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EDITORIAL

Castell de focs
«El nostre castell de focs, ai, ves quin soroll que fa,
mira, quina colla de badocs, és que mai no es cansen de guipar».
Arriba l’època més intensa per als amants de la cultura popular, i és que seguir al
peu de la lletra els programes de festa major no és poca cosa, demana exigència i vitamines. A les set del matí tothom llevat que hi ha toc de matinades; en el
moment de més sol i calor, diada castellera a la plaça, i després, un dinar lleuger
amb canelons i pollastre rostit per encarar bé la tarda. És l’hora dels gegants i la
cercavila, sopar el que es pugui, ball d’envelat i, per tancar la festa, el moment de
més expectació: el castell de focs! Aquest és el ritual que els folklòrics esperem
amb il·lusió any rere any.
No sé si reivindicar les tradicions està massa de moda, però la cultura popular ens
proporciona un marc conceptual per entendre i reflexionar no només sobre d’on
venim, sinó també sobre la resta de manifestacions d’art i cultura actuals. Fa uns
anys, La Galera va publicar un costumari per a infants, I ara què ve?, que explica
amb un to molt encertat què, quan i com celebrem les festes i diades.
Com que el tema ens interessa, hem aprofitat l’ocasió per parlar-ne amb un expert,
l’Amadeu Carbó, educador social, folklorista, escriptor, dinamitzador i activista en el
món festiu des de diversos àmbits. Ens confirma que hi ha un canvi de paradigma
en la cultura popular, com en la resta de societat, s’ha entrat dins del terreny del
pensament i, per tant, del debat amb temes de gènere, de racialitat o animalisme.
Reflexioneu-hi i gaudiu de la festa!

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
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EXPOSICIÓ

Christian Marclay. Composicions
Per:

Marta Rosell Chust

Els sorolls poden ser entesos com a música? Podem escriure partitures amb altres
símbols i grafies que els de les notes? Podem representar la música amb imatges,
lletres i colors? I de quina manera la música forma part de la nostra vida?
Aquestes són algunes de les idees que investiga i explora l’artista suís i americà
Christian Marclay, nascut el 1955, en l’exposició que acull el MACBA aquest estiu.
Una exposició que mostra de diferents maneres la relació que traça l’artista entre el
so i la visió, abordant el repte i la temptativa de traducció d’un llenguatge a un altre.
Marclay ens demana la participació proposant-nos experimentar amb una partitura
gegant situada a la sala gran de la planta més alta del museu. Una partitura que
es va emplenant de notes i altres símbols que el públic ha intervingut al llarg de les
setmanes i en la qual, a més, l’artista ha convidat diferents músics perquè l’interpretin amb diferents instruments com la flauta, el saxo o la percussió.
* Podeu acompanyar l’exposició amb el nostre podcast a la secció Per la ciutat / Què
estem mirant de la web.

MACBA
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TALLER / CIÈNCIA

Capses de llum
Per: Clara Queralt

Aquest estiu el Cosmocaixa ens proposa l’activitat perfecta per saciar durant una
bona estona les ments més inquietes i curioses. Si sou d’aquells pares, mares, avis
o tietes que considereu que les vacances no s’han de desaprofitar per aprendre i
aprendre, no en dubteu ni un segon, aneu-hi! I si tan sols teniu ganes de passar
una bona estona fent alguna cosa més original i entretinguda que passar la tarda
al parc, no us decebreu gens ni mica. Capses de llum és una activitat pensada per
a totes les edats (a partir de 8 anys) i que combina creativitat, imaginació, experimentació, manipulació, treball col·laboratiu, joc, resiliència...
Mitjançant la metodologia Tinkering, que consisteix a aprendre de manera lúdica i experimental a desenvolupar un projecte o idea segons les pròpies motivacions i sense perdre la confiança, descobrirem els secrets de la llum, les propietats dels colors, les ombres i el moviment. L’objectiu del taller serà preparar petits
teatres d’ombres on puguem explicar històries. Per fer-los se’ns facilitaran taules
d’experimentació i diversos materials que ens permetran explorar les seves propietats reflectores i difusores i les ombres que se’n generen. També experimentarem
amb motors, circuits elèctrics senzills i bateries. El resultat final no només dependrà
de les nostres capacitats tecnològiques, sinó també de les artístiques i estètiques.
Oi que us ho dèiem, que és una activitat que ho té tot?

CosmoCaixa

Fins al 24 de setembre
Per a tots els públics / 11€ / menors de 14 anys gratuït
macba.cat

Fins al 10 de setembre, consulteu horaris
A partir de 9 anys / 5 € / 50% de dte. clients de CaixaBank / cosmocaixa.es
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Itàlia

Algunes curiositats més
4
Milà

Un viatge històric
per a tota la família

Va veure néixer l’Imperi romà, bressol de gran part de la cultura
occidental i un dels més grans de la història.
Ciutats principals: Roma, Venècia, Florència, Pisa, Nàpols i Milà.

Què s’hi pot fer / visitar

Què s’hi pot menjar

Trepitjar les runes de Roma i contemplar
el gran Coliseum (1) imaginant-nos com
vivien a l’època d’August i Trajà. Explorar les meravelles del Museu del Vaticà.
Observar la màgia de la gravetat amb
la Torre de Pisa (2), meravellar-vos amb el
David de Michelangelo a Florència (3),
navegar per algun canal de Venècia
(4). Explorar les runes de Pompeia (5).
Entrar a la Galeria dels Uffizi.

La pasta (9) i la pizza (10) són els plats
nacionals més internacionals, però
Itàlia té una gastronomia molt rica i
variada que us recomanem tastar: la
mortadel·la (11) de Bolonya, risottos
de tot tipus, gnocchi (pasta feta de patata), el vitello tonnato del Piamonte
o la parmigiana, capes d’albergínia,
tomàquet i parmesà, típica de Sicília.

La naturalesa també impera a Itàlia: hi ha
mar, muntanya, illes, etc. És la regió d’Europa amb més volcans: l’Etna (6), el Vesuvi (7) i l’Stromboli (8), agafeu bon calçat i
animeu-vos a descobrir-ho.

Venècia

3

És un estat europeu situat a la península Itàlica i que inclou
les dues illes més grans de la mar Mediterrània, Sicília i Sardenya.

És el país del món amb més obres mestres per metre quadrat, aprofiteu-ho!
A qualsevol racó trobareu esglésies i places precioses.

Dins d’Itàlia hi conviuen dos països més,
la República de San Marino i la Ciutat del
Vaticà, amb la seva pròpia companyia de
telèfon, ràdio, televisió, moneda i exèrcit
propi.

Per als paladars més dolços, hi trobareu els gelats (12) més bons del món, el
tiramisú (13) (compte que porta cafè!),
els cannoli sicilians, la panna cotta (14),
la gran varietat de panettone (15) i, si hi
aneu per Pasqua, trobareu la colomba
(la mona italiana!).

