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EDITORIAL

Joan Brossa
A l’avi Santi
Aquest número s’ha gestat mentre ens acomiadàvem de l’avi. És l’Any Brossa
i és l’any dels quasi noranta anys de l’avi. Entre anades i vingudes de familiars
he anat descobrint alguns detalls de la seva vida que desconeixia. Sembla, per
exemple, que com Brossa i molts altres infants, de petit també era aficionat als
trucs de màgia.
De fet, els records més forts que explicava Brossa de la seva infantesa són els
que probablement comparteixen un gran nombre de canalla: els Reis, les joguines,
les revetlles de Sant Joan, els espectacles d’il·lusionisme, les visites al Parc del
Tibidabo i el descobriment de la botiga El Rei de la Màgia. És segurament la connexió amb una vivència compartida la que fa que bona part de l’obra de l’artista
sigui transversal, fàcilment copsada per tothom. El dibuix de les lletres entès com
un joc, tal com fan els que comencen a llegir i escriure (poesia visual), els objectes
quotidians que acumulen un munt de significats i posen de manifest que res no és
el que sembla o l’esperit transformador i creatiu de la seva producció, tan propi de
la infantesa.
Hem volgut aprofitar aquest número de Sant Jordi per fer la nostra petita aportació
a l’Any Brossa, escollint llibres brossians, recorrent la ciutat per trobar el rastre de
l’artista i transitar pels seus poemes visuals. Bones idees per experimentar l’esperit
de l’autor (tant en l’àmbit gastronòmic com en el plàstic), propostes musicals que
hi connecten i, amb tot això, aproximar-nos probablement al poeta avantguardista
català més important del segle xx.

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

@culturista_bcn

@el_culturista

El Culturista

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

Món Llibre
Per:

Olga Portella

Per als que vivim a Barcelona, l’abril és un mes de llibres. I és que, abans de
l’arribada de Sant Jordi, els petits de casa tenen una cita amb la literatura al cor
del Raval.
Com cada any, el Món Llibre transforma el centre de la ciutat en un espai per a la
lectura i la diversió dedicat als joves. Tant dissabte com diumenge us hi espera
una agenda plena d’espectacles, tallers, projeccions i contacontes pensats per a
totes les edats.
I en aquesta edició el festival es presenta amb una novetat: l’aposta pels nous formats i llenguatges contemporanis que treballen amb els efectes, la llum, el so i les
noves tecnologies. Una oportunitat única per gaudir d’espectacles internacionals
multipremiats, dignes dels lectors del segle xxi! Com l’espectacle musical Pinocchio
de la companyia Roseland Musical o l’Alícia y las ciudades invisibles de l’Onírica
Mecánica.
Però aquestes obres conviuran amb propostes de format més clàssic però de gran
bellesa i màgia, com la francesa Bobines et Flacons, de la Cie. Artiflette, una combinació de circ, titelles, narració de contes, teatre d’ombres i d’objectes, o A taula!,
de Peus de Porc, Premi FETEN 2015 al millor espectacle de titelles.
També hi haurà dues projeccions de cinema i, com sempre, hi trobareu dues zones
dedicades a la lectura: els més petits podran llegir tranquil·lament amb els pares
en un espai màgic decorat amb capçals de llit i coixins; i els més grans, en canvi,
hauran de buscar el seu llibre en una biblioteca inspirada en l’Orient de Les mil i
una nits.

MACBA / CCCB

6 i 7 d’abril
Familiar
Gratuït
lameva.barcelona.cat/monllibre/
08

09

Gaudeix del teatre
en família :)
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CINEMA

Un conte d’estar per casa
Interacció amb Minimons
6, 7, 13 i 14 abril

Mobilus
Addaura Teatre Visual
28 d’abril

Taxaaan…
teatre de funàmbuls!
Circ amb Circ Xic

Mr. Buka presenta…
voilà!
Màgia amb Sergi Buka

11 i 12 maig

18 i 19 maig

Zog, dracs i heroïnes
Per:

Andreu Gabriel Tomàs

A la infància, a la joventut o a les velleses, tant és, de vegades ens sentim que
no som a lloc, que no ens trobem a gust en el paper de l’auca que en principi ens
toca interpretar. Un problema profund com aquest pot ser el tema d’un migmetratge d’animació infantil? És clar que sí: per sort, corren temps en què l’etiqueta
«infantil» ja no és una excusa per no arribar al moll de l’os de les coses. Adaptant
un conte il·lustrat de Julia Donaldson, Zog segueix l’aprenentatge d’un drac que
no se n’acaba de sortir gaire en això de segrestar princeses. Per la seva banda,
la princesa de la història tampoc no està gens còmoda havent de fer de princesa
(ho estaríeu vosaltres?), perquè vol ser metge. El narrador clàssic que acompanya
les accions i una estructura repetitiva que en facilita la comprensió fan de Zog una
obra ideal per a la canalla més menuda. En aquesta sessió, el film ve acompanyat
d’altres curts protagonitzats per personatges femenins que prenen decisions, com
la gairebé experimental La reina culet, un miracle de la senzillesa evocadora de
bellesa i contingut.

29 de març estrena als cinemes
SAT! Teatre Neopàtria 54, Barcelona
T. 933457930 / info@sat-teatre.cat

Venda d’entrades online!

www.sat-teatre.cat

De 3 a 7 anys
Durada: 60 min
ritalucafilms.com
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ARTS ESCÈNIQUES

Un conte d’estar per casa, Minimons
Per:

Ester Bueno

La literatura pren moltes formes i colors. L’espai escènic n’és un. Sovint és una
tarima on se’ns convida a viure altres vides, altres realitats, altres experiències; on
establim un pacte per viatjar amb la ment i amb la imaginació.
Si bé durant el Renaixement els joves benestants europeus realitzaven el Grand
Tour —un viatge iniciàtic i artístic per Europa com a part de la seva formació vital—,
actualment, no cal que ens desplacem gaire lluny per gaudir de l’experiència de
l’art, en totes les seves variants. I això ho sap molt bé la companyia Minimons que,
amb l’objectiu de potenciar la vivència dels sentits, ha creat la instal·lació recorregut Un conte d’estar per casa, una adaptació de la narració The dream of the twin
worm, escrita per Yolanda Navarro.
La proposta, que recorda la tècnica de la companyia del Teatro de los Sentidos,
vincula literatura i interacció personal, i el recorregut ens emplaça a les diverses
estances d’una casa. A cada cambra trobem una petita recreació d’un món real o
imaginari que, a partir d’elements sensorials, ens anirà descobrint la història que
explica el llibre.
Així, la companyia ens ofereix un viatge que, a petita escala, amb l’emoció i el joc,
ens mostrarà, sens dubte, que l’aprenentatge al llarg del camí és tan important com
el desenllaç de l’aventura.

SAT! Teatre

6, 7, 13 i 14 d’abril Ds entre les 17 h i les 18.45 h
Dg entre les 11 h i 12.45 h i entre les 17 h i les 18.45 h
A partir de 3 anys / Durada: 40 min / 9,50 € / Descompte amb el Passaport cultural
sat-teatre.cat
13
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MÚSICA

L’OBC balla Ravel
Per:

Joan Villarroya

Amb música de Maurice Ravel (1875-1937), L’Auditori ens proposa L’OBC balla
Ravel, un concert i una actuació de dansa. Aquesta vegada no sonarà el famós
bolero, sinó que es tracta de la versió orquestral de suite simfònica amb ballet de
l’obra Ma mère l’Oye (‘La meva mare oca’), un recull de fragments dels contes
de fades de Perrault que Ravel va compondre per als fills d’uns amics seus. En
aquest cas, l’espectacle, coreografiat per Antonio Ruz amb la col·laboració de
l’Institut del Teatre, té un fort component participatiu ja que els dansaires interactuaran amb el públic. De quina manera? Doncs molt senzill: en algun moment de
l’espectacle s’haurà de fer una coreografia, que podem estudiar i aprendre en el
vídeo següent: https://youtu.be/AhJDyDMrOPI. Vigileu, no és pas fàcil, i el bon
esdevenir de l’espectacle depèn d’aquesta coreografia! Comenceu a preparar-la
amb tota la família!
Animeu-vos, no ballareu el bolero, però ballareu Ravel!

