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L’ascensor
EDITORIAL

L’inici de les vacances és el moment de posar a prova la resistèn-
cia i la capacitat de l’ascensor, sobretot si a l’escala hi ha famí-
lies amb criatures i van de càmping: tenda familiar, bombona de 
gas, fogons, màrfegues, sacs, coixins, bicicletes, maletes, bossa 
especial amb el material de cuina, bossa per a la roba de llit i 
tovalloles... així fins a aconseguir baixar tres o quatre vegades, 
i tot això acompanyat, de tant en tant, del crit des d’un altre pis: 
«Ascensoooooor!». També és un bon moment per posar a prova 
la paciència dels veïns.

Hi ha pocs espais d’aquestes dimensions que recullin tantes ex-
periències i que tinguin tanta identitat pròpia. Quan ens referim 
a converses curtes i de cortesia, parlem de «converses d’ascen-
sor». Molts cineastes l’han utilitzat per crear els moments de clí-
max de la seva pel·lícula. I fins i tot existeix un gènere musical 
específic que va sorgir als Estats Units per acompanyar l’estada a 
l’ascensor dels gratacels. 

Aquest número ve carregat de propostes de circ al carrer, cinema 
a la fresca i arts escèniques de molta qualitat. Us proporcionarem 
bona música d’ascensor, a Mans a l’obra descobrireu com Marc 
Isaacs converteix les històries que passen en aquesta caixa ele-
vadora de 1,5 m2 en peces d’art i us direm a quin parc podeu anar 
a refrescar-vos. 



Ja tenim l’estiu aquí, culturistes! I amb l’estiu els festivals, com el Píndoles, 
d’espectacles d’arts escèniques de curta durada i de proximitat, que enguany pro-
posa per al públic familiar Racons de contes.

Aquesta sessió consta d’un recorregut de tres espectacles de curta durada que 
s’amaguen entre els diversos espais dels Lluïsos de Gràcia. Aquest format supo-
sa una nova manera d’experimentar diferents disciplines artístiques com el teatre 
d’ombres, els titelles o la narració. En aquest circuit, els més petits viuran el teatre 
des de la descoberta d’històries com la del gecko, l’únic animal de la jungla que 
no pot dormir; els mil i un relats que poden explicar les lletres; o les vivències de 
l’ovella Paquita, que abandona el ramat per anar a veure món i coneixerà el dia a 
dia del Lluís, escriptor i il·lustrador, i dels seus veïns.

Descobrireu tots els racons?
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ARTS ESCÈNIQUES

Proposta culturista / 01

Festival Píndoles / Racons de contes
Per: Clara Drudis

Lluïsos de Gràcia
2 de juny a les 12 h
A partir de 3 anys

Preu: 8,5 € anticipada / 9,5 € a taquilla
pindoles.com
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El passat mes de maig l’ONU advertia que el planeta Terra i moltes de les seves 
espècies animals només sobreviuran si hi ha un canvi radical en el nostre model 
de consum.

I si des de petits optem per assumir que cal, tant sí com no, un gir immediat en 
les nostres pautes de consum? Això és el que ens planteja el taller «Energia solar 
a la cuina», una proposta que pretén posar de relleu la importància de l’ús de les 
energies renovables en la nostra vida quotidiana. Aquesta iniciativa mostra com 
l’energia solar és realment útil i una alternativa viable a l’hora processar i cuinar 
els nostres aliments, i també explora quines són les diverses modalitats de cocció 
d’aliments a través de la llum solar.

Tot i que ben mirat potser hauríem de ser els més grans els que hem de replantejar-
nos els nostres hàbits i actuar, ja que són precisament els més joves els que tenen 
més clar la delicada situació en la qual es troba el nostre planeta, i si no, l’hi podeu 
preguntar a Greta Thunberg...

Energia solar a la cuina
Per: Enric Cerveró

TALLER / CUINA / MEDI AMBIENT

Centre Cívic El Sortidor
12 de juny a les 17 h

A partir de 6 anys / Gratuït
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/elsortidor
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Londres
Un viatge familiar a la 
capital més global del món
Capital d’Anglaterra situada a la riba del Tàmesi, al sud-
est de l’illa de Gran Bretanya. És un referent mundial com 
a ciutat de negocis, finances i centres culturals. S’hi par-
len més de 300 llengües i a l’àrea metropolitana hi viuen 
entre 12 i 13 milions de persones. 

Coses que cal saber
Atenció!, circulen per l’esquerra.

A Londres el metro popularment se’l co-
neix com a The Tube, és el més antic i el 
segon més extens del món, actualment té 
270 estacions. 

És il·legal estar a menys de 100 metres de 
la reina si no portes mitjons.

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

Què s’hi pot fer / visitar
Només arribar podeu agafar un autobús de 
dos pisos (1), icona de la capital anglesa. 
Pujar a London Eye (2) i contemplar les vis-
tes de la ciutat. Passejar per Chinatown (3), 
Covent Garden (4) i Piccadilly Circus (5).

Fer un pícnic o berenar a Hyde Park (6)  
i saludar els esquirols. Contemplar les me-
ravelles artístiques del Museu Britànic (7) 
(set milions de peces de tot el món) i com-
parar-lo amb l’art contemporani de la Tate 
Modern (8). Descobrir els esquelets de di-
nosaure al Museu d’Història Natural (9). Vi-
sitar la Torre de Londres (10) i el Big Ben (11). 
Fer de grumets al HMS Belfast (12), un antic 
buc de la Segona Guerra Mundial convertit 
en un museu. 

Fer-vos una fotografia amb els guàrdies 
del Palau Reial (13) i trucar des d’una de 
les cabines de telèfon vermelles (14) de la 
ciutat. I si teniu temps, aprofitar una tarda 
per gaudir d’un bon musical. 

Què s’hi pot menjar
A Londres hi podreu menjar cuina de tot el 
món. Ara bé, si haguéssim de parlar d’un 
plat nacional, aquest seria el: fish and 
chips, peix arrebossat (acostuma a ser ba-
callà) amb patates fregides. 

I si hi ha un àpat tradicional que no s’ha de 
perdre és l’afternoon tea, el te de les cinc. 
No només inclou la tassa de te, si no els fin-
ger sandwiches (sandvitxos tallats a tires)  
i un gran assortiment de pastissets i dolços. 
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Psst, especial per a 
seguidors de Harry Potter

Aquí teniu el tour complet: 
Leadenhall Market (a), mercat victorià 
on es van rodar algunes escenes de Dia-
gon Alley; Cecil Court (b); Andana 9 i ¾ 
a l’estació de tren de Sant Pancras (c); 
Lambeth Bridge (d); Borough Market 

(e); Milleniuem Bridge (f), el pont 
que es destrueix a la sisena 

pel·lícula.
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Arriba el bon temps i torna el circ al barri de Sant Pere, Santa Caterina i Ribera. Bé, 
de fet, el circ, en aquest barri, hi és present tot l’any. Aquí hi ha una de les botigues 
més especialitzades del sector, també seu de Zirkólika, el mitjà de circ més impor-
tant de l’Estat espanyol i una de les entitats que forma el col·lectiu EnCircant el Bar-
ri. Des de fa uns anys, el col·lectiu dinamitza socialment i culturalment aquest barri 
de la ciutat amb una programació continuada de tallers lúdics i espectacles de circ. 

