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Festival

EDITORIAL

Mambo
Mambo és la tieta de Woody Allen ballant Carmen Miranda a Días de radio. És
moviment, disbauxa, una bona sacsejada. Per a nosaltres, la tardor és mambo!
Escola, extraescolars, feina, la programació cultural que es torna a activar, nous
projectes i reptes. I el més especial de tots… la primera edició del Festival Culturista de Barcelona.
A ritme de maraques i enrotllant-nos la tovallola al cap, aquest 2020 celebrarem els
5 anys d’El Culturista, i volem aprofitar l’ocasió per oferir-vos a finals de novembre
dues jornades de cultura familiar, amb una variada oferta de tallers, projeccions de
cinema i un espai de mercat. Tot això a la Nau Bostik, una antiga fàbrica del barri
de la Sagrera recuperada com a punt de trobada de creació artística i cultural, la
meca de qualsevol culturista.
Com que som agraïts de mena, volem aprofitar aquest espai per donar les gràcies
a tots els equipaments culturals de dins i fora la ciutat, marques i entitats que han
confiat en nosaltres i que faran possible que el festival tiri endavant.
Feu estiraments, exerciteu els músculs, perquè si feu cas a les propostes culturistes, serà una tardor exigent per als qui tenim ganes de practicar cultura.

per a tota la família
5 d’octubre del 2019
CaixaForum Lleida
19 d’octubre del 2019
CaixaForum Girona
26 d’octubre del 2019
CaixaForum Tarragona
#caixaforumfamilia

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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ARTS ESCÈNIQUES

ARTS ESCÈNIQUES

Jojó

Cia. Ytuquepintas
Per: Enric Cerveró

Arbres desplomant-se, desforestació sense fi ni clemència, incendis provocats,
biodiversitat desapareixent i algú que de tot això en treu profit. Us sona aquesta
història? Bé, sí, és la desagradable cantarella de cada estiu, però a l’obra Jojó la
companyia Ytuquepintas posa nom i rostre als patidors d’aquesta xacra.
Fusionant l’art en sorra i els titelles, l’obra repassa la vida d’en Jojó, un orangutan
de la selva de Borneo, expulsat, perseguit i capturat en el seu propi hàbitat per
l’egoisme i la cobdícia de l’ésser humà.

Temps de llum
Per: Clara Drudis

La companyia Clar de Lluna il·lumina la Sala Fènix amb l’espectacle de titelles i
teatre d’ombres Temps de llum per apropar i fer viure l’art als nadons.
Nina, la protagonista de la història, desperta tot just començar l’espectacle en un
ambient càlid, plena d’innocència. Durant el seu camí viurà el pas de les estacions
de l’any, des de la fullada tardor, passant pel fred hivern i l‘acolorida primavera, fins
a arribar a la calma de l’estiu. Al llarg d’aquest passeig s’anirà trobant tot de personatges que l’ajudaran a interactuar amb el seu entorn i a entendre el seu univers.

Però, com tota bona història, tenim l’altra cara de la moneda. Jojó s’acaba convertint en un símbol de resistència, i és que aquest entranyable primat de Borneo fou
el primer orangutan rescatat de la captivitat i gràcies a qui es va iniciar el projecte
International Animal Rescue.

Temps de llum és una experiència sensorial, on la música, els gestos, la llum i els
colors ens transportaran al món de la Nina, que al final de l’espectacle ens convidarà a fer un recorregut interactiu per explorar les diverses instal·lacions de llum i
ombres, jugar amb titelles, amb colors i amb textures diverses.

Una obra d’aventures sense text, una faula entranyable i poètica, que serveix com a
petit homenatge a tots aquells que mai no han girat l’esquena a la decència i la justícia.

A través d’aquest viatge sensorial, els nadons s’endinsaran en la màgia del joc, la
llum i l’art.

SAT! Teatre

Sala Fènix

5, 6, 12 i 13 d’octubre. Dissabtes a les 17.30 h i diumenges i festius a les 12 h i 17.30 h
Durada: 55 min / A partir de 5 anys / 9,50 €
sat-teatre.cat

Diumenges del 6 al 27 d’octubre a les 11 h i 12.30 h
De 0 a 3 anys / 5 € - 8 €
salafenix.com
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Amsterdam

Un viatge
familiar
a cop
de pedal

És la capital dels Països Baixos, està situada a uns 20 km a
l’Oest del Mar del Nord. Juntament amb Rotterdam, Utrecht
i la Haia és una de les ciutats més importants del Randstad.

Amste
-No rdam
ord

8
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A Amsterdam hi ha uns 700.000 ciclistes, més de 7 milions
de bicicletes i 750.000 habitants.

9

5
Barri jueu

Què s’hi pot fer / visitar

Què s’hi pot menjar

Amsterdam té un encant particular a
causa de les seves cases de maó altes i
estretes(1) i la seva xarxa de canals, pels
que resulta agradable passejar. Podeu
fer-ho a peu, en barca o bicicleta, veureu
cases tortes a causa de la inestabilitat
del subsòl.

El primer que ens ve al cap és el formatge (11) gouda sense cap dubte! Però en
trobareu d’altres varietats. El plat nacional
és la sopa de pèsols (12) i les arengades
amb ceba (13). A l’hivern el plat estrella és
l’stamppot.

Els museus més famosos són Rijksmuseum (2) i el Van Gogh (3) però aprofiteu per descobrir el museu de la ciència
Nemo (4), el Tropenmuseum Junior, el
primer museu europeu dedicat als infants o l’històrica casa d’Anne Frank (5).
Si teniu ganes de verd aneu al Vondelpark (6) o el Flevopark, hi podreu berenar, jugar i fer la migdiada damunt la
gespa. Visiteu el mercat de les flors (7)
flotant i contempleu els famosos tulipans.
Si sou d’emocions fortes podeu agafar
un ferry gratuït que us portarà al gronxador més alt d’Europa a A´DAM Lookout
(8), el gran mirador de la ciutat.
A la biblioteca pública (Centraal Openbare bibliotheek (9)) trobareu una gran
secció de literatura infantil.
Si sortiu de la ciutat podreu veure grans
extensions de prats de tulipans i els famosos molins de vent (10).

4
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Pels llaminers hi trobareu els Stroopwafel
(14), un tipus de gofra amb un xarop dolç o
els deliciosos poffertjes.

11
2

Algunes curiositats més

12

Alguns l’anomenen la Venècia del Nord
El transport públic a Amsterdam consisteix principalment de línies de tramvia i
autobús.

6
3

Ningú té cortines, valoren més la llum que
l’intimitat.

13

Allà els regals no els porten ni els Reis ni
el Pare Noel, és Sant Nicolàs el dia 5 de
desembre.
El color taronja és símbol nacional, és el
color de la família reial holandesa.
Un altre símbol nacional són els esclops,
“klompen” (15), el calçat històric dels treballors i camperols.

