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El Culturista

Guerra de coixins
EDITORIAL

Increïble però cert: hi ha un dia internacional dedicat a la guerra de coixins! A prin-
cipi d’abril, des del 2008, se celebra el Pillow Fight Day. Va començar a Londres, 
Vancouver i San Francisco, però a poc a poc es va anar escampant a altres racons 
del món. Ara se celebra a 1.500 ciutats, entre les quals hi ha casa nostra. A l’última 
edició, a la plaça Catalunya, es van arribar a concentrar dues-centes persones amb 
coixins a les butxaques, esperant el tret de sortida per començar l’atac. Només 
dura quinze minuts, però són intensos i els que ho han provat diuen que relaxa i 
que socialitza. 

Desconeixia que una pràctica tan casolana hagués passat a tenir un dia assenyalat 
en el calendari. També és veritat que tot el que sabia sobre el tema era imaginat 
i tret de llibres i pel·lícules, perquè MAI he participat en cap guerra de coixins, 
almenys que jo recordi. A casa saltar damunt del llit estava totalment prohibit, així 
que ens inventàvem altres jocs. 

Ben pensat, la infantesa és una mica això, crear-se altres possibilitats davant les 
restriccions (aparentment absurdes) dels adults. És una gimcana permanent de 
l’enginy. Com manegar-s’ho perquè l’amic es pugui quedar a dormir, com esquivar 
algun menjar que no ens agrada, etc. En definitiva, posar en marxa la gran ma-
quinària de la imaginació. 

Amb aquest número, arribem al quart any d’El Culturista. L’any que ve, festa gros-
sa! Gaudiu d’aquesta edició hivernal plena de propostes per aprofitar la ciutat al 
màxim, descobrir llibres, joguines... i practicar la guerra de coixins a casa.



L’any 2010 s’estrenava un documental que explicava per primera vegada de mane-
ra clara què és l’obsolescència programada: Comprar, tirar, comprar. Ara, vuit anys 
després, la peça segueix recollint premis, bones crítiques i ha aconseguit que el 
terme formi part del nostre vocabulari. 

El documental repassa històricament una pràctica empresarial que consisteix en 
la reducció deliberada de la vida d’un producte per incrementar el seu consum. 

Ara que s’acosta Nadal, època de regals i consumisme, l’equip del Bosc de Turull i 
l’Espai Ambiental Cooperativa proposen una activitat familiar per aprendre quines 
opcions de consum responsable de jocs i joguines existeixen a Barcelona. I encara 
millor, si porteu les vostres joguines elèctriques o electròniques, un grup d’experts 
us ajudarà a mantenir-les en perfectes condicions, reparar el que calgui i el més 
important, allargar-los la vida. Perquè, com diu el lema de la campanya de «La 
vida dels jocs i les joguines», la infantesa s’acaba, però les joguines poden durar 
per sempre.
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TALLER

Proposta culturista / 01

Reparació de joguines electròniques

Per: Marc Font

Bosc Turull
1 de desembre d’11 a 13 h / Familiar  / Gratuït. Cal inscripció prèvia

boscturull.cat

Gaudeix del Nadal 
en família al SAT!

Aigua
Cia. Mons Dansa

23 desembre

Adéu Peter Pan 
Cia. Festuc Teatre

1, 2, 6, 8, 9, 15 i 16 desembre 

Sihir i la nit de reis 
Cia. Lazzigags

27, 28, 29 i 30 desembre 
2, 3 i 4 gener

Els cistells  
de la Caputxeta

Cia. Samfaina de colors
12, 13, 19 i 20 gener

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

Venda d’entrades online!
www.sat-teatre.cat
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Proposta culturista / 02

Per: Clara Drudis
ARTS ESCÈNIQUES / TITELLES

Arriba la 14a edició del festival a La Puntual, un dels teatres més petits de Barcelona.

Del 5 de desembre al 4 de gener, La Puntual torna a oferir el seu ja tradicional 
festival de putxinel·lis d’hivern. Musicals, marionetes i ombres xineses manipulades 
per titellaires amb una dilatada experiència donaran vida a personatges que viuran 
històries d’aquí i d’allà i ens obriran les portes a nous mons.

Obrirà el festival Patufet, en format musical, a càrrec de la Cia. La Puntual i de la 
narradora i titellaire Glòria Arrufat. En Patufet és un nen tan petit, tan petit, tan petit, 
que ha de vigilar que no el trepitgin quan camina pel carrer. Ara bé, tot el que té de 
petit ho té també d’espavilat, i cada dia, per a ell, són vint-i-quatre hores d’aventures!

La bruixa blava és un espectacle de marionetes de Glòria Arrufat, que ens apropa 
a la llegenda de la creació d’Escòcia. Diuen que va ser la bruixa blava, juntament 
amb les seves germanes, la que va crear les muntanyes i els llacs. Les seves germa-
nes, però, no van sobreviure a l’arribada dels humans i la bruixa blava, tota contra-
riada, va instaurar l’hivern i el fred a Escòcia! Fins que es va trobar amb la Bride, una 
jove que venia disposada a tornar el sol i la primavera...

Festival de putxinel·lis d’hivern 

/ 02

Malic a la Xina és un espectacle d’ombres xineses de la Cia. La Puntual que 
explica l’aventura d’en Malic per intentar alliberar la princesa Li, que viu a la cova del 
Gran Dragó. En Malic haurà de fer front a les ambicions de poder de Fu-Manxú, que 
vol ser emperador de tota la Xina costi el que costi! Se’n sortirà, el nostre aventurer?

El festival clourà amb Antologia, l’òpera prima de Jordi Bertran, que es va estrenar 
el 1987 a la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega. L’espectacle, de titelles de fil, ens 
apropa als universos de personatges coneguts i presents en l’imaginari col·lectiu com 
Dalí, Pau Casals, Pep Bou o fins i tot Louis Armstrong!

Antologia té set episodis musicals i teatrals i, sota la fórmula del cabaret, el ritme 
de l’espectacle es va fonent amb la càrrega emocional dels personatges. Plena de 
simbolisme i vitalitat, set marionetes conformen les set escenes que recreen l’univers 
únic de Jordi Bertran, un dels especialistes que té més reconeixement en la manipu-
lació de marionetes a títol internacional. El seu virtuosisme és resultat d’anys de tre-
ball centrats en l’estudi minuciós de les articulacions, dels gestos i dels contrapesos, 
i en una atenció pel detall que hipnotitza l’espectador.
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La Puntual
Del 5 de desembre al 4 de gener

A partir de 2 anys / 9 €
lapuntual.info
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Proposta culturista / 03

Ernest i Celestine-Contes d’hivern 
Per: Andreu Gabriel i Tomàs

CINEMA

Estrena als cinemes el 6 de desembre
A partir de 3 anys
Durada: 50 min

Sis anys després de la celebrada primera adaptació animada dels populars contes 
de Gabrielle Vincent (pseudònim de Monique Martin), aquest desembre arriba als 
cinemes un nou film amb quatre històries més protagonitzades per l’Ernest, l’os gros 
i tendrament geniüt que és feliç quan toca l’acordió, i la Célestine, la rateta òrfena es-
pavilada i inquieta que viu amb ell. D’estructures menys simples del que aparenten i 
amb una animació elegantment pausada, els relats giren entorn de moments domès-
tics que s’eleven a l’aventura gràcies a les imatges belles plenes de civilització rural, 
sentit de l’humor i una música que, allunyant-se dels excessos, apareix només quan 
fa falta. Potser no es tracta d’una pel·lícula de Nadal tradicional, però, amb l’hivern 
com a fons del film, segurament no hi haurà a les cartelleres d’aquestes festes una 
pel·lícula més adient per anar a veure en família i quedar-ne fascinat.