El 19 de juny al vespre és la propera data que us heu de marcar al calendari perque 
tindrà lloc un espectacle de circ a la plaça i la projecció d’una pel·lícula sobre el 
món del circ. 

I durant la segona setmana de juliol els espectacles i tallers s’escamparan pels 
carrers i places del barri. Activitats gratuïtes i propostes de circ de qualitat dirigides 
a tots els públics per promoure les arts circenses.
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ARTS ESCÈNIQUES / CIRC

Proposta culturista / 03

EnCIRCant el barri: Circ i cinema
Per: Infraganti

Barri de Sant Pere
19 de juny / Segona setmana de juliol festival

Familiar / Gratuït
    /enCIRCant/

casalpoudelafiguera.net
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Per molt que la societat s’allunyi del món natural fins a límits insospitats, els infants 
segueixen poblant el seu imaginari d’animals: conills, erugues, girafes... Tant és 
que siguin domèstics, de granja o bèsties exòtiques que no han vist mai, no hi 
ha criatura que no sàpiga, fins i tot abans de poder construir una frase sencera, 
reconeixe’n la forma i imitar-ne els moviments. Què ho fa, que els agradin tant? 
Potser Pablo Vergne, creador de la companyia El Retablo i autor d’Animales, en 
té la resposta o potser el que sap ben bé és com parlar als infants amb el seu llen-
guatge senzill en aparença, però ple de poesia, color i imaginació. Deu ser per això 
que Animales ha recollit aplaudiments del públic i premis a diferents països al llarg 
dels quinze anys que fa que gira: perquè no hi ha res tan universal com explicar 
històries minimalistes sense text, només amb titelles —fetes de materials i objectes 
diversos—, música (oh, Satie!) i grans dosis de tendresa i humor. És un espectacle 
especialment recomanat per a canalla d’entre 3 i 6 anys, però apte per a tothom 
que vulgui comprovar la veritable màgia del teatre, és a dir, com amb pocs mitjans, 
però amb molts recursos expressius, es pot sorprendre i emocionar.

Animales, El Retablo
Per: Clara Queralt

TITELLES

La Puntual
Del 28 al 30 de juny

A partir de 3 anys / 9 € (descompte amb el Passaport cultural)
lapuntual.info
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Proposta culturista / 05

Per: Ester Bueno

ARTS ESCÈNIQUES / MÚSICA / DANSA

Després del pol·len i l’astènia primaveral, arriba l’estació més calorosa i acolorida 
i, amb ella, els festivals, les fires i les festes majors. El Grec Festival de Barcelona 
i festival de festivals ha esdevingut un dels principals focus artístics de l’estiu bar-
celoní i de l’escenari europeu. Cada any esperem les propostes amb emoció i, en-
guany, a l’edició número quaranta-tres, el nivell és espectacular. Us en destaquem 
una selecció per tal que us feu el vostre propi itinerari pel festival:

A partir de 4 anys, per als entusiastes de la dansa o per als que la vulgueu tastar, 
el Grec proposa Aracaladanza, de la companyia Play, un muntatge que s’inspira 
en el joc i en el desig de jugar per arribar al món de fantasia que tenim en el nostre 

Grec en família

/ 05

interior. Tot és possible damunt d’un escenari que reforça la vitalitat dels cinc ba-
llarins i ballarines que ens transporten a la infantesa. I si voleu seguir aprofundint 
en la dansa, la Companyia Maduixa, amb gran potència visual, suggereix entrar 
dins del seu món imaginari a partir del moviment, l’audiovisual i de les arts plàsti-
ques; conèixer els seus somnis i anhels, i deixar-nos seduir per la poesia visual de 
l’espectacle Lù, una paraula que en xinès significa ‘camí’. 

Per als que tenen més de 7 anys, aterra Déjà Vu, de l’artista Manolo Play, un mun-
tatge arriscat i fascinador en què, des d’un espai escènic il·lusòriament irreal, es 
planteja la dificultat de distingir entre realitat i somni. 

Per als que tenen més de 12 anys, la Companyia Pepa Plana ofereix un especta-
cle de nas vermell en clau de dona. Les pallasses ofereixen els números clàssics 
d’humor i poesia on les protagonistes juguen, però també mosseguen. Si seguim 
reflexionant, la Companyia Circa presenta En Masse, una barreja de música clàs-
sica i electrònica, acrobàcies, una suma de talents i precisions escèniques que ens 
fa viatjar als extrems de l’existència humana. 

Per als qui us agradi el teatre de màscares, els projectes delicats, els laberints 
emocionals, les històries de pèrdues i superacions, no us podeu perdre Estrella, 
de la guardonada Companyia Marie de Jongh Teatroa. Descobriu-la i sabreu per 
què grans i petits troben aquell punt d’encontre que fa que sigui un teatre infantil 
per a adults i un teatre adult per a infants. Virtuosisme en estat pur.

Si sou més de risc al circ, la producció Backbone de la Companyia Gravity&Other 
Myths descobreix un circ contemporani diferent. I per què diferent? Perquè va més 
enllà. Energia, força, bellesa en les seves imatges i acrobàcies impossibles són 
els vasos comunicants entre l’expressió i la tècnica impecable. I dins d’aquesta 
disciplina us proposem també Falaise, de la companyia Baró d’Evel, on un cavall i 
uns quants coloms comparteixen escenari amb la parella titular que busca explorar 
les oposicions i els contrastos.

Tanmateix, si el que us agrada són les històries tradicionals, la vostra aposta és per 
a Zum-zum Teatre, que puja a l’escenari amb Polzet, el conte d’aquell nen menut 
que salva els seus germans i demostra que la generositat i la bondat formen part 
del nostre cor.

Ja veieu, suggeriments i ofertes d’espectacles per a tots els gustos. Això, famílies, 
és el Grec. A gaudir-ne! 
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Teatre Grec, Mercat de les Flors, Teatre Lliure Montjuïc,  
SAT!, Escenari Joan Brossa i Palau de la Música

A partir del 3 de juliol / Consulteu preus i programació
barcelona.cat/grec
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Proposta culturista / 06

ARTS ESCÈNIQUES / CIRC

El 6 i 7 de juliol tindrà lloc la tercera edició del festival Sant Martí de Circ, un festival 
impulsat per l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya que es va posar 
en marxa el 2016 amb la intenció de portar el circ als carrers del Besòs i generar un 
punt de trobada entre els veïns, les entitats i aquest art. 