12
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Pisa

A Roma viuen uns 300.000 gats, els únics
residents que poden visitar les runes sempre que volen.

11

El llop és l’animal nacional, no oficial, d’Itàlia.

Florència
15

1

10

Roma
14

7
Nàpols

5

SARDENYA

9
@XperienceBarcelona
Av. Diagonal 512, Barcelona /
Tel. 933659340
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SICÍLIA
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ARTS ESCÈNIQUES / CIRC

Taller de circ
Per:

Ginesta Llorca

De vegades sembla que l’agost no tingui caps de setmana, però aquest any cal que
estiguem atents i no despistar-nos: cada dissabte a la tarda hi haurà tallers de circ
al Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Si t’agrada fer el mico per tot arreu o ja n’estàs fart que cada vegada que intentes
fer malabars amb les mandarines de casa et diguin la maleïda frase de «amb el
menjar no s’hi juga»... aquesta és la teva! Vint-i-cinc artistes professionals del circ
muntaran activitats per a totes les edats d’una pila de disciplines: malabars, masses, pilotes, plats, diàbolo, cable, equilibris sobre corró, xanques i també experimentació d’equilibris estàtics amb pals i pilotes.
Coopdecirc és l’encarregada de l’activitat. Són una cooperativa creada el 2009
amb l’objectiu de convertir-se en un projecte col·lectiu d’artistes de circ que vetlli
per la professionalització del sector i serveixi per teixir xarxa entre els artistes de
les diferents disciplines.
No t’ho pensis gaire, diuen que el circ va d’atrevir-se!
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ARTS ESCÈNIQUES

Màgia júnior a la fresca!
Per: Clara Drudis

Màgia júnior a la fresca! aterra al Poble Espanyol per refrescar-nos l’estiu amb
il·lusionisme i bon humor.
El cicle proposa un conjunt d’espectacles d’una hora de durada plens de diversió,
de participació, de sorpreses i, sobretot, de molta màgia! Tots ells estan pensats
com una primera porta d’entrada a l’il·lusionisme i ens deixaran, a grans i petits,
amb els ulls oberts durant una bona temporada.
A Màgia júnior a la fresca! trobarem mags de renom com el duo Brando i Silvana, o
el mag Ramó, autèntics mestres de l’il·lusionisme, el mim i els malabars, que tenen
l’humor com a llengua materna.
Amb l’entrada a un espectacle, també podreu visitar el Poble Espanyol i endinsar-vos en els seus carrers, places i tallers d’artesans.
Abracadabra, el cicle desapareixerà el 31 d’agost!

Poble Espanyol

3, 10, 17, 24 i 31 d’agost a les 18 h
Familiar / 5 € (entrada al museu inclosa). Menors de 6 anys, gratuït.
macbarcelona.cat

10, 17, 24 i 31 d’agost a les 18 h
A partir de 4 anys / 9 € anticipada per internet / 12 € a taquilla
Promocions (només per internet): 2 adults + 1 infant (de 4 a 12 anys): 22 €;
2 adults + 2 infants (de 4 a 12 anys): 28 €
poble-espanyol.com
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MAC Barcelona
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CINEMA

Fins fa només unes dues dècades, en el cinema, el relat protagonitzat per animals amb trets humans només havia pogut fer fortuna en l’àmbit de l’animació. No
va ser fins a Babe, el porquet valent del 1995 que el productor australià George
Miller va aconseguir, amb una combinació de molta paciència amb animals reals
durant un rodatge i de comptar amb uns acurats efectes digitals, obrir el camí
perquè ja poguéssim gaudir de faules cinematogràfiques de carn i ossos. Ara els
dos lliuraments de l’adaptació cinematogràfica dels llibres infantils de Michael Bond
sobre l’os Paddington que la Filmoteca de Catalunya projectarà aquest estiu, ens
confirmen la bona salut d’aquest tipus de pel·lícules. Són dues obres d’orfebreria
que no renuncien a fer explícit que tracten sobre la bondat, cosa que, avui en
dia, què voleu que us digui, és d’agrair. Tanmateix, gairebé n’hi hauria prou amb
l’espectacularitat i la bellesa dels films, farcits de composicions i enquadraments
impossibles i amb algun experiment formal que queda camuflat per l’estructura
clàssica del relat: la part d’animació imaginada dins d’un conte pop-up és d’una
proesa estètica que deixa amb la boca oberta petits i grans.

Paddington i Paddington 2
Paul King
2014 i 2017

Per:

Andreu Gabriel i Tomàs

Filmoteca de Catalunya

17, 18, 24 i 25 d’agost
A partir de 4 anys
2 € (infants), 3 € (acompanyants)
filmoteca.cat
12
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CINEMA / MÚSICA

Escolta el cinema mut
Per:

Joan Villarroya

El CaixaForum ens proposa l’espectacle Escolta el cinema mut, que consisteix en
un passi del clàssic del cinema mut El rostre pàl·lid (1922), del mestre Buster Keaton, on posa música composta originalment per a l’ocasió la formació December
Quintet. La banda utilitza la seva experiència per navegar entre els diferents estils
jazzístics, per rememorar i reivindicar l’ofici dels professionals que posaven la música en directe a les reproduccions cinematogràfiques mudes de principis del segle xx,
coincidint amb els inicis del setè art. December Quintet (Gabriel Amargant, saxo i
clarinet; Nil Villà, saxo; Roc Sala, teclat; Joan Vidal, bateria; Bernat Guàrdia, baix)
consisteix en un grup format el 1996 especialitzat a acostar el jazz al públic familiar,
amb una extensa trajectòria en aquest tipus d’aproximació a la música moderna.
Aquest espectacle està pensat per fer gaudir tota la família, reflexionar i explicar
als més petits sobre l’existència del cinema primitiu i insonor, i passar una bona
estona amb música en directe, que genera les emocions que les imatges soles no
són capaces de transmetre.

CaixaForum

21 d’agost a les 19 h i 20.30 h
Familiar / 8 €
50% de dte. clients de CaixaBank
caixaforum.es
15
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Fotografia de Sergi Moriana

FESTA POPULAR

Festa Major de Gràcia

FESTA POPULAR

Festa Major de Sants

Per: Marc Torrent

Per: Ginesta Llorca

A Barcelona hi ha més de setanta festes majors repartides per tots els barris, n’hi
ha durant tot l’any! A mitjan agost li toca al barri de Gràcia que des del 1817 engalana els carrers, les places i els balcons. Els festers i festeres treballen tot l’any
per oferir una gran festa amb programació per a tots els públics. L’any passat les
Festes de Gràcia van ser reconegudes amb el Premi Nacional de Cultura 2018 per
la seva funció de motor cultural. Prepareu-vos perquè aquest any el programa torna a estar farcit de propostes per a tota la família: berenars populars, jocs d’aigua,
espectacles de titelles, jocs de taula, contacontes i cinema a la fresca.