Circ d’hivern 
Per: Ione Hermosa

ARTS ESCÈNIQUES

Proposta culturista / 04

El Circ d’Hivern de l’Ateneu de Nou Barris és una de les cites anuals obligatòries del 
circ català. Una de les poques produccions que es fan a Catalunya actualment i que 
renoven el compromís d’aquest barri amb el circ, i del circ, amb la realitat social de 
Nou Barris. 
La d’enguany és la 23a producció (ja són 23 anys!), dirigida en aquesta ocasió per 
Quim Girón, un dels noms que més ressonen entre la nova fornada d’artistes de circ 
contemporani català formats a l’exterior (Escola Superior de Dansa i Circ  d’Estocolm) 
i que tornen amb la intenció de quedar-se i esperonar la creació contemporània local.
Girón ha estat guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona per Sifonòfor i l’hem po-
gut veure en altres peces com Fang o Indomador, signades per la companyia Animal 
Religion, de la qual és el principal responsable. 
En aquesta ocasió, amb Nu, l’acompanyaran també Xavi Sánchez, Anna Aro, Ingrid 
Esperanza i Joan Català, aquest darrer, molts el recordaran pel seu espectacle Pelat, 
que ha girat arreu de Catalunya i l’estranger. 
Com diu la mateixa sinopsi, Nu és «un espectacle de circ que vol parlar amb sen-
zillesa i transparència de les relacions humanes a partir d’objectes quotidians. El 
contacte dels cossos amb aquests objectes, de colors llampants, crearà situacions 
absurdes, plenes d’humor, màgia i poesia». 
No us perdeu aquesta ocasió per deixar-vos endur per aquesta màgia i revisitar, si 
encara no ho heu fet, les terres altes de l’Ateneu 9b.

Ateneu 9 Barris
 Del 15 de desembre al 20 de gener. / De dilluns a dissabte a les 19 h  Diumenges a les 18 h

Per a tots als públics / Infants fins a 14 anys 6 €, adults: 12€ / ateneu9b.net
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Kinosaure
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Proposta culturista / 05

Per: Olga Rodríguez

CINEMA

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

El cinema familiar que cal prendre’s seriosament.

Cal molta empenta i saber-ne molt per tirar endavant qualsevol projecte de caràcter 
cultural. Si a més ens dirigim al públic infantil i familiar i només ho fem en català, 
el que volem aconseguir s’assembla molt a un doble mortal amb tirabuixó invertit.

Potser algú pensa que exagerem, o que, parlant des d’on parlem, ja podríem estar 
acostumats a proeses d’aquest estil. En canvi, l’efecte va en direcció contrària i 
cada cop ens meravella més la determinació d’algunes iniciatives.

Kinosaure és una programació estable de cinema infantil en català que enriqueix 
la cartellera dels diumenges durant els mesos d’hivern. Dit així, sembla poca cosa, 
però volem analitzar la definició amb l’ajut de la nostra metàfora: programació es-
table de cinema (exhibició de doble mortal), infantil en català (i aquí el tirabuixó 
invertit executat amb perfecció). 

/ 05
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Cinemes Girona
Del 16 de desembre al 17 de març, cada diumenge a les 12 h i a les 17 h

Familiar / 4,50 €
packmagic.cat

Ara sí, si ja hem entès el risc de la jugada, us podem explicar que Kinosaure no 
és només això. 

Tenim al davant un projecte innovador que vol apropar-nos al cinema d’una manera 
activa i participativa, convertint la sala de projecció en un espai lúdic, pensat per 
estimular la imaginació i l’experimentació, i portant així molt lluny aquella idea que 
el cinema és un viatge.

Però el Kinosaure és, sobretot, un animaló entranyable, aficionat a recórrer el món i 
conèixer històries fantàstiques. La Fiona i els seus ajudants conviuen amb ell al seu 
cau, i plegats ens conviden a formar part de les seves descobertes.

La bona rebuda de l’any passat fa possible una segona edició, que enguany 
està a punt de començar amb una programació que cal comentar de manera 
individualitzada.

Tipitips és una pel·lícula formada per episodis de dues produccions sueques 
(Vem? i Tänk om…) que posen en comú la voluntat de donar protagonisme a his-
tòries senzilles que sovint omplen les emocions dels més petits, a través d’una 
estètica amb la qual també els serà fàcil identificar-se.

La increïble història de la pera gegant es pot interpretar com el viatge ini-
ciàtic d’una colla d’amics que plegats fan front a les seves pors per un objectiu 
comú. Ens sorprenen i ens diverteixen sense amagar les seves febleses.

Laban i Labolina és una pel·lícula d’animació sueca que ens explica la història 
de dos germanets fantasmes. Les seves aventures són molt semblants a les de 
qualsevol nen o nena. Com a molts infants, a en Laban li fa por la foscor; el pro-
blema és que en Laban és un fantasma i sembla estrany que tingui por. O pot ser 
no és pas tan estrany?

Petzi i la mar salada. Les aventures d’en Petzi i els seus amics és, en realitat, 
l’adaptació cinematogràfica d’un clàssic infantil, que es va popularitzar com a tira 
còmica a Dinamarca durant la segona meitat del segle xx. El reconeixement de què 
gaudeix al seu país d’origen, així com en d’altres en els quals es va traduir, ens 
porten a suggerir allò de “cita obligada”.

El bosc de Haquivaqui. D’aquesta pel·lícula diuen que és el millor musical de 
stop motion que s’hagi vist i escoltat mai. Amb aquesta promesa, poc més podem 
afegir, excepte que reserveu la vostra entrada.

El regal de la Molly Monstre ens trasllada a una situació coneguda entre 
les famílies i sovint conflictiva, com és l’arribada d’un germà. Una realitat que ens 
aboca a assumir nous rols, que tanmateix no hem desitjat, però dels quals també 
en traurem profit.
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/ 07

Diu la Viquipèdia que «l’aigua és un compost químic transparent, inodor i insípid, 
format per hidrogen i oxigen. És el constituent majoritari de la pluja, els mars, els 
llacs i els rius». Sí! Però l’aigua també és màgica, imprevisible, canvia de forma, 
d’estat, ens inspira mil moviments, ens dona serenitat i ens relaciona amb la vida. 
Totes aquestes propietats extraordinàries de l’aigua són les que han dut Mons 
Dansa, la companyia especialitzada en dansa per als més petits, a crear aquest 
espectacle. Un espectacle on podrem viure la història d’una nàufraga eterna que 
ens convida a explorar paisatges aquàtics en els quals trobarà enigmes en forma 
de missatges dins d’ampolles. D’aquests enigmes en naixerà el motor per ballar, 
que també es convertirà en un espai per a la reflexió sobre, per exemple, l’accés a 
aquest element en alguns països del món. L’espectacle ens farà som iar gràcies a 
una proposta escenogràfica plena de plasticitat, encantadora, arriscada i exigent, 
farcida de textures, vapors i projeccions. «Ballar l’aigua… ser aigua i transformar-
se. Ara líquida, ara gasosa, ara sòlida. Mil moviments, mil textures i colors. Vull ser 
una gota, un mar, un núvol, un riu i viatjar com l’aigua».

Aigua
Per: Sílvia Romera

ARTS ESCÈNIQUES / DANSA

SAT! Teatre
23 de desembre a les 12 h i a les 17.30 h

A partir de 2 anys / Durada: 45 min / 9,50€
sat-teatre.cat

Baboia!
Per: Clara Queralt
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ARTS ESCÈNIQUES

CaixaForum
22 i 29 de desembre, a les 18 h / 23, 26, 27, 28, 30 i 31 de desembre, a les 12 h
A partir de 3 anys / Durada: 50 min / 6 € / 50% descompte clients de CaixaBank

caixaforum.es

Proposta culturista / 06

Fes memòria! Si estàs llegint aquesta ressenya el més probable és que siguis prou 
gran com per recordar la companyia La Claca. Potser fins i tot vas tenir el privilegi 
de veure els seus espectacles durant la teva infància! Ara tornen per celebrar els 
seus cinquanta anys de trajectòria amb una nova proposta de titelles, ombres, 
animacions i música en directe.

La companyia La Claca va néixer als anys setanta, en ple boom de les companyi-
es de teatre independent, de la mà de dos titellaires professionals, Joan Baixas i 
Teresa Calafell. Seguidors de la tradició titellaire catalana, van evolucionar cap al 
teatre fusionant modelatge, pintura, escriptura, interpretació, veu, disseny d’espai i 
objectes. Els seus espectacles visuals per a públic familiar i adult van comptar amb 
la col·laboració d’artistes com ara Joan Miró, Joan-Pere Viladecans, Antonio Saura 
i Roberto-Sebastian Matta, i van assolir un enorme prestigi internacional que els va 
dur a participar en més de setanta festivals d’arreu del món.

No sabem si encara viatgen en furgoneta, però el que és segur és que Baboia!, 
presentada com una faula contemporània sobre la mandra i la felicitat, serà un 
espectacle poètic que no deixarà ningú indiferent.



