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Sopa
EDITORIAL

Prepareu els canons de confeti perquè estem d’enhorabona:  amb aquest número 
celebrem els 5 anys d’El Culturista, quan vam llençar la primera revista dedicada 
a la neu. Estem contentíssims, honestament no ens imaginàvem ni arribar a l’any! 

Hem aconseguit poder fer el que ens agrada i com ens agrada gràcies a tots els 
col·laboradors que ens han acompanyat des del primer dia, els anunciants que 
confien en nosaltres i tots els culturistes que ens aneu llegint i compartint. 

És un número d’aniversari molt hivernal, la sopa és la protagonista! A quin infant 
no li agrada la sopa, deixant de banda la Mafalda. És el plat estrella per a les nits 
fredes. Arribar a casa i sentir la flaire de caldo és transportar-se a la infància, la carn 
d’olla de l’àvia per Nadal. El debat de si són millor els pistons o la pasta maravilla. 

Us hem seleccionat els millors locals on refugiar-se a menjar una bona sopa, una 
llista de les cites amb la cultura popular de desembre i gener, propostes de dansa, 
circ, exposicions i tallers, etc.

I recuperant el que dèiem en aquell primer número… de les ganes de compartir 
la ciutat i la cultura amb els nostres, neix l’esperit de ser culturistes, perquè hi ha 
vida abans de les dotze del migdia, i perquè la ciutat no para i els infants, tampoc. 
Seguim envaint la ciutat de culturistes!

El Culturista





Hi ha màquines que ens preparen el cafè, que ens renten la roba, que ens eixuguen 
els cabells, que ens escalfen l’aigua, que ens la refreden i que fins i tot ens la congelen! 
Hi ha màquines de cosir, de fer gelats i de fer pastissos. Màquines grans, mitjanes i 
maquinetes!
Aleshores, hi ha o hi pot haver també màquines per crear obres d’arts? Màquines que 
facin quadres amb pintura de colors, escultures tallades en marbre o potser art con-
temporani que ens facin reflexionar sobre la societat? Qui les podria haver inventat? 
Un científic o potser un artista?
Des del MACBA ens proposen aprofitar els mesos més freds de l’any per entrar en 
calor descobrint el que poden arribar a fer les màquines. Una activitat de la mà del duo 
artístic Lolo & Sosaku per treure’ns la mandra dels diumenges al matí i atrevir-nos a 
alliberar les màquines.  
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ARTS PLÀSTIQUES

Proposta culturista / 01

Alliberar les màquines 
Per: Marta Rosell Chust

MACBA
Diumenges 8, 15 i 22 de desembre; 12, 19 i 26 de gener, i 2 de febrer d’11.30 a 13 h 

De 6 a 12 anys / 3 €
macba.cat

Fotografia: Lolo-Sosaku- 
Studio-Photo-cecilia-diaz-betz
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Voleu saber com és un dia a la jungla? Quins animals i plantes hi viuen? Com es 
relacionen els éssers que l’habiten? Fan migdiada? Com es transforma la jungla 
quan cau la nit? La nova producció familiar del col·lectiu Big Bouncers convida els 
més petits a descobrir què passa en aquest petit ecosistema al llarg d’un dia a tra-
vés d’un viatge oníric per la jungla on apareixen tota mena d’éssers, formes, colors 
i sons. Un espai en què conviuen diferents cossos, que es camuflen, brillen, floten, 
reboten, s’estiren i es transformen constantment.
Jungla evoca el desig innat dels infants per explorar i ho fa amb una invitació per 
endinsar-se en una jungla vital, colorista, plena de vegetació i de diversos ani-
mals. Amb aquest conte visual, interpretat per tres ballarines, descobrireu un món 
immens, perillós, però també ple de diversitat i de grans aventures. Un espai no 
explorat, on la sorpresa i la màgia poden aparèixer en qualsevol moment. Tota una 
aposta de la companyia, que amb aquesta peça es proposa el repte de conquerir 
la mirada dels més petits.
El col·lectiu Big Bouncers, format el 2012 per les creadores Cecilia Colacrai, Anna 
Rubirola i Mireia de Querol, s’articula al voltant de tres grans eixos: la creació es-
cènica, la creació de performances per a espais no convencionals i la pedagogia.