Ja fa mesos que les veïnes i els veïns del barri de Sants treballen en els guarniments dels carrers: una selva, un oceà, un conte infantil... La festa major ja és
aquí! L’última setmana d’agost sortir al carrer és tota una aventura que ens permet
endinsar-nos en diferents mons. El passeig és obligat, però, a més, cada carrer
guarnit organitza diferents activitats durant tota la setmana. Aquí us deixem una
selecció per compartir en família:
Els amants de la literatura no podeu perdre de vista el carrer Papin, on La Inexplicable hi fa una sessió de contes per a infants de 3 a 103 anys. I per a qui vulgui
descobrir la poesia de la mà de les bestioles de Joana Raspall, On és la sargantana?, una història teatralitzada. Per a aquells a qui els agrada la ciència, el Parc
Científic organitza jocs de química a Alcolea de Dalt. De manera més aplicada, el
restaurant Semproniana serà al carrer Finlàndia per fer un taller infantil de cuina
freda. Si us quedeu amb gana a mitja tarda i voleu deixar-vos endur per la màgia,
només heu de voltar una mica, de ben segur que trobareu una xocolatada i un mag
en alguna plaça.Per passar la calor de mig matí, molts carrers organitzen guerres
d’aigua i festes de l’escuma. I per a qui li agradi la música i sacsejar el cos que es
prepari: concert de Xiula al carrer Vallespir i taller de circ a càrrec de La Sala al
carrer Finlàndia.Finalment, en una festa major no hi poden faltar les activitats de les
colles de cultura popular: reserveu-vos el cap de setmana per gaudir de la cercavila
i del famós correfoc del barri de Sants.

Us suggerim que proveu l’art de la cuina italiana amb el taller de nyoquis que es
farà al carrer Maspons, esmorzeu a la 4a edició de l’Error! Fest a la plaça Rovira i
Trias, balleu amb el concert de música folk amb Ai l’As a la plaça del Nord, veieu
l’espectacle de màgia d’en Pere Rafart i passeu una bona estona amb el grup de
música La Tresca i la Verdesca.
A tot això, cal afegir-hi les cites imprescindibles de tota festa major: la cercavila del
15 d’agost a la tarda, la diada castellera, la trobada de colles geganteres, la passejada de gegantons i el dimecres 21, el gran dia per als amants del foc: tabalada
infernal i correfoc!
Aconseguiu un programa, marqueu el que més us agradi i gaudiu de la festa major!

Barri de Gràcia

Barri de Sants

Del 15 al 21 d’agost / Consulteu la programació / Familiar / festamajordegracia.cat

Del 24 d’agost a l’1 de setembre / Consulteu la programació / Familiar / festamajorsants.cat
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ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

Històries en relleu.

L’escultura per als més petits
Per: Gemma Esteban

Qui ha dit que els blocs de construcció no poden arribar a ser unes insospitades i
acolorides escultures abstractes? Podem preguntar als més petits què és una escultura però segurament no en traurem l’aigua clara. No obstant això, si hi ha una etapa
de la nostra vida on aquest art (i pràcticament tots) està més viu és probablement la
infantesa. Elles i ells són els cracs de la plastilina, del fang i de tot aquell nou material
mal·leable que els caigui a les mans.
Des del MNAC ens proposen Històries en relleu, un taller per descobrir en família l’ofici
d’escultor i alhora un dels seus màxims exponents del nostre país: Juli González. Les
obres d’aquest anomenat «revolucionari de l’escultura», que forma part de la col·lecció
del museu, ens serviran com a punt de partida per entendre els processos d’aquest
art. «Treballes el metall com si fos mantega», li deia amb admiració Picasso. I és que
González, nascut de família d’artesans orfebres, coneixia bé les tècniques per treballar
materials tan durs com ara el ferro, que utilitzà en moltes de les seves peces.
Un cop tinguem entesa la tècnica, tocarà cercar la inspiració i no hi ha res millor per
fer-ho que a través del propi cos, del joc i d’altres disciplines artístiques com ara la
dansa i la música, que acabaran completant l’activitat.
El taller es realitzarà sota demanda del 3 al 10 de setembre. Poseu-vos d’acord amb
altres famílies i compartiu amb els vostres éssers més creatius l’experiència més
sensorial i artística de la rentrée.
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FIRA / TALLERS / LITERATURA

La Setmana del Llibre en Català
Per: Ester Bueno

A principis del mes de setembre l’avinguda de la Catedral es transforma en un gran
aparador per a la promoció i el foment de la lectura. La plaça, que es converteix en
una petita ciutat dins de la Ciutat Comtal, amb carrers, escenaris de colors i personatges que surten dels llibres, ofereix una finestra oberta plena d’activitats literàries
atractives per a totes les edats, és La Setmana del Llibre en Català.
La Setmana, que és la més llarga de l’any perquè en realitat són deu dies, aquest
2019 celebrarà l’edició número 37 i, amb la programació de més de dues-centes
activitats entre les quals una part molt important són les adreçades al públic familiar, vol seguir ampliant i perfeccionant l’èxit d’edicions anteriors amb l’oferta de
llibres i de publicacions en català més gran a l’abast de tothom.
Si us apassiona la lectura, voleu saber quines són les novetats editorials, us encanta que us expliquin contes, fer tallers o friseu per aconseguir la vostra primera
biblioteca personal i així tenir els llibres que us agraden al vostre abast, no us
podeu perdre La Setmana del Llibre en Català. Gaudireu d’un festival d’activitats
i us trobareu davant d’un dels esdeveniments culturals més importants que es fan
al llarg de l’any.

Av. Catedral

MNAC / Del 3 al 10 de setembre / De 5 a 8 anys / Durada: 2 hores / 105 € / grup
Activitat a demanda per a grups 936 220 375 / museunacional.cat

Del 6 al 15 de setembre
Per a tota la família / Gratuït / Consulteu la programació
lasetmana.cat
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Què sabem
del llop ibèric?
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El llop és el depredador per excel·lència de les zones temperades i fredes
d’Europa, Àsia i l’Amèrica del Nord. El
llop ibèric és una subespècie que viu
exclusivament a la península Ibèrica.
Pot pesar entre
ELS AMICS DEL ZOO

LLOP IBÈRIC

Canis lupus signatus
VULNERABLE
En les regions més septentrionals
de la seva àrea de distribució,
com en àmplies zones del
Canadà i Sibèria, el llop encara
és una espècie relativament
abundant, però les poblacions
que viuen a l’Europa central o
del sud han estat pràcticament
exterminades.
La Unió Internacional per a
la Conservació de la Natura
té catalogat al llop com a
Preocupació Menor (LC),
però a Espanya el llop ibèric
està catalogat com a Vulnerable
(VU) al Llibre vermell dels
vertebrats d’Espanya.
El Zoo de Barcelona participa
en el programa de cria l’EEP
(Programa de conservació
de l’espècie).

