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EDITORIAL

Botes d’aigua
Si una cosa no ha faltat mai a casa, han estat unes bones botes d’aigua! Podia ser
com a regal d’aniversari, per una compra de canvi d’estació... sigui com sigui ha
estat la peça de calçat que m’ha acompanyat des de petita i que segueix sent la
meva indumentària predilecta! I això que no vivim en un lloc de pluja abundant, en
principi. Puc aguantar tot un dia amb les botes d’aigua posades encara que ja hagi
sortit el sol i tingui els peus arrugats del contacte amb el plàstic. I també me les
poso per regar les quatre plantes que tinc al celobert.
M’evoquen naturalesa, aventura, infantesa i joc, joc a l’aire lliure que a ciutat tanta falta ens fa. Fa pocs dies vam poder parlar amb la Maria Truñó, directora de
l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i, entre moltes reflexions, ens deia
que «vivim un dèficit del joc, del joc autònom». I aquest és un dels motius perquè,
conjuntament amb l’Ajuntament, hagin engegat un projecte transversal per transformar Barcelona en una ciutat jugable. L’ambició del projecte no és només anar
mantenint i construint noves àrees de joc, sinó repensar la ciutat per incorporar
tot l’entorn urbà de cara al joc fortuït, esportiu i l’estimulació del joc. El terra es pot
convertir en una pissarra gegant; els bancs, en el millor amagatall, i els bassals
d’aigua, en la piscina on capbussar-se amb les botes d’aigua.
Aprofiteu el que queda d’hivern per preparar-vos alguna tassa de xocolata desfeta,
exprimir els jocs de taula i calçar-vos les botes per descobrir el Rec Comtal, que
encara es veu al barri de Vallbona.

Podeu consultar la graella d’activitats diàries i molt més a
elculturista.cat i, de manera bimestral i gratuïta, la revista en paper.
Si vols anunciar-te a El Culturista,
escriu-nos a: jaume@elculturista.cat
Seguiu-nos a:
facebook.com/El-Culturista

@culturista_bcn

@el_culturista

El Culturista

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les
propostes, idees i recomanacions
més culturistes!

elculturista.cat

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

La gallina dels ous d’or
Per:

Clara Queralt

Ai, la gallina dels ous d’or...! Tothom l’hem cobejada en algun moment però sovint se’ns oblida que la faula originària no parla només de la pobresa i la riquesa,
sinó sobretot de l’avarícia. Recordeu què els passa als pobres grangers que troben la gallina dels ous d’or? Aquest febrer al TNC podreu repassar-ho gràcies a
l’espectacle familiar de la companyia Zum-Zum que ens n’ofereix una senzilla i
bonica versió teatral d’actors i titelles plena d’humor i amb alguns enginys escenogràfics deliciosos. De ben segur que quan sortiu d’aquest multipremiat espectacle
en parlareu perquè els grangers vellets són entranyables però... Com és possible
que es transformin d’aquesta manera? I vosaltres, què faríeu si us trobéssiu a casa
una gallina que cada dia pon un ou d’or? Una història amb moral explicada sense
ser alliçonadora i del tot comprensible a partir dels 4 anys.

TNC

Del 16 de febrer al 3 de març,
dissabtes a les 17 h i diumenges a les 12 h
A partir de 4 anys
10 €
tnc.cat
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ARTS ESCÈNIQUES / DANSA

D’à côté, Christian Rizzo
Per: Sandra Carreu

À côté, al costat, allò que ens mostra on acaba el nostre límit i on comença el de
l’altre. Sentir-nos al costat d’algú és no sentir-nos sols, i per tant, alliberar-nos de
la pressió d’haver de ser complerts i autosuficients. On no arriba un, arribarà l’altre.
Estem de sort, hi ha l’altre.
À côté és una peça clara i minimalista, un conte visual interpretat per tres ballarins
acompanyats d’altres elements –música, llums, ombres, plantes i màscares– protagonistes també de la història. El coreògraf francès Christian Rizzo ens proposa
aquesta peça onírica, que vol transformar els nostres imaginaris, tot expandint les
fronteres internes de cadascú.
En Rizzo s’aplica la pròpia recomanació: va expandir les seves fronteres i va passar de formar una banda de rock a crear la seva companyia de dansa contemporània, l’Association Fragile. De ben segur que en aquest camí hi va haver altres
persones al seu costat, que el van ajudar a fer les passes. Així que, si aixequem
més el cap i mirem à côté, potser descobrim aquests altres que ens acompanyen
i que acompanyem.
...mentrestant, ens veurem à côté?

Mercat de les Flors

16 i 17 de febrer, dissabte a les 18 h i diumenge a les 12 h
A partir de 6 anys / 12 € (menors 14 anys, 8 €). / mercatflors.cat
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Qui era

Va crear més
de 20.000
obres al llarg
de la seva
vida.

Pablo Picasso?
Pablo Ruiz Picasso
1881-1973
Va ser un dels pintors més genials del segle xx,
als 8 anys va fer la seva primera obra.
Va néixer a Màlaga, va viure a la Barcelona modernista,
a Horta de Sant Joan, a París i al sud de França i totes
aquestes estades es reflecteixen en les seves obres.

Com és

la seva obra?
Li agradava molt pintar coloms i toros.
La seva extensa obra va passar per totes les
manifestacions artístiques del moment: modernisme,
cubisme, surrealisme, expressionisme, etc.

Període blau:

Pica-so

24 de febrer
2 i 3 de març

A partir de 2 anys
Preu: 10€
(8€ si compreu
4 entrades o més)

l’època més trista
del pintor, en
tots els quadres
d’aquesta època
el color principal
és el blau, símbol
de la fredor i
melancolia.

Entrades a
auditori.cat

Il·lustració: Carmen Queralt

Expressionisme:

en aquest
moment les seves
obres expressen
un sentiment
d’angoixa i
reflecteixen la
tragèdia de la
guerra.

Període rosa:

una certa
il·l·lusió i alegria
per la vida fan
que canviï els
colors amb els
quals pinta,
als quadres hi
surten acròbates,
clowns,
arlequins…

Surrealisme:

durant aquesta
època dibuixa
formes
distorsionades i
monstruoses.

Cubisme:

Picasso deia que
pretenia pintar
figures que un
cop retallades es
puguessin reconstruir
com esculturistes.
Ja no volia copiar la
realitat, volia crearla! Ell va ser qui va
inventar aquest
moviment artístic.