L’Auditori

6 d’abril a les 12h
A partir de 5 anys
Durada: 50 min / A partir de 10€
auditori.cat
15
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MÚSICA

Magic Gospel
Per:

Clara Drudis

Magic Gospel és una trobada entre la il·lusió i la música en un espectacle per a tota
la família carregat de sorpresa, misteri i humor.
Sergi Buka, avesat en la interdisciplinarietat de gèneres i de sòlida projecció internacional, és el mestre d’ombres, il·lusionista i llanternista encarregat d’omplir-nos
el ulls de bellesa i fantasia. Ja ha fusionat anteriorment el seu art amb el gòspel de
The Gourmets Vocal Quartet, un grup de quatre solistes format a Barcelona que
harmonitzen les seves veus i ofereixen una música de gran qualitat i carregada
d’emoció.
Gaudireu d’un concert de gòspel fresc i potent que pren la màgia com a fil conductor, o assistireu a un espectacle de màgia i fantasia amb una banda sonora de
quatre veus vibrants en directe i a la vista del públic?
Res no és el que sembla, amics...

CaixaForum

Dissabtes 6, 13 i 20 d’abril, a les 18 h
Dies 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 21 d’abril, a les 12 h
A partir de 5 anys
6 € (50% de descompte clients CaixaBank)
16
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MÚSICA

EXPOSICIÓ / TALLER

The Century’s
Per:

Clara Queralt

No hi ha gaires oportunitats per gaudir del jazz en família, així que no us deixeu
perdre The Century’s (Un viatge intergalàctic al planeta del jazz), un espectacle
participatiu protagonitzat per alguns dels millors intèrprets de l’escena musical
barcelonina: JMC Trio-La Copla de Wisconsin. No és la primera vegada que els
components d’aquesta companyia bussegen en la història d’aquest estil musical i ens la presenten en forma de concert, però en aquesta ocasió s’estrenen i
s’atreveixen amb un argument esbojarrat de ciència-ficció. Com casarà una història
d’extraterrestres amb el so de Nova Orleans? Aquesta fusió encara no la coneixíem
però promet! Ja ho sabeu: diversió, bona música en directe i un ritme desenfrenat
us esperen al Tantarantana aquest abril!

Teatre Tantarantana

Del 6 al 28 d’abril
A partir de 2 anys
Durada: 50 min
9 € (consulteu descomptes)
tantarantana.com
18

Construeix l’univers peça a peça
Per:

Infraganti

L’aparició de la física i mecànica quàntica va ser un canvi de paradigma en el món
científic i tecnològic, però també ho va ser per a la filosofia i tota la teoria del coneixement. En certa manera es donava la raó a Kant i als seus a priori, la intervenció
de l’observador modifica la manera de manifestar-se de l’objecte de coneixement.
La mecànica quàntica descriu una realitat present en el món sensible, però que queda oculta als nostres sentits. A partir del 9 d’abril, el CCCB acull una exposició entorn
d’aquesta disciplina en la qual participen científics, divulgadors i artistes.
En el marc de l’exposició, s’oferirà una visita guiada per al públic familiar i un taller
per entendre com s’ho fa l’Institut de Física d’Altes Energies per investigar les partícules que formen l’Univers. I com l’estudi d’allò més petit pot explicar-nos el cosmos
sencer.
Així com Kant diu que gràcies a una mena de programa innat el nostre cervell pot
processar els estímuls sensorials i ordenar les nostres percepcions, les lleis de la física quàntica ens proporcionen el coneixement de com es crea la matèria, i nosaltres
ho experimentarem amb peces de lego!

CCCB

Taller: 13 d’abril i 16 de maig / Exposició: del 9 d’abril al 24 de setembre
A partir de 6 anys / Consulteu horari i preu.
cccb.org
19
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CIÈNCIA / TALLERS

Primavera a la ciutat:
Planta’t al Botànic i Bioblitz
Per:

Montse Rivero

La primavera la sang (i la saba) altera. Moltes plantes i animals es mantenen inactius a l’hivern i poc abans de l’equinocci de primavera comencen a activar-se amb
l’allargament del dia i la pujada de les temperatures. La mitologia grega explica la
primavera amb el mite de Persèfone, la filla de la deessa Demèter que va ser raptada per Hades, déu de l’infern. Ningú que hagi menjat a l’infern pot sortir d’aquest
i Persèfone havia menjat uns grans de magrana... Demèter i Hades van pactar que
Persèfone passés un terç de l’any a l’infern i dos terços a la Terra. La primavera
simbolitza el retrobament de mare i filla.

20
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A Barcelona, la primavera se celebra
amb dues activitats de descoberta
de la natura: Planta’t al Botànic, el 28
d’abril, amb activitats per a tots els públics organitzades pels Amics del Jardí
Botànic de Barcelona, que enguany
commemora els vint anys de la creació
d’aquest jardí de plantes del Mediterrani. Hi haurà un espectacle de titelles,
tallers creatius, jocs participatius, una
gran plantada de més de cinc-centes
plantes, xocolata amb melindros, resumint: una festassa!

tècniques d’observació i identificació
d’espècies, tant de flora com de fauna. Aquest any l’Aula Ambiental Bosc
Turull serà el centre neuràlgic de totes
les activitats, itineraris laboratoris científics. Per portar a terme l’activitat,
disposareu d’equips propis d’una observació científica: lupes, microscopis i
tot el material necessari per actuar com
a autèntics naturalistes. Recordeu fer
la inscripció! Les places són limitades.

Jardí Botànic
Parc dels Tres Turons

I al BioblitzBcn, que tindrà lloc els dies
4 i 5 de maig al Parc dels Tres Turons, els participants tindran l’ocasió
de convertir-se en naturalistes per un
dia i conèixer de la mà dels experts les

28 d’abril i 4 i 5 de maig
Per a tota la família / Gratuït
Per a les activitats del Bioblitz,
cal inscripció prèvia.
museuciencies.cat
21
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ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

No és or tot el que lluu
Per:

Olga Rodríguez

Diuen el experts que el 90% del nostre cervell es desenvolupa durant els cinc primers
anys de vida. Les experiències sensorials, lúdiques, socials i lingüístiques que gaudim en aquest període, no són només el que ens permet aprendre com a infants, sinó
que també determinen les nostres capacites cognitives un cop adults.
Vist així, l’activitat que inaugura el Museu del Disseny dins de la seva programació
estable per a públic familiar, ens sembla més que recomanable. Més enllà de topar
amb una proposta per a una franja d’edat on l’oferta acostuma a ser minsa, celebrem
especialment la qualitat dels continguts que hi trobarem. En concret, un viatge sensorial i lúdic per diferents espais del museu, enfocat al fet que infants i adults puguin
respondre a la pregunta següent: com afecta la llum sobre els materials i la nostra
percepció de l’espai?

Museu del Disseny

Diumenges de maig a les 11.30 h
D’1 a 5 anys
Durada: 2 h
3 € (tant adults com infants)
ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny
23
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ARTS ESCÈNIQUES / TITELLES

Pedra a pedra, Tian Gombau
Per:

Enric Cerveró

Ràpidament! Penseu en l’objecte més sonso i avorrit que se us acudeixi! Potser no
ha estat el primer que us ha vingut al cap, però temo que si esteu gaire estona més
pensant, més tard o més d’hora, se us acabaria passant per la ment una pedra.
Sobre el paper, una pedra «no fa», només està. Però què és el que passa quan
algú decideix agafar-la de terra i donar-li vida? Aquesta és la idea de l’espectacle
Pedra a pedra, de Tian Gombau.
A través de l’ús de diversos objectes inanimats i que a la majoria de nosaltres ens
podrien semblar absolutament inútils i inservibles, Pedra a pedra teixeix un relat
sobre l’amistat pensat per a nens i nenes a partir de dos anys. Un espectacle de
titelles (o de pedrelles, si em permeteu el deplorable acudit) que proposa als espectadors reflexionar i obrir els ulls, sense prejudicis, per mirar més enllà d’allò que
sembla una insípida pedra.

La Puntual

Del 10 al 19 de maig
Divendres a les 18 h / Dissabte a les 12 h i 18 h / Diumenge a les 12 h i 17 h
A partir de 2 anys / Durada: 40 min / 7 € / Descompte amb el Passaport cultural
lapuntual.info
25

Il·lustració: Zuzanna Celej

Qui era

Maurice
Ravel?
1875 - 1937

Va ser un important compositor
francès, nascut a Cibourne, a França.
Als 12 anys el seu pare el va inscriure
al Conservatori.