Proposta culturista / 08
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La Pedrera
27 de desembre de 16 a 19.30 h / A partir de 3 anys / 9 € / lapedrera.com

Nadal a La Pedrera
Per: Gemma Esteban

ARTS ESCÈNIQUES  / TALLERS

Un Nadal més La Pedrera programa una tarda d’activitats en família, així doncs dei-
xeu joguines, sofà i tele aparcats durant unes hores, sortiu al carrer i acosteu-vos a 
aquest edifici que ja de per si és màgic visitar.
Podeu començar la tarda amb Tea Time, l’espectacle del Txema, un dels mags 
més joves del país. Si ja al·lucinen quan els fem aquells trucs d’estar per casa, ima-
gineu-vos quina cara posaran davant d’un professional!
Finalitzada “l’hora del te”, potser us ve de gust conèixer la història del Patric, un nen 
que se’n va de tournée per tot el món amb els seus pares. Quina sort, oi? Doncs 
acompanyeu-lo i descobrireu com viuen els artistes. Un teatre al jardí, de la reco-
neguda Cia. Minimons, us donarà el passaport i la maleta perquè formeu part de la 
troupe. A través de petites instal·lacions, i amb el diari del protagonista com a guia, 
visitareu Roma, Nova York, Lisboa, Rússia, el Nepal... tot sense sortir de La Pedrera!  
I per arrodonir un Nadal màgic, no podia faltar una bona nevada. Neu és el títol del film 
d’Antoine Lanciaux i Sophie Roze. Un curtmetratge tendre i poètic que parla de natura i 
d’una preciosa història d’amistat. Riquesa de contingut i de formes a través d’un delicat 
treball en paper retallat que farà que el públic estigui ben atent a la pantalla.
La tarda s’acaba. Si encara us queda temps, passeu pel vestíbul i participeu en 
algun dels tallers creatius, si no, podeu tornar xino-xano cap a casa tot sabent que 
compartir tardes com aquesta és segurament on realment rau la màgia del Nadal, la 
de poder passar temps junts.



Proposta culturista / 09
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Tant si us agrada la dansa com si us agrada el futbol, o si us agrada gaudir de les 
piruetes que fan els futbolistes amb la pilota o els ballarins amb el cos, La partida és 
per a vosaltres!

La companyia Vero Cendoya ens proposa una gran final: una dansa en forma de partit 
de futbol sala amb un equip femení de ballarines i un de masculí de futbolistes (també 
professionals), amb un públic entregat i un àrbitre... ai las! un àrbitre sense pietat, injust, 
malèfic, però que no el compra ningú.

Com sempre, Vero Cendoya ens proposa un espectacle coral i lliure. El que sembla 
una competició és en realitat un ball diàleg entre diferents llenguatges i mons: el de la 
dansa, el futbol, la música, el masculí, el femení, entre d’altres.

Amb La partida gaudirem del treball conjunt fet de la diversitat de cadascun dels in-
tèrprets i estarem acompanyats de la música d’Adele Madau i un cor en directe que 
animarà la gran final. 

Així doncs, tria el teu equip i a veure qui balla més gols!

La partida 
Per: Sandra Carrau

ARTS ESCÈNIQUES / DANSA

Mercat de les Flors 
12 i 13 de gener 20 h (dg a les 18 h)

Familiar / 16 € (menors 14 anys, 8 €). 



Proposta culturista / 04
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La companyia Mumusic Circus crea els seus espectacles amb una deliciosa dosi de 
música i de circ. Amb Petits prínceps, la companyia també manté el circ com a llenguat-
ge bàsic i juga amb la música igual que juga amb els elements escènics, com a petit 
homenatge a l’educadora i pedagoga Maria Montessori.

La Clara Poch i el Marçal Calvet són els intèrprets i músics que, de manera càlida i 
amable, fan que el públic entri en una proposta tan delicada com imaginativa. A la Clara 
li agrada badar i cantar, ah! i també fer equilibris amb sabates al cap. No, als peus no, 
heu llegit bé, al cap. I el Marcel és un virtuós del directe que tant pot fer una arriscada 
acrobàcia com seduir amb la música més dolça. Petits prínceps és un espectacle ge-
nerós i precís on el moviment del cos descobreix i participa de la vida dels objectes més 
inversemblants. És un espectacle que combina la poesia amb la quotidianitat, la vida 
amb l’equilibri. Potser sembla difícil, però en realitat és molt senzill.

Petits prínceps
Per: Ester Bueno

ARTS ESCÈNIQUES / CIRC

TNC
26 i 27 de gener i 2 i 3 de febrer. 

Dissabtes a les 17 h i diumenges a les 12 h
A partir de 2 anys / Durada: 1 h / 10 €

tnc.cat



Sabeu qui era

Händel?

Opera seria: és el  
contrari de l’opera buffa,  

la còmica.  Aquesta vol parlar 
de temes seriosos, d’història  
i mitologia, i acostuma a tenir 

un final feliç. 

Georg Friedrich 
Händel  

(1685-1759) 

Va ser un compositor del Barroc  
(època amb molts daurats i art carregat),  
a casa seva no hi havia tradició musical  

però ell sentia passió per la música, diu la 
llegenda que tocava d’amagat al graner.

Als 10 anys va començar a rebre  
classes d’un organista. 

Es considera 
el mestre de 
l’opera seria  

del segle  
xviii.

Ep, va nèixer 

quatre setmanes 

abans que Bach!

La seva obra  
més coneguda:  

El Messies  
és típica de 

l’època  
nadalenca!

Händel  
& Friends
26 i 27 de gener 

A partir de 5 anysPreu: 10 € (8 € si compreu  4 entrades o més)
Entrades a  

auditori.cat

Va influir  a molts músics  i compositors importants com Mozart, Haydn  i Beethoven.

Juntament amb 
Bach, Vivaldi, 

Rameau i Ortiz 
és un dels grans 

compositors  
del Barroc. 



Recordo quan era petita i venia un amic o una amiga a jugar a casa després de 
l’escola. Acabàvem suats de córrer amunt i avall, de jugar a mil coses diferents, de 
fer una parada ràpida per berenar i de flirtejar amb la santa paciència dels meus 
pares. Cap allà quarts de vuit, sonava l’intèrfon i ens amagàvem, perquè sabíem que 
l’havien vingut a buscar. Però sempre ens trobaven. Llavors  la tàctica era suplicar 
perquè es pogués quedar a dormir: «Sispliiiiiiiisss!». Generalment no funcionava, 
però algun cop sí! Aleshores arribava el moment culminant del dia: la nit i la guerra 
de coixins. S’hi sumava la meva germana, que era més gran i a vegades ens esta-
bornia a terra, però era la felicitat en estat pur. I al final, ens adormíem cansats fins 
l’endemà. Aquest àlbum ens parla d’una d’aquestes guerres de coixins, de l’amistat 
i de com passa el temps quan fem el que ens agrada. A cada pàgina hi trobem 
molts detalls per aturar-nos a observar què fan cada un dels nens i les nenes que 
comparteixen l’habitació. Un conte hivernal per explicar sota la manta aquells dies 
que fa tant fred.

La guerra de almohadas 
más grande del mundo  
Vincent Cuvellier / Vincent Mathy

Pípala

Per: Laura Bernis / llibresdemandarina.blogspot.com.es
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Ara que s’acosta l’hivern, no hi ha res millor que una bona col·lecció de contes per 
anar passant els dies de més fred. Contes com aquest, que ens presenta una his-
tòria com les d’abans, d’aquelles que s’explicaven a la vora del foc, de cases aïlla-
des enmig del bosc i paisatges nevats, amb un gnom de protagonista que es cuida 
de tot quan la gent dorm, un ésser protector i entranyable que ningú no ha vist mai, 
de barba blanca com la del Pare Noel i un barret vermell que el protegeix del fred.

Si dit això, hi afegim que el text és d’Astrid Lindgren, creadora de la memorable 
Pippi Långstrump, i les il·lustracions de Katty Crowther, autora guardonada amb 
l’Astrid Lindgren Memorial Award, el premi més prestigiós del món de literatura 
infantil i juvenil, ja no cal que diguem res més. Simplement, poseu-vos còmodes i 
gaudiu de la lectura! 

El gnom no dorm 
Astrid Lindgren

Il·lustracions: Kitty Crowther 
Corimbo

Per: Marta Gil
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Per què?
Nikolai Popov

Il·lustracions: Guillaume Plantevin 
Kalandraka

Per: Infraganti
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Un paisatge verd, idíl·lic, una granota recolzada damunt d’una roca amb una flor 
a la mà sembla que contempli el paisatge. De sobte, apareix un ratolí d’un sot 
que ha excavat amb un paraigua. Tot fa pensar que naixerà una gran amistat... 
però res més lluny d’això. Nikolai Popov crea una faula sense text per explicar-nos 
l’absurditat de la guerra i la violència. 