Tres de les
seves obres més
conegudes:

El guitarrista, Les
senyoretes del carrer
d’Avinyó, Guernica.
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TALLER / ARTS PLÀSTIQUES

El Palau en un traç.

Taller per a famílies amb Antoni Llena
Per:

Montse Martín

«Estem perdent la mà», diu sovint Antoni Llena, quan vol reivindicar un art proper,
fràgil i que no ens allunyi d’allò essencial. I tots sabem, sense que faci falta entrar
en matisos, que té raó. Precisament per això aquest taller té un punt de partida tan
senzill com estimulant: recórrer els diferents espais del Palau de la Música, conèixer
els seus racons i palpar amb les pròpies mans la infinitat de materials que s’hi poden
trobar. Un cop acabada la visita, culminareu aquest viatge sensorial amb la creació
d’un dibuix —on ja us avisem que tot s’hi val: un traç, un croquis, un calc, una forma,
un retrat, un mapa, un magma de colors... el que vulgueu!— on podreu plasmar allò
que heu viscut i sentit. I és que Llena, un dels artistes capdavanters al nostre país
de moviments com l’arte povera i l’art conceptual, fa servir sempre els materials més
senzills i quotidians per parlar de la veritat o la fragilitat i reivindicar els orígens. En
aquest taller, només us caldrà afilar els sentits i deixar-vos portar. No us estigueu de
viure l’experiència de la mà de l’artista, sense barreres ni pantalles, que això sí que
és una vivència única i irrepetible.

Palau de la Música

24 de febrer a les 10.30 h i 12 h
A partir de 4 anys / 10 €
palaumusica.cat
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FESTIVAL

Per:

FLIC

Paisatges Literaris
Obriu les agendes: aquest mes de març torna el FLIC a Barcelona, la cita ineludible
de les literatures i les arts infantil i juvenil! De nou, en la novena edició trobareu una
original proposta d’activitats repartida en cinc espais culturals de la ciutat:

Mercat de
les flors

Museu Nacional
d’Art de Catalunya

El tret de sortida
del festival serà
l’espectacle de dansa
participativa Ballar és
cosa de llibres. Teniu
dos passis per unirvos a la festa!

Espais de dibuix,
gimcanes literàries,
passejades per la
col·lecció, contacontes...
El 9 de març el MNAC
és el centre del joc de
la descoberta. I de la
música! Us hi esperen
Brodas Bros i Exhibeat
amb espectacles de
hip-hop i claqué.
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Museu del disseny
El segon cap de setmana
del festival se centra
en la creació literària.
Hi ha programats cinc
tallers familiars: creació
d’exlibris, jocs d’ombres
amb siluetes, activitat amb
la il·lustradora hawaiana
Emily Hughes, joc de llibres i un taller per explorar
l’art! A més, aquest serà
el punt de trobada pels
Fliquets, els més petits de
la casa (de 0 a 3 anys).

Olga Portella

Museu del Disseny,
Museu Nacional d’Art de Catalunya,
Mercat de les Flors,
MACBA,
i Filmoteca de Catalunya.
Del 2 al 23 de març
Familiar / Consulteu preus
flicfestival.com

Filmoteca
de Catalunya
El FLIC torna a
apostar per l’adaptació
audiovisual de grans
narracions. Els espectadors de fins a 7 anys
gaudiran de Loulou
et les autres loups,
la pel·lícula francesa
inspirada en l’àlbum
Loulou.

MACBA
El darrer dissabte del
festival està pensat per
als joves de 8 a 12 anys
que volen viure en persona el procés creatiu
dels artistes convidats,
que en aquesta edició
són l’Andrea Ganuza,
l’Anna Dot i el Pere
Ginard.

Si us voleu endur un
souvenir del FLIC
a casa, passeu pel
Museu del Disseny a
veure els llibres de la
llibreria Al·lots o la taula
d’il·lustradors, una selecció d’obres a càrrec
de Plom Gallery. Allà hi
serem també nosaltres:
aprofiteu el Passaport
Cultural per venir al
nostre taller familiar
Explorem l’art.
Us hi esperem!
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Foto: Miquel Coll, 2018.

TALLER / ARTS PLÀSTIQUES

L’onada màgica
Per:

Infraganti

Trepitjar un museu en família i enfrontar-se a una obra d’art no és fàcil, de fet tampoc ho és per a un gran nombre d’adults. Segurament l’aproximació a l’art imposa
perquè sovint ha anat associat a un cert estatus intel·lectual.
El MACBA ofereix un taller familiar de descoberta: com arriba una peça d’art fins
a un museu? I quan hi arriba, com troba el seu lloc? La proposta és aproximar-se
a l’observació de l’art des de perspectives poc habituals i fugir de la contemplació
passiva, poder tocar les peces, olorar-les i fins i tot vestir-les.
Marga Socías i Núria Clemares són les encarregades de conduir les famílies, a
través de la narració d’un conte, pels diversos espais de l’edifici i explorar-los d’una
manera diferent. Qui diu que la millor manera per endinsar-se al món de l’art no és
a quatre grapes…

MACBA

ARTS ESCÈNIQUES

Rojo estándar

LaNördika circo y danza
Per: Ester Bueno

Quin és el moviment que mostra l’emoció? I el que descobreix l’amor? Si per al
dramaturg W. Shakespeare, el ritme del cor regulava la música dels seus sonets
i la poesia de les paraules ens acostava a les percepcions més profundes, per a
la companyia Lanördika és tot el cos qui guia les pulsions, qui en regula l’agitació.
L’espectacle Rojo estándar presenta dos personatges que es troben en un espai indeterminat, en un territori marcat per les diferències on els colors dibuixen les fronteres emocionals, aquelles que es presenten com a norma, com a model indicador
de la referència. Però, ai, las! «L’amor és un misteri», com deia el poeta del Romanticisme G. A. Bécquer, i aquests personatges desconeguts, però ben trobats,
senten que han de difuminar els llindars per sumar colors al clixé dels estereotips.
La companyia Lanördika, que forma part del col·lectiu Ludo Circus Show, ha calculat molt bé això de l’amor. Ha sumat circ, dansa, tonalitats, matisos, ritme, trajectòria, rigor, sensibilitats i emocions, i ens mostra una trobada on el que era estàndard deixa de ser-ho i on la fusió del llenguatge va més enllà de les disciplines,
perquè la comunicació sovint no necessita paraules.