15

1
@XperienceBarcelona
Av. Diagonal 512, Barcelona
Tel. 933659340
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Joc de cadires. Cal Teatre
Per: Ginesta Llorca

Sovint quan et reuneixes amb la família o els amics per compartir un dinar arriba un
moment clau abans de seure a taula: el repartiment de cadires. En aquests casos,
els amfitrions ja han pensat qui s’aixecarà a buscar el segon plat, qui haurà d’estar
a prop del lavabo o qui necessitarà una cadira més còmoda i una de més alta.
Quan s’acaba el dinar i tothom se’n va cap a casa seva, tornen els llocs preestablerts al voltant de la taula. S’han acabat els motius conscients. Cadascú té el seu
lloc de sempre i, fins i tot, el seu tovalló que el custodia. Us heu preguntat mai què
passaria si un dia algú s’asseu en un lloc diferent del que li toca?
L’espectacle Joc de cadires sí que s’ho pregunta i, a través d’aquest atreviment,
parla sobre la relació que hi ha entre les persones i les cadires i com el lloc que ocupem condiciona el nostre punt de vista: tot depèn de la cadira des de la qual es miri.
Durant els cinquanta minuts de funció podrem veure teatre, titelles i ombres que
ens portaran a la importància de qüestionar-nos totes aquelles coses que són simplement «així».

Tantarantana

Del 12 al 27 d’octubre. Dissabtes a les 18 h i diumenges a les 12 h
Durada: 50 min / A partir de 5 anys / 7,5 € - 9 €
tantarantana.com
10
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MÚSICA

Ensemble Orquestra de Cadaqués

7 faules de La Fontaine de Benguerel
Per: Clara Queralt

Gairebé a totes les famílies hi ha històries que es transmeten de pares a fills,
anècdotes personals o contes i cançons que passen de generació en generació.
De vegades la fortuna fa que una d’aquestes famílies sigui la d’un pare escriptor i
un fill compositor que amb el seu talent adapten un clàssic de la literatura universal
amb tant d’encert que anys més tard segueix vigent i ara el podem gaudir en una
nova versió contemporània i multidisciplinària. Aquest és el cas de les Faules de
La Fontaine, traduïdes al català per Xavier Benguerel i seleccionades i musicades
pel seu fill, el compositor Xavier Benguerel, que arriben fins a nosaltres de la mà
de l’Ensemble Orquestra de Cadaqués (la formació reduïda d’aquesta prestigiosa
orquestra), narrades per Laura Aubert i il·lustrades per Pere Puig. «La cigala i la
formiga», «El corb i el renard», «El llop i l’anyell» són algunes de les set faules que
conformen aquest espectacle on la música, la paraula i les imatges animades s’enriqueixen les unes a les altres per fer més suggeridor i entenedor cada missatge.
Aquest octubre passaran pel Petit Palau i us recomanem que, tant si les recordeu
com si no, no us perdeu tot el que poden dir-nos aquestes faules i gaudiu de l’exquisidesa del text, la música i les videoanimacions.

Palau de la Música

12 d’octubre a les 12 h / A partir de 5 anys
10 € / Entrada gratuïta per als membres del Club Super3 / palaumusica.cat
12

Proposta culturista / 05

/ 06

Fotografia de Sergi Moriana

ART / TALLERS

CINEMA / MÚSICA

Barcelona dibuixa

Malson abans de Nadal, Henry Selick

Per: Olga Portella

Per: Joan Villarroya

La gran festa del dibuix, el Big Draw, canvia de nom aquest any i passa a anomenar-se Dibuixa Barcelona. I amb el canvi de nom arriba també un nou esperit: les
activitats es multipliquen i es fan presents a més barris i entitats que mai. I és que
en aquesta edició se sumen als escenaris habituals la Fabra i Coats, el Castell de
Montjuïc, l’Institut del Teatre i el Mercat de les Flors.

La direcció de Henry Selick, la màgia de Tim Burton i el talent de la seva inseparable parella de ball, Danny Elfman, van fusionar-se per crear, l’any 1993, un
film de culte. Estem parlant de The Nightmare Before Christmas, considerada una
de les millors creacions cinematogràfiques utilitzant la tècnica de l’stop-motion. El
característic compositor i arranjador californià Danny Elfman ha estat el creador de
pràcticament totes les pel·lícules dirigides per Tim Burton, des de Pee-wee’s Big
Adventure (1985) fins a la recent adaptació del clàssic Dumbo (2019). També ha
estat nominat en tres ocasions als premis de l’acadèmia per la millor banda sonora.
Finalment, també ha compost música per a sèries televisives: a tall d’exemple, ha
compost ni més ni menys que la sintonia de The Simpsons!

Durant tot el diumenge, artistes, il·lustradors, arquitectes i dissenyadors ens oferiran quaranta-vuit tallers originals i gratuïts per experimentar amb el món del dibuix.
N’hi ha per a tots els gustos i edats.
Feu visible l’invisible amb l’Alicia Framis, feu que el vostre cos sigui un llapis amb
Lali Canosa, creeu petites bèsties fantàstiques amb Basurama, pinteu-vos la pell
amb la Zinteta, participeu en el jeroglífic col·lectiu del Francesc Ruiz o transformeu-vos en el taller de màscares del Jordi Duró.
Una oportunitat única per deixar anar l’artista que dueu dins. Si teniu entre 5 i 105
anys, hi esteu convidats!

Museu Picasso, Museu Nacional d’Art de Catalunya,
MACBA, Museu del Disseny, Museu de Ciències Naturals,
Fabra i Coats-Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona,
Castell de Montjuïc, Institut del Teatre, Mercat de les Flors

En aquesta ocasió, tindrem el privilegi de gaudir d’una projecció especial de la
pel·lícula a l’Auditori de Barcelona on l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Lorenzo Ferrándiz, n’interpretarà la banda sonora
en directe.
Una experiència única, i molt recomanable!

L’Auditori

20 d’octubre d’11 h a 19 h / Per a tots els públics / Gratuït / barcelona.cat/barcelonadibuixa

1, 2 i 3 de novembre / A partir de 6 anys / 12 € - 60 €
auditori.cat
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CINEMA

El Meu Primer Festival
Per: Adrià Crespo

Ja ho entens, oi, que tan fàcil com és posar-te Els Croods o la Peppa Pig a Netflix,
als pares i mares no els ve gaire de gust sortir de casa per ficar-se a una sala de
cinema? Què dius, que encara no has anat mai al cine i t’han dit que la teva mare
ja hi anava quan tenia cinc anys menys que tu? Realment és d’allò més injust, i
entenem la teva curiositat. Fins i tot la teva enveja.
Doncs apa, té, ara al novembre, del 9 al 24, els pots ensenyar que fan això i que
t’hi han de portar sí o sí: El Meu Primer Festival, pensat per a nenes i nens de 2 a
12 anys i que fa ja dotze edicions que està en marxa.
La idea, a banda de posar pel·lícules infantils, és que hi participis i opinis sobre el
que veus. Un presentador et posarà la cinta en context i et farà votar, no et pensis
que vas allà, seus, mires i te’n vas. No. Mirar ja és una activitat prou exigent, però
aquí la gràcia és que formis part del jurat, que si et ve de gust participis en els
tallers i que gaudeixis el cinema una mica més a fons.
I què hi haurà enguany? Doncs una competició internacional de llargmetratges,
entre els quals hi ha el film noruec d’animació Solan & Eri, missió a la lluna, de Rasmus A. Sivertsen, o l’aclamadíssim film holandès El meu estiu extraordinari amb
la Tess, de Steven Wouterlood. Si no us venen de gust històries llargues, també
teniu el match d’animació de curtmetratges, amb un total de vint-i-vuit obres. També cineconcerts, amb música en directe. D’en Marc Parrot, per exemple. O dues
sessions dedicades a l’animació russa i un taller de creació col·lectiva on fareu, si
us hi apunteu, un curtmetratge amb tècniques d’animació variades. L’organitza el
col·lectiu El Bombeto.