L’OBC
balla Ravel
6 d’abril

A partir de 5 anys
Preu: 12€

rades
(10 € si compreu 4 entectacle)
o més per al mateix esp

Entrades a
auditori.cat

Sempre va estar interessat a conèixer
músiques de tot arreu, sentia admiració
per les músiques folklòriques*,
per això les seves composicions són
tan riques i diferents.
* * *

Ma mère l’oye (“Ma mare l’oca”)

és una de les seves obres més
conegudes. La va escriure per
als fills d’uns amics. En aquesta
obra, Ravel posa música a contes
tradicionals com El Polzet,
La Bella Dorment o La Bella
i la Bèstia.

*Folklore:
en anglès “fol
k” vol
dir poble, i “l
ove”,
coneixement.

Selecció culturista / 01

LLIBRE

Repassa lletres
Mariona Tolosa Sisteré
MTM Editores

Per:

Gemma Esteban

No fa gaire temps, l’escriptora Sílvia Soler explicava, en una entrevista, que tenia
una llibreteta on anotava conceptes i paraules divertides que el seu fill deia quan
era petit. Es referia sobretot a aquells mots inventats, amb barreges de vocals i
significats, que fan tanta gràcia als pares, però que després (ho sento filles, no tinc
llibreteta) indefectiblement se’ns obliden.
I és que en pocs anys els humans passem de no saber parlar a xerrar pels descosits i a iniciar-nos en dos aprenentatges que anirem perfeccionant al llarg de
tota la vida: llegir i escriure. En la lectura comencem per identificar les lletres. Les
criatures descobreixen que saben reconèixer la inicial del seu nom i a partir d’aquí
ja no hi ha qui les pari. El gust per trobar-la, ja sigui en l’etiqueta del xampú o en les
formes que els envolten, es transforma en un joc que llibres com aquest deliciós
Repassalletres fomenten i ens permeten compartir amb ells.
La il·lustradora Mariona Tolosa (qui sap si insipirada per l’abecedari brossià!) ha
estat l’encarregada d’amagar les 26 lletres de l’alfabet en els llocs més impensables i divertits: la E són les tecles d’un piano; la Q, una mosca capgrossa; la J, la
trompa d’un elefant... No us donem més pistes, fixeu-vos-hi bé i descobrireu totes
les lletres. A més, en podran aprendre les formes repassant-les amb el dit. Tota
una experiència per als lectors més petits, perquè no deixin mai de jugar amb les
lletres i les paraules.
29
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LLIBRE

La gota moja a la gata maja
Olga Capdevila
A buen paso
Per:

Luz Verdaguer

Sabem que el llenguatge ens permet dir el que volem de moltes maneres, però el
que més ens sorprèn són les infinites possibilitats que ens ofereix per jugar amb ell.
Només canviant una lletra, una paraula en pot esdevenir una altra amb un significat
completament diferent.
Olga Capdevila ens convida en aquest llibre a jugar amb lipogrames: cada doble
pàgina conté una frase a l’esquerra i la mateixa a la dreta sense vocals. Amb l’ajuda
de les il·lustracions que l’acompanyen, el lector ha de trobar la vocal que canviï el
sentit de la frase.
De cop i volta, el fet de descobrir la frase amagada i reconèixer el nou significat
és com una petita explosió de focs d’artifici dins del cap, on les paraules han lluït
la seva plasticitat i capacitat de disfressar-se i el lector es meravella. Els «aaah!» i
els somriures estan garantits.

30
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LLIBRE

El nostre circ

Fran Nuño
Il·lustracions: Anna Aparicio
Takatuka
Per:

Infraganti

LLIBRE

Zoom

Istvan Banyai
Fondo de Cultura Económica
Per:

Pepon Meneses

Bruno Munari té un llibre aparentment senzill que, a través solapes que s’obren i es
tanquen, descriu perfectament com tothom anhela el que no té: Nunca contentos.
El concepte no és original, és pràcticament innat a la nostra naturalesa, hi ha un
munt de frases fetes que s’hi refereixen, però Fran Nuño i Anna Aparicio concentren aquesta idea en un món circense. Ens parlen dels objectius i les limitacions, no
hi ha cap artista d’El nostre circ que d’entrada estigui satisfet amb el que suposadament ha de fer. La solució en aquest cas és ben simple: amb una mica de treball,
entrenament i sense la por d’arriscar-nos, cadascú podrà fer allò que vol. Val, sí,
a la vida real (adulta) no és ben bé així, hi ha un context familiar, econòmic, social
que ens limita, però està bé que els infants puguin pensar que tot és possible.

Amb ZOOM, Istvan Banyai ens porta a fer un llarg viatge. No sabem on estem quan
comencem, i a cada etapa del viatge creiem descobrir-ho per finalment adonar-nos
que estàvem ben equivocats.

32
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Sense text i amb unes il·lustracions carregades de detalls —d’aquelles de perdres’hi una bona estona— anem allunyant-nos de l’origen del viatge per descobrir que
res no és el que sembla i que l’autor sempre ens té preparat un nou truc per dur-nos
una mica més lluny. Arribarem al final del viatge?
Un llibre per entendre que agafar distància ens pot fer veure les coses d’una altra
manera.

/ 05

LLIBRE

El saltamartí
(1969)
Poemes visuals
(1969)

Joan Brossa
Per:

Toni Terrades

Enguany se celebra l’Any Joan Brossa i aquest és un bon motiu per reivindicar
un autor cabdal, especialment prolífic, experimental i combatiu, que ultrapassa
l’exercici purament literari i que desenvolupa l’acte poètic a partir, també, de la
imatge i la metalingüística. Si us voleu apropar per primer cop a la molt extensa
obra de Brossa, us proposem dos títols aptes per a tots els públics. D’una banda,
els Poemes visuals (1975), on podrem reconèixer algunes imatges icòniques com
el «Poema» o l’«Imant» i on podrem compartir la mirada polièdrica que el poeta
ens proposa. En segon lloc, El saltamartí (1969), títol influent i molt rellevant,
carregat d’una poesia aparentment senzilla i quotidiana, molt juganera, i que és,
alhora, profunda i radicalment moderna.
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Cinc minuts més
Marta Altés

Sèrie Valenta
com tu
Mari Pepa
Colomer

«El temps, quina cosa més curiosa.
El pare sempre en parla. Però crec que
jo sé més coses que ell, del temps...».

Natàlia Cerezo
Il·lustracions: Roser Calafell

Mortina 3.
L’amic fantasma
La mort mai no havia
estat tan divertida!
10,50 €
A partir de 6 anys

Torna la Marta Altés amb un nou àlbum, el més
bonic i profund de tota la seva la col·lecció. Una
història sobre el temps: el que no tenim, el que
malbaratem, el que compartim... i el que gaudim!
Disponible també en euskera, gallec i castellà.

Coneix la historia de Mari Pepa
Colomer, una de les primeres
dones del nostre país que es va
dedicar a pilotar avions.

9,00 € / A partir de 6 anys

MIC
La capsa secreta del bosc
L’ocell Piu-Piu
El MIC finalment arriba
a les llibreries!
12,95 €
A partir de 2 anys

COL·LECCIÓ

«GRAN LITERATURA PER A PETITS LECTORS»
Res millor que començar a llegir
amb els millors autors de la literatura infantil

El violí
d’en Patrick

En Silvestre
i la pedra màgica

Premi
HANS CHRISTIAN
ANDERSEN

Premi
KIRICO 2018 per
Doctor de Soto

Quentin Blake

Sense mots.
Vull la lluna i Sense mots.
Deu pomes

Àlbums il·lustrats sense mots perquè
els no lectors aprenguin formes i
números.
12,95 €
Fins a 1 any

lagaleraeditorial.com

El Patrick ens demostra com arribem
a necessitar la música, la fantasia i les
històries com la seva per fer que el nostre
món sigui un lloc més bonic i divertit. Un
lloc millor.
També disponible en castellà.