SAT! Teatre

Dissabtes 2, 9, 16 i 30 de març a les 11 h
De 2 a 5 anys
3 € per participant (tant adults com infants)
macba.cat

9 i 10 de març, dissabte a les 17.30 h i diumenge a les 12 h i les 17.30 h
A partir de 4 anys / Durada: 50 min / 9,50 € (descompte Passaport Cultural)
sat-teatre.cat
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grans, petits, pesats o lleugers. Cadascú porta o crea els seus propis nusos i
viu amb ells; els oblida, els integra en
el seu dia a dia i a vegades els desfà i
s’allibera d’ells.

Block
No Fit State & Motionhouse

Del 13 al 24 de març, diversos espais
Aire lliure, gran format, aposta física
d’alt voltatge, gratuït i per a tots els públics. Als festivaleros habituals segur
que us remet als elements que trobem
a esdeveniments com la Fira de Tàrrega. Doncs no aneu desencaminats perquè Block va ser l’espectacle inaugural
de la passada edició. Un èxit contundent que va seduir tot el públic i que
ara podrem gaudir a la nostra ciutat.

ARTS ESCÈNIQUES / DANSA

Quinzena metropolitana de dansa
Per:

Clara Matas

Vau ser d’aquells privilegiats que vau poder gaudir de la selecta, intensa i variada
programació de dansa que la ciutat va oferir ara fa un any?
Doncs prepareu-vos perquè, per segon any consecutiu, torna la Quinzena Metropolitana amb diverses manifestacions, mirades i formats de la dansa. Enguany la família
creix: el festival se celebra al llarg de la segona meitat del mes de març i s’expandeix
a nou municipis de tota l’àrea metropolitana. L’extens programa inclou també espectacles i activitats per a tota la família. Us en fem una breu selecció, però no deixeu de
consultar tota la programació quan s’acostin les dates. Preneu nota!

Diversos espais de la ciutat

Del 13 al 30 de març
Per a tots els públics
Consulteu tota la programació i els detalls a dansametropolitana.cat
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Seguiu-los el fil.

Hop
Diversos artistes

Del 15 al 29 de març, diversos espais
La recomanació que més us sorprendrà té lloc en un dels espais més anodins i comuns que coneixeu: el metro.
Doncs sí, el bo i millor de la dansa
urbana i altres artistes de les més variades disciplines s’han unit per transformar estacions en espais vius i dinàmics i omplir els vagons de metro de
moviment i diversitat. Durant uns dies
els trajectes a l’escola o a la feina seran ben diferents: gaudireu de coreografies urbanes, acròbates excèntrics,
DJ i músics en directe. I si esteu inspirats us podreu afegir al ball final de
cada recorregut, conduït per alumnes
de diverses escoles de dansa de tota
la ciutat. Calceu-vos les vambes i deixeu els auriculars a casa, que el directe
sempre és molt millor.

Una proposta agosarada i contemporània que treballa la dansa i el circ,
disciplines germanes però no sempre
ben avingudes. Però gràcies a la llarga
trajectòria, l’art i l’ofici de les dues companyies britàniques de dansa i circ més
consolidades i respectades del Regne
Unit, ens arriba una peça única de carrer que acosta aquests dos llenguatges
d’una forma excepcional.

Nudos
Da.Te danza

23 i 24 de març, SaT!
Una opció ben diferent és Nudos, de
la companyia andalusa Da.Te danza,
un dels col·lectius amb més dedicació,
compromís, entrega i cura a l’hora de
construir peces de dansa per a tots els
públics.

Consulteu el web per ampliar els detalls de les activitats recomanades per
a totes les edats i confirmar horaris i
espais.

Tal vegada recordeu el seu deliciós
Akari, que oferia delicats jocs de moviment i llum als més menuts de tots,
ara fa poc més d’un any. Doncs ara
tornen al SaT! i estrenen a Catalunya
aquesta nova producció, que girarà al
voltant dels nusos físics, emocionals,

I sobretot, petits, mitjans i grans, sigui
a casa, a l’escola, a la feina, al carrer o
al metro, no deixeu de ballar!
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EXPOSICIÓ

Miralls
Per:

Joan Villarroya

/ 09

MÚSICA / DANSA

Black Music pels petits
Per: Clara Drudis

La imatge especular generada per un mirall ha estat sempre un element inspirador
per a molts de cara a plantejar-nos la subjectivitat amb la qual ens aproximem a la
realitat que ens envolta. Aquest tipus de reflexió ja la va desenvolupar àmpliament
Lewis Carroll a la seva novel·la A través del mirall, publicada l’any 1871.

Black Music pels més menuts és un concert per als més exigents de la casa, en
què podran escoltar varietat de sons i estructures musicals riques, i a la vegada
podran gaudir del moviment i la dansa que caracteritzen la música negra en un
espectacle de proximitat, on el públic i els músics es fonen en un mateix espai.

Miralls és una exposició experimental que ens convida a reflexionar sobre les dues
cares de la realitat, o, el que és el mateix, la relativitat a l’hora d’interpretar o entendre els variats elements de la vida. Gràcies a la col·laboració i l’assessorament
del Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) i l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), la instal·lació ofereix, utilitzant la ciència com a base, l’experiència
de travessar un mirall, fent ús de la física òptica com a principal eina. Per arrancar,
experimentareu amb diferents formes i tipus de miralls (ovalats, de colors...) per
qüestionar-vos la perspectiva subjectiva amb què, sovint, interpretem el que veiem,
i la credibilitat que li donem. Finalment, la màgia de la física i les matemàtiques us
permetran, mitjançant un calidoscopi gegant, viatjar a l’altre costat del mirall, on us
esperarà un món màgic, psicodèlic i de llum, reconnectant una altra vegada amb
el món de Lewis Carroll.

El concert, en directe i acústic (sense cap tipus d’amplificació), ofereix un conjunt
de peces que fan un recorregut per la història de la black music, des de les cançons
espirituals fins al funk. Ja ho deia B.B. King, que la millor manera de viatjar és la
música.

Atreviu-vos-hi!

CosmoCaixa

La companyia Pels Més Menuts, responsable d’aquest viatge musical i amb llarga
experiència en el camp del jazz, la improvisació, el gòspel i els espectacles familiars, adapta cada concert per satisfer les necessitats i les exigències dels més
petits experts.