Cines Verdi, Bosque Multicines,
Filmoteca de Catalunya,
Institut Francès de Barcelona,
CCCB, Auditori de Sant Martí

Del 9 al 24 de novembre
De 2 a 12 anys
Consulteu preus i programació a elmeuprimerfestival.com
18
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Coneixeu algun

instrument
de vent
de metall?

majoria haureu
Segur que sí!cLa
trompeta amb
na
d’u
so
el
imitat
nt la boca...
va
la mà tancada da

Els instruments de vent-metall són tots aquells instruments
que es toquen bufant amb una embocadura de broquet
i estan construïts de metall com la trompeta, la trompa,
el trombó i la tuba.
Aquests instruments formen part de formacions com
les bandes o les orquestres simfòniques també d’altres
formacions clàssiques com el quintet o quartet de metall.
Hi són en tots els estils musicals: pop, jazz, clàssica, etc.
Al llarg de l’història de la música trobem grans
figures que han tocat aquests intruments,
com Louis Amstrong, Chet Baker,
Glenn Miller o Andrea Motis.

Els nous
colors del metall
23 i 24 de novembre,
28 i 29 de desembre

Coneix la família dels
instruments de vent metall
a través de músiques d’èpoques
i estils d’allò més divers. Un
clàssic del Servei educatiu
de L’Auditori amb una
nova posada en escena!

A partir de 2 anys
Preu: 10€

ades
(8 € si compreu 4 entr
ectacle)
o més per al mateix esp

Entrades a
auditori.cat

Nou
abonament
familiar!

De 3 o 5 concerts.
Estalvia fins a un 40%!
Més informació a
auditori.cat
Compra ara i bescanvia
per entrades quan
vulguis!

Il·lustració de Africa Fanlo
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El SAT! Sant Andreu Teatre ens proposa dos espectacles:

Musicals per als més menuts,

de la companyia Pels Més Menuts, és una
experiència on el públic envolta els músics i on, allargant la mà, podreu agafar les
notes que s’escapin dels instruments. Sota aquest paraigua del llenguatge universal que és la música, petits i grans us fondreu en moments màgics.

L’Odissea Latung La La, de David Ymbernon, és una proposta sensorial basada en la poètica d’escenes i situacions. Aquest artista polifacètic convida els infants
a potenciar la seva capacitat imaginativa a partir de la poesia en les seves imatges.

Al Mercat de les Flors també trobem diverses propostes interessants i avançades:

...i les idees volen, d’Animal Religion, és un espectacle fresc que investiga nous

mitjans d’expressió. La innovadora companyia de circ crea una identitat pròpia que
incorpora a les seves creacions mirades noves, sons i llums, i convida el públic a
participar en un viatge ple d’acrobàcies, humor i joc.

Veus tribals, de la companyia noruega Karstein Solli Produksjoner, evoca situacions ancestrals que, mitjançant el joc i l’humor, ens descobreixen que la veu i el
cos és l’instrument que ens acosta a totes els parlars del món... i de la història.
Klank, de Dadodans, ens convida a entrar en una atmosfera íntima entre el so i
ARTS ESCÈNIQUES

El Més Petit de Tots
Per: Ester Bueno

Com cada any, al novembre arriba El Més Petit de Tots, un festival internacional
d’arts escèniques que s’estén per tot el territori i que està dedicat especialment a la
primera infància. Tanmateix, enguany el festival celebra quinze anys de recorregut,
tota una adolescència artística que manté una selecta programació per a petits i
grans on trobareu aquells llenguatges que us fan vibrar o aquelles disciplines que
voleu descobrir. La música, el teatre, la dansa, el circ i l’audiovisual us acompanyaran en tots els espais que visiteu. I si voleu fer-vos el vostre itinerari, aquí us en
deixem una selecció per anar fent boca.

el silenci. La companyia holandesa crea un fil sonor imaginari entre una ballarina
i una solista per fer-nos dibuixar un somriure i mantenir-lo durant tot l’espectacle.

Tumble in the Jungle, de l’artista noruega Cecile Bertrán de Lis, és una proposta de dansa pensada per a infants amb deficiència auditiva. Amb humor i poesia,
dos ballarins i un músic sord conviden el públic a acompanyar-los a través de la
jungla. Tot un exercici d’imaginació per als que vivim a ciutat!

Et si J’Étais Moi?, de Compagne ACT2, és un espectacle de dansa ple de colors
on tres ballarins evolucionen, creixen per ser únics, però es fusionen en un de sol.
Un joc de formes i moviments sota l’atenta mirada d’un gran cub.

Mercat de les Flors i SAT! Teatre

I fins aquí un petit tastet de les propostes que arriben aquesta edició. El Més Petit
de Tots s’ha convertit en un gran festival, amb espectacles guardonats i destacats
internacionalment que ens faran passar una bona estona i que ens recordaran que
tots portem dins un jo petit.

22
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Del 9 al 24 de novembre / De 0 a 5 anys
Consulteu preus i programació a elmespetitdetots.cat
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Imatge: Cathy Berberian, Stripsody, 1966. ©
C.F. Peters Corporation, New York
ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

Dibuixem sons
Per: Marta Rosell

Art sonor? Parlem de música, dibuix, pintura o potser una mica de cada?
La Fundació Joan Miró presenta, en una exposició en forma de pregunta, una panoràmica del diàleg entre les arts visuals i la música des de finals del segle xix fins a
l’actualitat. A més de la mostra, la Fundació té una proposta que ens farà deixar de
fer «zzz» als matins de diumenge i passar a fer «wow!». Un taller que ens proposa
el gran repte de traduir el llenguatge sonor al gràfic i visual, tal com han anat fent
els artistes que veiem a l’exposició.
Podem anotar un soroll o guardar-nos-el per després del silenci? Com dibuixaríem
el ritme que fem quan caminem o quan estem asseguts al pupitre? I quins sorolls
fem per comunicar-nos més enllà de les paraules?
En aquesta activitat col·lectiva portarem les onomatopeies al nostre cos i interpretarem una gran partitura que ens permetrà pensar i fins i tot inventar els nostres
propis sistemes d’anotació.
Un gran repte per als més petits de casa!

Fundació Joan Miró

24 de novembre, 27 de desembre i 12 de gener de 2020 a les 11 h
De 4 a 8 anys / Durada: 1 h 30 min / 7 €
fmirobcn.org
25
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Fotografia: Jaume Orpinell
ARQUITECTURA / TALLER

Construint a la Sala
Per:

Infraganti

Acostar l’arquitectura a l’educació i als infants és l’objectiu principal de l’associació
no lucrativa Construint a la Sala, que cada any organitza una proposta que omple
de famílies i arquitectes la imponent Sala Oval del MNAC.
La tretzena edició es fa enguany l’1 de desembre al matí. Sis-cents nens i nenes
amb la col·laboració de més de dos-cents arquitectes, artistes, educadors i altres
professionals construiran la maqueta temàtica d’aquest any i reflexionaran sobre
com relacionar-se i intervenir en el nostre entorn.
Deixeu-vos endur pels voluntaris i col·laboradors de Construint a la Sala i apropeuvos a l’arquitectura d’una manera lúdica i creativa. I alhora sereu font d’inspiració
per a arquitectes i creatius que hi participen.
Les inscripcions per participar-hi s’obriran a finals d’octubre. Si voleu ser voluntaris
les inscripcions estan sempre obertes!