Al cap de tres anys, aquest festival es consolida com una activitat que arriba més 
enllà de les fronteres del barri. Un espai a l’aire lliure per gaudir en família durant 
els primers dies calorosos de l’estiu i on es poden trobar propostes de companyies 
de proximitat, la majoria amb segell fet a Catalunya i moltes d’elles amb una relació 
especial amb l’entorn, ja que aquí és on també es troba La Central del Circ, centre 
de creació de circ. 

Enguany se seguirà un format similar a edicions anteriors. Tot i que es recomana 
consultar les darreres novetats de la programació on line, hi haurà tallers i espec-
tacles al carrer d’Alfons el Magnànim. Entre d’altres, es podrà veure El gran final, 
de Bucraà Circus, i Josafat, de la Cia. Passabarret.

També és un bon moment per explorar les perifèries de la ciutat i gaudir del vessant 
humà que queda més enllà de la frontera i el desert de ciment del Fòrum. 

Festival de Circ Sant Martí

Barri del Besòs-Maresme de Barcelona
6 i 7 de juliol / Familiar / Gratuït / apcc.cat

Per: Ione Hermosa
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Cosmonits 
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Per: Andreu Gabriel i Tomàs

CINEMA

Miralls, dins i fora de la realitat. Aquest és el títol de l’exposició espectacular i 
especular sobre les propietats físiques, matemàtiques i filosòfiques del mirall que 
es pot veure al CosmoCaixa, i que sembla també un títol fet a mida per a un cicle 
de cinema. El tema del mirall com a porta a mons paral·lels ha trobat en el setè art 
un dels seus llocs ideals, potser perquè la pantalla és ja per si mateixa un mirall que 
mostra realitats imaginades plenes de fantasia. El CosmoCaixa així ho ha entès i, 
com a activitats complementàries a l’exposició, ha programat tres films destinats a un 
públic familiar que aniran acompanyats d’un concert previ.

CosmoCaixa
4 i 18 de juliol i 1 d’agost a les 21 h (concert previ a la projecció)
Familiar / 6 € (50% de descompte per a clients de CaixaBank)

cosmocaixa.es

/ 07
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Ready Player One
Steven Spielberg
Estats Units, 2018
L’adaptació al cine de la novel·la 
supervendes d’Ernest Cline no de-
frauda com a entreteniment adrenalí-
nic. Se’ns presenta un futur en què la 
realitat és fosca com una mala cosa, 
però en què també ha triomfat un món 
virtual utòpic inspirat en la iconologia 
popular dels anys vuitanta que no està 
malament. Amb la mort del seu crea-
dor, dins d’aquest món s’obre un joc 
que decidirà qui en serà l’hereu. La pel-
lícula presenta un missatge crític una 
mica descafeïnat, però la direcció ar-
tesana que fa Spielberg dels recursos 
digitals construeix un relat que atraurà 
no només el públic adolescent, sinó 
també el de generacions anteriors, que 
jugaran ben a gust a reconèixer les ina-
cabables referències (i justificades au-
toreferències) cinematogràfiques i dels 
videojocs. Mira, la moto d’Akira! 

Your Name
Makoto Shinkai 
Japó, 2016
Quants temes que abraça, aquest ani-
me adolescent de Makoto Shinkai...  
I és capaç de sortir-se’n! No desvetlla-
rem cap dels moltíssims girs de guió 
del film, però en destacarem la virtut 
de poder fer casar realitats i temps pa-
ral·lels, intercanvi de cossos, caiguda 
de meteorits, la fascinació tant per la 
natura com per la gran ciutat, l’humor i 
la tendresa. I tot plegat dins d’una com-
plexa història d’amor entre una noia de 
poble i un noi de ciutat que només es 
coneixen en somnis. Amb una destresa 

narrativa i plàstica inqüestionable, ens 
lleparem els dits amb aquest caramel 
fins i tot quan arribin certs muntatges 
amb cançons pop japoneses que a 
l’inici sorprendran, però que de tan 
desvergonyits com són, t’hi acabes 
sentint còmode. Visca la candidesa!

Alícia al país de les meravelles
Diversos directors
Estats Units, 1951
De les tres propostes, el clàssic de 
Disney sembla la més adequada per a 
la canalla més petita, tot i que també 
és cert que la seva aposta per l’ex-
perimentació formal, tan adequada en 
una adaptació de l’estranyíssim llibre 
de Lewis Carroll, la converteix en molt 
més que en una pel·lícula infantil con-
vencional. No, aquesta no té la radicali-
tat de versions de l’Alícia com la que va 
fer el 1988 l’animador txec Jan Švank-
majer, però demostra que Disney s’ha 
sabut rodejar d’artistes amb voluntat 
innovadora. En tot cas, no hi ha millor 
història per tancar el cicle de Miralls, 
dins i fora de la realitat. No cal dir que 
l’exposició homenatja directament 
l’obra de Carroll A través del mirall, la 
segona part de l’Alícia, de la qual el film 
també adapta diversos passatges.



El teatre d’ombres és un art mil·lenari. Costa poc d’imaginar com les primeres figu-
res van ser creades per homes i dones davant el foc de la seva caverna. Siluetes 
formades gràcies a la llum i a l’ombra de les mans dels nostres avantpassats que 
potser, qui sap, servien per acompanyar històries sobre animals, déus i herois. 

Després, especialment a Orient, segles i segles de perfeccionament d’aquest art 
se succeïren. Alguns investigadors proposen que l’origen del teatre d’ombres rau 
en una discriminació de gènere. Les dones no podien assistir a les representacions 
teatrals i havien de veure la funció des de l’altra banda del teló. Així, els homes 
podien percebre tota la riquesa de detalls dels titelles, però elles comptaven amb 
quelcom molt més suggeridor: la màgia de les ombres que projectaven.

Justament és una dona, Valeria Guglietti, qui tants anys després, amb la seva 
mestria, ens farà experimentar de nou aquella màgia. I és que vivim en un moment 
on els efectes especials han assolit tècniques increïbles però les ombres xineses 
—que la Valeria crea només amb les seves mans, un focus i petits accessoris de 
paper retallat— us continuaran fascinant. Un espectacle que sorprèn i reivindica la 
creativitat més artesanal. Sense ombra de dubte!
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Proposta culturista / 08

Ombres de cinema, Valeria Guglietti
Per: Gemma Esteban

Poble Espanyol
7 de juliol a les 12.30 h 

A partir de 3 anys / Preu: Inclòs en l’entrada general del Poble Espanyol
poble-espanyol.com

19
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Els vespres de juliol, quan cau el sol, ve de gust anar a la platja per tenir la sensació 
d’estiu, per sentir la brisa del mar i, fins i tot, per poder posar-se una jaqueta. Cine-
ma Lliure a la Platja vol afavorir aquest lloc de trobada amb projeccions gratuïtes 
de cinema independent. 