El ratolí també vol la flor, vol exactament aquella flor, no li serveix cap altra que 
creixi al seu voltant. A partir d’aquí tot s’accelera, el conflicte va creixent i la guerra 
esclata. Hi ha trampes, bombardejos, els bàndols cada vegada són més nombro-
sos i més distants, i aquell prat florit s’ha convertit en el paisatge desolat d’una 
gran guerra. Cada pàgina és un quadre perfecte, amb personatges forts i un alt 
contingut narratiu sense lletres.

Si els nens i les nenes són capaços de comprendre la insensatesa de la guerra,  
si s’adonen de com n’és de fàcil caure en un cicle de violència,  

potser en un futur es convertiran en impulsors de la pau.  
Nikolai Popov



Potser ja us heu oblidat, però el llit és molt més que un lloc on dormir. Abordar el 
dels pares al matí, dormir en un matalàs a terra, fer-hi una cabana amb un llençol i 
una llanterna, transformar-lo en una cova, un vaixell o un autobús... Qui no recorda 
l’emoció i la diversió de jugar amb les infinites possibilitats d’un llit?

Llit elefant, llit menjador, llit amb coets... El libro de las camas fa un recorregut pels 
llits més curiosos i estrambòtics que us pugueu imaginar. A més de ser un llibre 
petit, senzill i escrit en vers, és un cant deliciós a la imaginació i al joc que tenen 
lloc en un llit.

Incomprès quan la Sylvia Plath el va escriure, va ser publicat anys després de la 
seva mort. Juntament amb les il·lustracions del genial Quentin Blake, el llibre és 
tan rodó com la lluna plena, la mateixa que il·lumina els nostres llits somiadors. 

El libro de las camas
Sylvia Plath

Il·lustracions: Quentin Blake 
Libros del Zorro Rojo 

Per: Luz Verdaguer
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Frank. 
La increïble història 

d’una dictadura oblidada
Ximo Abadía

Dibbuks

Per: Pepon Meneses
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Vet aquí que una vegada... ens van explicar la història més dura com si fos un 
conte de fades molt bonic. O, encara millor, no ens la van explicar sinó que ens van 
convidar que ens l’expliquéssim nosaltres. Sense estalviar detalls i arribant fins al 
final, és a dir, fins avui mateix.

Amb un llenguatge molt gràfic combinat amb elements de dibuix, amb metàfores 
que podríem titllar de fàcils (ei, tampoc és que el feixisme necessiti gaire comple-
xitat per ser explicat) i amb un text molt breu, Frank ens explica sense embuts 
aquesta època fosca de la història d’Espanya, deixant-nos a cada pàgina un seguit 
de pistes visuals perquè siguem nosaltres els qui donem la nostra veu al relat.

I pren partit, és clar. Com cal.



Nadal!



A partir de 8 anys
Un llibre regal ple de desplegables 
perquè els petits facin tots els trucs de 
màgia i es converteixin en els millors 
mags del món. 

A partir d’1 any
Amb escenes completes, objectes per 
buscar i quinze peces per jugar: el kit de 
bombers perfecte per al teu petit heroi 
o heroïna.

A partir d’1 any
Caixa regal amb un llibre fotogràfic de 
cartró de 16 pàgines amb imatges i 
vocabulari de cries d’animals i un puzle 
gegant de 20 peces.

A partir de 6 anys
S’apropa el Nadal. El petit drac Coco, la 
porc espí Matilde i el jove drac devorador 
Òscar van a la muntanya a buscar un bon 
avet. Però no els resulta gens fàcil: n’hi 
ha molts, però només un d’ideal. I quan 
l’han de tallar, de l’arbre surt una veu 
misteriosa...

lagaleraeditorial.com

A partir de 3 anys
Propulsada per pingüins màgics, la 
Mare Noel reparteix regals a tots els 
nens i nenes... i si els contes de sempre 
no fossin com ens els havien explicat?

A partir de 10 anys
Premi Llibreter 2018
És una novel·la gràfica dins una novel·la 
gràfica, que tracta el món dels llibres 
i la lectura d’una manera intel·ligent, 
gamberra i divertida.

El millor mag 
del món
Matt 
Edmondson

Bebès 
d’animals

El petit drac 
Coco i el Nadal 
a l’illa del Drac
Ingo Siegner

Juguem a 
bombers
Fiona Byrne

Mare Noel
Anna Fité  
/ Cuchu 

No llegiré  
aquest llibre
Jaume Copons 
/ Òscar Julve 

blackiebooks.org

— Gran literatura per a petits lectors i lectores—

L’illa de l’Abel
William Steig
 A partir de 9 anys
Una terrible tempesta arrossega l’Abel lluny del món 
que coneix, a un lloc hostil, on ha de sobreviure tot sol 
i només somia a tornar a casa. Però aviat descobrirà 
els secrets meravellosos de l’illa, i de la vida. Un viatge 
emocionant, poètic i tremendament divertit. Una de les 
obres mestres de la literatura infantil universal.

COL·LECCIÓ LA BARDISSA SECRETA
Conte de tardor i Conte d’hivern

Jill Barklem
A partir de 6 anys

Més enllà del riu i entre els arbres del bosc, viu una comunitat secreta 
de ratolinets que respecten i estimen la natura. Els contes de les quatre 

estacions d’aquest indret misteriós són un clàssic de la literatura anglesa.

Contes fil per randa
Rudyard Kipling / Adaptat per Elli 

Woollard / Il·lustrat per Marta Altés
 A partir de 6 anys

Kipling va escriure aquests contes sobre animals per a 
la seva filla Josephine, i els hi explicava abans d’anar 

a dormir. Avui són tot un clàssic de la literatura infantil. 
Petits i grans somriuran cada cop que obrin aquest 

llibre màgic.



Un par de aves
Christine Berrie

A partir de 5 anys

Descubre la huella 
Marcel George 
A partir de 5 anys

Taller d’ estampació 
Marie-Laure Pham-Bouwens 

i Steffie Brocoli
A partir de 5 anys    

Divertits tallers per no parar d’estampar. 
Aprèn a fabricar segells, imprimir paper 

marbrejat, preparar originals papers  
per embolicar regals especials i molts 

altres projectes.

mtm-editor.es

Taller de reciclatge
Marie-Laure Pham-Bouwens 
i Steffie Brocoli       
A partir de 5 anys     
Vuit tallers creatius per fabricar bonics 
jocs a partir de material reciclat. 
Construeix una ciutat de paper, un 
tres en ratlla, un coet, un tòtem i altres 
divertides joguines.

Emparella el mascle i la femella de  
les 25 espècies d’aus que et proposem 

en aquest joc de memòria il·lustrat. 
Obtén més parelles que el teu  

oponent per guanyar!                                              
Editat en Castellà

Sabries diferenciar la petjada d’un gos 
a la d’una guineu? Mostra les teves 
habilitats en aquest brillant joc de memòria. 
L’objectiu és aparellar les 25 petjades amb 
els animals als quals pertanyen.                                                                
Editat en Castellà

Postals perquè 
no cal enviar-les 
només a l'estiu

Pòster per decorar l’habitació,  
l’estudi o regalar als amics

Una bossa de tamany reduït 
especialment dissenyada perquè 
cadascú carregui les seves coses: 
llibres, joguines, pals i pedres, o 
aquells objectes indispensables per 
sortir al carrer.
Visca l’autonomia!

MiniToteBag

Print Postal

32 x 31 cm

40 x 50 cm

elculturista.cat
miandmineworld.com

Podeu trobar-los a botigues i a la botiga online meandmineworld.com



megustaleerinfantil.compassaportcultural.com

A partir de 7 anys
La Violeta, la Ximena i la Martina 
tornen a enfrontar-se a la banda de 
NOHOACONSEGUIRÀSMAI. 
Amb l’ajuda del senyor SIVOLSPOTS, 
aconseguiran canviar la cançó del NO 
per la cançó del SÍ? Aconseguiran ser 
el que vulguin ser?

A partir de 7 anys
Què faries si descobrissis que el llibre 
que estàs llegint té el final en blanc? 
Descobreix amb l’Anna aquesta 
història meravellosa poètica i màgica 
sobre l’amor pels llibres.

A partir de 4 anys
Una bonica història comptada amb un 
llenguatge molt accessible per dues 
guineus, pare i fill, amb la qual els més 
petits descobriran les meravelles i els 
misteris de l’univers.