William Steig

A vegades desitgem coses excepcionals quan,
en realitat, les hem tingudes al davant tota
l’estona. Perquè estem envoltats de coses
meravelloses. I aprendre a veure-les fa que la
nostra vida sigui extraordinària.
També disponible en castellà.

blackiebooks.org
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Arquitec

L’escola
de circ

Dominique
Ehrhard

Jano

Per ser un bon aprenent de circ cal
habilitat, pràctica, imaginació i moltes
ganes de passar-s’ho bé.
Vine a la nostra peculiar escola i aprèn
amb divertits personatges.
A partir de 3 anys

Un llibre format per 95 peces de cartró
per acoblar i construir fins a l’infinit.
15 originals estructures per reproduir amb
les instruccions de muntatge. Un joc de
construcció per aprendre sobre la creació
arquitectònica.
A partir de 5 anys

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

am
Per

intr

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

AME

NIC

Cuentos de animales
Claudia Boldt
Un divertit joc per estimular la imaginació
dels més petits. Amb les 20 peces del
puzle incloses en aquesta capsa, podran
crear els seus propis contes combinant
i intercanviant les escenes que trobaran
en ambdues cares, i jugar amb els finals
alternatius que ens proposen.
A partir de 4 anys

mtm-editor.es

Descure la huella
Marcel George
Sabries diferenciar la petjada d’un gos
de 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.
A partir de 5 anys

meandmineworld.com		

elculturista.cat
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Una mare en acció

Ula i Hop van a l’escola

Totes les mares són
supermames! Una
celebració al valor i a la
dedicació de totes les
mares poderoses del món!
14,95 € / A partir de 4 anys

Dos amics molt petits que
viuran aventures enormes!
L’Ula i el Hop són uns éssers
petitons que viuen en secret
entre nosaltres.
9,95€ / A partir de 7 anys

Raquel Díaz Reguera

Els llops que
van venir a sopar
Steve Smallman

Una ovelleta, quatre
llops afamats i una colla
d’animalons VALENTS que
seran la salvació de tots.
Però de vegades les coses
no són el que semblen…
14,95 € / A partir de 4 anys

La pluja d’estels

Joris Chamblain

En aquest últim llibre la Cirera
ha de enfrontar-se al seu propi
misteri: el seu passat. Un viatge
on descobrirem el secret dels
seus diaris.
16,95 € / A partir de 9 anys

La increïble història de...
El gegant al·lucinant
David Walliams

Una nova i increïble aventura
d’en David Walliams! Aquesta
és la increïble història d’una
colossal amistat entre una nena
de 10 anys i un mamut de
10.000 anys!
16,95 € / A partir de 9 anys

megustaleerinfantil.com

Eric Lilliput/Laia López

Un llibre

Un llibre d’observació i
atenció, adaptat per a
mans petites.
11,90 €

Un dia amb la Maisy
Lucy Cousins

Un llibre de primeres
paraules amb la Maisy,
la ratolineta més dolça!
Descobreix com és un dia
a la vida de la Maisy.
9,95 € / De 0 a 3 anys

La Isadora Moon va
a una festa de pijames
Harriet Muncaster

La Isadora esta encantada
perquè la seva amiga Zoe l’ha
invitat a la seva festa de pijames:
és la seva primera festa de
pijames!
9,95 € / 7 anys

L’Anna i el Pep (1)
Lucie Lomová

La divertida parella de ratolins
que ha fet somniar les nenes
i els nens txecs durant trenta
anys.
Les aventures de l’Anna i el Pep
són ja un fenomen editorial; un
clàssic del còmic infantil que es
tradueix per primera vegada al
català.
16,9 € / A partir de 6 anys

La cigala i la formiga
La formiga i la cigala

Contes del dret i del revés, el tradicional i una
altra versió de la història.
9,95 €

La casa
embruixada

Viu les aventures dels
detectius més agosarats
de tots: Els Cosins, S.A.
12,95 €

La llegenda de Sant Jordi
Una llegenda de Sant Jordi amb
personatges de cartró per vestir i rols
intercanviables
7,95 €

El misteri
de les 101
calaveres

Una nova aventura
d’Els Futbolíssims
11,95 €
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Jo i el món
Mireia Trius
Joana Casals

La ciutat
dels
animals

Joan
Negrescolor

Una volta al món en infografies!
Aquesta és una petita història dins d’una gran
història, la del món i la seva diversitat. De la
mà de la Martina, descobrirem com és la vida
dels nens de tots els racons del planeta: una
realitat amb molts colors representada amb
infografies i dades perquè aprendre sigui molt
visual i divertit!

La vida
secreta
dels mocs

Mariona Tolosa
Sisteré
Els mocs són superherois!
Males notícies: els mocs no són una malaltia o
sigui que pots anar a l’escola amb mocs! Viuen
entre nosaltres sobretot durant els mesos de
més fred, els encanta anar a l’escola i s’aferren
al nostre nas disposats a defensar-nos de
qualsevol malaltia. Potser sí que els mocs fan
una mica de fàstic, però són un mecanisme de
defensa molt important per al nostre cos.

zahorideideas.com

Un llibre sobre el poder de les històries,
el respecte per la natura i la igualtat entre
animals i humans.
La Nina visita sovint una ciutat secreta de la
jungla poblada d’animals, plantes i objectes
perduts. Els animals que hi habiten esperen
ansiosos per sentir les aventures que la Nina
els explica. La seva història preferida, però, és
la que s’explica en aquest conte: una història
sobre un lloc misteriós, carregat de llegenda i
tradició, i ara reconquerit per la natura.

Tot el que
cal per fer
una casa
en un arbre
Carter Higgins
Emily Hughes
Fustes, canyes, escorces…, però també uns
prismàtics, llibres, entrepans i un coixí, una
llanterna i una nit d’estrelles i secrets. Aquest
llibre descobreix, pas a pas, el divertidíssim joc
d’imaginar, crear i habitar més d’una desena de
cases arbre, a través de les exuberants i vivaces
il·lustracions d’Emily Hughes. A partir de 3 anys

Lenny
Llamàntol
es queda
a sopar
Finn i Michael
Buckley
Catherine
Meurisse
En Lenny Llamàntol, un tipus elegant i molt
educat, rep una invitació per a un sopar de gala.
Sense pensar-s’ho dues vegades, s’empolaina i
compra regals per als amfitrions. Però, atenció!,
hi ha alguna cosa sospitosa en aquesta festa.
S’hauria de quedar en Lenny al sopar o no? Tu
decideixes, lector! A partir de 5 anys

Miro el món
Romana
Romanyshyn
Andriy Lesiv

Què veu un nadó quan neix? Quan va
aparèixer la llum? Quants colors pot distingir
un ésser humà? Com funciona el cinema?
I els ulls d’un gos? Tot l’univers dels ulls i la
vista s’explica en aquest llibre, fins i tot els
misteris del que no podem percebre a simple
vista. Perquè encara que tinguem els ulls
tancats, hi seguim veient.

L’abella
de la mel

Kirsten Hall
Isabelle Arsenault

Un conte que narra, en primera persona, la
història de les abelles de primavera a primavera.
Els lectors podran seguir el vol erràtic de les
abelles entre les flors. Il·lustracions alegres, de
vibrants colors, i un text teatralitzat fan d’aquest
el millor llibre informatiu sobre les abelles
per als més petits. A partir de 4 anys

Ser o
no ser…
una poma
Shinsuke
Yoshitake

Un objecte tan recognoscible com una poma
pot disparar la nostra ment i ser l’origen d’una
extraordinària divagació que, en el cas del
nostre protagonista, el porta a plantejar-se un
munt de suposicions, tant enginyoses com
divertides: «Potser tots són pomes…
excepte jo». A partir de 5 anys

librosdelzorrorojo.com
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Mamà
Bruce

En Bruce és un os rondinarie al qui li agrada
estar sol i menjar ous…
A partir de 4 anys

El gran llibre dels animals
gegants / El petit llibre dels
animals més petits

Dos llibres en un, amb els animals més
grans i més petits de la natura il·lustrats
de manera exquisida. Amb textos divertits
i curiosos sobre cada animal.

Què hi ha a dins?

Un gran llibre per a entendre per què molts
animals s’amaguen i per explorar les seves
cases. Amb grans il·lustracions i textos
científics didàctics per veure com els animals
construeixen i viuen als caus i als nius.

cossetania.com

Endevina,
endevina.
L’Univers

Descobreix en cada pàgina una sorpresa.
A poc a poc, pensa i endevina!
A partir de 4 anys

Biònica. Imitant la natura

Un àlbum il·lustrat que explora les semblances
entre els invents i la natura. Aquest llibre ens
parla de vehicles, edificis, ferramentes i utensilis
diversos fets a semblança d’éssers vius.