25-55 Kg
pot viure entre

10-15 anys
La col·laboració
del Zoo amb la Generalitat
de Catalunya (Agents Rurals),
en la compra i ensinistrament de
gossos especialitzats en seguir
els rastres de llop i ós, facilita les
tasques de seguiment d’aquesta
espècie, ja que permet discernir
entre els atacs de gossos als
ramats, dels minoritaris
produïts per llops.

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!

Consulta la quota que
més s’adapti a tu a

zoobarcelona.cat

TALLERS / MEDI AMBIENT

Park(ing) Day 2019
Per: Infraganti

Us imagineu que un dia les places d’aparcament de la ciutat es convertissin en
petits jardins domèstics, sales d’estar verdes i espais de lectura… Marqueu-vos
la data al calendari perquè el dia existeix: és el 20 de setembre, el Park(ing) Day
Barcelona. Es tracta d’un esdeveniment anual que té lloc a diverses ciutats de tot
el món i en el qual entitats, col·lectius i ciutadans en general transformen de forma
efímera places públiques d’aparcament en parcs, jardins i altres formes d’ús de
l’espai públic amb l’objectiu de reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el medi ambient. En aquesta edició, hi participen més de cinquanta entitats
amb instal·lacions que ocuparan unes cent places d’aparcament escampades per
tot Barcelona. L’oferta és molt variada: tallers familiars de swing, contacontes, espais de lectura, propostes musicals, tallers de dibuix, construccions interactives o
una botiga de roba gratis.
Perquè us sigui ben fàcil localitzar tota la programació, al Mapa Barcelona+Sostenible hi trobareu totes les places participants del Park(ing) Day. Agafeu la bicicleta
i feu-vos vostres els parks de la ciutat!

Diferents espais de la ciutat

20 de setembre
Per a tota la família / Consulteu la programació
parkingdaybcn.org
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PASSAPORT

m enuts

CULTURAL

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

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

Petit el peix

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

Bang Edicions

Marta Cunill

Per: Pepon Meneses

Ja ha arribat l’estiu i amb ell… ai, els amors d’estiu!
Petit és la història d’un amor a primera vista. Ja sabeu: nen coneix mascota, mascota creix sense parar, nen ha de… En fi, no us revelarem el final –fer espòiler, en
diuen ara.
Mamut Còmics ens porta (un cop més!) una petita gran història per a les més
petites de casa. Un còmic sense paraules perquè puguin gaudir de la lectura soles
o acompanyades.

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

1

2

3

COMPRA’L REGISTRA’T GAUDEIX-LO

passaportcultural.com

I com que l’estiu és llarg, si la història del Petit se us fa curta, no deixeu de donar
un cop d’ull a la resta del catàleg de Mamut: còmic infantil editat amb molta cura
per oferir una experiència adequada a les característiques lectores de cada edat.
Èxit assegurat!
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LLIBRE

Diables

Xavier Cordomí
Il·lustracions: JuanolO

LLIBRE

El violí d’en Patrick
Quentin Blake
Blackie Books

El Cep i la Nansa
Per: Enric Cerveró

Per: Luz Verdaguer

Ja pots anar fent lloc a la prestatgeria, entre els polsosos Alcover-Moll i la Gran
Enciclopèdia Catalana, perquè et portem una nova Bíblia, la dels balls de diables.

Aquesta és la història d’en Patrick, un jove que un dia es compra un violí vell. El
neteja i, quan el comença a tocar, passen coses realment extraordinàries. Al seu
pas, tot es converteix en màgia, llum i color: els peixos volen, els arbres ofereixen
dolços i l’alegria s’escampa al seu voltant. Una història sobre el poder de la música
i de la fantasia com a eines per fer un món millor.

Diables és el llibre de referència per conèixer tota la fauna festiva i addicta a la pólvora de la ciutat de Barcelona. Una per una, Xavier Cordomí desgrana, acompanyat de les meravelloses il·lustracions de JuanolO, les diverses colles i col·lectius de
diables dels diferents barris de Barcelona. Llegendes, mites i històries amagades
rere cada colla, sense oblidar, vestimenta, accessoris i tradicions. I si hi ha alguna
colla que encara no coneixeu i us crida l’atenció, sabreu quan i a quines festes la
podreu trobar!

Les il·lustracions d’en Quentin Blake són inigualables i fàcilment recognoscibles.
Sota un traç que sembla ràpid i descuidat, s’amaga una tècnica precisa i estudiada que aconsegueix transmetre espontaneïtat, lleugeresa, frescor i molta, molta
expressivitat.

Un recull ben documentat, amè i vistós, obligatori en qualsevol biblioteca d’aquells
que es consideren amants de les festes i les tradicions populars catalanes.

Conegut sobretot per il·lustrar els contes de Roald Dahl, amb qui feia un tàndem
genial, aquest és un dels molts contes que també va escriure. Celebrem el rescat
d’aquest títol i esperem veure’n més!
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Cuaderno de aventuras
Keiko Brodeur
Errata Naturae
Per: Marta Gil

L’estiu és temps de vacances, de jocs a l’aire lliure amb la colla i de banys al riu,
al mar o a la piscina, temps d’anar al poble del pare, la mare o els avis, de veure
castells de focs i ballar a la festa major, de badar, de gaudir de la natura i, sobretot,
de viure mil aventures.
Si sou d’aquelles persones que us agrada explorar nous territoris, sortir d’excursió,
fer un pícnic al camp, mirar els estels, plantar una tenda o fer un foc de camp,
aquesta és sens dubte la vostra guia. Un quadern farcit d’activitats per a totes
aquelles famílies intrèpides i àvides d’aventures que sempre sortiu amb uns prismàtics a la motxilla i una guia de fauna i flora sota el braç. Un llibre ple de propostes
per descobrir el món que ens envolta, amb unes il·lustracions i un disseny molt ben
cuidats, apte per dur-lo sempre a sobre i per anotar-hi sensacions, observacions
i experiències.
Llàstima que com que és una traducció d’un llibre nord-americà, hi hagi algunes
espècies animals i vegetals que no siguin autòctones i que, en canvi, en faltin de
les nostres més comunes. Tenir-ne una adaptació hauria estat increïble!
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Una cançó de molt lluny
A.F. Harrold
Blackie Books