A partir de 7 anys
«Els diaris de la Cirera», la col·lecció 
de còmic infantil que s’ha convertit 
en un fenomen a França. La Cirera i 
la seva mare se’n van de vacances, 
i visiten la mansió dels cent misteris. 
Hi ha una enigma que li interessarà 
especialment…

De 0 a 3 anys
Per primera vegada la història de 
l’Elmer, el famós elefant multicolor, 
abreujada per als més petits de la casa 
en un llibre tot cartró perfecte per a les 
seves petites mans!

Les nenes 
seran el que 
vulguin ser
Raquel Diaz 
Reguera

La deesa sense 
cara
Joris 
Chamblain

La nena que va 
salvar els llibres
Lisa Aisato i 
Klaus Hagerup

El zorro 
curioso
Robert Farkas

A partir de 7 anys
En aquesta aventura la Isadora va a 
jugar a la neu, li encanta fer ninots de 
neu! Però es ficarà en un embolic quan 
amb la seva màgia donarà vida a un 
nou amic… Però l’encanteri no pot 
durar per sempre... o sí?

Isadora i 
l’encanteri 
màgic
Harriet 
Muncaster

El meu primer 
Elmer
David Mckee

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

La cultura comporta  
una mica de risc

Saps que amb el Passaport Cultural  
pots gaudir d’avantatges exclusius?

1 COMPRA’L 2 REGISTRA’T 3 GAUDEIX!

Com fer-ho:

passaportcultural.com

CINEMA 

PASSAPORT 
CULTURAL

Per a ments intrèpides



zahorideideas.com

Quantes espècies poblen el nostre 
planeta, quantes maneres de néixer, 
créixer i viure! Cada nova vida és un 
petit gran miracle. Un delicat llibre on les 
transparències ens descobreixen a poc  
a poc aquest viatge on tot comença.

La humanitat sempre ha observat el cel 
intentant entendre l’univers: els filòsofs 
se l’han imaginat de mil formes, els físics 
n’han fet teories i els astrònoms han 
perfeccionat les eines per observar-lo. 
Ara, Guillaume Duprat ens porta de viatge 
per l’univers d’ahir, d’avui i de demà.

S’apropa una tempesta, el temps està 
canviant. El sol està fonent el glaç. Hi 
ha massa aigua i no hi ha prou glaç. 
En un planeta alterat pel canvi climàtic, 
un os polar emprèn un viatge èpic per 
retrobar la seva mare.
El primer títol de la col·lecció Animals 
contra el canvi climàtic.

Llegir contes amb els nens abans 
d’anar a dormir millora el vincle entre 
pares i fills. Un llibre per adormir els 
nens tot acompanyant els gatets de 
colors a les seves habitacions.
Bona nit, gatets! Bona nit, nens i 
nenes!

Torna la col·lecció “Enigmes”! Capbussa’t en 
les èpoques més fascinants de la humanitat 
mentre entrenes la ment i et diverteixes. 
Com? Ajudant a resoldre tot tipus d’enigmes 
a un caçador neandertal, un vell faraó, Robin 
Hood, uns colons al salvatge Oest o fins i tot 
el gran Sherlock Holmes!

Tots hem fet gargots sobre les fotos 
d’una revista o un diari. Qui no li ha 
posat bigotis o una piga al senyor o 
senyora de la foto? Aquest quadern 
distreu i entrena la imaginació dels 
nens. Es proposen alguns exemples 
ja dibuixats per ajudar-los a començar 
a “veure coses” i despertar la seva 
creativitat.

Naixements 
bestials
Aina  
Bestard

A dormir,  
gatets
Bàrbara Castro

Univers
Guillaume 
Duprat

Quan el glaç 
es fon
Rosie Eve

Enigmes de  
la història
Víctor Escandell 
i Ana Gallo

Veig-veig, 
Què veus?
Emmanuelle 
Ponty

El Monstre de colors 
va a l’escola 
El Monstre de Colors 
s’enfrontarà, aquest cop, 
al seu primer dia d’escola. 
No sap ni què és! Està una 
miqueta nerviós. No pateixis 
Monstre! Allà t’esperen 
moltes aventures i nous 
amics.

editorialflamboyant.com

Un pèl a la sopa 
Un pèl no és el més estrany 
que pot aparèixer en una 
sopa. Una mosca no és 
el més estrany que pot 
aparèixer en una sopa. Saps 
què és el que seria estrany 
que aparegués en una sopa?

Acompanya l’Alícia i el seu 
pare a l’interior de la vida. 
Deixa’t fascinar pel món 
de les cèl·lules, l’ADN i els 
mitocondris. Res sembla 
complicat si vas de la mà 
d’un bon guia.

Coneix el Curiosity, un 
vehicle robot per explorar 
Mart que ha rodat pels 
deserts del planeta vermell 
buscant pistes per resoldre 
un dels grans misteris de 
la ciència: hi ha hagut mai 
vida a Mart?

Tinc un paper 
Un grup d’amics prepara 
una obra de teatre. Pas 
a pas, veurem que no 
només es necessiten 
actors i actrius. Hi ha molts 
altres papers: il·luminador, 
escriptor, estilista... i tots 
són importants.

Dins la capsa 
meravellosa 

Curiosity

Món humà 
Com hauria de fer tot bon 
llibre de divulgació, Món 
humà activa en el lector 
la curiositat i unes ganes 
insaciables de saber. Obriu 
les portes del coneixement i 
deixeu-vos fascinar.



estrellapolar.cat

Que no t’expliquin altres contes.  
100 històries de dones que han  
canviat el món.
A partir de 5 anys

L’onzè viatge al Regne de la Fantasia 
amb un tuf esgarrifós i per primera 
vegada... amb 7 tintes màgiques!
A partir de 8 anys

El primer llibre il·lustrat d’Àlex Rovira 
per treballar l’autoestima a través de 
contes dirigits a nens i nenes de totes 
les edats.
A partir de 5 anys

Nova col·lecció́ de narrativa amb  
les estrelles del Club Super3.
A partir de 6 anys

Arriba la Leia, una nena musulmana  
que ens ensenya el valor i la riquesa  
de la diversitat.
A partir de 5 anys

Aquest Nadal en Mickey Mouse  
fa noranta anys i ho celebra amb  
un llibre molt especial!
A partir de 3 anys

Contes de 
bona nit per a 
nenes rebels

La Nenúfar  
i la Matoll a... 
Operació  
Llampec

El gran secret 
del Regne de  
la Fantasia

Contes per 
estimar-te 
millor

 Leila

Mickey 
Mouse. 
Contes  
de Nadal

A partir de 9 anys

cruilla.cat

A partir de 2 anys

A partir de 4 anys
A partir de 7 anys

A partir de 5 anys

Amb el dit, dit, dit…Dinosaures
Dawn Bishop

Tinc un drac a casa!
Emma Yarlett

Animals extraordinaris
Equip Editorial  
Dorling Kindersley Il·luminatles

Kate Davis / Carnovsky

Els Futbolíssims 14. El misteri 
de la tempesta de sorra
Roberto Santiago  
/ Enrique Lozano

Retorn al futur
Bob Gale i Robert Zemeckis  
/ Kim Smith

A partir de 8 anys
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Kill Rock Stars era un gran nom per a una discogràfica indie. Tot l’ethos, allà, ben 
resumit. Principíssims dels noranta. Tot a punt d’esclatar (comercialment). A més 
a més, l’escena d’Olympia, la capital de Washington, ja disposava de l’altra disco-
gràfica de referència de l’indie pop ianqui des dels anys vuitanta: la K Records d’en 
Calvin Johnson. 

Però el tombant de segle no els va agafar desprevinguts. Després dels excessos 
de la resta del món, la tornada a la normalitat de les propostes del subsol va ser 
relativament senzilla. El debut discogràfic d’aquestes quatre noies de Detroit, Mi-
chigan, liderades per l’Aliccia Berg i la Gretchen Gonzales, s’hi emmarcava a la 
perfecció. Pop d’ecos velvetians, melodies i sons envoltants, ambients perfectes 
per a una festa de pijames. Una festa de pijames universitària amb guitarres.

Slumber Party
“Slumber Party” 

2000

Per: Pere Agramunt

MÚSICA

/ 07
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L’hivern del 1964 els Beatles van instal·lar-se a París per fer una marató de con-
certs a la sala Olympia: quasi divuit dies seguits amb més d’un directe al dia. El 
fotògraf Harry Benson va rebre l’encàrrec de cobrir-ne l’estada. Així, la nit del tercer 
dia, ja a l’hotel després del concert, Brian Epstein va entrar a l’habitació on es 
trobaven els músics i el fotògraf per informar-los que «I wanna hold your hand» 
havia arribat al número u de les llistes dels Estats Units. I al cap d’una estona va 
tornar a entrar per afegir que els acabaven de convidar a tocar al famós programa 
de televisió The Ed Sullivan Show. Va ser en aquell moment, mentre en Paul bevia 
una copa de whisky, que el John se li acostà per darrere amb un coixí, el va colpejar 
i es va iniciar la baralla de coixins que retrata la famosa fotografia. Però la sort de 
Benson de ser al lloc apropiat en el moment apropiat es va repetir al cap d’uns dies 
quan aquest va immortalitzar un moment històric: els quatre de Liverpool, asseguts 
a la mateixa habitació de l’hotel, component el que seria el seu single «I feel fine».  