Teatre Tantarantana

A partir del 15 de març / Familiar
5 €, 50% de descompte per als clients de CaixaBank / cosmocaixa.es

Dissabtes i diumenges del 16 al 31 de març a les 11 h i les 12.15 h
De 0 a 5 anys / 9 € / Durada: 55 min

20
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CINEMA

Gordon i Paddy
Linda Hambäck
Suècia, 2017

Per: Enric Cerveró

Hi ha dues coses que no solen faltar mai en una història explicada des de Suècia: la
neu i el misteri, i Gordon i Paddy les reuneix. Aquest film, dirigit per Linda Hambäck
i basat en l’obra d’Ulf Nilsson, explica la història del vell i eficient inspector de policia
Gordon que, faltat ja de forces, decideix abdicar la vigilància del bosc en la Paddy,
una ratolina jove i amb molta més energia.
El film, que s’acaba convertint en un diàleg entre generacions, entronca de ple amb
tota la tradició nòrdica de l’estil negre i policíac, els tan recurrents Nesbo o Mankell,
però amb la gran virtut i habilitat d’equilibrar-ho amb el relat d’una faula contemporània entranyable. Aquesta doble lectura, la faula planera i l’homenatge a la literatura i
el cinema de gènere, permet que les dues generacions d’espectadors no s’avorreixin
en cap moment al llarg d’un film, d’altra banda, no gaire extens.

Estrena el 22 de març als cinemes
A partir de 5 anys / Durada: 62 min
packmagic.cat
23
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LLIBRE

Neu

Sam Usher
Patio Editorial
Per: Luz Verdaguer

Un nen es lleva de bon matí i descobreix que ha nevat. Ràpid, es vesteix per ser el
primer a sortir a jugar al parc i despertar l’avi perquè l’acompanyi. L’avi es vesteix al
seu ritme i el nen, impacient, veu passar els seus amics que van cap al parc. Quan
per fi surten tots dos es trobaran amb una sorpresa.
Una història senzilla i tendra que ens recorda aquella impaciència infinita dels infants
davant d’una emoció com aquesta. I també quan, en el millor dels casos, enteníem
que esperar havia valgut la pena.
Les il·lustracions són molt boniques, dinàmiques i divertides, i hi veiem la influència
de mestres com Quentin Blake o Sempé. El llibre forma part d’una sèrie de quatre
llibres del Sam Usher sobre un nen i el seu avi. Aquest és el primer títol traduït al
català i al castellà.
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Després de la pluja
Miguel Cerro

Enigmes

Ana Gallo
Il·lustracions: Víctor Escandell

Kalandraka

Zahorí Books

Per: Gemma Esteban

Per: Laura Bernis

Hi havia una vegada una petita guineu de qui cap animal se’n refiava gaire. Ja se
sap, les guineus són llestes i enganyoses, així doncs, per què aquesta vegada
hauria de ser diferent? De sobte, però, un fenomen natural arriba al bosc: un diluvi!
No para de ploure, però en aquest conte en Noé i la seva arca no són allà per
salvar-los. Els éssers del bosc s’hauran d’espavilar tots sols i la petita guineu hi
tindrà un paper estel·lar. I és que, sovint, en circumstàncies difícils, és quan tenim
l’oportunitat de mostrar als altres com som realment.

Tinc molt poca memòria pels acudits. Mai recordo els que m’expliquen. En vaig memoritzar un o dos fa molts anys i són els que sempre explico. Em passa el mateix
amb els enigmes, me n’han explicat molts al llarg de la meva vida, però soc incapaç
de reconstruir la història sencera i explicar-la bé sense fer cap espòiler pel mig.

Els prejudicis, la importància del grup, el treball en equip... són elements que estan
molt presents en el dia a dia dels infants, a l’escola, i també en aquesta tendra faula
que alhora enalteix valors com la innocència i la perseverança.
Guanyadora d’un Premi Internacional Compostela, Després de la pluja és obra
del reconegut il·lustrador i dissenyador gràfic Miguel Cerro. Amb una tècnica més
propera a l’obra d’art que a l’àlbum infantil, les pàgines s’omplen de colors vius,
personatges estranys i detalls preciosos que acaben formant part d’aquest conte
que val la pena afegir a la nostra biblioteca.
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Aquest llibre joc és la fantasia de totes nosaltres i ara també dels més petits i petites! A Enigmes, hi ha vint-i-cinc històries de misteri, classificades per nivells. N’hi
ha alguns que els hauràs de resoldre per lògica i d’altres fent servir la imaginació.
Pots jugar tu sol o en competició per equips. En trobareu de clàssics com el d’«El
culpable de l’oblit» (no faré espòilers) i d’altres que no heu sentit mai. A tot això, s’hi
sumen les genials i divertides il·lustracions d’en Víctor Escandell que amenitzen el
joc. Ara sí que ja no oblidaré mai els enigmes, els tinc tots en un sol llibre!
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Un any...

Poemes per seguir les estacions
Ángeles Quinteros & Ángeles Vargas
Yekibud
Per: Marta Gil

Primavera, estiu, tardor i hivern, un any sencer de poesia. I em direu: «Un llibre de
poesia per a infants?». Doncs no, segons les autores, un llibre de poesia i prou.
I és que la poesia no hi entén d’edats, el que sí que canvia és la mirada que uns i
d’altres hi aportem, i la dels nens i nenes és sens dubte molt més lliure de prejudicis
que la nostra. Provem-ho? Poseu-los a les mans aquest bonic llibre d’haikus i aneu
passejant per les diferents estacions gaudint dels petits instants de quotidianitat i
imatges evocadores que ens regalen els versos i les il·lustracions minimalistes que
els acullen. Veureu com els agrada!
Un llibre il·lustrat amb la tècnica del collage, ple de colors vius i imatges suggeridores per introduir la poesia al públic petit. Tot un regal per als sentits!
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Vacaciones
Blexbolex

Los Libros del Zorro Rojo
Per: Pepon Meneses

Les vacances. Llevar-se tard, córrer pel bosc i els camps amb la sola companyia
del cant dels ocells, seguir les vies del tren, deixar passar el temps com si no
s’hagués d’esgotar mai… Així passen els dies d’una nena fins que un convidat
inesperat s’instal·la a casa i es veu obligada a compartir els seus jocs i el seu
temps.
Aquest és el punt de partida d’aquesta obra de Blexbolex, un còmic (o novel·la
gràfica o àlbum il·lustrat… tant se val) sense paraules, il·lustrat de manera excepcional, que transita entre la quotidianitat i la fantasia amb la més gran naturalitat.
Blexbolex és un mestre a l’hora de construir imatges d’una gran calidesa amb la
superposició de trames i l’ús de tan sols tres tintes.
Per mirar i remirar i tornar a mirar sense parar.
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This is the Kit