MNAC

1 de desembre d’11 a 14 h
De 7 a 12 anys
Gratuït (cal inscripció prèvia)
Informació i inscripcions a construintalasala.org
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Què sabem del
voltor negre?
És l’au rapinyaire més grossa de tot
Europa i l’espècie carronyaire més
característica del bosc mediterrani.
A diferència d’altres voltors, els seus
nius no es troben als penya-segats,sinó dalt dels arbres.
ELS AMICS DEL ZOO

VOLTOR NEGRE
Aegypius monachus

Pot pesar entre

7-12,5 Kg
i viure fins

40 anys

GAIREBÉ
AMENAÇAT

En l’actualitat el voltor negre es
troba en greu perill d’extinció
en moltes zones de l’àrea de
distribució i, si bé les poblacions
ibèriques han augmentat els
darrers anys i es conserva al
nostre país la població més
nombrosa de tot el món, en
l’actualitat la situació del nucli
mallorquí, continua sent crítica.
El Zoo de Barcelona participa
en el Programa Europeu de
Cria en Captivitat de cria
(EEP) d’aquesta espècie
i col·labora en el projecte de
reintroducció i conservació
a Catalunya.

Selecció culturista
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

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.
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LLIBRE

Amaryllis

Germàn Machado
Il·lustracions: Anna Aparicio Català
Thule

Per: Laura Bernis

M’agraden molt les flors i les plantes, a vegades m’imagino de gran tenint una floristeria i fent poms ben bonics amb alegria... Però no, no ens sé gens de botànica,
i el meu balconet sembla el jardí dels horrors, pobret. Només sobreviu l’àloe vera.
Tot i així m’he entusiasmat amb aquest àlbum il·lustrat i he volgut investigar una
miqueta sobre aquesta flor, l’amaril·lis. Us explico: és una planta tropical, però no
la podem exposar directament al sol perquè és molt delicada i es pot cremar. Hem
de regar-la sovint, però, compte!, no l’ofegueu! No suporta bé el fred, així que a l’hivern cal tenir-la dins, però en un lloc on no faci gaire calor. Alerta! És molt llaminera
per als insectes, l’hem de tenir molt vigilada i tenir-ne molta cura!
I com aquesta planta es mereix, l’editorial Thule li ha dedicat un preciós àlbum
il·lustrat per Anna Aparicio Català i escrit per Germán Machado, dos veterans del
sector que mai deceben. Les il·lustracions de l’Anna han guanyat diversos premis
d’abast internacional.
Potser no estic feta per cuidar-me d’aquesta planteta, però m’ha agradat molt
conèixer les seves aventures i desventures pel bosc gràcies a aquest bonic llibre.
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LLIBRE

A casa meva som

Isabel Minhós Martins
Il·lustracions: Madalena Matoso
Takatuka

Per: Marta Gil

Ei, família, quants sou a casa? Dos, tres, quatre? Cinc, comptant el gos o el gat?
I entre tots, quants dits teniu? I quants metres de budell calculeu? I d’ossos, quants
en sumeu en conjunt? Us ho havíeu preguntat mai? Això és el que ens proposa
justament aquest conte que barreja conceptes matemàtics i d’anatomia.
La cosa es complica quan a casa es fa una festa i arriben els convidats. Us atreviu
a comptar quantes boques hi ha rosegant? Quantes llengües la fan petar i quants
peus hi ha disposats a ballar? Que comenci la festa! Un, dos, tres... Maaaaambo!
A casa meva som... és un retrat de família divertit i diferent amb unes il·lustracions
plenes de vida i colors llampants que us incitarà a sumar, multiplicar i dividir mentre
apreneu alguna curiositat del cos. Però no només és això, perquè a més de convidar-vos a fer càlculs i a parlar de la família com a conjunt, també us farà pensar en
la diversitat familiar, el valor de la diferència i la individualitat.
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LLIBRE

Mundo loco
Atak

Fulgencio Pimentel
Per:

Infraganti

Aquest món no sempre funciona com tocaria o com voldríem, acceptem-ho! Però
per sort hi ha persones com Atak, nom artístic de Georg Barber, que saben com
aprofitar aquest cert caos i anarquia i convertir-lo en un món boig, divertit i extravagant.
El ratolí persegueix el gat, l’infant alimenta la seva mare, un punk ofereix diners a
un executiu... Tot això magníficament il·lustrat a pàgina sencera, unes escenes i
paisatges visualment increïbles plenes de simbolisme i referències a contes clàssics. Un joc constant entre la veritat i la mentida per redescobrir a cada lectura.
Fulgencio Pimentel ja ens té acostumats a perles literàries, però aquesta, sense
cap dubte, és una de les fonamentals. Una gran dosi de reflexió per a totes les
edats però per sobre de tot, molta diversió, humor i imaginació, uns trets imprescindibles per fer bons llibres per a infants.
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LLIBRE

El plàtan.

10 receptes per a petits i grans
Jane Fischer
Il·lustracions: Susan Aumann
SD Edicions
Per: Marc Font

Un llibret de vint pàgines amb un receptari especialment dedicat als infants d’una
de les fruites, segons els seus editors, preferides per a la mainada: el plàtan! Les
virtuts del plàtan són infinites: fàcil de pelar, de mastegar, de transportar i amb una
gran versalitat a la cuina. Pot acompanyar plats salats, ser l’ingredient principal
d’un pastís o donar el punt dolç a una macedònia.
SD Edicions dedica una col·lecció de llibres monogràfics als infants, amb receptes
pensades per cuiners i cuineres professionals per tal que les puguin fer sols o en
família. Totes són factibles i n’hi ha de tradicionals i d’altres més creatives. Renteu-vos les mans, poseu-vos el davantal i escolliu la primera recepta per convidar
els vostres amics.
Són les bananes, nanes, nanes, fruits micoformals, si en menges massa, massa,
massa pots tenir un trasbals. Aquell qui avisa, ja no és traïdor: si et tornes mico no
em demanis compassió!
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LLIBRE

Concierto para escalera y orquesta
Antonio Orlando Rodríguez
Il·lustracions: Carole Hénaff
Ekaré

Per: Luz Verdaguer

Un noi convida la seva veïna a anar a un concert però, quan volen sortir de casa,
veuen que l’escala ha desaparegut. Així comença aquesta divertida història en la
qual els dos joves intentaran de moltes maneres (surrealistes?) arribar al concert.
Escales que surten a passejar, cordes amb vertigen, peixos que fan mots encreuats, matalassos voladors... Cada plana és un elogi a la fantasia, entesa tal
com l’explicava Bruno Munari: és totalment lliure, dona origen a una cosa que no
existia abans i que és irrealitzable.
El to divertit i oníric del text, de l’autor cubà Antonio Orlando Rodríguez, les suggeridores il·lustracions de la francesa Carole Hénaff i el sorprenent format d’aquest
llibre (estret i allargat com una escala) el converteixen en un llibre àlbum deliciós
tant per a l’infant com per a l’adult.
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Yma Sumac
«Mambo!»