Un arbre
en un niu
Un niu en un
arbre

Un llibre molt original per
mostrar dos punts de
vista sobre un mateix fet.
A partir de 5 anys

Monstres

Monstres de tot el món, de cinema, de
novel·les, marins, del bosc, de la nit,… amb
una lupa màgica i textos per descobrir-ne els
secrets més recòndits.

En Benjamí
i la bústia
que escopia
les cartes

Un altre cas d’en Benjamí.
A partir de 10 anys

Wilf.
Rei de la selva
En Wilf se’n va de
vacances a l’Àfrica.
A partir de 8 anys

Com un
miratge

La novel·la que
ha captivat dues
generacions.
A partir de 14 anys

barcanovainfantilijuvenil.cat

La llegenda
de Sant Jordi.
Amb olor

Monstre rosa

Soc una
nena rebel

La Nenúfar
i la Matoll a...
Operació Sant
Jordi

La llegenda de
sempre més
divertida que mai:
amb olor de rosa!
A partir d’1 any

Continua el fenomen
Nenes rebels: arriba
el diari il·lustrat que
inclou 100 activitats
dissenyades per ajudar
a entrenar l’esperit
rebel de les nenes!
A partir de 7 anys

El gran secret
del Regne de
la Fantasia

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

estrellapolar.cat / @ estrellapolareditorial

Monstre Rosa és
diferent de tots els
altres i un dia decideix
emprendre un viatge
per buscar un altre lloc
on viure.
A partir de 3 anys

Les estrelles del Club
Super3 celebren
Sant Jordi!
A partir de 6 anys

Sara i les
Golejadores

Res no pararà la Sara i
les seves amigues: elles
volen jugar a futbol!
A partir de 9 anys

Llegiu
per
llegir!

Selecció culturista / 06

/ 07
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Carles Santos

Astrud & Col·lectiu Brossa

P.A. Taylor, 1981

Elefant Records, 2010

Per: Borja Barbesà

Per: Borja Barbesà

Carles Santos explicava sovint el que li va etzibar un dia Joan Brossa: «Toques
molt bé el piano, però i ara què?». Aquesta pregunta i repte va ser sens dubte una
empenta per a l’artista de Vinaròs i, a partir d’una formació impecable com a pianista clàssic, va capgirar expectatives. Va allitar romanticisme amb minimalisme,
va impregnar la seva obra transdisciplinària de l’esperit entre dadà i surrealista que
li va inocular el mateix Brossa, va destrossar pianos de moltes maneres imaginables... En fi, no acabaríem mai de citar totes les transgressions que va practicar,
però aquí proposem gaudir d’una de les maneres de no tocar el piano que es va
empescar sense deixar de ser cent per cent Santos: la música vocal, i concretament l’LP del 1981 Voice Tracks. Sis cançons juganeres, lliures i alhora exhibidores
d’un domini tècnic aclaparador, que només se serveixen de la veu (ni tan sols de
paraules intel·ligibles!) per fer-nos passar una gran estona, això sí, gens convencional. To-ca-ti-co-to-ca-tà!

El Col·lectiu Brossa, també anomenat Quartet Brossa segons les circumstàncies,
amb Astrud? Una formació clàssica convivint amb l’heterodòxia pop del Genís i el
Manolo? Doncs sí, i, alerta, no com una relectura simfònica del seu cançoner a la
manera de, posem, Serrat amb l’OBC. Aquí, els Brossa no van ser reclutats per
embellir el que ja existia, van escollir lliurement el que els interessava del repertori
d’Astrud per dibuixar arranjaments a la seva manera. L’invent funciona i suposa
una dissolució de pols com ara vell i nou, humor i melodrama i, com diu el primer
tema, culte i popular. I el millor és que tot això opera en el fons i en la forma. Les
lletres marca de la casa, amb aparença de trivialitat però amb molt suc i bruc,
conviuen sense grinyolar amb violes de roda i marimbes, i tot plegat vola lliure de
prejudicis, de manera ben sana per a oients amb les orelles netes. I, si de pas ens
serveix de porta d’entrada a una de les formacions de pop més singulars i alhora
accessibles de casa nostra, doncs oli en un llum.
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«Voice Tracks»

«Lo Nuevo»

Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar

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?

El globus vermell
1956

La d’avui, insaciables catòdics, és
d’aquelles pel·lícules que més que
de l’època dels vostres progenitors,
ho és dels seus progenitors, és a dir,
els vostres avis i àvies. Tingueu-ho en
compte si un dia decidiu emular les
aventures de Pascal i el seu globus
vermell pels carrers de París. Aquell
París ja no existeix. Si creiem però
que El globus vermell és un metratge que us pot ser útil per anar pel
món és per la seva forma, senzilla i
captivadora, de parlar de les coses
més bàsiques de la vida: l’amistat, el
joc, l’enveja, la curiositat, etc. Confesseu-ho marrecs, els globus tenen
una atracció irresistible. Oi que si en
trobéssiu un d’enredat en una branca
al vostre abast l’intentaríeu alliberar?
Podríeu arribar a estimar-lo si de sobte el globus us seguís pel carrer com
si fos un gosset? Jo, que sé que sou

gent sensible, us convido a comprovar com, després de la poc més de
mitja hora que dura, encara us fareu
més preguntes. Bon senyal.
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Monty Python’s
Flying Circus
1969

Aquest 2019 fa precisament cinquanta anys que es va emetre el primer
episodi del Monty Python‘s Flying Circus a la televisió britànica. I què té a
veure un dels millors programes d’humor que s’ha emès mai amb el protagonista d’aquest nou número d’El Culturista, us preguntareu. Doncs prou,
segons la modesta opinió del vostre
humil professor. Perquè tant el grup
còmic anglès com el poeta català tenien predilecció per jugar amb l’absurd,
amb allò políticament incorrecte, els
jocs de paraules, perquè tant els uns
com l’altre van ser avantguardistes i
innovadors, però també admiraven
i críticaven a parts iguals la cultura
popular. Però avui se m’ha encarregat que us parli dels uns. Resulta que
un grup d’amics de la universitat amb
dots escèniques i ganes de riure’s de
tot van començar a fer un programa

d’esquetxos a la BBC i es va acabar
convertint en referència de culte. I ara
parlem de quelcom totalment diferent.
A tothom li toca passar per la fàbrica
d’acudits del circ ambulant: la classe
alta, la mitjana i la baixa angleses,
el cristianisme, l’església i la Inquisició espanyola, els grans filòsofs, els
banquers de la City, els polítics de
Londres i fins i tot la pròpia cadena de
televisió on s’emetien els capítols. Segurament una de les millors virtuts que
pot tenir algú que es dediqui a l’humor,
i per què no dir-ho, a la creació en general, és la imprevisibilitat. Sense el
factor sorpresa estàs acabat. I en això
també eren uns mestres. Com, sinó,
s’entendria que fins i tot el funeral de
Graham Chapman, un dels integrants
dels Monty Python, s’acabés convertint en una inesperada oportunitat per
riure’s de tot, fins i tot de la mort.
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#TRENQUEMESTEREOTIPS

LA TRASCENDÈNCIA
DEL JOC I LES JOGUINES

Els jocs i les joguines no són només un entreteniment,
sinó que també són instruments que serveixen per a construir
imaginaris i identitats. El joc, com la nutrició, la salut, la
protecció i l’educació, és essencial per desenvolupar el potencial
dels infants, contribueix al seu creixement físic, mental i social.
La reproducció de conceptes sexistes a través de les joguines
impedeix el ple desenvolupament de les persones, i atempta
contra el principi d’igualtat efectiva de dones i homes.

ALGUNS CONSELLS PER A IMPULSAR
LA SUPERACIÓ DELS ESTEREOTIPS
DE GÈNERE QUE ES TRANSMETEN
ALS INFANTS A TRAVÉS DEL TEMPS
DE JOC I LES JOGUINES:

CONSTRUÏM
UN FUTUR
ON DONES I HOMES
RESPECTEM
LES NOSTRES
DIFERÈNCIES
I ENS RELACIONEM
COM A IGUALS.
Amb la col·laboració de:

És important ajudar
a desenvolupar el potencial
de les criatures i el joc
ens ho permet.