The Specials

Rough Trade, 2017

1979

Per: Uri Amat

Per: Laura Puebla

Hi ha coses que no passen mai de moda, com jugar als bassals amb les botes i
l’impermeable. Veure el vídeo de Hotter colder, de This is the Kit, amb la Kate Stables i la Rozi Plain jugant despreocupadament a l’aigua com dues nenes petites va
ser suficient per acabar d’enganxar-me al seu univers i la seva música per sempre.
De fet, Moonshine freeze va ser per a mi el disc del 2017. Es notava que aquestes
dues dones (i la resta del grup) disfrutaven tant de la música com dels rierols. El
disc és una meravella d’indie-folk-pop delicat i original, de banjos, guitarres acústiques i seccions de vent de regust afrobeat que posen la pell de gallina. Tot i així,
he fet proselitisme als bars, he insistit a les xarxes socials i ningú m’ha fet ni cas.
Ho torno a provar des d’aquest espai que em deixa El Culturista: escolteu-les, si
us plau. Imagineu el que This is the Kit poden fer per vosaltres si han aconseguit
que un punk-rocker emprenyat de mitjana edat com jo hagi caigut rendit als seus
peus d’aquesta manera.

No és casualitat que el mateix any que Margaret Thatcher va agafar el timó del
Regne Unit com a primera ministra The Specials publiqués el seu àlbum debut
homònim farcit de moments exultants de reggae, punk i ska. El país vivia un moment convuls provocat per una greu crisi econòmica, diverses vagues i greus conflictes racials. Els anys posteriors tampoc van ser fàcils.
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«Moonshine freeze»

«The Specials»

La banda de Coventry va transformar la ràbia social en un disc amb catorze propostes noves i versions d’èxits jamaicans. Les lletres són un altaveu de certes
situacions i posicionaments vitals entre els joves: problemes als pubs, menyspreu
dels embarassos entre els adolescents i un rebuig clar del racisme.
Quaranta anys més tard els ritmes vitalistes del reggae i l’energia punk encara ens
empenyen a sortir al carrer i saltar amb força en els bassals de la ciutat.

Les lliçons
del Professor
Catòdic

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

Hemeroteca Familiar
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Singing in the rain

Capità Planeta

1952

1990

Feu l’experiment. Un dia de pluja calceu-vos les botes d’aigua, poseu-vos
la capelina i un cop al carrer, obriu
el paraigua, feu-lo rodar a l’espatlla
i comenceu a ballar i fer salts sobre
els bassals d’aigua. Què creieu que
passarà? Bé podria ser que us enduguéssiu un bon crit, si és així feu-me
un favor, no digueu que he estat jo qui
us ho ha proposat. Però si la intuïció
del vostre mestre catòdic segueix en
forma sorprendreu els vostres acompanyants adults xiulant i cantant «Singing in the rain». Com que ja m’imagi-

no que no sabeu de què us parlo us
diré que, amb més o menys gràcia,
estareu emulant Gene Kelly en una de
les escenes més icòniques del cinema fet a Hollywood. La pel·lícula, que
té el mateix nom que la cançó, és, segons els experts, el millor musical que
s’ha fet mai. Així que un cop a casa,
i amb els peus ben secs, feu el que
recomana el British Film Institute i mireu-vos sencera una de les cinquanta
pel·lícules que s’haurien de veure als
14 anys, segur que a casa faran com
qui no ho veu si encara no els teniu.
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Us semblarà, estimats catòdics, que
això dels superherois és una moda
dels últims anys, perquè us han enlluernat ja els poders dels qui formen
Els Venjadors i La Lliga de la Justícia.
Però heu de saber que la idea de salvar el món enfundat en unes malles,
una capa i una màscara ve de molt
enllà, d’abans que qui us parla hagués nascut. Un altre dia ja viatjarem
als orígens però avui toca conèixer el
superheroi que més falta ens faria tal
com estan les coses: el Capità Planeta. Hauríeu d’haver vist els vostres
progenitors saltar del sofà quan el
Capità Planeta cridava: «El poder
és vostre!». Potser volien ser algun
dels planetaris, que eren cinc adolescents de cinc racons del planeta

encarregats de defensar la Terra dels
malvats que la volen contaminar i que
quan les coses van mal dades tenen
el poder d’invocar el Capità Planeta.
I segurament els vostres pares i mares quan eren petits també creien que
la batalla al final sempre l’havien de
guanyar els bons i que, en tot cas, a
la vida real no n’hi ha de malvats amb
la voluntat de malmetre el planeta. La
mala notícia però. companys planetaris. és que sí que existeixen, i alguns
fins i tot han arribat a ser presidents
del govern. Així que us demano que
seguiu l’exemple d’aquesta sèrie de
dibuixos, us arremangueu i feu tots
els possibles per guanyar aquesta batalla, perquè recordeu que «el poder
és vostre!».
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Mans a l’obra!
Ets dels qui els fa mandra entrar a un museu?
I si et diguessin que darrere de cada peça s’hi
amaguen històries, misteris i anècdotes curioses? Només necessites la clau per descobrir-les.
Obre bé els ulls perquè estàs a punt de viure
una experiència inspiradora!
Per:

Marta Ardite

Invendus - bottes
Lilian Bourgeat
2009

Al Lilian li agrada jugar amb nosaltres provocant-nos sorpresa i desconcert
i creant objectes quotidians amb una mida enorme. Així els dona un altre valor i ens convida a reflexionar sobre la relació entre l’art i la vida, com també sobre la representació de les coses i la seva percepció. En aquest cas,
a més, si us hi fixeu bé, veureu que les dues botes són del peu esquerre...
Com creieu que hi caminaríeu amb elles?

Semblen reals!
Reprodueix
objectes ordinaris
amb la mateixa
fidelitat que
la fotografia i
els converteix
en obres d’art!
D’això en diuen
hiperrealisme.

Somni o realitat?
En canvi, sembla que els
objectes hagin sofert transformacions màgiques o que provinguin
del món de la fantasia...

Sabeu què és una
instal·lació artística?

És un gènere de l’art
contemporani basat en treure
un objecte fora del seu context
habitual i situar-lo en un altre
per donar-li un valor estètic. La
relació de l’objecte amb l’espai
és en si mateixa un altre
element artístic.