Enguany, el dijous 11 de juliol a les 21 h està dedicat al públic familiar. A la platja 
de Sant Sebastià de la Barceloneta s’hi podrà veure Kubo y las dos cuerdas 
mágicas (2016), un film d’animació stop-motion de Travis Knight. Kubo és un nen 
que viu explicant llegendes en un poblet del Japó tradicional però que, de sobte, 
es veu immers en una aventura plena de màgia on amb l’ajuda de l’Escarabat i la 
Simio haurà d’enfrontar-se amb tota mena d’obstacles per aconseguir l’armadura 
de samurai del seu pare.

Cinema lliure a la platja
Per: Ginesta Llorca

MÚSICA / DANSA

Platja de Sant Sebastià (Barceloneta)
11 de juliol a les 21 h

A partir de 7 anys
Durada: 101 min / Gratuït

cinemalliure.com
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Castell de Montjuïc
12 de juliol a partir de les 20.45 h (projecció a les 22 h)

A partir de 8 anys / Versió original en anglès amb subtítols en castellà
Durada: 101 min / 6,50 € adults; infants menors de 12 anys, gratuït / salamontjuic.org

Sala Montjuïc: Isla de Perros
Per: Joan Villarroya

CINEMA

Isle of Dogs o Illa de gossos (Wes Anderson, 2018) és un conte fantàstic sobre el 
confinament politicosocial dels gossos d’un arxipèlag del Japó en una petita illa pro-
pera. El plantejament inicial de la ficció és que una grip canina s’està escampant 
per Megasaki, i lluny de donar suport als científics per trobar un remei, l’alcalde de 
la ciutat decideix expulsar tots els gossos a l’illa de les escombraries, on aquests 
animals viuen, com si es trobessin en un camp de concentració, envoltats de ferralla.
La història, realitzada amb animació stop-motion, explica l’aventura de l’Atari Ko-
bayashi, fill de l’alcalde de Megasaki, un noiet rebel que decideix viatjar a l’illa per 
buscar el seu gos guardaespatlles, Spots, que fou el primer que va ser marginat a 
l’illa pel seu pare per tal de donar exemple a la societat. Un cop allà coneixerà un grup 
de gossos amb qui emprendrà l’aventura de trobar el seu amic. Ho aconseguirà?
El film és una meravella visual i artística (sessió inaugural al 68th Berlin International 
Film Festival, on Anderson obtingué l’os de plata a millor direcció), amb el ritme i 
sentit de l’humor marca de la casa del seu prestigiós director, autor de pel·lícules com 
The Royal Tenenaums, The Life Aquatic with Steve Zissou o The Grand Budapest 
Hotel, entre d’altres. Es tracta d’un immens exercici estètic combinat amb una ima-
ginació a l’abast de ben pocs, típic dels films del seu creador. Concert de Sambala 
abans de la projecció de la pel·lícula.No us ho perdeu!



Cada dia es publiquen més de 35 llibres
per a nens, es miren més de 50 sèries infantils

i s’escolten 200 cançons de bressol.
Si ets dels que es perd en un mar de possibilitats, 

dona un cop d’ull al que ve a continuació. 

A la selecció culturista us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,

que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius. 

Selecció culturista



Sabem que existeixen diversos tipus de llenguatge: l’oral, l’artístic, el visual, el cor-
poral... Tots tenen en comú que representen un pensament compartit. Enric Jardí, 
dissenyador editorial, ens convida a viatjar entre els signes que conformen un dia 
de molts de nosaltres. Ens tradueix el món quotidià en pictogrames per fer-ne una 
lectura visual. 

Què comparteixen totes aquestes icones amb el seu concepte abstracte que fa que 
les reconeguem, descodifiquem i les entenguem des de ben petits? N’hi ha que 
parlarien de convencions i codis, d’altres d’un idioma mental universal. Jardí, ens 
col·loca a les mans un petit llibre de cartró ple de lletres, figures, nombres i fletxes 
que ens descriu el món que ens envolta.  

Què vol dir això? 
Enric Jardí

Combel

Per: Infraganti
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Us heu preguntat mai què fa que una poma sigui una poma? Com sabeu que una 
poma és realment una poma i no pas una altra cosa? Això és el que es pregunta el 
nostre petit protagonista quan un dia en tornar de l’escola se’n troba una damunt 
de la taula del menjador. I aquest meravellós conte ens il·lustra el fil del seu pen-
sament: potser és una taronja disfressada o un ou estrany, potser té sentiments o 
potser és aquí per algun motiu... Una història plena de potsers, plena de preguntes 
i possibles respostes. I tu, què diries que és? 

Un conte carregat d’enginy i il·lustracions divertides on predominen els colors 
càlids i en especial el vermell, el color de les pomes de conte. Un àlbum que convi-
da a imaginar, jugar i pensar, una porta oberta a la filosofia des d’un plantejament 
molt quotidià. 

Ser o no ser una poma
Shinsuke Yoshitake
Libros del Zorro Rojo

Per: Marta Gil
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Croquis City.  
Un libro de arquitectura para dibujar

Steve Bowkett
Coco Books

Per: Ginesta Llorca

17

LLIBRE
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Actualment més de la meitat de la població mundial viu en centres urbans repartits 
per tot el planeta. No és d’estranyar, doncs, que un dels grans reptes de la societat 
del segle xxi sigui repensar els espais urbans per tal d’adaptar-los a les noves i 
creixents necessitats. Shakespeare ja ho va dir, la ciutat la fa la gent [que l’habita]. 
Això és el que pretén Steve Bowkett a través de més de setanta propostes que 
propicien la creativitat en l’art de l’arquitectura.  

Croquis City convida a inventar i plasmar en el paper tot allò que ens trobem a les 
ciutats: aparadors, lavabos públics, parades de tramvia, parcs, benzineres, etc. 
Ciutats submarines amb gratamars autosuficients o la Torre Nakagin de Tòquio 
són un dels molts exemples que serveixen d’inspiració. I per tu, com seria la ciutat 
somiada? 

primers lecto
rs

primers lecto
rs

lectors experiment
at

s lectors experiment
at

s



Selecció culturista / 04

Miro el món 
Romana Romanyshyn i Andry Lesiv

Zahorí Books

Per: Luz Verdaguer

17
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Si us agraden els bons llibres il·lustrats i si, a més, en feu col·lecció, apunteu-vos 
aquest imprescindible. Una exploració dels ulls i de la visió des de la part fisiològica 
fins a la filosòfica, des de què i com veiem fins a allò invisible als nostres ulls.

L’element visual principal d’aquest llibre és un punt, que es transforma en un punt 
alfabètic Braille, en un ull, en un planeta... Amb un disseny i un ús del color real-
ment exquisit, Miro el món és un plaer visual que ens convida a veure el món com 
si fos la primera vegada.  