The Beatles
“I Feel Fine” 

1964

Per: Núria Curran

MÚSICA
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Avui dia ja esteu molt avesats a les 
seqüeles, però us asseguro que l’any 
que jo en vaig fer deu no vaig enten-
dre gaire que una pel·lícula que havia 
de fer-nos reviure el mite de Peter Pan 
(un més dels que havíem conegut a 
través de Walt Disney) ara estigués 
protagonitzada per un avorrit home 
de negocis i sobretot portés com a 
títol el nom del seu arxienemic, Hook 
(El capità Garfi). No us demano que a 
les vostres tendres edats ho valoreu 
com toca, però heu de saber que vist 
amb la perspectiva dels anys, la idea 
d’un Peter Pan envellit, panxut, lluny 

del País de Mai Més i que ha perdut 
tota capacitat imaginativa us semblarà 
realment espectacular. Mentrestant, 
gaudiu amb la versió en carn i ossos 
del capità Garfi, un pirata malvat i 
frustrat a parts iguals, o bé odieu 
Rufio, l’adolescent malcarat que s’ha 
autoproclamat cap dels Nens Perduts 
del País de Mai Més en absència de 
Peter Pan. Ara bé, la lliçó d’avui va 
més enllà de la pel·lícula en si: doneu 
sempre una oportunitat al vell Spiel-
berg, possiblement el director que 
més ha influït als vostres pares a l’ho-
ra de fer volar la imaginació.

Hook (El capità Garfi)
1991

Tots cincs 
1994
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Jo sé què us agrada encara més que 
llegir les sàvies lliçons del vostre Pro-
fessor Catòdic: passar l’estona amb 
els amics imaginant un món on s’han 
acabat les normes i, sobretot, on no 
hi ha pares. Doncs bé, tinc una bona 
i una mala notícia per a vosaltres. La 
bona és que la sèrie de la qual us 
parlaré avui planteja un univers com 
aquest: cinc germans que viuen sols. 
La mala notícia és que la gent que es 
dedica i s’ha dedicat a això d’expli-
car històries, des dels guionistes de 
Hollywood fins a la taula de la senyora 
Rowling, us tenen ben calats i saben 
perfectament com seduir-vos amb 
aquesta idea. Ara bé, si cal destacar 

Tots cinc (Party of five) en la nostra il-
lustra hemeroteca no és pel seu plan-
tejament dissenyat amb la fórmula de 
l’èxit, sinó per l’atreviment, sensibilitat 
i honradesa amb què els seus crea-
dors construïen les històries de quatre 
joves (el cinquè començava sent un 
nadó) orfes. Per què la vida dels ger-
mans Salinger és de tot menys una 
festa i malgrat això volem formar-ne 
part? No seré jo qui us doni consells 
de com enfocar la vostra vida, per això 
ja teniu els vostres pares, però sí que 
us vull dir que hi ha més veritat en un 
capítol de Tots cinc que en totes les 
temporades de Sensación de vivir.

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?

Les lliçons  
del Professor Catòdic
Hemeroteca Familiar





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



The Walled  
Off Hotel 

Banksy
2017

L’artista grafiter conegut amb el nom de Banksy ens sorprèn una vegada més 
amb la creació d’un allotjament molt particular a la ciutat de Betlem (Cisjordània, 
Israel): l’hotel amb les pitjors vistes del món. Ell mateix va decorar-lo amb obres 
d’art com aquesta! 

En una de les habitacions va representar una guerra de coixins entre un soldat 
israelià i un jove palestí per denunciar les injustícies d’aquest conflicte bèl·lic tan 
terrible. Amb aquesta imatge artística, ens vol fer pensar en una situació lamen-
table i absurda, i conscienciar sobretot els turistes que visiten la ciutat.
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Coixins de plomes com a arma
Lluitar a la guerra amb un objecte 
que no pot fer cap mal.  
Què et suggereix?

Missatge visual
El grafit és una forma artística de carrer que 
sovint comunica amb paraules però també 
amb imatges tan potents com aquesta.

Art difícil de pair
Normalment als hotels trobem 
imatges boniques i relaxants. Què 
creus que deuen sentir els hostes?  
I tu què sentiries?

Si no fa servir paraules, com ens ho comunica en Banksy?
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Mans  
a l’obra! 

Sabies que...
L’art del grafit ha 

evolucionat molt des dels 
seus orígens i que sovint 

és considerat com un 
tipus de pintura  
lliure i il·legal?



Els jocs a la foscor sempre tenen un 
component màgic. Hi ha quelcom 
que els fascina: les ombres, el miste-
ri, l’aventura. Aquesta plastilina brilla 
a la foscor i és ideal perquè els pe-
tits exploradors modelin el seu propi 
sistema solar i somiïn en mil i una 
històries interestel·lars.

Plastilina  
luminescent

melquiadesymerlin.com

02
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Les històries de cavallers, dracs, 
prínceps i princeses són un hit entre 
els minis. Aquest accessori és per-
fecte per entrar en el rol de cavaller 
i lluitar aferrissadament amb amics i 
germans contra causes impossibles. 
Llarga vida als cavallers del segle xxi!

Casc de cavaller
amb ploma

VAH

03
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Joguines
Per: 

Txell Hernández Gil
kiddult.net

01

Per què deu ser que els menuts just 
abans d’anar a dormir es carreguen 
d’energia? Després de rentar-se les 
dents i de fer un pipí reneixen com 
un au fènix i no hi ha qui els aturi. 
Una energia que acostuma a con-
vertir-se en converses infinites amb 
els germans un cop s’apaguen els 
llums. Aquest distorsionador els farà 
esclatar de riure amb les quatre veus 
diferents que ofereix.

Distorsionador 
de veu

kmfamily.es



Què sabem de 
l’orangutan  
de Borneo?

El seu nom en malai significa  
“home dels boscos”. 

Pesen entre   

30-85 kg
i poden viure fins a 

50 anys     
Tenen una vida social solitària,  

no viuen en famílies com els goril·les 
i els ximpanzés, sinó que se’ls troba 

normalment sols o, com  
a màxim, en parelles.

L’alimentació és  
quasi estrictament  

vegetariana.

Estan en

PERILL
D’EXTINCIÓ!

ELS AMICS
DEL ZOO

ORANGUTAN  
DE BORNEO

Pongo pygmaeus

Es calcula que en l’últim segle 
les seves poblacions s’han reduït 
a la meitat, i la desforestació, 
l’explotació del seu hàbitat -en 
gran part per a la indústria de l’oli 
de palma- i el tràfic il·legal amb 
les cries, podrien provocar la 
completa desaparició en  
menys de 20 anys. 

El Zoo de Barcelona participa 
en el programa europeu de 
conservació EEP de l’orangutan 
de Borneo amb un notable èxit 
reproductor. En els darrers anys ja 
han nascut fins a cinc exemplars al 
Zoo. Els pots visitar a la magnífica 
instal·lació que van estrenar l’estiu 
del 2015.

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



Aquesta tardor va arribar a ca nostra la “festa de pijames”.
O una versió reduïda i sui generis d’ella: reduïda perquè vaig 
ser estricta en la quantitat de convidats (un per cada fill que 
feia anys) i sui generis perquè clarament estic creant petits 
monstres i el sopar no va consistir en biquinis o salsitxes 

amb patates, sinó que la tria va ser: sushi sense adults a la 
vista + pel·lícula “de persones” + dormir els quatre al sofà 

convertit en un llit de 2 x 2 metres. 
La suposada celebració dels minihipsters va ser semblant a 
quelcom tranquil durant...15 minuts? El temps que va durar 

la gana i la devoramenta de menjar japonès. 
A partir d’aquí, l’anarquia.  

El caos.  
La guerra de coixins sense pietat.