Fora de context
No només altera la nostra percepció
amb la mida exagerada dels
objectes, sinó que juga a situar-los
en llocs insòlits: jardins, centres
comercials...
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Una de les versions més interessants la trobaràs al jardí d’escultures del Castell de Rivau a França.
www.chateaudurivau.com/fr/art-lilian-bourgeat.php

Què pretén dir-nos amb aquests objectes tan grans?

Mans
a l’obra!

On es pot veure:

Us imagineu que un dia passejant tranquil·lament pel jardí d’un castell us topeu
amb unes botes d’aigua gegants? Probablement semblaria una escena fantàstica d’un conte de Lewis Carroll o Jonathan Swift, però amb aquesta obra l’artista
francès Lilian Bourgeat ha fet possible que puguem viure l’experiència real!

El Passaport Cultural
a la Fira de Creació Literària
del FLIC

PASSAPORT
CULTURAL

Explorem l’art!
amb Sandra Partera

Una petita guia i diari
per acompanyar-vos
en la vostra
descoberta cultural

D’on provenen les idees dels artistes? Com creen les seves obres?
Què ens passa quan observem una obra d’art? No us prometem una
única resposta fiable però intentarem que us divertiu buscant-la. En
l’art existeixen moltes tècniques i disciplines diferents, nosaltres us
proposem explorar-ne algunes i crear un espai artístic compartit per
experimentar, crear i observar junts.

Tots els usuaris del Passaport Cultural
podeu gaudir d’avantatges exclusius.

16 de març

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

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

1

2

a les 12h i a les 16h al Museu del Disseny

3

COMPRA’L REGISTRA’T GAUDEIX-LO

passaportcultural.com

També
hi tindrem
paradeta!

Joguines
Per:

Txell Hernández Gil
kiddult.net

Una
selecció
de jocs
per als dies
de pluja!

01

Bilibo Game Box
moluk.com
Un seient? Un cau on amagar-se?
Un casc de cavaller? Una banyera
per a les nines? El seient de Bilibo
ho és tot i no és res. Un objecte que
ja ha esdevingut un clàssic que es
reinventa en aquest Game Box. Sis
acolorits mini-Bilibos, un dau i unes
fitxes són el que trobareu en aquesta capsa. Tots junts tenen múltiples
combinacions. Els minis s’ho passaran pipa apilant-los, classificant-los,
comptant i inventant mil i una propostes de joc diferents.
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02

03

Domino City

La dansa de l’ou

omy-maison.com

haba.de
Un joc d’aquells perfecte per tenir
tota la família entretinguda una tarda de pluja. La dinàmica és senzilla:
nou ous de goma, un de fusta i la
consigna d’aguantar amb el cos el
màxim número d’ous. Perícia, flexibilitat, enginy i ganes de passar-s’ho
bé. Un joc que recorda les activitats
de les gimcanes i que ens farà esclatar de riure. Qui s’hi apunta?

El dòmino és un joc clàssic, un fons
d’armari que qualsevol família hauria
de tenir a casa. De ben segur que
recordes tardes de la teva infantesa
amb tota la família al voltant de la taula, repartint fitxes, apuntant punts i mirant de fer la guitza als contrincants.
Aquesta versió d’OMY és d’allò més
bonica, farcida d’il·lustracions que
us faran viatjar arreu d’Europa. Com
que es tracta d’una versió gràfica del
dòmino tradicional amb números, fa
que fins i tot els més menuts hi puguin jugar.
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Què sabem
de l’eriçó
fosc?
ELS AMICS
DEL ZOO

ERIÇÓ FOSC

Erinaceus europaeus
Històricament, el Zoo
ha tingut una població
important d’eriçó fosc.
L’entorn pel que fa a la
vegetació i els espais
naturalitzats fa que aquest
parc barceloní sigui un
hàbitat idoni per a aquesta
espècie. Malgrat tot, per
diverses causes, aquesta
població ha disminuït
sensiblement al llarg dels
darrers anys.
Ara, el Zoo en col·laboració
amb Galanthus Natura
n’ha alliberat quatre
provinents del Centre de
Recuperació de Fauna
Salvatge de La Torreferrusa
(animals recuperats) amb la
finalitat de reforçar el grup
d’eriçons salvatges del parc
i garantir-ne la viabilitat.

És un mamífer que té tot el cos,
amb excepció del ventre,
recobert de pues.
Pesa al voltant de

400-1200 g

i fa una llargada total d’entre

23-30 cm

S’alimenta d’insectes, cargols, llimacs,
cucs de terra i a vegades de granotes,
sargantanes, ratolins, colobres i
escurçons.
És un animal solitari i nocturn.
Té un olfacte molt desenvolupat,
camina molt i neda molt bé.
Viu entre

7-10 anys
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!
Més informació:

zoobarcelona.cat
Més informació:
#TreballemPerLaNatura
zoobarcelona.cat

És tendència
Si ets dels que els agrada que els seus fills portin
bodis amb bigotis, els has comprat unes ulleres
de fusta de mida reduïda, els adorms amb
Radiohead o els has obert un compte
a Instagram, no et perdis aquesta secció.
A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat.

Fins que no vaig fer-me mig catalana, jo,
a les botes d’aigua, les anomenava katiuskas.
Així, amb una a ben oberta i clara al final,
fent honor a la peça musical que en va inspirar el nom.
Una paraula suposadament russa que en feia
somriure d’alegria cada vegada que la sentia a mu mare.
Tots en tenim o n’hem tengudes i, si més no,
els nostres fills estan proveïts amb un parell.
Potser només se les posen tres cops l’any, però...
quina felicitat la d’aquells tres dies!
La llibertat del joc d’aigua fora de l’estiu
i la tranquil·litat del peu sec per als pares!
I és que els dies de pluja, si els pares estam de bones
o no queda més remei que sortir de casa,
es poden convertir en una de les millors (i més barates!)
aventures per a qualsevol infant d’1 a 99 anys.
Per:

Pema Maymó

2.

3.

Potser aquí la mitjana de dies de
pluja és baixa (no tindrem en compte
l’excepcionalitat de la tardor passada
per aigua dia sí, dia també). Però no
m’importaria que fos més alta si això
servís d’excusa per posar aquest
equipament finlandès de la marca
Reima als meus fills. Aquesta marca
ha anat evolucionant des del 1944
fins a l’actualitat reinventant-se, però
sempre treballant per protegir els més
petits de casa i permetre’ls viure i jugar a l’aire lliure malgrat les inclemències del nord d’Europa.