Per què condicionar els
infants a jugar amb determinats
jocs atribuïts a un gènere
concret en l’imaginari col·lectiu?

Juguem! per
desenvolupar la tendresa,
la valentia, la sensibilitat,
la iniciativa o la fortalesa.

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

Marta Ardite

Bàrcino
(1994)

Joan Brossa

Us imagineu com seria poder passejar dins un poema?
Acariciar les seves lletres, sentir les seves formes, les seves
textures... Doncs això és el que podreu fer si aneu a veure
aquest poema visual que va crear el poeta Joan Brossa per als
ciutadans i visitants de Barcelona.

Mans
a l’obra!

Escultura urbana

Van decidir col·locar-la
a un espai públic de la
ciutat perquè tothom
la pogués gaudir!

Cadascuna de les set lletres que formen la
paraula Bàrcino tenen personalitat pròpia i
funcionen com a poemes independents.
Fixeu-vos en quines formes representen!

Sabíeu que...?

Diferents materials

Totes les lletres són de bronze excepte la N,
que té forma de vela i està feta d’alumini, un
material molt més lleuger. Per què el devia triar?
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Bàrcino era
el nom que rebia la
nostra ciutat a l’època
romana? El va triar per
retre homenatge als
seus orígens.

On veure’l: El trobareu a la plaça Nova de Barcelona,

Lletres poema

davant les antigues muralles romanes i medievals de la ciutat.

En aquest cas, el poema està format per una sola paraula que s’ha convertit
en escultura. En diuen «poemes corporis». I és que per Brossa no existien
diferències entre els diversos gèneres artístics: la poesia, el teatre, la música,
les arts plàstiques... Li agradava jugar amb tots ells perquè pensava que servien per expressar la mateixa cosa. Què en penseu vosaltres?

Joguines
Per:

Txell Hernández Gil
kiddult.net

01

Puzle magnètic
per fer lletres
i números

02

03

Sis daus
de fusta

Magic
in a Snap

Toys Pure

melissaanddoug.com

Un homenatge a un dels primers
trucs de màgia que va comprar en
Brossa quan era petit: el joc dels
gobelets. Aquests daus de fusta no
són màgics però sí que són genials
per fer la sobretaula en família i explorar tots els jocs possibles amb
daus. A més, sempre resulta pràctic tenir daus extra a casa perquè,
no ens enganyem, els jocs de taula
sempre acaben orfes de daus...

El set bàsic del prestidigitador que
inclou barret de copa, moneda, vareta i fins i tot conill (no patiu, és de peluix, cap animal serà maltractat amb
aquest joc)! Inclou butxaques secretes i altres amagatalls perquè els
menuts puguin prendre el pèl a les
visites. De ben segur que triomfeu
amb aquest regal.

jugaia.com
Un joc compost per 77 peces magnètiques de fusta de formes i colors diferents per construir mots i
poemes visuals. Una bona manera
que els minis aprenguin a escriure
i experimentin amb les lletres. Inspireu-vos en l’univers màgic, transgressor i original de Joan Brossa i
doneu la benvinguda a la revolta
poètica de casa vostra!
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Què sabem
del lleó?
És un mamífer carnívor,
l’únic felí del món que viu en grups.
Dorm una mitjana de
ELS AMICS
DEL ZOO

LLEÓ

Panthera leo
El lleó ha estat caçat i
perseguit per l’ésser humà
des de temps immemorials i
les grans extensions salvatges
on abunden les preses cada
vegada són més escasses,
de manera que avui dia només
resten poblacions significatives
a l’interior dels parcs nacionals
i altres zones protegides.
El lleó encara és una espècie
habitual a moltes zones
d’Àfrica, cada cop menys, però
la subespècie asiàtica, que
només viu a una petita reserva
de l’Índia, es troba en greu
perill d’extinció.
La subespècie del Zoo de
Barcelona és el lleó d’Angola,
Panthera leo bleyenberghi, que
es troba al sud de la República
Democràtica del Congo
(a la regió de Katanga), l’est
d’Angola, l’oest de Zàmbia i
Zimbàbue, el nord de Namíbia
i Botswana.
Properament els lleons del
Zoo tindran una casa nova a
l’hàbitat de la Sabana-Sahel.

20 h al dia

es mostra sobretot actiu a la nit.
Pot pesar entra

125-150 kg

i pot arribar a viure més de

25 anys

CASALS
DE PRIMAVERA
AL ZOO
Perquè els teus fills passin unes
vacances diferents, porta’ls al Zoo!
Faran amics i aprendran a respectar la
biodiversitat i el medi ambient. Els casals del
Zoo són una opció única de lleure didàctic
que apropa la natura als infants i joves.
Del 15 al 18 d’abril
Més informació:

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.

Em dius Joan Brossa, directora, i tota jo som somriure.
Em dius Joan Brossa i m’apareixen davant els ulls
clucs formigues dibuixant un camí a una paret,
lletres imponents a llocs insòlits, detalls de poesia,
trucs de màgia, un llibre de ferro al bell mig de la ciutat
o un dels nostres indrets preferits de Montjuïc: els jardins
on la música i el joc et sorprenen a cada revolt.
Brossa, per jo, és Barcelona. I ens ha donat
i ens donarà moltes estones de jugar i inventar en família,
perquè Joan Brossa és un dels pocs artistes
que ens fa somiar per igual a tots.
Aquest Tendències és, probablement, el que conté
més figures retòriques de tots els que m’han deixat
escriure. Sense oblidar la bellesa i l’estètica, la tria
és pura metàfora del que Brossa ens inspira.
(m’he posat més poètica que visual, no som perfecta...)
Per:

2.

3.

Els que llegiu aquesta secció des de
fa temps, sabeu que els pegats són
una de les nostres febleses. I quin
pare o mare no ho descobreix quan
els seus fills arriben als 4 anys. La
recerca de peces de tela originals i
resistents es converteix en una odissea. Aquests de la marca anglesa
Meri Meri són una opció fantàstica
per cobrir petits forats, però també
per crear eslògans damunt una jaqueta texana o una motxilla. I, a més,
juguen amb l’imaginari brossià de les
lletres de disseny senzill i clar, però
amb algun detall de colors i teixit que
els fa atractius per a nosaltres i per
als nostres fills. I, sobretot, ens fan la
vida senzilla: planxar i posar!

Aquí jugam a una altra divisió: el
nostre petit homenatge a Brossa
té forma d’ulleres de pasta fosca,
d’aquelles que et transporten a una
altra dimensió estètica i temporal. No
estam parlant d’unes ulleres convencionals, sinó d’unes lents per a nins
del segle xxi. Nins que treballen amb
ordinadors, nins que no volem que es
desgastin els ulls amb la mitjana de
tres hores diàries que passen davant
una pantalla.

merimeri.co.uk

izipizi.com

Amb els seus vidres antillum blava i
unes varetes flexibles i adaptables,
aquestes ulleres d’Izipizi són la combinació perfecta i divertida per evitar
lesions oculars als petits éssers visuals que viuen amb nosaltres.

Pema Maymó

1.
Per injectar-los la bellesa en vena
des de la trona, què podria ser
més adequat que un homenatge a
l’alfabet brossià a través d’aquest
kit perquè els nadons aprenguin a
beure tot sols? El podeu personalitzar amb la inicial del seu nom i
així, a més d’espavilar-se per no
vessar tota l’aigua, identificarà la
seva inicial. Els danesos de Design Letters es dediquen a combinar alfabet i disseny d’aquella
manera que només saben fer-ho
els nòrdics: minimalisme, calidesa
i utilitat. Què més voleu?
designletters.com/
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Japó

Què s’hi pot menjar

Un viatge de contes i llegendes
per a tota la família
Està situat a l’est de la República Popular de la Xina, Corea i Rússia, i s’estén des del mar
d’Okhotsk al nord, fins al mar de la Xina Oriental al sud. Els caràcters d’escriptura kanji que
conformen el nom del Japó signifiquen «origen del sol», per això es parla del Japó com la
terra del sol naixent.
El Japó comprèn unes 3.400 illes.
La llengua oficial del Japó és el japonès. Es tracta d’una llengua aglutinant i això vol dir que
els mots es formen a partir d’encadenats o combinacions de morfemes.