Aquest llibre, juntament amb Escolto el món dels mateixos autors, va rebre el Bo-
logna Ragazzi Award 2018 dins la categoria de no-ficció. Un guardó que premia 
la qualitat del projecte gràfic i editorial, la seva força innovadora i la capacitat de 
dialogar amb els joves lectors. 
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Diuen que les segones parts no són bones. Discrepo! Sobretot si surten de la mà 
del mestre de la literatura infantil més irreverent, Roald Dahl. D’acord... Hi ha qui 
dirà que no tinc criteri pel que fa a aquest autor. Tot el que ha escrit m’agrada, sen-
se excepció, és cert, no hi puc fer res. En soc una fan incondicional! 

Charlie i la fàbrica de xocolata és una de les seves obres més populars, difícilment 
superable. Dahl ho sabia i va decidir exprimir encara més aquells personatges 
tendres, entranyables i extravagants, sobretot, en el cas de Willy Wonka. Aquest 
cop surten de la fàbrica disparats cap al cel amb un ascensor de vidre màgic, el 
gran protagonista, que els catapulta a l’espai exterior a la descoberta d’un altre 
planeta. Allà coneixeran uns personatges força peculiars que hi viuen. Però en 
aquest nou món, qui són els extraterrestres...? Una història d’aventures magnífica. 
La imaginació al poder!

Charlie i el gran ascensor de vidre
Roald Dahl
La Magrana

Per: Laura Bernis 
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Actualment potser no resulta tan fàcil trobar música als ascensors, però durant 
un grapat de dècades era molt habitual. Parlem de peces gairebé sempre instru-
mentals, plàcides, sovint versions de temes populars o estàndards que buscaven 
generar un ambient relaxat i positiu durant el puja i baixa. El fet de ser una música 
decorativa va provocar el menyspreu de la crítica més pretensiosa però, mentre 
uns anaven rondinant, d’altres com el director d’orquestra James Last no paraven 
de tocar, gravar i guanyar fama arreu del món. El disc que destaquem, That’s Life, 
és una bona mostra de la seva efectiva recepta. Com molts dels seus treballs, no 
estava enfocat ni molt menys a ser reproduït només en ascensors, sinó també en 
còctels, festes i molts altres saraus per a públics ben amplis. Al final, sovint és una 
qüestió de decibels: si s’escolta a volum baix, té propietats relaxants, però si l’apu-
gem, dona per a una petita xerinola deliciosament antiquada.

James Last Band 
«That’s Life»  

1967

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Aquesta colla de Chapel Hill, North Carolina, una ciutat universitària ben activa cul-
turalment, saben com fer cançons boniques de debò. En aquest disc, el cinquè de 
la seva carrera, ho tornen a demostrar i, des del títol fins a la portada, semblen ce-
lebrar que els ascensors estiguin operatius per visitar les estances més enlairades 
de les enlairades joies del gòtic. A banda de plantar-nos aquesta apreciació davant 
la qual sembla difícil no estar-hi d’acord, aquest treball ens permet submergir-nos 
en un grapat de tonades on abunden els mitjos temps, el detallisme instrumental 
i les melodies amb llum optimista però amb un puntet de melangia, com un cap 
vespre de juny. Un disc i una banda ben agradables, d’escolta plàcida, sense so-
bresalts, però ep!, que això darrer no sembli una acollida tèbia. L’experiència ens 
acaba demostrant que els dies i les setmanes estan plens de moments on aquest 
tarannà —càlid, bell, a les revolucions justes— és el que ens convé a petits i grans.

The Kingsbury Manx 
«Ascenseur Ouvert!» 

2009

Per: Borja Barbesà 

MÚSICA



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

Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar

49



Els caçafantasmes 
1984

36

Quants cops us han contestat allò 
d’«els fantasmes no existeixen!», si 
en algun moment heu gosat plante-
jar-ho seriosament a un adult? Per-
què siguem justos, qui no ha notat 
mai quelcom estrany al seu voltant, 
un soroll, una presència? Segur que 
els arxius de la CIA estan plens de 
documents sobre fets que ningú ha 
pogut explicar. Entrem doncs, incrè-
duls catòdics, al fantàstic món d’allò 
paranormal. I ho fem de la mà de qui 
més coneix els seus habitants i llurs 
vicis: Els caçafantasmes. A simple vis-
ta, els quatre components de l’equip 
exterminador de fantasmes us poden 
semblar poc professionals i maldes-

tres, amb uns vestits que semblen 
sortits de l’armari de l’home bala, unes 
motxilles de protons massa inestables 
i un vehicle de transport impropi de 
qui lluita contra forces desconegudes 
de la natura. No us deixeu portar per 
aquesta primera impressió. Potser el 
món no està preparat per a la seva 
revolucionària tecnologia, però us as-
seguro que esteu davant d’autèntics 
especialistes en la matèria (i en la 
no matèria) i que al seu costat viureu 
combats al·lucinants contra presèn- 
cies esfereïdores. I, al final, també vos-
altres voldreu col·locar-vos a l’espatlla 
el senyal de «prohibit fantasmes».

37

Heus aquí, petits catòdics, uns per-
sonatges que, si decidiu donar una 
oportunitat a una sèrie de l’any 92, 
reconeixereu de seguida encara que 
no hagueu vist mai un capítol de Te-
resina S.A. En teniu un (o més) a la 
família, a l’escala de veïns: dones 
que ja es feien la permanent abans 
que aquí veiéssim el primer pentinat 
afro, senyores de barri amb empenta 
i caràcter. La tieta. El mateix any que 
Barcelona es preparava per celebrar 
els Jocs Olímpics, TV3 emetia tretze 
capítols d’aquesta sitcom en la qual 
tres germanes amb el mateix nom 
(Teresa) omplien el seu pis al barri 

de Gràcia amb personatges de tot 
tipus per enllestir encàrrecs manu-
als per a les diferents festivitats de 
l’any: fanalets de festa major, disfre-
sses de carnestoltes, souvenirs per 
als turistes, etc. Un retrat paròdic de 
les tietes, amb les actrius caracterit-
zades amb grans perruques, ulleres 
i dents postisses, animant el barri 
amb les seves iniciatives d’economia 
submergida, omplint de vida l’escala 
a base de crits i xafarderies. Un mo-
nument costumista de la companyia 
La Cubana l’any que Barcelona s’ob-
ria al món. 

Teresina S.A.
1992



Ets dels qui els fa mandra entrar a un museu? 
I si et diguessin que darrere de cada peça s’hi 
amaguen històries, misteris i anècdotes curio-

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

una experiència inspiradora!

Mans a l’obra!

Per:  
Marta Ardite



Lift 
Marc Isaacs

2001

Us heu preguntat mai quantes històries podríem descobrir dins un ascensor? 
Doncs segurament tantes com persones! Això és justament el que va voler es-
brinar el director de cinema Marc Isaacs. Per fer-ho, es va colar en un bloc de 
pisos londinenc amb la seva càmera i va filmar tot el que passava durant deu 
hores diàries al llarg de més de dos mesos. Pujant i baixant, una vegada i una 
altra, coincidint així amb els residents de l’edifici i fent-los preguntes que havien 
de respondre durant el trajecte de menys d’un minut. El resultat: un curtmetratge 
insòlit que mostra un retrat sorprenent i emotiu d’una part de la nostra societat.
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Millor en silenci?
Diuen que a Anglaterra 
la gent no parla gens als 
ascensors. Quan en Marc va 
aparèixer devia causar una 
sensació ben incòmoda!