Per: Núria Càrcamo

Després de l’èxit recollit amb Els imaginaris, A.F. Harrold torna a enlluernar els lectors amb una història sobre l’amistat i el valor de ser un mateix protagonitzada per
dos adolescents, la Frank i en Nick, que ben aviat acabaran compartint molt més
que els seus respectius secrets.
L’escriptor britànic fa irrompre la fantasia enmig d’una realitat descoratjadora i a la
qual resulta difícil fer-hi front. Es podria tractar d’una novel·la iniciàtica, que també
ho és, però és molt més que això: Una cançó de molt lluny és una lliçó de vida i una
celebració de la imaginació com a antídot contra tot allò que ens fa mal i no ens
deixa creure en nosaltres.
A més, les meravelloses il·lustracions de Levi Pinfold ajuden a construir l’atmosfera
i palpar la por, el misteri... i, també, és clar, la llum d’un estiu que canviarà per sempre la vida dels dos protagonistes.
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MÚSICA

Georg Friedrich Händel
«Música per als reials focs d’artifici»

/ 07

MÚSICA

Pernice Brothers
«Yours, Mine & Ours»
2009

Per: Borja Barbesà

Per: Borja Barbesà

El 1748 el rei Jordi II de Gran Bretanya va encarregar al famós compositor Händel una suite musical. El propòsit era fer una gran celebració després del Tractat
d’Aquisgrà, acord que va posar fi a la Guerra de Successió austríaca, un bon cacau
ple d’interessos obscurs, com són totes les guerres. Händel no va entomar l’encàrrec amb molt entusiasme, però es va posar a treballar.

Als discos dels nostres músics preferits sovint ens hi referim per la portada i no pel
títol, sobretot si està en anglès o alguna altra llengua que no és la nostra. Així, els
Pernice Brothers tenien el disc marró (el primer), el del falcó, el de les flors o el dels
focs artificials, aquest que ens ocupa. L’escena, una fotografia en blanc i negre,
una munió de caps gaudint d’un magnífic castell de focs en un vespre que s’intueix
amb les dosis justes d’excitació i confort. I a partir d’aquí no és forçat pensar que
aquests dos darrers termes escauen bé a la proposta musical. Mitjos temps, a
voltes una mica d’accelerador i a voltes una mica de fre, tonades exquisides, veu
propera gens enfarfegant i guitarres suaus que temperen el nervi interior de les
cançons. Com un d’aquells personatges que en les sèries, pel·lícules o còmics
apareixen només de tant en tant per dibuixar-te el somriure, Pernice Brothers és un
d’aquells grups de segona fila on acudir de tant a tant a trobar melodies i calidesa.
Per això potser no seran l’artista preferit de ningú, però sí un refugi per a una gamma molt àmplia de públics.

Fins que va arribar el 27 d’abril del 1749 i el Green Park de Londres va acollir la
vetllada. S’hi va estrenar la suite, acompanyada del so dels canons i d’un ambiciós
castell de focs. A l’inici tot rutllava, però va arribar un moment que es va perdre el
control i la festa va acabar amb un incendi espantós on més d’un va prendre mal.
D’aquell gran fracàs, avui en queda una composició dividida en cinc parts que en
podem gaudir sense sobresalts, a casa o bé contemplant un castell de focs ben
bonic i segur. Sovint la Música per als reials focs d’artifici apareix editada junt amb
l’anomenada Música aquàtica. Veient com va acabar la seva estrena, no sembla
mala idea tenir l’aigua ben a la vora.
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Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar
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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?

Fantasia

MacGyver
1985

1940

Atenció, fidels catòdics, perquè
aquest cop es presenta davant dels
vostres cervells pletòrics de coneixement un veritable referent de la història audiovisual del segle xx. En aquestes mateixes pàgines ja hem destacat
alguns dels millors me tratges del
colós Disney, però creieu-me quan
us dic que cap d’ells representa millor
l’esperit revolucionari del seu fundador com Fantasia (1940). I això que
en la seva època va resultar ser un
absolut fracàs i el mateix Walt en va
arribar a renegar una miqueta. Però
aquí rau part de la seva màgia, que
s’apostés i es destinessin molts diners
a una peça tan poc comercial. Entre
dues produccions tan ben alineades amb la filosofia de l’estudi com La
Blancaneu i els set nans i Pinotxo, el

senyor Disney va decidir muntar una
pel·lícula sense diàlegs en la qual el
protagonisme el tingués la música.
Sé que si a més us dic que es tracta
de música clàssica, corro el perill de
perdre-us per sempre. Però us ho juro
per Netflix que val la pena fer l’esforç!
O més aviat deixar-se portar per la
imaginació de qui va dibuixar centaures i déus grecs, i viatges en el temps
i un jove Mickey (per a qui aquesta
aparició era l’última oportunitat) aprenent de bruixot. Tots i cadascun dels
moviments pensats per fer visible allò
que ens transmet la música. És sens
dubte un espectacle audiovisual encisador, riu-te’n del Cirque du Soleil o
del Piromusical, ideal per a aquestes
nits d’estiu que s’allarguen més que
les d’hivern.
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Benvolguts culturistes, mitjançant
aquestes línies no només teniu
l’oportunitat de descobrir una sèrie de
referència dels vostres progenitors,
sinó que us convido a fer-vos amb un
concepte, una categoria mental, que
segur que els va marcar. I és que la
principal virtut del nostre protagonista
d’avui, la intel·ligència aplicada a la
resolució improvisada de situacions
límit, va arrelar fins a convertir-se
en part del vocabulari popular. Si algun dia us diuen que esteu fets uns
macgyver, estaran elogiant la vostra
capacitat de treure profit d’un objecte qualsevol per resoldre un moment
crític tal com feia ell: escalar gràcies
a una corda i un paraigua, tapar una

fuga d’àcid amb xocolata o fer tornar
la llum de tot un edifici només amb
l’ajuda de l’embolcall d’un xiclet. També gràcies a l’espavilat agent Angus
Macgyver els venedors de navalles
suïsses multius es van fer d’or mentre
nosaltres ens seguim preguntant per
a què serveixen dotze de les seves
catorze funcions. Feu doncs una ullada a algun dels seus episodis si us
ve de gust l’acció trepidant i una bona
col·lecció de trucs d’aquells que no es
poden fer a casa. I quedeu-vos amb
el missatge: per combatre el mal i
salvar la humanitat no cal utilitzar cap
arma de foc.

35

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

Marta Ardite

Elegy:
Explosion Event
Cai Guo-Qiang
2014

Heu jugat mai a buscar formes i figures entre els núvols? Segur que sí! I és
que el cel pot ser un enorme llenç on deixar-hi córrer la imaginació. Això és
el que va pensar l’artista xinès Cai Guo-Qiang i per això va decidir que volia
convertir els espectacles de focs artificials en increïbles obres d’art. Per aconseguir-ho, en lloc de pintures i pinzells, utilitza la pólvora com a eina per a les
seves creacions artístiques. El resultat és absolutament sorprenent i ens fa
veure que l’art no té límits!