El sushi (11) és el menjar japonès més
conegut fora del Japó, podeu tastar uns ramen (12), que els serveixen
amb sopa calenta, o la infinita varietat
d’okonomiyaki. Per als llaminers hi ha
els mochis, fets amb pasta d’arròs o
dorayaki (13), una mena de pa de pessic farcit de pasta dolça de mongetes
vermelles.

o
ppor
Sa
6

13

Si aneu amunt i avall, la clau és l’obento,
seria semblant a la nostra carmanyola.

Coses que cal aprendre

11

Menjar amb bastonets i
fer figures d’origami.

Ciutats principals: Tòquio, Kyoto, Osaka.

Què s’hi pot fer / visitar
Acostar-se al pas de vianants a Shibuya, anar
a Fujimi Nari a Kyoto, perdre’s pel bosc de
bambú a Kyoto (1) (Arashiyama), fer el Camí
Kumano (2), anar al Mercat del peix a Tòquio
(Tsukiji), pujar al tren bala (shinkansen) o
passejar amb yucata o jinbei pels carrerons
d’algun poble. Enfilar-se al castell d’Osaka
(3), d’Himeji o Matsumoto (4). Observar les
grans ciutats des dels miradors. Visitar el Museu Ghibli (5) que embogirà criatures i no tan
criatures o provar un onsen.

(la muntanya més alta del Japó que és un
volcà) o descobrir els alps japonesos (8).
Els parcs i jardins japonesos són impressionants, aprofiteu per relaxar-vos o fer un
pícnic al Yoyogi o Shinjuku i visitar els tradicionals Hama-Rikyu (9) o els Koishikawa
Korakuen (1O).

8

Si podeu, aprofiteu per coincidir amb
alguns dels seus festivals, els matsuri.

O sa k a

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

10
9
7

2
12

5

1

3

Endinsar-se a la natura per veure cérvols
sagrats, meravellar-se de la floració dels
cirerers (6), contemplar el mont Fuji (7)

Algunes
curiositats més

4

Kyoto

Tò q
u

Encara que actualment
la majoria de japonesos
utilitzen roba occidental,
acostumen a vestir-se amb
quimonos els dies de festa
i en ocasions especials. Són
túniques llargues amb una faixa
ampla anomenada obi.

io

Tradicionalment, el sumo és
l’esport nacional del Japó, i un
dels més populars. Les arts marcials japoneses, com ara el judo, el
karate i el kendo són molt populars
i es practiquen a tot arreu del país.
A l’estiu el Japó s’il·lumina amb els
hanabi, focs artificials espectaculars.

Per la ciutat

Barcelona,
amb B
de Brossa
A les pàgines d’El Culturista, al llarg dels anys,
us hem recomanat de perdre-us pel Laberint
d’Horta; de treure el nas pel claustre i els
carrerons al voltant de la catedral; de passejar
per les paradetes de la Fira del Llibre Antic
i d’Ocasió del passeig de Gràcia; de crear
música sota el castell de Montjuïc; de jugar
als interiors d’illa de l’Eixample, i de descobrir
oasis de pau i tranquil·litat ben a prop de la
Rambla, entre moltes altres bones idees per
gaudir en família de la ciutat.
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Text:

Martí Crespo
Fotografies:

Isaac Casals
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Doncs bé heu de saber que, a pocs me-

Si tracem una línia recta imaginària en

bem d’esmentar, també hi podeu trobar

instal·lació d’Horta i els jardins que porten

tres de tots aquests espais que us aca-

de manera més o menys amagada tot de
poemes visuals i corporis de Joan Brossa

(1919-1998), el gran poeta, dramaturg i

artista plàstic barceloní nascut fa exactament cent anys. L’empremta d’aquest sin-

gular exponent de les avantguardes i del
grup Dau al Set es pot localitzar en forma

de lletres enormes a l’espai públic i de
frases clavades en algunes parets, a més

d’escultures en cruïlles i de petits detalls
encastats a la calçada.

Una bona manera d’entrar a la multidisciplinària i calidoscòpica obra poètica de

Brossa que hi ha a la ciutat és passant,
literalment, per sota de la seva prime-

ra instal·lació a Barcelona, l’any 1984.

Just en un lateral del Velòdrom, i a pocs

metres de l’accés principal del Laberint

d’Horta, s’aixeca l’anomenat Poema

visual transitable en tres parts, un re-

el

mapa

entre

aquesta

espectacular

el nom de l’artista a Montjuïc, al bell mig

de l’Eixample ens apareix la placeta interior de Joan Brossa (c. Rosselló, 191), amb

un Faune de l’escultor Lluís Maria Riera
inspirat en l’obra del poeta. No gaire lluny

d’allà, la presència brossiana s’intensifica
amb la façana del Col·legi d’Aparelladors

i Arquitectes Tècnics de Barcelona (c. del
Bon Pastor, 5), on neix un poema visual

amb cent lletres de colors coronat per un
llagost metàl·lic; amb les tres lletres fugitives que s’escapen de l’alfabet pel vestíbul

de l’antiga seu del Cercle de Lectors (travessera de Gràcia, 47-49); amb un poema

visual de Brossa dialogant amb un altre
de Josep Junoy en una paret mitgera del
carrer de València (entre Balmes i rambla

de Catalunya), i amb el conegut monument
d’homenatge al llibre a la cruïlla entre el
passeig de Gràcia i la Gran Via.

corregut en pedra artificial que comença

Però és al cor de la ciutat vella, en una part

d’altura (l’origen, el naixement) i dona

ca de Moneda de la Corona d’Aragó), on

amb una gran lletra A de dotze metres
pas a signes de puntuació escampats
per la gespa (els entrebancs i el desen-

volupament de la vida), que ens conduei-

xen cap a la fi del poema, que torna a
adoptar la forma d’una A majúscula, però

en aquest cas destruïda (la fi, la mort i la
destrucció).
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de l’antiga Seca medieval (o Reial Fàbri-

des del 2011 s’ha traslladat l’Espai Brossa

(c. dels Flassaders, 40), escenari de tota
mena d’espectacles artístics lligats a la figura i l’univers brossians, i seu també de

la Fundació Joan Brossa, que continua
fent bategar el seu llegat amb exposicions,
publicacions i itineraris que recorren totes
aquestes obres i algunes més!
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Si continuem caminant (o pedalant) per

sota la plaça de Catalunya, al vestíbul
del Teatre Poliorama es guarda un

original rellotge il·lusori de l’artista. I
més avall de la Rambla, a l’altura del
carrer del Carme, cal anar a l’aguait
per no trepitjar un antifaç daurat al

paviment, un exemple ben gràfic de
l’especial relació que tenia l’artista amb

el teatre: a més de ser una peça característica de les arts escèniques (i de

carnestoltes!), es pot confondre amb la
B de Brossa. La passió que també pro-

fessava per la màgia es corrobora pocs

metres enllà, ben a prop del carrer Fe-

rran, amb unes lletres gimnàstiques
a la centenària botiga de disfresses i

bromes El Ingenio (c. d’en Rauric, 6). I
al peu de les muralles i de la reproducció de l’aqüeducte romà de la plaça de

la Catedral, l’ideograma Barcino ens
remet a la manera brossiana al passat
remot de Barcelona.

Però és al cor de la ciutat vella, en
una part de l’antiga Seca medieval
(o Reial Fàbrica de Moneda de la
Corona d’Aragó), on des del 2011

s’ha traslladat l’Espai Brossa (c.
dels Flassaders, 40), escenari de tota
mena d’espectacles artístics lligats

a la figura i l’univers brossians, i seu

també de la Fundació Joan Brossa,
que continua fent bategar el seu lle-

gat amb exposicions, publicacions i
itineraris que recorren totes aquestes
obres i algunes més!
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Bones idees

Joan Brossa explicava que el gust de l’ou
«l’impressionava». I, malgrat que també deia
que era incapaç de fer un ou ferrat, en la seva obra
aquest plat apareix algunes vegades.
Per practicar la destresa amb els ous a la cuina,
començarem amb una recepta fàcil i ràpida:
ous al plat!

Ous
al
plat

Necessitem:
4 ous, 5 cullerades soperes de salsa de tomàquet,
2 grapats de pèsols, alfàbrega, formatge ratllat,
1 cullerada sopera d’oli d’oliva i sal.

01.

Escalfeu el forn a 200 ºC.

02.

Bulliu els pèsols en aigua i sal durant 5 minuts.

03.