Multiculturalisme. Una de les coses que més sorprèn 
en veure el documental és descobrir quantes cultures 
diferents poden conviure dins d’un mateix edifici. De 
quins països són els vostres veïns?

Temes de conversa
Alguns d’ells es van atrevir a expressar els 
seus sentiments i opinions sobre temes tan 
importants com l’amor, la vida, la religió o la 
mort. I vosaltres, de què parlaríeu?

D’estranys a coneguts
Al principi molts van respondre amb timi-
desa però amb els dies van anar guanyant 
confiança. Alguns van confessar-li intimi-
tats, d’altres fins i tot li portaven regals o 
menjar. Com reaccionaríeu vosaltres?

41

Mans  
a l’obra! 

Sabies que...
L’espontaneïtat amb la 
qual estan gravades les 

imatges fa que no tinguis la 
sensació d’estar veient uns 
actors, sinó persones reals 

amb vides reals.





44

Joguines
Per: 

Txell Hernández Gil
kiddult.net

01

Un garatge amb rampes, nivells i as-
censor. Una joguina clàssica que no 
falla mai i amb la qual els minis juga-
ran moltíssim. És més que probable 
que els cotxes acabin convivint amb 
dinosaures, legos i fins i tot alguna fi-
gureta del pessebre que hagin trobat 
extraviada per casa. La temptació 
d’encabir-hi tota mena de personat-
ges és massa forta!

Garatge de fusta 
de tres nivells 

d’Aiden
kidsconcept.se

Un joc que és tota una oda a les ciu-
tats. Edificis, ponts, carrers, torres i 
gratacels en un crossover entre joc 
de construcció i trencaclosques que, 
a més, té un component fantàstic. 
Un cop feta la creació, els diferents 
elements es mouen com per art de 
màgia. Una manera original amb la 
qual els menuts imaginen la seva 
ciutat ideal (esperem que sigui més 
humana i sostenible que les que te-
nim a la vida real).

Kinoptik 
city

djeco.com

02

45

Els periscopis són una d’aquelles 
andròmines que fascinen. Un estri  
oldschool que ens transporta a l’èpo-
ca en què vèiem meravellats els 
capítols de l’inspector Gadget. Amb 
aquest periscopi de butxaca, podrem 
tafanejar què passa al nostre entorn 
si mai ens quedem penjats en un as-
censor: megapràctic!

Periscopi  
de butxaca
es.smallable.com

03



Què sabem  
de l’òrix blanc?
És un mamífer herbívor.  

Pot passar llargues temporades  
sense beure aigua.

Pot pesar entre  

180-200 Kg 
i pot arribar a viure fins a   

30 anys
en captivitat.

ÒRIX BLANC
Oryx dammah

Històricament ocupava tota la  
franja del Sahel, la regió àrida situada  
al sud del desert del Sàhara, i la regió al 
nord del mateix desert que s’estén des 
de l’oceà Atlàntic fins al riu Nil. Però a 
poc a poc va anar desapareixent i és una 
de les darreres espècies conegudes que 
s’ha extingit totalment en estat salvatge.

Aquest és un bon exemple de la 
importància que té el manteniment 
de poblacions en captivitat per a la 
conservació de les espècies que es 
troben en perill a la natura. Gràcies al  
fet que hi ha encara un important 
nombre d’exemplars a diferents 
institucions zoològiques de tot el 
món, entre elles el Zoo de Barcelona, 
s’han pogut començar projectes de 
reintroducció a Tunísia, el Marroc, el 
Senegal i el Txad.

El Zoo de Barcelona participa  
en l’EEP (Programa de conservació  
de l’espècie).

ELS AMICS DEL ZOO

Consulta la quota que 
més s’adapti a tu a

zoobarcelona.cat

EXTINT
en estat

SALVATGE

Encara no ets  
membre del Zoo Club?

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

vulguis durant un any!
A més, fent-te membre ens ajudaràs  
a protegir moltes espècies en perill 
d’extinció, preservar la biodiversitat 
i participar en un munt d’activitats 

exclusives!

Segons un informe 
recent de l’ONU 

un milió d’espècies  
animals i plantes  

estan en perill d’extinció 
i moltes podrien  

desaparèixer d’aquí a  
poques dècades.

Si ets dels que els agrada que els seus fills portin 
bodis amb bigotis, els has comprat unes ulleres 

de fusta de mida reduïda, els adorms amb 
Radiohead o els has obert un compte 

a Instagram, no et perdis aquesta secció. 

A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat. 

És tendència



Estiu. Si fa temps que seguiu aquesta secció, sabreu que som 
la-mallorquina-que-odia-l’estiu. Tranquils, no me posaré 

negativa com una Morticia qualsevol. L’estiu té coses bones. 
Però poques i comptades. De dolentes, en podria llistar moltes, 

però simplificaré i només recordaré tres episodis de l’estiu 
passat que van suposar una autèntica agonia estival: 

1) Que la temperatura nocturna no baixàs dels 25 graus 
durant una setmana i anar a treballar l’endemà com si 
hagués patit un atac zombi massiu de fills despertant-se 
cada hora i mitja demanant aigua.

2) Que el mosquit tigre es convertís en mosquit elefant i em 
quedàs el cos ple de butllofes sagnants. Jo i, per descomptat, 
també els meus fills amb reaccions colossals a les picades...

3) Quedar-se tancat a un ascensor amb tots els meus fills 
—recordem: plens de picades i morts de set— i el veí del 
primer (sí, AQUELL VEÍ DEL PRIMER...).

Per: Pema Maymó

Molt bé, posem-nos en la pitjor de les situacions: et quedes tancada a l’ascensor 
amb els teus tres fills, el veí del primer i l’espai reduït a dos centímetres quadrats per 
persona. Les cares de pànic dels teus fills grans ho diuen tot. La petita comença a 
inquietar-se, grunyir, treure’s les sabates i intentar desfer-se de les corretges que la 
mantenen asseguda al cotxet. L’olor de colònia barata del veí és per morir-se però 
és l’únic positiu: els mosquits no se’ns acostaran durant una setmana. Què fas? 1) Et 
poses a plorar (i tothom calla de cop). 2) Pegues quatre crits exigint calma davant el 
veí del primer (i tothom calla de cop). 3) Treus la teva meravellosa bossa de silicona 
Stasher plena de trossets de síndria (i tothom calla de cop).
Aquestes bosses causaran furor quan les proveu: reutilitzables, ecològiques, her-
mètiques i una alternativa real al plàstic. Poden anar al microones, al rentaplats, al 
forn i podeu triar mida segons si les voleu per a la bossa de mà, l’escola dels nins, 
un viatge o per cuinar! 
Per rematar-ho, m’encanta saber que quan ja no es  
poden emprar, si les envieu a la fàbrica, l’empresa les  
recicla i les converteix en terres per a zones de joc infantil.  
Podeu plorar d’alegria!
stasherbag.com

48

1. 