Mans
a l’obra!

Pintura explosiva
A més dels espectacles pirotècnics,
fa servir pólvora de colors per crear
dibuixos i quadres molt originals.
El resultat és sempre únic i inesperat.

Jugant amb l’atzar
Experimentar, gaudir del procés i no controlar
els resultats. Deixa que siguin les forces
espontànies de la natura, com el vent
i el foc, les que completin l’obra.

Per sentir i pensar
La seva obra artística toca temes molt
profunds de l’existència humana com la
creació i la destrucció, la vida i la mort, la
guerra, l’espiritualitat...

Sabies que...?

La pólvora es va inventar
precisament a la Xina i
l’objectiu no era fer la guerra
amb ella, sinó crear una
mena de poció màgica per
poder viure eternament.
Per això pólvora significa
‘medicina del foc’.
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On el pots veure:

Art efímer
Com els focs d’artifici convencionals,
el seu art només dura un instant.
Per gaudir-lo cal estar ben atent
i no parpellejar!

Com que és art efímer, no el podràs veure enlloc. Això sí,
a internet trobaràs un munt de vídeos i imatges!

Amb aquestes explosions de gran bellesa i amb la resta de la seva obra, l’artista pretén denunciar d’una manera ben impactant els desastres ecològics
que estem ocasionant els humans i expressa el seu desig de tornar a una vida
senzilla en harmonia amb la natura.

Joguines
Per:

Ginesta Llorca

01

Amechan
bombolles
kikoandgg.com
Quan es fa fosc és l’hora dels focs
artificials: coets, petards, llums, música i colors. Fi de festa. L’endemà,
a la plaça o des del balcó, en cada
bombolla hi veiem reflectida la màgia
de la nit anterior. I compte no bufis
massa fort i mira que lluny que arriba. I vigila que no t’entri sabó a l’ull.
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02

03

Joc de punteria

Xanques
de fusta

Ingela P. Arrhénius
vilac.com

jocsalairelliure.cat
Hi són a arreu de les festes majors
de tots els barris, pobles i ciutats:
imprescindibles per a qualsevol
cercavila. Els més competitius de
ben segur que en faran curses per
demostrar les seves habilitats en
equilibri, agilitat i coordinació. Les
xanques són sempre una bona oportunitat per veure el món des d’una
alt(r)a perspectiva.

A l’estiu les fires són el lloc predilecte
per anar a practicar la punteria. Si us
voleu estalviar haver d’agafar una
escopeta, però no voleu renunciar al
soroll del repic de metalls: aquest joc
és ideal. És dels que ja existien quan
va arribar el blanc i negre i ha anat
passant de generació en generació.
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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.

Si hi ha res a l’univers que ens uneixi als cinc com a família,
això seria la contemplació del cel. En totes les seves formes
i horaris: núvols i formes, tempestes ben fosques i vespres
a la fresca veient les ratapinyades caçar mosquits als fanals.
Si em fessin triar, la nit perfecta és una nit d’agost mallorquina,
sense llum urbana a prop, enmig de foravila i la Via Làctia
dibuixada a la perfecció damunt dels nostres caps.
La segona posició en el rànquing celeste, això sí, està ocupada
pels focs artificials, la meravella xinesa que havia somiat per
al meu casament. Cada vespre de vacances, sense excepció,
hi ha un poble que celebra el seu sant patró i l’endevinam
a quilòmetres de distància gràcies a les palmeres, els petards
i tota la pirotècnia que dibuixa al cel una estona de màgia.
Visca la pólvora quan fa màgia!
Per:

Pema Maymó

1.
Els millors castells de foc, sense cap tipus de dubte, són els de la platja. He crescut
estiu rere estiu entre la Verge del Carme i Sant Llorenç amb ells com a final de
festa: de petita hi anava amb els pares, d’adolescent amb la colla, amb el primer nòvio estiuenc i ara el cercle torna
al seu inici i hi duim els nins. Tovalloles,
jaquetetes fines per si refresca i un kit de
supervivència per passar l’estona mentre
guardam el millor lloc i sopam damunt la
sorra. Imprescindible, idò, un senalló com
aquest de HAY, prou gran per uns tàpers
de truita de patates, hummus i síndria tallada, les begudes i els estris bàsics. El
trobareu al web d’aquesta marca danesa
en diferents acabats i colors. El toc natural però amb estil per als urbanites que
vulguin passar desapercebuts.

2.

3.

Els focs artificials són sinònim de
festa major. I per la festa major és
indispensable sopar a la fresca. Al
pati, al terrat o enmig del carrer amb
els veïnats. Tota opció a l’aire lliure
és bona si compta amb bona companyia, aportacions gastronòmiques
de cada casa i els detalls que la fan
única i inoblidable. Com, per exemple, la il·luminació. No em poseu un
focus enlluernador com si estàssim a
un interrogatori! Mirau quines llumetes més discretes i vintage que fan
els de House Doctor. Garlandes de
llum que no passen de moda, com
aquesta amb vuitanta llumetes petitones i una cadena de llautó daurat que
milloraran qualsevol taula i ens faran
sentir enmig d’un envelat. Els detalls
són allò que millora el dia a dia!

Sopars a la fresca, vestits d’estiu,
sorra a les sandàlies. Aquest escenari idíl·lic només es pot millorar amb
un gelat a les mans mentre esclaten
les llums dels focs artificials. Per
mantenir el sucre a ratlla i no excedir-mos amb les despeses familiars,
una de les millors solucions són els
motlles i decidir entre grans i petits
de casa quines fruites i iogurts emprarem perquè tothom estigui content. Amb els motlles Sunrise dels
australians Sunnylife fareu encara
més festa gràcies als seus colors
alegres que garanteixen, ara ja sí, un
final de festa dolç i feliç.
sunnylife.com

housedoctor.com

hay.dk
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Per la ciutat

Martí Crespo

Compartida entre els barris del Coll i el Carmel, la muntanya pelada
és una petita alineació de turons al nord del pla de Barcelona que
fins fa un segle i escaig, com molts altres territoris al voltant de la
ciutat, era zona de vinya. Però la terrible plaga de la fil·loxera, que hi
va arribar el 1881, va arruïnar-ne els cultius i les terres van quedar mig
abandonades i ermes. Ho podeu comprovar amb fotografies antigues
dels primers anys del Park Güell, que queda als seus peus. Però no
actualment, perquè des dels anys seixanta la zona es va repoblar amb
pins, cedres i eucaliptus per fer-ne un parc forestal amb una ombra i
brisa ideals per passejar-hi els mesos de calor.