Però ni les botes ni les capelines
poden competir amb el complement
indispensable dels dies que plou.
L’estrella inigualable: el paraigua.
El primer que et regalen se’t queda
gravat a la retina: és el teu paraigua,
és únic, per al teu sol ús... una de les
primeres possessions especials de la
nostra vida. Si voleu que un nin del
vostre entorn recordi sempre el seu
primer paraigua, no ho dubteu: el submarí groc amb periscopi i visor transparent és una aposta segura! Per què
no s’havia inventat abans aquesta
finestreta? Així hauríem evitat milers
de topades entre nins i adults en dies
de pluja!

Ens agrada tot, però ens quedaríem
amb els pantalons impermeables
amb tirants (hi ha més de deu colors
per triar!) i les jaquetes llises o estampades. Ja no cal tenir enveja dels escandinaus ni quedar-mos a ca nostra
faci fred, plogui o nevi!

marabillas.com

reima.com

1.
Perquè resulti un èxit, el més important és anar ben equipat. I si hem
començat xerrant de botes d’aigua,
és obligat referir-mos a les d’Aigle.
Aquesta marca francesa treballa tot
tipus de calçat fabricat amb goma des
de meitat del segle xix, cercant sempre l’autenticitat, l’estil i la funcionalitat. I ho aconsegueixen amb nota!
Cada temporada és més complicat no
enamorar-mos d’un parell nou i original, però —les coses com són— a ca
nostra sempre hi ha hagut tirada per
les grogues i les blau marí. En el fons,
som uns clàssics...
aigle.com
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Per la ciutat

A la recerca
del Rec Comtal
50

Text:

Martí Crespo
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Gabriele Meroni a El Rec Comtal. 1.000 anys
d’història, cedida per Enric H. March

Les ciutats, com els humans, necessiten aigua per viure. La Bàrcino
romana va abastir-se’n a través d’un
aqüeducte que, provenint de la zona
de Montcada i Reixac, entrava a la
ciutat pel costat de la catedral, on encara ara podem trobar restes originals
d’aquesta infraestructura de més de
tretze quilòmetres (i no ens referim pas
als vistosos arcs que hi ha a l’entrada
del carrer del Bisbe, una recreació del
1958, sinó a les arcades encastades a
la paret d’un edifici de la pròxima plaça
del Vuit de Març). I, abans de la Barcelona actual, que es proveeix d’aigües
tant del riu Llobregat com del més llunyà Ter, la ciutat medieval va disposar
de l’anomenat Rec Comtal, una sèquia
amb més de mil anys d’història que va
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regar fins no fa gaire els fèrtils camps i
horts que s’estenien per tot l’antic pla
de Barcelona (al voltant dels aleshores
poblets agrícoles de Sant Martí de Provençals, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Andreu del Palomar...). Al centre
de la ciutat, en trobem traces actualment amb carrers anomenats del Rec
Comtal, de la Sèquia o del Rec, i també
a les restes del Born Centre de Cultura
i Memòria se’n pot veure un ramal del
principi del segle xviii.
Més enllà d’alguns noms de carrers i
quatre pedres, semblaria que el creixement i la urbanització de la ciutat
van aconseguir esborrar del mapa el
segle passat un Rec Comtal que havia
quedat cada vegada més en desús i

contaminat. Però ens equivoquem,
perquè gairebé al mateix lloc on naixia l’aqüeducte romà i posteriorment la
Sèquia Comtal, al límit de Montcada i
Reixac amb el desconegut i aïllat barri
barceloní de Vallbona, encara n’hi ha
un tram de poc més de dos quilòmetres amb aigües clares i abundoses.
Només cal agafar la jove línia 11 del
metro i baixar a la parada de Torre
Baró/Vallbona. Us sorprendrà, segur,
descobrir de sobte l’últim reducte
d’horts que queda al nord de la ciutat,
regats pel Besòs i per un llarg tram del
Rec Comtal al descobert! Un espai
que a poc a poc s’ha anat recuperant i
que ens permet des de fer agradables
passejades al costat del curs de l’aigua fins a remullar-hi els peus quan fa

calor, a més de creuar ponts de pedra
medievals i contemplar els peixos que
hi neden i els ànecs (sí, ànecs!) que hi
suquen la cua i les potes.
A una sola parada de metro de la mateixa línia 11, hi ha el complex modernista
format per la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella i la Casa de l’Aigua de Trinitat
Nova, construït entre el 1915 i el 1919
per millorar les condicions higièniques
del subministrament a la ciutat després
d’una greu epidèmia de tifus el 1914.
La infraestructura va deixar de prestar servei el 1989 i fa pocs anys s’ha
reconvertit en un centre de referència
ambiental de l’Ajuntament envoltat de
jardins de gran bellesa i un hort de la
xarxa municipal.
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Bones idees

Xocolata
desfeta

Per als que ens agrada la xocolata,
qualsevol excusa és bona!
I un dia de pluja és l’ocasió perfecta
per esmorzar o berenar
una tassa de xocolata desfeta.
Hi ha a qui li agrada més espessa,
amb llet en comptes d’aigua, més o menys dolça.
Nosaltres la preferim com més negra millor.
Necessitem:
Una rajola de xocolata a la pedra (mínim 60% cacau) de 200 g,
450 ml de beguda d’arròs, civada o aigua, si us agrada més intensa
i un polsim de canyella.

01.

Trenquem la rajola a bocins.

02.

Posem l’aigua o la beguda d’arròs en un cassó al foc.

03.

Quan bulli hi tirarem la xocolata i el polsim de canyella.

04.

Remenem i, quan hagi bullit 1 minut, apagarem el foc.

05.

I ja podem servir la xocolata i acompanyar-la de pa torrat, coca o melindros.

Bon profit!
Més informació a

elculturista.cat
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Bones idees

Llevar-te de bon matí, veure que està plovent,
posar-te les botes d’aigua i sortir corrent de casa
per trobar un bassal per fer-hi un bon salt,
com si fossis una balena capbussant-se al mig de l’oceà...
Hi ha cap altra millor manera de començar el dia?
Sí!
Que les botes les hagis customitzat tu!
Necessitem:

Les teves botes
d’aigua

Precinte o cinta
adhesiva ampla
de color negre

Tisores

01

Fes un esbós en un paper del teu disseny. Ha de ser una forma senzilla i sense
massa detalls, com la cua d’una balena, per exemple. També pots pensar en altres
animals que es capbussen en l’aigua, com els dofins, els taurons, les granotes que
salten, els vaixells de vela que naveguen...