Jungla, Big Bouncers
Per: Vanessa Pérez

ARTS ESCÈNIQUES

La Caldera Les Corts
14 de desembre a les 18 h / Familiar (especialment recomanat de 2 a 5 anys)

Durada: 35 min /  5 € - 8 € / lacaldera.info

Fotografia: © Tristán Pérez-Martín



Portugal
Ciutats i paisatges  
en família
És un estat europeu situat al sud-oest d’Europa, limita al 
nord i a l’est amb Espanya, i al sud i a l’oest amb l’oceà Atlàn-
tic i inclou els arxipèlags de les Açores i de Madeira. 

Què s’hi pot fer / visitar
Aterrar a la capital, Lisboa, i passejar 
pels barris de l’Alfama, Chiado i a Santa 
Maria de Belem a degustar un pasteis 
de Belem (1). Enfilar-se pels carrers amb 
tramvia (2). Fer un pícnic al Parc del 
Camp Gran o de Monsanto. 

Pujar al telefèric de Gaia a Oporto (3), 
berenar al Parc de la Ciutat o de Ser-
ralves de la mateixa ciutat, observar les 
rajoles de l’estació de trens de San Ben-
to (4) o fullejar algun llibre a la Livraria 
Lello. 

Divertir-vos al Portugal dos Pequenitos, 
a Coïmbra, un parc temàtic dedicat al 
infants construït el 1940. 

Navegar pel llac d’Alqueva (6), pel riu 
Duero o el Tajo en rabelo. Descobrir la 
regió d’Alentejo o de Ribeira de Pena. 

Visitar la muralla del Castell d’Óbidos, 
contemplar els impressionants paisatges 
de la serra de Lousa (7). 

Anar a alguna de les magnífiques platges 
de l’Algarve i fer alguna excursió amb bi-
cicleta per les ecovies.

Què s’hi pot menjar
El portugesos són els reis del bacallà, a la 
brasa, amb suc o en forma de bunyol, que 
ells anomenen pataniscas (8). També hi 
trobareu sardines i pops boníssims.

Tenen més de 12 formatges amb denomi-
nació d’origen, com per exemple el for-
matge d’Évora (9), el Serpa o el de serra 
d’Estrela. 

A Oporto tenen un plat típic per als més 
golafres: es tracta de les Francesinhas (10), 
 un sandvitx de moltes capes amb carn, 
pernil, ou… i cobert amb formatge fos. 

De dolços no us podeu perdre els pas-
teis de Belem (1), uns pastissets de nata 
cuita boníssims o queijadas de Sintra 
(11) amb canyella. 

@XperienceBarcelona 
Av. Diagonal 512, Barcelona 
Tel. 933659340



Algunes curiositats més
Lisboa és 400 anys més antiga que Roma.

El territori portuguès ha sigut testimoni 
durant els passats 3.100 anys d’un cons-
tant flux de civilitzacions: fenicis, celtes, 
cartaginesos, romans, bàrbars i àrabs han 
deixat la seva empremta.

La llibreria més petita d’Europa està a Por-
tugal, és la Livraria Simão i fa 3,8m2.

El govern portuguès té una llista de 80 pà-
gines de noms il·legals. 

L’Algarve concentra 200 quilòmetres 
de costa, amb un total de 48 platges 
amb bandera blava i 83 tenen el 
Premi de Qualitat d’Or. 

Si hi viatgeu del 25 d’abril al 5 
de maig, a Óbidos se celebra 
el Festival Internacional de 
la Xocolata.