molts vessants, però si hi aneu amb els
busos 22 (des de la plaça Catalunya)
o 119 (des de la parada de metro de
Penitents) la principal via d’accés són
unes escales costerudes que surten
d’un carrer amb un nom premonitori: de
la Gran Vista. Arribats al cim (porteu
aigua!) segur que la vista se us n’ani-

rà cap a l’ampli horitzó, però tot i això
us recomanem que us fixeu també
en el terra que trepitgeu, perquè en
aquest turó s’acumula molta història,
passada i recent. A més d’un poblat
iber en temps remots, durant la Guerra Civil, la Generalitat republicana va
decidir instal·lar als terrenys de la finca

La muntanya
pelada
Text:

50

Un dels turons que culminen la muntanya pelada és el de la Rovira (262
metres), des de fa alguns anys convertit en un dels miradors més emblemàtics de Barcelona tant a l’hora de
la posta de sol com en dies de focs
artificials per festes majors i celebracions als barris. S’hi pot pujar des de
50

coneguda com el Peñasco o el Castell
unes bateries antiaèries per repel·lir
els atacs de l’aviació feixista italiana
sobre la ciutat. Aquests canons, juntament amb els de Montjuïc, Can Tunis
i els de l’escullera, havien de defensar
Barcelona del foc aeri enemic, però no
van aconseguir l’objectiu: en vuit-cents
51
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dies de bombardejos es calcula que hi
va haver 2.700 víctimes.
Dels canons, com veureu, no en queda
ni rastre, però sí que hi ha encara força
restes de les antigues instal·lacions militars de ciment que van quedar abandonades després de la guerra: des dels
llocs de comandament fins a les sales
d’oficials i els dormitoris dels soldats,
passant per les plataformes on hi havia les bateries i fins i tot habitacles que
semblen búnquers. Ens ho indiquen,
aquí i allà, unes plaques instal·lades
pel MUHBA en cadascun d’aquests espais, que a la postguerra van ser aprofitats per aixecar-hi un dels molts barris

de barraques apareguts a Barcelona
per acollir la gent que arribava de fora
de Catalunya a la recerca de feina. No
és estrany, doncs, que aquell nou barri
a la intempèrie i sense cap servei bàsic
fos conegut com Los Cañones. Encara ara, enmig de caminets laberíntics i
d’escales que pugen i baixen, es poden veure terres enrajolats d’antigues
habitacions i cuines.
No va ser fins just abans dels Jocs
Olímpics del 1992 que no es van
concedir pisos als habitants de les
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barraques i es van enderrocar. El turó
de la Rovira va quedar una altra vegada abandonat, fins que el 27 de març
del 2011 es van inaugurar les obres
d’adequació de tota la zona per fer-la
més accessible i recuperar-ne la memòria. Les vistes de les quals gaudien
fins aleshores només els veïns del turó
s’han anat popularitzant des d’aleshores, fins al punt que l’antiaeri, el búnquer o els canons, com vulgueu dir-ne,
s’ha convertit en una atracció turística
més de la ciutat.
Ah! Que no us agraden les aglomeracions? No patiu, perquè hi ha propostes
complementàries i alternatives molt interessants ben a prop, com ara baixar a fer
el vermut al mític bar Delicias del Carmel pel carrer de Mühlberg, tot passant
per una singular passarel·la de fusta que
queda just als peus del turó; o bé anar a
jugar i fer un bon pícnic a la tranquil·la
pineda del parc del Guinardó, que neix
a la placeta d’origen i final del bus 119.
I encara hi ha una alternativa més radical, que us recomanem en veu baixa
perquè no ens senti ningú: si voleu tenir
unes vistes idèntiques, però sense tanta
gent al voltant (i amb més ombra a l’estiu), aneu a l’altre gran turó de la muntanya pelada, el del Carmel o d’en Móra
(266 metres). Al mirador batejat amb el
nom de l’escriptor Joan Sales (19121983), veí del Coll, podreu contemplar
amb més intimitat tota la metròpoli, del
delta del Llobregat al Maresme… o, si us
gireu, del Montseny al Garraf!
Autobusos al turó de la Rovira: 22 i 119
Autobusos al mirador de Joan Sales: 87 i 129

Bones idees

En un àpat de festa major no hi poden faltar
els canelons. A cada casa hi ha una recepta de l’àvia,
però nosaltres us en proposem una de molt estiuenca,
per fer-la petits i grans i passar una bona estona
a la cuina.
Necessitem:
Un paquet de canelons, dues llaunes de tonyina, una llauna d’olives sense
pinyol, cogombrets, dos ous durs, un pebrot vermell escalivat (pot ser en
conserva), enciam, dos tomàquets madurs, maionesa, oli i sal.

01.

Bulliu o submergiu els canelons amb aigua (seguiu les instruccions
de cada marca).

02.

Talleu ben petit tots els ingredients, excepte els tomàquets,
i barregeu-hi dues cullerades de maionesa. Que quedi ben lligat.

03.

Amb aquest farcit ompliu i enrotlleu els canelons.

Canelons
d’estiu

04.

Poseu-los a la plata per servir sobre un llit d’enciam tallat ben petit.

05.

Ratlleu els dos tomàquets i poseu-los per sobre dels canelons,
una mica de sal i oli. Com a guarnició, hi podeu posar ou ratllat.

Bon profit!
Més informació a

elculturista.cat
54

39
55

Bones idees

Focs
d’aigua...

És temps de vacances, de gelats, de festes majors i
focs artificials. Ara que fa caloreta no podem perdre l’oportunitat de jugar amb aigua a l’aire lliure, oi
que no? Doncs aquí teniu una manera ben divertida
de refrescar-nos amb aquestes boles d’esponja ben
acolorides per jugar a llançar-les ben amunt com si
fossin focs artificials però que, en lloc de llum i foc,
esquitxen aigua!
Necessitem:

3 esponges
rectangulars
de colors diferents

Cordill
o corda fina

Cúter
o un ganivet

01.

Talla les esponges en tires d’uns 2 cm per la llargada que tinguin,
de manera que et quedin 6 tires de cada color.

02.

Fes una pila de 3 x 3 tires alternant els colors.

03.

Lliga totes les tires pel mig de manera que, quan estiris el cordill,
et quedi forma de bola. Estreny-ho ben fort i lliga-ho bé.
Talla el cordill sobrant.

04.

Ara només et cal mullar-les i divertir-te! Pots jugar al mar, a la piscina,
al riu o fins i tot a la banyera.

Per:

Més informació a

Carla Marin

elculturista.cat
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Il·lustració: Roger Padilla

L’entrevista

Amadeu Carbó

«La cultura popular ben feta, ben entesa
i ben practicada és sinònim de cohesió i vertebració»
D’on prové la tradició dels focs artificials?