02

Per:

Un cop triat el disseny, talla la cinta adhesiva amb la forma que hagis escollit i
enganxa-la amb cura sobre la bota neta.

Carla Marin

Botes

03
Espera que plogui i surt al carrer a jugar i divertir-te amb les teves superbotes!

customitzades
Més informació a

elculturista.cat
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Arriba el fred…
és temps de brou!
Amb molt de gust i perfectes per preparar
tot tipus de receptes durant aquestes festes.

www.costaeco.es
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Il·lustració: Roger Padilla

Sense gluten
Baix contingut de greix

L’entrevista

María José Jurado

Aquest número d’El Culturista està dedicat a les botes d’aigua. A l’espectacle
Núvols amb nadons descrivíeu un món de núvols, trons i pluja, on la percussió hi tenia un paper molt important. Els espectacles sonors connecten més
amb els més petits?
En qualsevol proposta escènica, el so i la música són claus. Els infants tenen més
capacitat d’abstracció que els adults i les dues disciplines que nosaltres controlem,
la dansa i la música, ens faciliten aquesta comunicació, perquè són les disciplines
més abstractes. Ells no tenen aquesta necessitat de racionalitzar que tenim els
adults.

Què intenteu transmetre en els vostres espectacles?

Tot i que en qualsevol intent de comunicació hi ha una voluntat intrínseca d’educar,
nosaltres intentem defugir aquestes paraules. Nosaltres intentem comunicar. Fem
propostes que ens interessen com a adults, i després les intentem convertir per al
nostre públic. Hi ha paraules com educar o estimular que ens incomoden una mica.

Per què us vau especialitzar en la primera infància?

És el públic que més ens atrau i creiem que també és el més exigent. Si l’espectacle
funciona, t’ho diuen i, si no, també. No tenen cap tipus de problema ni d’escrúpol.
Quan es fan més grans, ja tenen altres prejudicis preestablerts.

Com a companyia aposteu per llenguatges provocativament no infantilitzats. En quin sentit?
Nosaltres creiem que el llenguatge ha de ser exactament el mateix tant per a adults
com per a nens, i intentem treballar a través d’un llenguatge adult.

L’ENTREVISTA

La petita Malumaluga
Per: Núria Puyuelo

«Els infants tenen més capacitat d’abstracció
que els adults… Ells no tenen aquesta necessitat
de racionalitzar que tenim els adults».
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Malgrat que el vostre públic són els nadons, la selecció temàtica dels vostres espectacles tampoc sembla que respongui a una tria infatilitzada. Per
exemple, en el cas de Bitels per a nadons, feu arribar la música adulta als
més petits.
En primer lloc, el que ens hem de preguntar és a què ens referim quan parlem de
música per a nens. La nostra societat associa que les coses que són per a nens
són més simples i banals. Qui diu que la música contemporània no pugui arribar
als nens? Amb l’aspecte musical, nosaltres creiem que els nens poden escoltar de
tot, també música treballada i ben elaborada. Si la música és bona, els nens no
tenen cap mena de problema. Amb l’espectacle de tribut als Beatles, evitem que la
bateria soni molt agressiva però sí molt energètica. He viscut molts anys a Anglaterra i el que m’agrada comunicar és la riquesa melòdica dels Beatles i l’energia
que hi ha al darrere.
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En els vostres espectacles fomenteu la participació del públic fins al punt
que en algunes propostes els nens pugen a l’escenari. Us costa aconseguir
aquesta interacció?
Ens agrada molt que el públic se senti partícip i intentar trencar totes les barreres
possibles. Habitualment en els nostres espectacles intentem jugar a fer música plegats, a fer diferents accions conjuntament. Quan el públic és dalt de l’escenari, es
crea un vincle diferent. No juguem a amagar-nos o a tancar cortines, sinó que ens
agrada oferir una proposta més directa. En el moment en què tu t’obres, el públic
també ho fa, i a poc es poc es va generant un clima de confiança. Ens agrada molt
aquesta interacció.

Heu portat els vostres espectacles a diversos països. L’any passat vau presentar Bitels per a nadons a Pequín. Us trobeu públics diferents quan actueu a
l’estranger?
Com que tenim el públic tant a prop i amb un tema tan sensible com la primària infància, la diversitat cultural ja la copsem d’un poble a un altre, sense haver d’anar gaire
lluny. En altres països, el que hem notat és que canvia la relació entre els nens i els
adults. En algunes societats hem vist com els nens estan més retinguts, i a nosaltres
ens agrada molt deixar-los fer, però si els nens no hi estan acostumats, els costa
més. A Anglaterra t’adones que els nens estan més acostumats a gaudir de les arts
escèniques i que els pares els deixen fer. Però en ciutats més interiors de la Xina, on
tenen menys tradició amb les arts escèniques, no entenen que oferim una proposta
per a tots els públics i els costa més interactuar-hi. Hi ha menys tradició d’anar al
teatre. Però els nens, si els deixes fer, tenen la mateixa resposta a totes bandes, que
és molt pura i intuïtiva.

Habitualment col·laboreu amb projectes relacionats amb l’educació viva i la
pedagogia lliure. Què és el que us fa sentir més propers a aquesta altra manera d’enfocar l’educació?
Ens hem nodrit molt d’aquest tipus d’educació. Senzillament ens agrada plantejarnos com ens relacionem i què vol dir la paraula educació, un mot que qüestionem
com a paraula i concepte. Ens agrada més el concepte d’acompanyament. Aquesta
idea ens ajuda molt a l’hora de crear. Els nens són persones, no persones en
creixement. Són persones amb unes necessitats iguals que un adult. I aquest tipus
d’escoles i projectes ens han permès reflexionar sobre això.

Albert Vilà és músic i dirigeix, juntament amb la ballarina i coreògrafa

Eva Vilamitjana, La Petita Malumaluga, una companyia especialitzada
en propostes d’arts escèniques per a nadons, la primera infància i les seves
famílies. Entre els seus espectacles, destaquen My Baby is a Queen, Bitels
per a nadons (concert tribut a The Beatles), 30 elefants sota un paraigua,
Núvols amb nadons i La lluna en un pot.
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