu. Durant l’any organitzen sortides al Pirineu per 
difondre la tècnica i l’activitat de construir iglús.

Festival

per a tota la família 

edició
a
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