Per: Pema Maymó

Previsora com poques (més aviat farta 
de discussions nocturnes in crescendo), 
abans que començassin els aldarulls in-
fantils ja hi havia els pijames posats. 
Feu-ho, per a la vostra salut mental: quan 
entrin els amics per la porta de casa, 
encara que siguin les sis de la tarda, 
obligueu-los a desvestir-se i enfundar-se 
la roba d’anar a dormir. Tot això que vos 
estalviareu en drames a posteriori. 
En el nostre hipsterisme aspiracional, 
sempre hi ha lloc per a una camisa de 
dormir divina amb flors de colors o un pi-
jama de tall clàssic amb ocells verds com 
els de Le Petit Lucas du Tertre. Aques-
ta marca, que es defineix com a «retro 
folk», la van crear fa més de deu anys 
dues franceses que aspiren a conciliar el 
chic parisenc amb els colors i la tradició 
artesanal de l’Índia. El resultat no pot ser 
més inspirador! 
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1. 

Recordau: una guerra de coixins té 
èxit com més abundància hi ha. I de 
coixins, a una casa, mai no n’hi ha 
suficients. Als llits dels petits, dels 
pares, al sofà, per llegir, per aixecar 
culs a les cadires de grans... coixins a 
tutti plein, per favor! Si estau cansats 
de les formes quadrades de sempre 
i dels estampats que heu vist a casa 
de tots els amics, aquestes festes 
demanau als Reis que vos renovin 
l’arsenal amb aquests de la col·lecció 
Fruiticana dels danesos Ferm Living 
(de qui no és el primer cop que en 
parlem aquí, perquè tot el que tenen 
a la seva botiga online ens en-tu-si-
as-ma!). Cop de peix volador! Llança-
ment de pinya mortal! Xoc de petxina 
punxeguda! Supercoixins amb super-
poders per fer la millor guerra d’una 
nit salvatge!

fermliving.com

65

2. 3.
D’aquesta batalla sense treva, només 
se’n pot sortir rebentat i amb una pas-
sió de son infinita. Amb els llits apila-
bles dels bascos Lufe, el moment crí-
tic de nins cansats + llits per muntar 
serà un tres i no res! Podeu tenir tots 
els llits que vos facin falta apilats a un 
racó de l’habitació i, quan els neces-
siteu, repartir-los per l’espai de què 
disposem. I ningú ha de dormir a terra 
o anxovat entre un germà i un cosí. 
Personalment, estic enamorada de 
les solucions senzilles però exigents 
per a les habitacions infantils, on 
l’espai sempre, sempre, SEMPRE, és 
el que falta! 
muebleslufe.com

lepetitlucasdutertre.com





Per la ciutat

La grapadora  
o el refugi  
del disseny
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No us deixeu de contemplar la bi-
cicleta Grow d’Orbea o d’aturar-
vos davant el llum Calder d’Enric 
Franch i preguntar-vos com s’aguanta. 
 
 
 
 
 
 

Si encara teniu temps, pugeu fins a la 
quarta planta (hi ha unes vistes es-
pectaculars) i badeu per l’exposició de 
cartells publicitaris i peces gràfiques del 
1980 al 2003 i, si no, deixeu-ho per un 
altre dia, aquesta torre de zinc dona 
molt de si.
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Un desembre de fa cinc anys 
s’inaugurava el Museu del Dis-
seny de Barcelona, conegut po-
pularment com l’edifici de la 
grapadora, dissenyat per l’equip 
MBM Arquitectes i que integra 
les col·leccions del Museu de 
les Arts Decoratives, el Museu 
de Ceràmica, el Museu Tèxtil i 
d’Indumentària i el Gabinet de 
les Arts Gràfiques. En unes altres 
paraules, un museu ple de coses 
per contemplar i tafanejar. 

Aquesta vegada ens centrarem en la 
primera planta, dedicada al disseny 
quotidià, un dels vessants que més 
ens fascina d’aquesta disciplina. 

El disseny neix d’una necessitat, de 
pensar en com ha de ser un objecte 
per optimitzar-ne l’ús. Qui els idea 
i crea busca una funcionalitat molt 
concreta i precisa que els profans no 
sabem veure d’entrada. És justament 
això el que ens descobreix Del món al 
museu. Disseny de producte, patri-
moni cultural, una de les exposicions 
permanents del museu.

És una col·lecció d’objectes quotidians 
creats o dissenyats a Barcelona i que 
probablement els seus creadors mai 
haguessin pensat que acabarien en 
un museu. Per exemple, les setrille-
res antigoteig de Rafael Marquina, 
la batedora Minipimer que va crear 
Gabriel Lluelles l’any 1959 o la llitera 
de fusta Montseny. Tot concebut per 
aportar noves solucions i finalment fer 
la vida més fàcil. Aquesta és la gran-
desa del disseny de producte. 
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Coixins 
d’arròs

Bones idees

39

Esteu a punt per posar en pràctica la  
psicomotricitat fina? Us hem preparat  
una recepta apta per a tota la família! 
No cal utilitzar els fogons ni el forn,  

és sana i practicareu l’art de la papiroflèxia.  
Aquí teniu uns coixins farcits de vegetals,  

una versió lliure dels farcellets vietnamites.

01. Peleu la pastanaga i talleu-la, juntament amb el carbassó, a tires. Si teniu 
mandolina us quedarà perfecte, però amb un bon ganivet també us sortirà bé. Han 
de ser ben finetes. 

02. A continuació, netegeu els xampinyons i lamineu-los. Peleu l’alvocat i feu el 
mateix.

03. Poseu tots els ingredients en un bol i amaniu-ho amb una mica d’oli i sal.

04. Ompliu una safata una mica fonda amb aigua tèbia. Ha de ser prou grossa 
per submergir les fulles de pasta d’arròs. 

05. Prepareu una safata plana untada amb una mica d’oli i un drap net una mica 
humit damunt del marbre. 

06. Submergiu un paper d’arròs 8 segons a l’aigua (no us passeu perquè perdria 
la consistència) i poseu-lo damunt del drap. Afegiu-hi una mica d’olivada, la barreja 
de vegetals i tanqueu el paper d’arròs per fer un farcellet. Primer plegueu els late-
rals i després enrotlleu-lo. 

07. Aneu-los col·locant damunt la safata plana. És millor menjar-los quan estan 
acabats de fer, però també podeu guardar-los a la nevera fins a l’hora de l’àpat.

Necessitem: 
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Fulles de pasta d’arròs (es troben als supermercats orientals), una pastanaga, 
un carbassó, un alvocat, 4 xampinyons, oli, sal i olivada 

Més informació a elculturista.cat

Bon profit!



Bones idees
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Guerra 
de coixins 
sorpresa! Per:  

Carla Marin

Qui pot dir que no a una guerra de coixins? Petits 
i grans hauríem de saber que aquesta divertida 

experiència val la pena practicar-la de tant en tant, 
riure, saltar, desestressar-se i alliberar endorfines, i 

això fa que et sentis més feliç. Doncs vinga, som-hi! Us 
proposem una guerra de coixins sorpresa perquè aquest 

moment tan especial ompli la casa de colors!

01 / Plega els papers de seda i amb les tisores fes-ne trossets tipus confeti. 
Separa’ls en dues o tres piles per colors.
02 / Infla aproximadament uns 7 o 8 globus petits i 3 o 4 grans de cada color; 
això pot variar segons la mida de les coixineres que tinguis a casa. 
03 / Ara toca omplir les coixineres, que si són de les que estan cosides per un 
dels costats et serà més fàcil. Omple cadascuna amb els globus i els paperets 
d’un mateix color, i tanca el costat que queda obert amb cinta adhesiva de doble 
cara.
04 / Posa una música ben divertida, puja sobre el llit (si és el dels pares molt 
millor) i comença la guerra de coixins! Veuràs que divertit quan comencin a sortir 
disparats els papers de colors i els globus per tot arreu! Serà una autèntica festa 
de colors! 

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

Coixineres  
buides 

Paper de seda 
de dos o tres colors

Globus grans i petits 
de dos o tres colors

Tisores Cinta adhesiva doble cara
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Amb molt de gust i perfectes per preparar  
tot tipus de receptes durant aquestes festes.

Arriba el fred…  
és temps de brou!

www.costaeco.es

Sense gluten 
Baix contingut de greix 
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

María José Jurado

Per: Núria Puyuelo

DOCTORA EN    NEUROFISIOLOGIA
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Aquest número d’El Culturista està dedicat a les guerres de coixins. Malgrat 
que els nens els encanten, quina és la millor rutina abans d’anar a dormir? 
No hi ha un protocol marcat, però sí que hi ha tot un seguit de mesures d’higiene 
del son que es relacionen amb unes rutines i uns hàbits que s’associen amb un 
millor descans, una millor conciliació del son i amb un son més mantingut, sense 
despertars i amb una durada normal. Aquests hàbits serveixen tant per als adults 
com per als nens. 