Lisboa Évora

Óbidos

Serra 
de Lousa

Coimbra

Oporto
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El passat mes de setembre el govern basc presentava una normativa encaminada 
a aconseguir que la cuina deixi de ser un espai aïllat on només hi càpiga una sola 
persona (ja que degut a la desigualtat de gènere sol ser una dona). Augmentant la 
mida d’aquest espai (de 5 a 7 m2) i afavorint la connexió visual amb altres zones de 
la casa, el decret introdueix la perspectiva de gènere en l’arquitectura i cerca una 
major equitat i corresponsabilitat en les tasques de la llar. 
Dones, persones grans, infants, persones amb diversitat funcional… Quan es 
dissenya es fa pensant en la població més vulnerable? I en l’impacte ambiental? 
Dissenyar té conseqüències sobre la societat, el medi ambient i l’ecologia. Aquest 
és el principal missatge de Victor Papanek (1923-1998). Teòric i activista, Papanek 
assenyala la capacitat del disseny a l’hora d’aconseguir una societat més justa, 
igualitària i sostenible. 
Tant si sou dissenyadors com si no, deixeu-vos sacsejar per aquesta mostra que 
acull el Museu del Disseny de Barcelona: Victor Papanek. La política del disseny. 
Després de la visita dinamitzada, al taller hi fareu de dissenyadors i alumnes avan-
tatjats de Papanek creant un memory amb el qual hi podrà jugar tothom, també les 
persones cegues. Us imagineu com? I recordeu, tot és política i tot allò que ens 
envolta (excepte la natura) algú ho ha dissenyat!
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ART / EXPOSICIÓ

Proposta culturista / 03

El món de Victor Papanek 
Per: Gemma Esteban

Museu del Disseny
Cada dissabte fins a l’1 de febrer, excepte el 28 de desembre / A partir de 5 anys

3 € per persona. Places limitades  / ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca 





Els experts diuen que la música fa créixer intel·lectualment els nadons, que redueix 
l’estrès, facilita la concentració i afavoreix la creativitat. També en el camp psicomo-
tor presenta avantatges com reforçar el sentit de l’equilibri i el moviment. Res que 
no sabéssim: la música sacseja les emocions i fa remenar el cos. 

Una bona oportunitat per experimentar-ho en primera persona és Twinkle Twink-
le Baby’s Star, una producció pròpia del Servei Educatiu del Palau de la Música 
adreçada a nadons de 0 a 3 anys. El concert espectacle consisteix en una selecció 
musical de cançons populars catalanes i angleses on participen cinc músics i molts 
instruments. 

La veu, la corda i la percussió s’utilitzen des d’una visió musical moderna i integra-
dora que permet ser una manera molt propera de viure una primera vegada amb 
aquest llenguatge que ens permet connectar, expressar i compartir des d’altres 
llocs, sovint menys explorats. 
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MÚSICA

Proposta culturista / 04

Twinkle Twinkle Baby’s Star
Per: Ginesta Llorca

Palau de la Música
Del 21 al 30 de desembre, dissabtes i diumenges a les 11 h i 12.30 h

De 0 a 5 anys / Nadons 8 € | General 14 €
palaumusica.cat





El circ, la dansa, la literatura i la música s’agafen de la mà amb el nou espectacle 
de la Companyia Voël. Ex-Libris és una proposta que trobem en obrir el calaix de 
la tendresa, del rigor, de la minuciositat. Un espectacle que mira directament als 
ulls i no s’amaga de mostrar una societat tecnològica basada en la incomunicació, 
en l’absència de l’observació i de la vivència dels petits detalls; aquells que ens 
acosten a la preuada felicitat. 

A Ex-Libris la literatura pren l’escenari. La música fa que els llibres s’enfilin uns 
damunt dels altres demanant, esperant i desitjant ser llegits, lluitant cadascun d’ells 
per la seva supervivència.

La Companyia Voël incorpora el quadre rus, la bola d’equilibris i la música en direc-
te, i s’allunya de les etiquetes convencionals per compartir amb el públic tot un món 
d’emocions i, per descomptat, del talent, més que emergent, dels seus integrants. 
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ARTS ESCÈNIQUES

Proposta culturista / 05

Ex-libris
Cia. Voël

Per: Olga Portella

SAT! Teatre
22 de desembre a les 12 h i 17.30 h

A partir de 6 anys / Durada: 50 min / 9,50 €
sat-teatre.cat
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ARTS ESCÈNIQUES