Capitol Records, 1954
Per: Borja Barbesà

A Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo, de ben petita, li agradava cantar.
Per fer-ho es fixava molt en el cant que feien els ocells de la seva contrada, una
zona rural del Perú. Als vint anys, quan la seva veu ja sonava a la ràdio, es va casar amb el músic Moisés Vivanco i poc després es va posar el nom artístic d’Yma
Sumac. Plegats van mudar-se als Estats Units a fer carrera i, després d’uns inicis
complicats, va signar un contracte amb l’important discogràfica Capitol Records. El
1954 va publicar el seu cinquè disc, per a molts el millor: Mambo! El seu marit es
va ocupar de la composició i la producció, mentre Yma hi posava la seva inimitable
veu de soprano. La unió d’ambdós elements va ser quelcom nou per al mambo,
i va convertir aquest disc en un dels emblemes del paraigua genèric anomenat
exòtica, aleshores molt popular. Un grapat de dècades després, si ens el posem,
gaudim d’una exuberància poques vegades sentida, una festa de ritme i singularitat
vocal ben divertida, que sembla sortida no se sap si d’una rondalla antiga o d’un
altre planeta.
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Orquesta Akokán
«s/t»

Daptone Records, 2018
Per: Borja Barbesà

Si la data del disc de la ressenya anterior us fa pensar que el mambo és d’una altra
època, aquí ho desmentirem amb un disc exitós del 2018. Aquesta colla cubana
de nom volcànic recupera les maneres clàssiques del gènere i, sense haver de
recórrer a tombarelles postmodernes, aconsegueix que soni jovial, enèrgic i prêt-àporter per al segle xxi. Força més enllà de l’exercici d’estil i de l’evocació nostàlgica,
les composicions brillen, els arranjaments llisquen amb el punt just d’imaginació i
la interpretació t’arrossega a remenar un percentatge elevadíssim dels òrgans del
sistema motriu. Fa cosa de deu o dotze anys, Daptone Records, el segell de Nova
York que el publica, va aconseguir tornar a posar el soul clàssic a l’aparador de
tendències gràcies a artistes com Sharon Jones i Charles Bradley. Amb discos com
aquest no sembla impossible que també ho aconsegueixin amb el mambo.
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Les lliçons
del Professor
Catòdic

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

Hemeroteca Familiar
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La Pantera Rosa
1963

Ho reconec, cada entrega d’imprescindibles de la història audiovisual us
la venc amb l’entusiasme d’allò que és
únic i, a aquest ritme, potser acabareu
pensant que exagero. Prometo moderar el grau de passió de les meves
paraules. Però us asseguro que la recomanació d’avui és de les obres cabdals d’aquesta hemeroteca. D’acord,
parlo de la Pantera Rosa. I sé que ara
esteu pensant: «Tanta xerrameca per
quelcom que ja coneixem?». Però jo
us pregunto: de debò coneixeu l’abast
de la Pantera Rosa? Estirem del fil.
El nostre felí de caminars relaxats va
néixer com a personatge per als títols
de crèdit d’inici i final de la pel·lícula
La Pantera Rosa, una comèdia que
explica les nul·les habilitats de l’inspector Clouseau, inepte detectiu de la
policia francesa, per intentar resoldre
el robatori del diamant més gran del

món. Un diamant tan extraordinari que
si un mira ben al fons pot distingir la
silueta d’una pantera. Endevineu el
color del diamant? Doncs resulta que
més enllà de l’èxit de la pel·lícula (feu
el favor d’apuntar totes les pel·lícules
interpretades per Peter Sellers com
a assignatura obligatòria), els títols
de crèdit també van causar sensació,
amb la combinació perfecta del dibuix
animat i l’arxiconeguda melodia composta per Henry Mancini. Tant és així
que van demanar al creador de la pantera que creés una sèrie de dibuixos
animats amb la pantera com a protagonista i va acabar convertida en una
icona que just aquests dies compleix
cinquanta anys. Ara, espavilats deixebles, ja podeu sortir al carrer amb pas
ferm a reflexionar sobre l’èxit inesperat
mentre bereneu un pastisset farcit de
crema i cobertura rosa.
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La màscara
1994

Ja em faig a la idea que els efectes
especials són un art d’emmascarar
que ha evolucionat fabulosament els
darrers decennis i que les pel·lícules
de fa vint-i-cinc anys us fan petar de
riure quan en fan ús. Però el que amb
la lliçó d’avui vull que considereu,
catòdics, és que la màgia del cinema neix en els seus actors i actrius
i en els guions. Això no hi ha efectes
especials que ho rebatin, i si no proveu fortuna amb Avatar. Aquest és el
pecat en el qual no cau La màscara que, tot i que va estar a punt de
guanyar l’Oscar als millors efectes
especials, compta amb la capacitat

inigualable de Jim Carrey per convertir cada gest i ganyota en l’expressió
pròpia d’un dibuix animat. També hi
destaca el magnetisme de Cameron
Diaz, que tot just començava la seva
carrera. Fins i tot la història, que us
pot semblar clàssica dins els cànons
de superherois —noi obté poders
sobrenaturals, s’enamora de noia,
s’enfronta al dolent i... no us explicaré
el final— té la bondat d’estar tractada com a comèdia. Així, concloent
l’aprenentatge d’avui: les màscares,
ja siguin per amagar-nos o per adornar les pel·lícules, no ens faran més
feliços.
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Mans a l’obra!
Ets dels qui els fa mandra entrar a un museu?
I si et diguessin que darrere de cada peça s’hi
amaguen històries, misteris i anècdotes curioses? Només necessites la clau per descobrir-les.
Obre bé els ulls perquè estàs a punt de viure
una experiència inspiradora!
Per:

Marta Ardite

HAVANA

WITH

PRICE

TOURS

Visit Cuba

SO NEAR AND YET SO FOREIGN

Conrado Walter
Massaguer

90 Miles from Key West

ca. 1950

Penseu que la publicitat és una forma d’art? O que l’art es pot considerar
publicitat? Què passa quan un artista disenya un anunci publicitari? I és que
a vegades la frontera entre art i publicitat es desdibuixa, com en el cas dels
cartells! Avui us en presentem un exemple d’un il·lustrador i editor cubà que va
crear un munt d’imatges per promoure una idea entre els nordamericans de
la primera meitat del segle xx: Cuba és un paradís tropical que cal descobrir.

Mans
a l’obra!

Les maraques
L’instrument més
representatiu de la
música cubana, element
clau de la seva identitat.

Signatura
Fixeu-vos que signa el
cartell, tal i com fan els
pintors!
COURTESY CUBAN TOURIST COMMISSION

Els colors. No els ha triat
perquè sí, són precisament
els de la bandera del país.
L’estrella al barret a més,
ens dóna una pista ben interessant.
És de color vermell i no blanc, com el
símbol comunista... S’estava avançant
al que vindria poc després?
Un eslògan atractiu
El missatge és clar i concís: vine a
Cuba i trobaràs un món d’alegria i
diversió. A qui creieu que es dirigeix?

Imatge icònica
Assemblar-se el
màxim a la realitat i
transmetre una idea
a través d’elements
fàcilment apreciables
com paraules, formes,
colors, textures,
símbols...
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Sabies que...?

Conrado Massaguer
va instal·lar el 1917 la
primera planta serigràfica
a Amèrica Llatina, fet que
va permetre reproduir
cartells i altres imatges
amb més quantitat!