És molt important crear una situació tranquil·la i agradable abans d’anar a dormir: 
fer el bany, sopar, posar-se el pijama, rentar-se les dents... I fer una activitat més 
pausada, sense aparells electrònics, com ara llegir un conte, estar per ells, perquè 
això, entre altres coses, enforteix el vincle entre els pares i els fills. I després anar 
a dormir.

Moltes vegades no es dona importància a tenir una rutina, sobretot a la nostra 
societat. Per exemple, si el pare o la mare arriben tard de treballar, el nen s’espera 
despert per veure’ls, i un dia va a dormir a una hora i l’endemà a una altra. Els nens 
necessiten moltíssima rutina, i com més rutinaris siguem, molt més fàcil serà que 
tinguin de manera autònoma una bona conciliació i un bon manteniment del son.

Per tant, és millor que no mirin la tablet o l’iPad abans d’anar a dormir? 
Exacte, cal evitar l’ús dels aparells electrònics a partir de les vuit del vespre, o 
dues hores abans d’anar a dormir. Aquest tipus d’aparells l’estimulen no només 
de manera cognitiva, sinó també lumínicament, perquè les pantalles electròniques 
tenen un tipus de llum que abasta tot l’espectre dels colors de la llum, i el que ens 
preocupa sobretot és la llum blava. Quan arriba la nit hem de facilitar que la nostra 
melatonina —l’hormona que ens marca el moment de començar el son— es pugui 
alliberar bé, i la llum és un dels factors que fa que no s’alliberi correctament. Quan 
aquesta hormona no actua, els nens es desperten més sovint.

I han d’anar a dormir sols, els nens? 
L’ideal és que vagin a dormir sols, sense els pares al costat. Sempre cal tenir en 
compte que si el nen s’adorm fent alguna cosa, quan es desperti necessitarà conti-
nuar fent allò. Per exemple, si s’adorm agafat de la mà de la mare o al seu pit, quan 
es desperti necessitarà la mà o el pit de la mare per tornar-se a dormir. Si el nen 
s’adorm mirant els dibuixos a la tele, quan es desperti a la nit voldrà seguir mirant 
la tele. Per això aconsellem que és millor que els pares no es quedin al costat del 
nen quan s’adormi, perquè quan es desperti el primer que farà serà buscar allò 
amb el qual s’ha adormit. 

I durant el dia, podem millorar la qualitat del son?
Sí, és molt important que els nens facin activitat física durant el dia. Si són nens 
que tenen problemes de son, durant el dia han d’estar actius perquè arribin cansats 
a la nit. Si estan passius durant el dia, mirant el mòbil o la tablet, no es cansaran i 

María José Jurado

«Els nens necessiten moltíssima rutina,  
i com més rutinaris siguem, molt més fàcil serà  

que tinguin de manera autònoma  
una bona conciliació  

i un bon manteniment del son».
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tindran més problemes per dormir. Per millorar el son no només ens hem de centrar 
en la nit, sinó en les vint-i-quatre hores del dia. 

Els pares eduquem els nostres fills en hàbits saludables, com per exemple els 
que tenen relació amb l’alimentació o la higiene. Els hàbits relacionats amb 
el son també cal educar-los?
Sí. Els pares tenen molt clars els hàbits alimentaris i higiènics, però moltes vegades 
no tenen gaire clar els hàbits relacionats amb el son. De vegades és perquè les 
famílies fan el que poden. Però de vegades és perquè els metges els donem dife-
rents consells per millorar el son. Per exemple, hi ha alguns metges que aconsellen 
als pares «queda-vos amb el nen», d’altres «és millor que no»… i els pares acaben 
molt desorientats perquè no saben quin camí han de seguir.

Com pot afectar la falta de son a un nen?
Sobretot l’afecta en el moment de la nit, quan no vol dormir o li costa adormir-se. 
Realment hi ha molts nens que tenen problemes per adormir-se i després es des-
perten diverses vegades. Això fa que els pares tampoc dormin, després d’haver 
estat treballant tot el dia, i també els afecti molt. Pel que fa a l’afectació diürna, 
són nens que estan més irritables i esquerps, com ens passa als adults quan no 
dormim. Els nens més petits tendeixen a plorar més, tot els molesta; i els que ja 
van a l’escola tenen més dificultats per concentrar-se o estar quiets. Si no es té en 
compte que dormen malament, de vegades es pot arribar a pensar que aquests 
nens tenen un trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), quan el pro-
blema que s’ha de tractar és el del son, que és el que no l’està deixant descansar i 
el que fa que no tingui un rendiment bo a l’escola.

Hi ha nens que dormen molt, d’altres poc... Com podem saber si els nostres 
fills dormen prou hores?
Igual que els adults, hi ha molta variabilitat. Si agafem dos nens de la mateixa edat, 
veurem que dormen un nombre diferent d’hores. Igual que es fa amb el creixement i 
el pes, en el cas del son els pediatres també tenen unes taules amb uns percentils. 
L’única manera de saber si dorm prou és veure com està durant el dia, perquè els 
nens són transparents. Encara que el nen dormi només vuit hores, si s’aixeca bé, a 
l’escola rendeix bé, està content, es relaciona bé, té un pes i un creixement adequats, 
i a la tarda està actiu i juga, aquest nen no té cap problema de son.

I si el nostre fill o filla es desperta contínuament, com podem detectar si té 
un trastorn del son? 
En les revisions pediàtriques, igual que es pregunta sobre els hàbits d’alimentació 
o d’higiene, els metges haurien de preguntar pels hàbits del son, que és un dels 
paràmetres de salut. Aquests despertars passen a ser patològics quan tenen algu-
na afectació en el nen. És a dir, quan veiem que durant el dia el nen està cansat, 
irritable, que no es concentra i que no es relaciona bé. Fins i tot als tres anys és 

normal que els nens es puguin despertar tres o quatre cops, però a la consulta de 
vegades arriben pares que s’aixequen deu vegades cada nit. En aquests casos, sí 
que hem d’investigar què li està passant al nen.

I llavors on cal adreçar-se?  
És molt important el suport i la feina que es fa des del CAP. En els controls pedià-
trics és on s’ha de fer la detecció. Abans de la detecció, però, s’hauria de fer una 
prevenció: quan arriba el nen, de la mateixa manera que s’explica als pares com 
s’introdueixen els diferents aliments, els infermers o els metges han d’informar als 
pares de com és el son del nen i què és el que es poden trobar. L’ideal és la preven-
ció i que els pares tinguin informació. Per tant, és el pediatre el que ha de detectar 
per què a aquell nen li costa molt dormir i es desperta diverses vegades. Segons 
quin trastorn tingui, serà el pediatre el que el derivarà a les unitats del son que hi ha 
als hospitals per tractar aquest tipus de patologia.

Quins trastorns són els més comuns?
El més freqüent és que els nens els costi començar a dormir i que es despertin di-
verses vegades. Això els passa a un terç dels nens en edat preescolar. Ara bé són 
problemes que el mateix pediatre i infermera poden resoldre, donant unes pautes 
als pares. Pel que fa als problemes per adormir-se, sobretot és un tema que està 
relacionat amb els hàbits. L’altre trastorn més freqüent són les parasòmnies, és 
a dir, els nens que tenen somnambulisme o terrors nocturns. En edat preescolar 
són més freqüents, però a mesura que el nen va madurant cerebralment, les pa-
rasòmnies acostumen a desaparèixer. Només un petit percentatge ho manté fins 
a l’edat adulta. I també cal tenir en compte que fins a un 3% dels nens ronquen i 
tenen apnees, que també és un trastorn del son. Són nens que sempre estan molt 
congestionats i refredats, i de vegades es desperten diverses vegades perquè no 
poden respirar bé. 

És bo dormir amb els fills? Què els diria als pares que comparteixen el llit 
amb els seus fills?
Aquest és un tema delicat, perquè de vegades hi ha pares que se senten malament 
perquè dormen amb el seu fill. No està ni bé ni malament. Si als pares els agrada, 
el nen dorm bé i ells descansen, no hi ha cap problema. Ara bé, si el nen es des-
perta igualment i no dorm bé, cal canviar d’estratègia. No estem en contra ni a favor 
d’aquesta pràctica, però quan mires els estudis, realment t’adones que les famílies 
que dormen al mateix llit descansen pitjor. 

Què volies ser de petita?
Sempre he volgut ser metge. 
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