Sigui hivern o sigui estiu, la paraula 
ascensor vol dir sortir de casa o arri-
bar a casa. I quina millor excusa per 
sortir que un viatge? I què necessitam 
per viatjar? Ganes i una maleta! Fins 
ara, la millor solució era una maleta 
familiar gegant on posar la roba de tot-
hom... però arriba un moment en què 
hem de fer responsables els petits 
de casa que ja tenen edat per fer-se 
la seva pròpia bossa. Perquè no els 
costi gens ni mica, una maleta com 
aquesta els farà sentir únics i grans! 
La teniu en dues mides, perquè cap 
fill se’n quedi sense per qüestió d’edat 
i capacitat d’arrossegament. 

numero74.com

49

2. 3.
De la porta de l’ascensor a la porta de 
ca teva. Allà mos espera l’estora per 
netejar-mos els peus però, sobretot, 
marca ja quin és el nostre territori des 
d’abans d’obrir la porta. Aquesta cati-
fa artesanal d’espart la podeu trobar 
a Ekobizi, una botiga de productes 
ecològics del País Basc que aposta 
per un estil de vida tranquil, conscient 
i sostenible. Mos agrada molt pen-
sar en el dia a dia respectuós amb 
el medi ambient. Que la nostra porta 
digui qui som els que vivim en aquella 
casa.

ekobizi.com 

És tendència
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lleure, com a jardí botànic, com a pista 
de patinatge, com a escenari d’espec-
tacles i, fins i tot, amb una refrescant 
font màgica al cor mateix de l’espai, de-
dicada al compositor Manuel de Falla. 
Així doncs, si decidiu fer-hi una visita, 
ja cal que porteu pales i rasclets per als 
dos sorrals que hi ha; el quadernet na-
turalista, per descobrir la gran varietat 
d’arbres que hi creixen (Washingtonia 
filifera, Eucalyptus globulus, Tilia x eu-
ropaea, Pinus pinea, Populus x cana-
densis, Celtis australis…), o el patinet, 
per practicar en la suau rampa que for-
ma el carrer d’Antonio Machado.

I si plou o fa molt sol, cap problema: 
sempre ens podrem arrecerar a l’es-
paiosa i airejada pèrgola solar, amb 
plaques fotovoltaiques a sobre i un es-
cenari preparat per acollir espectacles 
de tota mena a sota. Just allà mateix, 
per cert, ens deixa l’ascensor del me-
tro, una estructura de vidre culminada 
amb un gran rellotge de busques que 
ens indicarà —juntament amb les cam-
panes de la veïna parròquia de Sant 
Narcís— l’hora en què, segurament a 
desgrat nostre, haurem de deixar enre-
re el parc.

Pocs segons després, les portes 
s’obren i ens deixen davant una im-
mensa extensió de verd (4,26 hec-
tàrees!) envoltada de grans blocs de 
pisos (cada dia més acolorits, això sí!) 
i rondes (ja pràcticament recobertes 
de vegetació!). Com un estratègic oasi 
enmig del polígon Canyelles, el Parc 
de Josep Maria Serra Martí va néixer 
el 1994 com un magnífic exemple d’ur-
banisme reparador d’un entorn durant 
molts anys castigat i de mica en mica 
revitalitzat. Perquè el parc, gràcies al 
carrer de vianants d’Antonio Machado 
—que el travessa de banda a banda—,  
també és un passeig on s’instal·la 
cada dimarts el mercat setmanal a l’ai-
re lliure del barri, i al voltant del seu 
perímetre s’aixequen equipaments tan 
concorreguts com el mercat de Ca-
nyelles, l’escola bressol El Vent i uns 
quants bars amb terrasseta.

Tot plegat fa que aquest parc dedicat a 
la memòria del regidor socialista Josep 
Maria Serra Martí (Barcelona, 1927-
1991) s’ompli diàriament de vida, ja 
sigui amb gent gran o bé amb infants 
i els seus acompanyants, adaptat per-
fectament als seus gustos i necessi-
tats: com a àrea de repòs i zona de 
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Kits de supervivència 
Bones idees

39

No cal quedar-se tancat en un ascensor  
per recórrer a un kit de supervivència,  

n’hi ha prou amb posar un peu fora de casa  
i sentir una veueta dient: «Tinc gana!». 

Avui no va de bastonets,  
sinó de les múltiples opcions que ens ofereix  

una carmanyola amb separadors  
per combinar diferents aliments. 

Un grapat de nabius

Un grapat d’ametlles

Iogurt de cabra natural

Magdalenes  
de pastanaga

Tomàquets cherry

Talls d’alvocat

Entrepà d’olivada  
negra

Poma tallada amb 
canyella i llimona

Un grapat de panses

Entrepà de tonyina  
i olives

Algunes propostes per a esmorzars  
i berenars variats i molt complets són:
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01. Llaminera 02. Salada 01. Britànica

Bon profit!

Més informació a  
elculturista.cat



Ens encanta jugar amb legos i les mil possibilitats  
de construir coses tan diferents amb només  

unes quantes peces. Però, i si barregem aquestes  
peces amb materials reciclats que tenim per casa  

i construïm alguna cosa que tingui moviment?  
Les possibilitats passen a ser infinites i els resultats 

encara són més divertits! Per exemple, pots fer  
un ascensor com aquest i jugar tota la tarda:  

ara puja, ara baixa, puja, baixa....

Bones idees
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Puja,  
baixa,  
puja,  

baixa....
Per:  

Carla Marin
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Més informació a  
elculturista.cat

Una capsa de cartró  
allargada (de te o infusió,  

per exemple)

Cordill o corda fina

Tisores Peces de lego

Un bastonet de 
broqueta 

Cola blanca

01. Primer talla les parts de la capsa que no ens faran falta (solapes, tapa...). 
02. Fes un foradet amb l’ajuda d’una agulla o alguna cosa afilada i travessa el 
bastonet de banda a banda.
03. Construeix amb les peces una base de la mida de la base de la teva capsa,  
i fes-li uns laterals no gaire alts. Si tens peces que et permetin passar o lligar-hi una 
corda, posa-les als laterals.
04. Lliga a cada lateral un cordill (o si no pots lligar-lo, passa’l per entremig de 
les peces dels laterals). Per acabar, amb la base construïda recolzada a baix, lliga 
cada cordill al bastonet que havies posat al principi a la part superior i posa-hi una 
goteta de cola blanca per fixar-lo. Espera que s’assequi.
05. Quan la cola estigui seca, ja pots provar el teu ascensor. Només has de fer 
girar alhora els dos extrems dels bastonet i l’ascensor pujarà i baixarà. Puja, baixa, 
puja, baixa....