Els focs artificials com els coneixem ara són uns focs relativament moderns, tot i que
tenen més de cent anys. L’ús del foc a la festa, però, prové de molt més lluny. Per
exemple, sabem que als segles xvii i xviii Barcelona vivia una època d’esplendor des
del punt de vista cultural, abans que succeís la desfeta del 1714, i s’hi feien grans celebracions on es llançaven castells de foc. Aleshores els castells de foc eren diferents.
Eren unes construccions de fusta, com unes bastides, que feien de castell, i allà s’hi
bastien focs fixos, amb rodes i sortidors. Eren focs estàtics, que no s’enlairaven, però
que eren espectaculars. I també sabem que des del campanar de Santa Maria del Pi,
per exemple, es llançava foc els dies de festa, es feien tronades des de dalt del campanar i també focs d’aquests més estàtics. La tradició dels castells de foc ve de molt
lluny. De fet, tenim documentació del segle xv que explica que hi havia elements del
bestiari que llançaven focs grecs, i això vol dir que ja es feia un ús pirotècnic del foc.

I per què els castells de foc tanquen les festes majors?

L’ENTREVISTA

Amadeu Carbó

EDUCADOR SOCIAL, FOLKLORISTA, ESCRIPTOR,
DINAMITZADOR I ACTIVISTA EN EL MÓN FESTIU
Per: Núria Puyuelo

Aquest número d’El Culturista l’hem dedicat als castells de foc per reivindicar la cultura popular i festiva. Per què l’element del foc està tan present en
les festes tradicionals catalanes?
Perquè som un poble mediterrani i tenim tendència a fer ús del foc com a element
transformador de l’espai. Aquesta transformació de l’espai la veiem, per exemple,
amb les fogueres de Sant Joan, o la màgia del foc en un ball del fanalet de festa
major, on totes les llums ballen al voltant d’un eix imaginari i es crea aquella atmosfera tan meravellosa. Amb els castells de foc, també hi ha una transformació: la
volta celeste es converteix en un cel ple de colors i d’esclats. És com si pintéssim
el cel. Els castells de foc són un art, un art que ens ve de molt lluny. A més, aquí
a Catalunya tenim molt bones pirotècnies, d’un gran reconeixement internacional,
i n’hem d’estar molt orgullosos.
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Són l’apoteosi final. Converteixen el final de la festa major en un somni, en un final
de meravella. Teatralment, és aquella apoteosi final que ho tanca tot, el colofó. És
un moment en què tothom queda embadalit mirant el cel, que queda tot pintat. A
més, és un final de festa en què tothom s’aplega per gaudir d’aquest colofó. Tothom
bada, fins i tot els organitzadors de la festa.

Com coneixes el món de la cultura popular i per què t’hi acabes dedicant?

De nen, al barri del Guinardó, vaig tenir la sort de descobrir l’associacionisme cultural. Anava a una entitat, el Grup Torxa, que tenia pocs recursos però que va deixar
una gran empremta al barri. Allà vaig descobrir el teatre amateur, l’excursionisme,
l’esplai, el cant coral... Tot un seguint d’activitats que m’omplien molt com a persona. A més, aquesta entitat tenia una biblioteca, una cosa que llavors, als anys setanta, era molt difícil de trobar. I la biblioteca tenia dos grans temes: l’excursionisme
i la cultura popular. Hi vaig descobrir el costumari Amades, llibres relacionats amb
la cultura popular i del territori. I tot allò em va obrir un món meravellós que m’ha
marcat tota la vida. Com que jo sempre he estat un cul inquiet, vaig començar a
investigar d’on provenia tota aquella cultura popular i encara hi estic immers. Actualment em dedico a divulgar tota aquesta cultura popular, per donar-la a conèixer
i fer-la estimar.

La cultura popular està molt lligada al món de l’associacionisme. Aquestes
entitats, que són les principals promotores de la cultura popular, tenen prou
relleu generacional?
Sí que hi ha relleu generacional. El món de la festa ara té bona salut, només cal
veure la quantitat de gent que hi participa. Sí que és veritat que hi ha un canvi de
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paradigma en la cultura popular, en la manera com ens veiem davant del mirall.
Quan hi va haver el boom de la creació festiva, a partir del 1978, es va donar molta
importància al que fèiem, és a dir, al què, i ara aquest què ens ha deixat d’interessar i comença a agafar protagonisme el com. És a dir, que cada cop volem que les
nostres entitats generadores d’activitat siguin més transparents i tinguin un funcionament més democràtic, i això ha fet que comencem a introduir debats i reptes
que són els mateixos que tenim com a societat. Per exemple, ens preocupen els
temes de gènere, de racialitat, l’animalisme... I això vol dir que la cultura popular
ha entrat dins del terreny del pensament, la qual cosa és molt important, perquè
significa que nosaltres mateixos ens estem interpel·lant sobre la nostra activitat i la
nostra participació en la societat.

A més, són entitats de cohesió social.

Oi tant, la cultura popular ben feta, ben entesa i ben practicada és sinònim de cohesió i vertebració. Si vols tenir una societat que sigui capaç de donar resposta a
una emergència o a una necessitat, cal tenir la cultura popular ben vertebrada. La
gent que està en els grans equipaments culturals no acostumen a donar respostes
ràpides a una emergència, en canvi la cultura popular en un tres i no res reacciona.
I no estic parlant de festa, perquè la cultura popular no només és festa, la cultura
popular és tot aquest associacionisme que volta pels barris, que no està adscrit a
institucions, i que és capaç, quan hi ha una emergència, d’organitzar-se i decidir
qui farà els entrepans. I això és molt important, perquè la cultura popular ha de
vertebrar la societat.

Com creus que s’han de treballar la cultura popular i les tradicions a les escoles?

Cal fer les coses amb la màxima naturalitat possible. I a casa també. Per exemple,
jo he conegut escoles que utilitzen la festa com a font d’activitat interna de l’escola,
que celebren la Mercè dins l’escola però que després no surten a celebrar-la al carrer. En canvi, hi ha mestres que expliquen als seus alumnes la festa del poble i després la viuen al carrer, que és el que cal. No podem treballar les festes i després no
celebrar-les al carrer. I passa el mateix amb les activitats extraescolars. Si l’escola
organitza una activitat per aprendre un ball de festa major, és millor que els nens
l’aprenguin directament amb la colla que el balla, perquè probablement acabaran
anant a ballar aquest ball amb aquella colla. Les organitzacions de cultura popular
són per definició acollidores, i t’hi trobes tan bé que ja t’hi quedes.
Llegiu l’entrevista sencera a elculturista.cat

Amadeu Carbó és educador social, folklorista, escriptor, dinamitzador i activista
en el món festiu des de diversos àmbits. Ha escrit nombrosos llibres i articles
sobre festes i tradicions. És membre del comitè executiu del Consell de Cultura
de Barcelona i de l’Associació Cultural Joan Amades, codirector del programa Fes
Ta Festa i membre del consell de redacció del Calendari de l’Ermità dels Pirineus.
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