On el pots veure:

La imatge de Cuba
La representa amb
una dona nadiua amb
el vestit tradicional
de festa, somrient i
ballant amb els ulls tancats
com a expressió i símbol de
felicitat. Què en penseu?

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

A diferència d’una obra artística lliure, el cartell publicitari ha de satisfer creativament uns objectius comercials molt concrets. Per això han de ser imatges
molt seductores que transmetin un missatge de la manera més impactant i immediata. Com ho fa en aquest cas? Quins elements fa servir en C. Massaguer?

Joguines
Per:

Ginesta Llorca

01

Sonall
jugarijugar.com
Sovint quan sentim a parlar de percussió pensem a picar, donar cops,
potser fins i tot deixar rebotar unes
baquetes a l’espera d’algun soroll
que es pugui convertir en música.
Ens oblidem, però, del sacseig. Sacsejar el cos, fer-lo anar i venir amb
més o menys precisió des de ben
petits i, per què no, fer-ho al ritme
d’aquestes maraques.
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02

03

Smoothie

Blue 74

djeco.com

candylabtoys.com
S’ha acabat jugar a aparcar el cotxe
en un pàrquing de moltes plantes i
moltes rampes o fer curses fins que
les rodes se surtin dels eixos. El primer que se t’acut quan tens aquest
cotxe a les mans és sortir a passejar.
Explorar el teu entorn, notar el vent
com et frega la cara i sentir aquella
música de fons que et transporta als
carrers de l’Havana.

Aconseguir fer un bon batut no és
tan fàcil. Primer s’ha d’aconseguir
les fruites adequades i després saber-les combinar bé. Els colors, les
textures i els sabors de les fruites
tropicals són una bona matèria primera, però caldrà una bona estratègia per guanyar i convertir-se en el
rei del mambo.
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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.

Puc afirmar amb el 99,9% de certesa
que cap dels que escrivim o llegim
aquesta revista estam lliures de pecat
pel que fa a «pegar quatre crits a casa».
Perquè per molt zens que siguem,
per molta mà esquerra o paciència infinita
que tenguem, sempre hi ha un dia
(per no dir uns quants!) en què perdem
els estreps i ens surt foc pels queixals.
O un xisclet histèric i quasi ridícul.
En els meus intents de millorar com a mare
i mantenir un cert ordre i equilibri a ca nostra,
vaig provant fórmules diverses.
I puc afirmar que el que funciona millor és ballar.
Amb el tema d’aquest número de la revista
he fet un experiment que no puc sinó
recomanar-vos: quan l’últim recurs que tengueu
sigui un crit, canvieu-lo per un «Maaaaaaambo!»
... i acte seguit, sense dir res, posau una versió
clàssica dels anys cinquanta o anau directes
a la vena amb Lou Bega (acceptem-ho, ens va
enganxar a tots!), pujau el volum i començau a
moure-vos a ritme cubà. Deixareu els vostres fills
tan astorats que no tendran més remei que riure i
fer-vos cas, fos quin fos el moment de caos anterior.
Be mambo, my friend...
Per:

Pema Maymó
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1.
Si la música ens ha de salvar (com a família, almanco), que ho faci sonant des
d’un lloc bonic. No tot han de ser mòbils i tauletes... o a primera vista, si més no!
Coneixeu la Tykho de Lexon, el primer objecte de disseny que va aparèixer a la
portada de la revista Time fa vint anys i que forma part de la col·lecció permanent
del MoMa de Nova York? El que es coneix com un clàssic, vaja.
Des de llavors el producte estrella de la marca francesa ha millorat les seves prestacions: l’actual versió Bluetooth conserva la seva identitat i integra un altaveu de
3W. El que m’agrada més és que està feta de silicona impermeable, cosa que
permet dur-la a l’hora del bany i convertir-nos tots en Carmen Miranda mentre mos
posam escuma als cabells i feim veure que tocam les maraques amb els pots de
xampú!
lexon-design.com
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2.

3.

Seguim amb mambo francès. La marca de decoració de paret Papermint
crea i produeix des de París meravelles que poden canviar el nostre
entorn casolà en mitja hora. Teniu
una cuina avorrida que necessita un
toc diferent? Posau-li un decorat de
selva tropical com el mosaic Musa.
Són nou plaques adhesives que es
poden posar i treure al nostre gust...
i es netegen fàcilment! Vos quedarà
un racó amb unes «rajoles» originals
que podreu canviar sense necessitat
d’avisar un paleta o embrutar la cuina
amb obres. Solucions divertides i personalitzades per donar un toc d’alegria i renovació a la casa.

I si xerram d’alegria, xerram de colors. I com mos agrada posar color
als peus amb uns mitjons d’estampat
original! Si a vosaltres també vos
entusiasma que la gent vos miri pel
carrer, apuntau aquest nom: Zulu
Zion. Els eslovens Miha i Dijana Rolc
van crear el 2013 aquesta marca de
mitjons feliços i un pèl extravagants.
Treballen amb artistes del seu país
i els notam reminiscències dels vuitanta en totes les seves aparicions.
I sabeu què és el millor, pares culturistes? Que tenen línia d’adult i de
nins perquè pares i fills anem emparellats.
zuluzion.com

paper-mint.fr
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To

Per la ciutat

bo
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gegants
Text:

Martí Crespo

La platja del Poblenou, plena de bars,
cel i ones, és —almenys lingüísticament—
l’essència de Barcelona. I fins a aquest
extrem de la ciutat tan especial us volem
estirar tot aprofitant les bones connexions
amb transport públic, bicicleta i fins i tot
patins i patinets, gràcies al parc lineal
en paral·lel al passeig de Garcia Fària. En
concret, el nostre objectiu final és la zona
de Diagonal Mar, un dels entorns més
estranys (i estrangers) de la ciutat. I és que
al parc del mateix nom, a més de l’ombra
de les múltiples espècies vegetals que hi
creixen, també ens protegeixen sovint del
sol els nombrosos gratacels que des de fa un
parell de dècades s’han anat aixecant a dins
mateix o al seu voltant.
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En aquesta àrea allunyada del centre
de la ciutat, tant arquitectònicament
com geogràficament, l’equip del reconegut arquitecte Enric Miralles va
començar a treballar el 1999 en la
transformació dels terrenys de l’antiga
foneria Macosa en el segon parc més
gran de Barcelona, amb una zona d’aiguamolls, un llarg pont de fusta i un joc
d’estructures metàl·liques com a elements més singulars.
Si ens hi aproximem amb ulls infantils,
amb tot, la recerca de grans tortugues
a les aigües verdes dels estanys o l’admiració de l’exemplar de drago de les
Canàries que hi ha plantat (té aproximadament cent cinquanta anys) podrien ser les atraccions principals, si no
fos pel conjunt de tobogans gegants
que es van planificar a la zona més
pròxima al carrer de Selva de Mar. Són
quatre baixades de planxes lluents,
amb diferents ondulacions i pendents,
pensades perquè s’ho passin d’allò
més bé els infants del barri i de més
enllà que cada dia s’hi acosten. Com
us adonareu si algun dia hi passeu, és
més que recomanable portar alguna
peça de plàstic o de tela per lliscar millor… i no embrutar-se el cul.
Si us agrada el mambo i voleu emocions encara més fortes, no cal que
patiu: no gaire lluny dels tobogans trobareu un preciós turó de gespa on els
més agosarats, quan fa bo i el terra no
està mullat, es llancen costa avall, a rodolons o fent la croqueta, sense por de
fer-se mal. I si encara no n’heu tingut
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prou, fent aquestes animalades, a l’altra
banda del llac, just després del carrer
Taulat, trobareu un parc infantil ben animal: com si d’un petit zoològic de fusta
es tractés, hi podreu pendular del coll
d’una girafa, baixar per la trompa d’un
elefant, enfilar-vos dalt d’un dinosaure,
mirar de pescar un gran peix des d’una
barqueta voladora o muntar cavalls i
caragols gegants, a més d’acompanyar
una divertida família d’ànecs per un ampli riu de sorra.
No cal dir que la visita al parc de Diagonal Mar, sobretot si us hi heu desplaçat
des de l’altra punta de la ciutat, es pot
completar fantàsticament amb un pícnic
en família o amb els amics, en qualsevol
dels agradables racons verds que trobareu aquí i allà, sota l’ombra dels arbres o
dels grans edificis, i airejats per la constant brisa marina.