Necessitem: 
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Inma Pastor

Per: Núria Puyuelo

«Si incorporem la perspectiva de gènere en l’àmbit 
científic, el coneixement que impartirem serà millor».
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Aquest número d’El Culturista el dediquem a l’ascensor. L’Observatori de 
la Igualtat de la URV publica anualment un calendari dedicat a dones que 
han estat rellevants en un àmbit de coneixement determinat, com ara l’engi-
nyeria. Com va sorgir aquesta idea? Amb quin objectiu?
La idea va sorgir el 2009, quan acabàvem de muntar l’Observatori de la Igualtat,  
i estàvem posant en marxa el nostre pla d’igualtat. Una de les mesures que im-
pulsàvem era fer visible les contribucions de les dones al llarg de la història en les 
diferents disciplines científiques. I se’ns va ocórrer fer el calendari per contribuir a 
donar conèixer aquestes dones i les seves aportacions a la ciència. El calendari va 
tenir molt bona acollida en la comunitat universitària i també va servir per recuperar 
biografies de dones i aportacions de les dones en el coneixement, per reivindicar 
que hi ha un altre contingut que hem d’explicar dins de les assignatures. Aquell 

Inma Pastor

DIRECTORA DE L’OBSERVATORI DE LA IGUALTAT 
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

primer calendari també va posar en marxa gent interessada en aquest àmbit i col-
laboradors que ens van ajudar i ens ajuden cada any a fer diferents accions, entre 
les quals hi ha el calendari. 

Quina és la feina que fa l’observatori dins de la universitat?
La més evident és posar en marxa el pla d’igualtat corresponent, però més enllà 
d’aquesta tasca ens interessa molt analitzar quines són les desigualtats i discrimi-
nacions que encara existeixen a la universitat. En aquest sentit, la feina de l’ob-
servatori és recollir dades i fer un seguiment de diferents indicadors que posen 
en evidència quina és la presència de les dones a la universitat i, en general, a 
l’activitat científica i de recerca del país. Revisem quins són aquells elements de 
la pròpia universitat que estan dificultant la participació de les dones en la ciència.

Per què les noies no s’animen a cursar carreres científiques? 
Les noies sí que fan estudis científics. La majoria d’estudiants universitaris són 
noies (entre el 55 i el 60%), excepte en carreres molt tecnològiques, en física i 
matemàtiques. Però en carreres com química, biologia, ciències socials i medicina, 
que tenen a veure amb la salut, la majoria són dones. I en totes les carreres que 
tenen a veure amb la cura de les persones, relacionades amb la salut i l’educació, 
la immensa majoria són dones. En l’únic àmbit en què les dones són minoria és en 
enginyeria, física i matemàtiques. 

I per què n’hi ha poques en aquests estudis? 
Hi ha diversos factors que actuen negativament sobre l’interès o la vocació de les 
noies en aquests àmbits, com per exemple la falta de referents femenins i la manca 
de reconeixement dels valors acadèmics de les noies en aquests coneixements, 
perquè els estudis demostren que els nois reben més estímuls positius per fer 
aquests estudis des de primària, i sobretot en secundària, i les noies creuen que 
no són prou bones en aquests àmbits. A més, la imatge que els arriba del científic 
o de l’enginyer és que són persones amb unes qualitats innates que els fan bons 
per a aquests àmbits, i les noies no es reconeixen com a brillants. Es tendeix a 
qualificar-les de «treballadores», «que s’esforcen», és a dir, innatament no són 
brillants, però poden brillar molt, i aquests adjectius fan que les noies associïn que 
els homes tenen aquestes qualitats innates. 

Fins a quin punt la maternitat influencia en la seva trajectòria professional?
És evident que la maternitat és una dificultat afegida. Complica la gestió de la 
carrera, sobretot en àmbits com l’universitari, que és molt absorbent i en què entre 
els trenta i els quaranta anys s’ha de fer un gran esforç de dedicació, però no estic 
d’acord a posar el focus en la maternitat quan parlem de les causes, les desigual-
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tats, les discriminacions de les dones en la universitat, perquè llavors ens oblidem 
d’altres factors més organitzatius que tenen més a veure amb les dinàmiques mas-
clistes, i és més important posar això en evidència.

Si justifiquem aquesta discriminació amb la maternitat, se suavitza l’impacte d’al-
tres factors negatius. És una anàlisi que ens ajuda poc a trobar solucions. És com 
quan parlem de mesures de conciliació, que al final són petites ajudes, però per 
a mi és més important impulsar algunes polítiques d’igualtat, com per exemple 
canviar alguns criteris d’avaluació, que les mesures de conciliació. Per exemple, 
si sabem que a les dones quan som mares ens costa molt més fer estades a l’es-
tranger de recerca, perquè ens és més complicat per a nosaltres gestionar el que 
implica marxar fora durant sis mesos o un any, ens perjudica que aquestes estades 
a l’estranger siguin un element que té molt de pes en la trajectòria professional. 
Cal mirar quins factors en afecten de manera negativa per dissenyar les mesures 
més adients.

És bo considerar la discriminació positiva pel que fa als càrrecs de responsa-
bilitat en projectes d’investigació per capgirar la masculinització?
En la pràctica no hi ha discriminació positiva de cap tipus. L’única mesura que està 
impulsada és que s’intenta que hi hagi paritat en els jurats i en els òrgans de deci-
sió. És una mesura que costa posar-la en marxa però que en els últims anys s’ha 
fet un esforç important en aquest sentit en el món universitari. Però fora d’aquesta, 
no hi ha cap mesura que ajudi directament les dones, al contrari. Les mesures que 
es recullen en els plans d’igualtat són a llarg termini. 

Com veu el futur d’aquí a uns anys? 
Els avenços que estem veient, que són el fruit d’anys de reivindicació feminista, 
ens fan pensar en positiu, però la història ens ensenya que sempre que s’ha avan-
çat en els drets de les dones, aquestes conquestes han vingut acompanyades de 
moviments en sentit contrari, que intenten treure valor a tot això i tornar enrere a 
pensaments masclistes i androcèntrics. I com que al llarg de la història ha passat 
això, no volem ser molt optimistes, però així i tot estem molt satisfetes que hi hagi 
tant de moviment a favor de revisar la situació de la dona i de facilitar la igualtat en-
tre homes i dones, perquè al final guanyem tots si vivim en una societat més lliure.
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Inma Pastor és directora de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira 
i Virgili, on des de la rectoria s’encarrega d’impulsar temes d’igualtat efectiva 

entre homes i dones dins la universitat. També és professora titular de Sociologia 
d’aquesta universitat i els seus àmbits d’investigació són la sociologia del treball, 

la sociologia del gènere i la sociologia de l’educació.

Llegiu l’entrevista sencera a elculturista.cat