Agafeu dues cassoletes de terrissa o una safata petita que pugui anar al forn,
poseu-hi una base de salsa de tomàquet, els pèsols i dos ous sense closca i una
mica de formatge ratllat..

04.

Coeu-ho al forn fins que la clara quedi quallada. Afegiu-hi unes fulles d’alfàbrega
fresca.
Serviu-ho ben calent i acompanyat d’una o dues llesques de pa.

Bon profit!
Més informació a

elculturista.cat
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Bones idees

Jugar a ser
Brossa

Us proposo un joc ben divertit i creatiu: jugar a ser un
autèntic poeta visual com Joan Brossa. El primer que
heu de fer és buscar elements i lletres per poder jugar-hi.
Després, només caldrà deixar volar la imaginació i fer
i desfer aquests elements tantes vegades com vulgueu,
fins a arribar a representar, de manera molt visual, allò
que havíeu imaginat.
Necessitem:

Elements
naturals com
fulles, pedres o
branquetes.

Per:

Objectes petits i coses
que tingueu per casa
com ara pinces, imperdibles o claus.

Lletres
d’abecedari
retallades.

Carla Marin

01. Busqueu elements o objectes petits per dins i fora de casa que us puguin
servir per jugar.

02. Retalleu diverses lletres d’un abecedari imprès o fet per vosaltres.
03. Poseu tots els elements sobre la taula i comenceu a jugar. Podeu crear

personatges, objectes i escenes barrejant els objectes amb les lletres. Un cop
ho tingueu, feu que els altres endevinin el significat del vostre poema visual.
I després a la inversa, que siguin ells qui en pensin un i vosaltres l’endevineu.

04.

També podeu fer fotos a mesura que aneu creant i així, a poc a poc, tindreu
la vostra pròpia col·lecció de poemes.

Més informació a

elculturista.cat
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Mariela Heredia

L’entrevista

«Cal fer una ferma proposta d’inversió
en producció editorial digital i educativa
i també en formació crítica»

Què hi trobarem, a l’aplicació Brossa CAT?

Amb l’app us podreu acostar una mica més a la poesia de Joan Brossa, descobrir
qui era el poeta i quan va viure, així com interactuar amb la seva poesia, jugar
amb alguns dels seus poemes visuals i, fins i tot, crear personatges com si fóssiu
Brossa.
Un peix d’estètica brossiana que Miriam Sugranyes va dissenyar especialment per
a l’app, com una mena d’alter ego del poeta, es converteix en una mena de guia
que us acompanyarà en el recorregut en què les vocals seran les autèntiques protagonistes. Hi trobareu lletres que es transformen i figures que desapareixen.

Com va sorgir la idea?

Tot i que en qualsevol intent de comunicació hi ha una voluntat intrínseca d’educar,
La idea original va començar perquè volíem crear un contingut digital relacionat
amb les peces que conformaven l’exposició itinerant Joan Brossa. Escolteu aquest
silenci. Finalment, però, es va crear una eina que es pogués utilitzar a casa, a
l’escola i a la mateixa mostra.
L’ENTREVISTA

Mariela Heredia

PRESIDENTA I FUNDADORA D’APP_ARTE

Joan Brossa, a un determinat moment de la seva carrera, va decidir canviar de codi
i passar de la poesia textual a la poesia visual, que és el que podeu trobar sobretot
a l’app Brossa. Va començar per descontextualitzar les lletres i les va fer servir com
a signe amb un interès en si mateixa, les va girar i cap girar i jugar sense parar.
Exactament el que fan els més petits amb l’abecedari!

Creus que és una bona eina perquè els nens s’acostin a la figura d’aquest poeta?
Per: Núria Puyuelo

Jo crec que el suport digital és una eina més i, com totes, serà bona si es fa servir
dins d’un context i es genera un vincle amb l’obra partint dels elements que són
propers als nens, i si es barreja el digital amb l’analògic, sempre és més interessant
i es pot fer un bon còctel!

Hi ha molt poques publicacions fetes sobre poesia, en digital, en català i per a nens.
El 2013 quan la vam publicar vam ser els primers. Després es van fer un parell de
propostes més com la de Joana Raspall i la de Miquel Martí i Pol que van ajudar
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L’entrevista

Mariela Heredia

a fer créixer una mica més les publicacions d’aquest tipus. La Fundació Brossa va
ser molt receptiva amb el projecte i va ser un plaer treballar amb ells. Encara ara
seguim col·laborant plegats. Portarem Brossa a Lausanne, a Suïssa, per tal que
mediadors, bibliotecaris i professors el coneguin i hi juguin.

i mànigues amb els pobres pressupostos que es destinen a educació. Tot i així, és
veritat que la voluntat per crear un espai destinat a la lectura en digital ha de venir
en primer lloc de l’escola i ha de formar part del seu projecte de foment a la lectura,
però ha de tenir aquesta inquietud, aquesta iniciativa.

Què és l’associació app_arte?

Des del 2013 treballem per a la difusió, creació i investigació de la literatura digital
infantil i juvenil, i per promoure les noves formes narratives; fem projectes i tallers
al voltant de l’experiència literària i estètica a partir de propostes digitals; donem
suport a mediadors perquè coneguin què es fa en continguts digitals de qualitat,
i intentem fer més coneguda i amable el mercat de publicacions digitals per als
més petits.

Què et va moure a dedicar-te a la creació d’aplicacions educatives pensades
per a museus?
En un principi vam voler produir i editar aplicacions abans de dedicar-nos a la prescripció i passar-nos al camp de la formació. Vam voler endinsar-nos en la cuina de
la producció digital per poder entendre-la millor.

Em va moure la manca de publicacions de qualitat per a nens, i la falta de figures
de mediació en aquest àmbit, professionals que apropin les publicacions que hi ha,
que facilitin la feina de cerca i que proposin bones pràctiques.

Vam començar aquesta aventura de creació d’aplicacions i la creació de processos
de mediació quan vam començar a preguntar-nos què hi ha dins de la tauleta. Què
es podia fer per trobar contingut de qualitat més enllà de les recomanacions de
l’Apple Store o d’Amazon. Una vegada l’aplicació ha estat baixada, què es fa en un
entorn escolar o biblioteca pública perquè pugui ser una experiència individual o
compartida més interessant i enriquidora?

De vegades sembla que el món digital es vegi com una amenaça en l’àmbit
educatiu en comptes de com una oportunitat?
L’única amenaça és la por, en tots els aspectes de la vida. Per això crec que no cal
preocupar-se, sinó ocupar-se. Cal conèixer el que hi ha i, en lloc de veure la part
negativa, educar nens i nenes que tinguin la capacitat de ser crítics amb el consum
digital que facin.

Quan eres petita, què volies ser de gran?

Quan era petita volia ser artista, perquè sempre me’ls imaginava dibuixant a l’aire
lliure, amb un barret!

Ara acabem d’estrenar una nova web i seguim amb moltes ganes, creient que un
espai de diàleg i de reflexió cap a les aplicacions, comptes interactius, videojocs i
audiollibres és molt necessari. Més que mai!

Com creus que serà el futur de les aplicacions i l’àmbit digital pel que fa a la
literatura?
Per sort, sempre ens sorprendrà. M’agrada molt la idea que el futur sigui escandalós i que trenqui els límits del que enteníem com a llibre. Les bones històries van
més enllà del format o els suports. Les noves narratives poden ser molt enriquidores, és a dir, poden narrar amb altres veus, suports, textos, amb moltes llaminadures digitals, però si no hi ha un bon treball narratiu darrere serà una narrativa
més. No desapareixerà el llibre, sinó que es multiplicaran les opcions de lectura
i conviuran.

Mariela Heredia és presidenta i fundadora d’app_arte, una associació
dedicada al foment i la difusió de llibres digitals per a nens sobre art, literatura
i noves formes narratives. Des d’app_arte, també ha creat aplicacions mòbils
sobre poesia, com ara l’aplicació Brossa CAT, que permet als nens de més
de 3 anys descobrir el meravellós univers brossià.

De totes maneres el futur ha d’estar acompanyat amb una ferma proposta d’inversió
en producció editorial digital i educativa i també en formació crítica.

Creus que les escoles estan lluny d’introduir aquestes eines a l’aula?

No totes les escoles dels barris de Barcelona estan en les mateixes condicions. A
més, cada escola és un món. El que sí que sé és que els centres escolars fan mans
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