Bones idees

Tostón, chatino o patacón és com s’anomenen
els plàtans verds fregits. Segons la regió de Cuba,
s’utilitza un nom o un altre. És l’acompanyament
nacional a la majoria dels plats de l’illa, però també es
pot menjar com a entrant o per picar.
Necessitem:
Quatre plàtans ben verds, aigua, oli i una mica de sal.

01.

Peleu els plàtans i talleu-los a rodanxes d’uns 3 cm.

02.

Poseu-los a una olla amb aigua i coeu-los durant 15-20 minuts. No han de quedar
ni molt durs ni massa tous.

03.

Escorreu-los i amb un estri pla de cuina els aixafeu.

04.

Preescalfeu el forn a 160º i col·loqueu els trossos de plàtan aixafat a una safata
untada amb oli.

05.

Deixeu-los al forn uns 20 minuts, fins que veieu que s’han daurat.

06.

Tostones
cubans
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Poseu-hi una mica de sal abans de servir-los.

Bon profit!
Més informació a

elculturista.cat
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Bones idees

Construeix un bonic i divertit instrument
de percussió inspirat en la màgica illa de Cuba,
on mai no falta la música i d’on són originals
els ritmes del popular mambo! Som-hi!
Necessitem:

Un test que
tinguis per casa

Tisores
i cúter

Cordill
o corda fina

Filferro

05.

Primer de tot, fes un forat al fons
del test, si és de plàstic. Si és de ceràmica, és millor que ja tingui el forat fet.

Passa la corda fina per l’anella
gran fent nusos tipus xarxa cada 5 cm
aproximadament. I repeteix el mateix
procés amb l’anella petita de manera
que després puguis amb una tercera
corda cosir una anella amb l’altra.

02. Decora el teu test amb motius
Per:

Carla Marin

Segueix
el ritme!
76

Retoladors o pintures
per decorar

Paper encerat
(forn)

01.

Cinta
aïllant

illencs (fulles, plàtans, cactus, lletres,
ritmes...) o qualsevol estampat que
t’agradi.

06. Col·loca els papers encerats

sobre la part superior del test i ajusta
l’anella gran perquè el paper s’aguanti
i quedi una mica tensat. Col·loca l’anella inferior i ajunta els dos cèrcols amb
una altra corda (cosint de dalt a baix).
I ja ho tens! Només et falta seguir el
ritme... mambo!!!

03. Talla un parell o tres de quadrats
de paper encerat que siguin una mica
més grans que la part superior del
teu test.

04.

Amb el filferro fes dos cèrcols (de
dues o tres voltes segons el gruix del
filferro) que serviran per subjectar el
paper i les cordes. Un de la mida del
diàmetre superior i un altre que quedi a
uns tres o quatre dits de la part inferior
del test, segons la mida que tingui.
Folra’ls amb cinta aïllant.

Més informació a

elculturista.cat
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Sabeu que els nostres mars
estan malalts?
Es calcula que cada any desapareixen unes 30.000 espècies i que, en
els propers cent anys, poden arribar a desaparèixer fins al 50% de les
espècies actuals. Però podem curar-los!

BON PESC

Evitar l’abocament al mar de residus
sòlids, principalment els productes de
plàstic. Penseu que 10 milions de tones
de residus acaben als oceans cada any.
Reciclar, reutilitzar i generar
el mínim de residus.
UI
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AR

Això vol dir, fer un ús
sostenible dels recursos,
no sobrepescar ni capturar
espècies amenaçades
o talles mínimes.

Protegint el litoral
i les aigües marines

C

N

OR
AD

SER U

Protegint
la biodiversitat
i conservant
el medi marí

Cada any milions de tones
de brossa van a parar al mar
i es calcula que, el 2050,
hi haurà més residus que
peixos. Si volem seguir gaudint
dels nostres mars i oceans, hem de
tenir-ne cura. Recordeu que el mar
aporta nombrosos beneficis a la
humanitat i al planeta en general.

Coneixeu la posidònia?

L’ecosistema marí rep
nombrosos impactes
derivats de les activitats
humanes. Com per exemple:
Els vessaments de
petroli que afecten fins
i tot les aus marines.
L’abocament de plàstics
que són ingerits per animals
com les tortugues.
L’ancoratge
d’embarcacions de
lleure que malmeten
ecosistemes bentònics
com les praderies de
plantes marines.

És una planta exclusiva del mar Mediterrani
i forma un dels ecosistemes més importants
pel manteniment de la biodiversitat. El seu
creixement és molt lent, les seves tiges poden viure més de cinquanta anys. Serveixen
com a refugi de moltes espècies per criar i
com a hàbitat d’espècies protegides. Filtra
i neteja l’aigua, i les fulles marrons que
perd serveixen per fixar l’arena durant
l’hivern. El retrocés de les grans extensions
de posidònia ja és una realitat a causa
d’accions humanes, si aquesta planta desaparegués,
les conseqüències per a
la Mediterrània serien
dramàtiques.

NOU ESPAI INFANTIL DE DIAGONAL MAR

Un espai creatiu fet a partir de materials sostenibles
en el qual els més petits, de 4 a 12 anys, podran
submergir-se en la màgia del mar d’una forma divertida i didàctica.
Gratuït. De 4 a 12 anys

*Els menors de 4 anys podran entrar acompanyats d'un adult.
De dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h.
Dissabtes i festius d'obertura de 12.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 21.00 h.

www.diagonalmarcentre.com

Il·lustració: Roger Padilla

La Caldera

L’entrevista

«Entenem la dansa com a expressió i com a manera
de relacionar-nos amb el nostre cos, el moviment
i l’espai, des d’un punt de vista artístic i creatiu.»

Com va néixer La Caldera?

L’ENTREVISTA

Òscar Dasi i Cristina Riera
DIRECTOR CREATIU DE LA CALDERA
COORDINADORA DE LA PROGRAMACIÓ DEL CENTRE
Per: Núria Puyuelo

Òscar Dasi: Va néixer el 1995 a partir d’un grup de coreògrafs que necessitava un
local d’assaig per a les seves produccions. L’Álvaro de la Peña, un dels creadors,
va trobar un edifici industrial a Gràcia, de diverses plantes diàfanes, i va aconseguir
associar tots els creadors, que al principi eren nou. Es van quedar aquell espai,
a tocar la plaça de la Virreina, i amb el temps va anar evolucionant. Més enllà
dels seus assajos i de les seves produccions, van generar altres activitats. Oferien
l’espai a altres companyies que necessitaven un lloc on assajar, i van obrir una
convocatòria per a residència de creadors externs i un programa de formació amb
professors internacionals, entre altres activitats. Dels creadors inicials de La Caldera alguns van marxar i es va incorporar nova gent. El 2012 van tenir problemes
amb el lloguer del local de Gràcia i van haver de marxar de la seu.
Cristina Riera: El 2014 ens van cedir l’espai on estem ara, a les Corts. És un espai
de l’Ajuntament que havia estat cedit al cinema Renoir i que havia quedat abandonat. Era molt fàcil condicionar-lo per a La Caldera. A partir de llavors, La Caldera
va passar a formar part del programa de fàbriques de creació de l’Ajuntament de
Barcelona. És un espai públic però gestionat per una associació de creadors amb
una vocació pública. El 50% de l’espai està destinat als socis creadors i l’altre a
l’ús públic, que se centra sobretot en un programa de residències que oferim per
a creadors professionals de dansa. A partir d’aquí, es van començar a crear tot un
seguit d’activitats de formació, d’enriquiment, d’intercanvi, entre els creadors. També hi ha tot un altre àmbit d’obertura al públic amb l’objectiu de compartir processos
de creació i espectacles ja finalitzats.

Quin és l’objectiu de La Caldera?
Ò.D.: Donar espais als creadors perquè puguin desenvolupar la seva feina. La
dansa és un mitjà que està molt combinat, fa servir molts llenguatges, genera contextos de trobada, d’intercanvi. Obrim la dansa a la ciutadania, apropant-la i fent-la
accessible, però no entesa com una escola de dansa. No apropem la dansa com a
tècnica sinó que l’entenem com a expressió i com a manera de relacionar-nos amb
el nostre cos, el moviment i l’espai, des d’un punt de vista artístic i creatiu.
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A La Caldera s’hi fan moltes activitats, algunes de les quals les duen a terme els
mateixos socis de La Caldera. Per exemple, l’Álvaro de la Peña desenvolupa el
projecte de Barris en Dansa, que està format per gent de diversos barris de Barcelona i que consisteix a crear un espectacle de dansa, que s’acaba presentant a
La Caldera, a alguns teatres de la ciutat i al Mercat de les Flors. En la creació de
l’espectable, hi participen cap a un centenar de persones de totes les edats. I la
gent que participa a Barris en Dansa s’hi enganxa. I això ha generat altres tallers,
com el projecte Complicitats en Dansa, que és gent que prové de Barris en Dansa
i que vol continuar amb la pràctica de la dansa. Un altre dels programes és Más
45, desenvolupat per Sebastián García Ferro, soci de La Caldera, per a gent de
més de 45 anys.

I entre les activitats infantils que programeu, destaca el Dansalabo. En què
consisteix?
Ò.R.: És un programa que es va posar en marxa quan vam venir a les Corts. Per
apropar-nos a la gent del barri, vam començar a oferir tallers familiars un cop al
mes amb diferents creadors. La proposta va agradar tant que ens vam plantejar de
fer-ne una programació més estable. I amb el nom de Dansalabo vam crear aquest
programa, per a nens de 6 a 8 anys, els divendres. Els tallers els fan creadors
professionals que fan una proposta molt personal i lliure. Treballen amb el cos i el
joc, amb objectes, amb l’audiovisual... Són propostes molt diferents, que valoren
molt les famílies. És un espai d’experimentació, d’exploració del cos amb els altres,
i que ofereix diverses possibilitats.

Teniu altres activitats infantils programades?

Organitzem sis o set tallers familiars l’any, els dissabtes a la tarda, en els quals els
nens venen acompanyats. És un espai intergeneracional, molt valorat pels pares
i les mares. Són propostes totalment lliures per part dels creadors que sempre
parteixen del joc i l’experimentació des del cos. Els tallers i els creadors també van
canviant perquè les propostes siguin diferents.
Ò.D.: Els creadors són els primers interessats a experimentar en aquests espais
d’interacció entre nens i adults. Poden posar en pràctica dinàmiques de les quals
ells també aprenen.
C.R.: És un espai enriquidor per a tots, per als pares, els nens i els creadors. Hi ha
creadors que han acabat desenvolupant propostes escèniques a partir d’aquests
tallers.

I per a escoles?
Ò.D.: Tenim programes dirigits a escoles. Tenim molta cura amb el tipus d’espectacles que programem. Per exemple, oferim espectacles de residents que tenim a
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La Caldera o busquem espectacles de qualitat que tinguin sentit per als nens i que
els permetin treballar amb la dansa i l’expressió. Programem un espectacle per a
cada cicle escolar, i amb primària tenim tallers per fer a l’escola abans de venir a
veure l’espectacle. Alguns dels espectacles que es fan per a les escoles després
els programem el cap de setmana per a les famílies.
També hi ha un programa per a secundària que es fa amb un creador o un col·lectiu
de creadors que estan de residents en un institut de la ciutat. Allà desenvolupen un
procés de creació amb la participació d’un grup d’alumnes de l’institut.

Es treballa poc la dansa a les escoles?
C.R.: Molt poc. Hi ha algunes propostes massives, en què hi participen totes les
escoles de Barcelona, com el Dansa Ara i Tot Dansa. Però són propostes de dansa
molt construïdes.
Ò.D.: En canvi, nosaltres entenem la dansa com una manera d’obrir els espais de
percepció de les cultures del cos. Jo sempre parlo de les cultures del cos. A les
escoles i a la nostra societat, la cultura del cos és l’esportiva i la competitiva, i es
basa en la imatge. Però això no és real. Hi ha moltes altres cultures del cos. Els
joves reben informació constant. Amb ells, no treballem tant el ball en si, sinó la
relació i l’experimentació a partir del cos, maneres d’estar al món, amb els altres,
de comunicar-se entre ells, el respecte al seu cos i al dels altres. Intentem, a partir
d’aquestes pràctiques i propostes, trencar aquests patrons tan fixats per la societat.
Oferim un espai on els nens es puguin definir, sentir-se i on es permetin ser permeables als cossos dels altres.
C.R.: Als tallers els nens creen una cosa junts, i això fa que es treballin moltes
coses: l’escolta, del respecte conjunt i la diversitat de l’altre. El voler explorar des
d’aquest lloc. Descobrir com podem construir una cosa amb l’altre.
Ò.D.: Els oferim espais de relaxació, de silenci... tenir un lloc per escoltar el seu
propi cos. La dansa i la pràctica del cos tenen la capacitat de generar espais de
construcció de comunitat. A partir del cos és com ens coneixem, com ens toquem,
com ens comuniquem i com ens pensem.

La Caldera és un centre de creació de dansa i arts escèniques situat al barri
de les Corts que es dedica a les pràctiques artístiques que parteixen del cos i el
moviment. La seva activitat se centra a acollir i acompanyar els processos dels
creadors i proposar contextos innovadors per compartir els resultats. Parlem amb
l’Òscar Dasi, el director creatiu de La Caldera, i la Cristina Riera, coordinadora
de la programació que ofereix el centre.
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