El Circ d’Hivern va néixer a l’Ateneu Popular de Nou Barris amb la voluntat de 
crear un espectacle per a tots els públics que fos únic, innovador, de mitjà o gran 
format, i que permetés que els teatres s’obrissin a introduir el circ en les seves 
programacions i acceptar-lo com el que és, un art a l’altura d’altres arts com la 
dansa o el teatre. 
Des de llavors, i ja acumula vint-i-quatre edicions, no és que les coses hagin can-
viat gaire pel que fa a l’obertura dels teatres a les arts del circ. Segueix costant 
trobar espais on poder anar a veure circ de manera habitual, sobretot si és en 
sala, sobretot si és contemporani i sobretot si està enfocat a públic familiar, però 
no necessàriament infantil. 
Aquesta és, doncs, la idea que ha portat Marine Forteau i Marcel Vidal de la com-
panyia Marcel et ses drôlles des femmes a dirigir el Circ d’Hivern d’enguany. Sota 
el títol de SOPA i el que el vent no s’emportà s’enceta un viatge pels laberints de les 
famílies, sobre els seus silencis, hipocresies i conflictes callats que perduren amb 
el pas del temps. Un sopar de Nadal que combina l’humor i la tragèdia i tot el que 
gravita al voltant del tema de la família: l’abandonament, l’absència, la manca, la 
tradició, els hàbits, la vida que passa i els records que defineixen qui som. 
Es recomana molt anar-hi! I sobretot amb infants a partir de 8 anys.

Circ d’Hivern

Ateneu Nous Barris
Del 14 de desembre fins al 21 de gener / A partir de 8 anys

Adults, 12 €; infants, 6 € (de 3 a 14 anys) i aturats, 9,5 €.  / ateneu9b.net

Per: Ione Hermosa

Fotografia: Marta Garcia
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Proposta culturista / 07



/ 07

Si sou dels que us agrada el Nadal, no us perdeu la cita anual a La Pedrera, un 
edifici espectacular que s’omple de llums i màgia per passar tota una tarda amb la 
família. Hi haurà tallers i espectacles de música, màgia i clown.  

Tindreu l’oportunitat de contemplar La caixeta de la Cia. Holoqué, una intensa i 
breu història d’amor prohibit amb titelles hologràfics, una gran aposta de la compa-
nyia Lleidetana. Tindreu cinc minuts, el que dura la corda d’una capseta de música, 
per endinsar-nos en una petita cabana inca i gaudir d’un acurat i bonic espectacle 
de titelles. 

Podreu viatjar fins als anys trenta amb l’Andrew (Toni Cors), Premi Nacional de 
Màgia, un espectacle visual, de màgia teatralitzada i humor gestual acompanyat 
de música que necessitarà la vostra participació. No hi faltarà La Bleda, és a dir, 
l’Helena Escobar, la coneguda pallassa, que vol arribar a Betlem però que no sap 
per on hi ha d’anar… 

I si voleu més espectacles teatrals aprofiteu per veure Boig Nadal, una obra que 
fusiona les arts escèniques del teatre, la dansa i l’il·lusionisme, amb molta, molta 
dosi nadalenca. 

MÚSICA / ARTS ESCÈNIQUES / TALLERS

La màgia del Nadal a La Pedrera

Per: Infraganti

La Pedrera
30 de desembre de 16 h a 19.15 h

A partir de 3 anys /  9 €
lapedrera.com
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Saps què és   
una orquestra  

simfònica?

Il·lustració d’Anna Grimal

L’orquestra simfònica és un conjunt instrumental,  
és a dir, és una agrupació de músics dirigits per un 

director, que interpreten una obra de manera conjunta. 
Està formada per quatre famílies d’instruments:

Vent-fusta
Flauta travessera, oboè, 
clarinet, fagot, flautí, 
contrafagot, corn anglès.

Vent-metall
Trompa, trompeta, 
trombó i tuba.

Corda
Fregada: violí, viola, 
violoncel i contrabaix.
Pinçada: arpa.

Percussió
Timbales, bombo, 
platerets, gong, 
triangle...

1
3

2
4



Coneix de prop la 
Jove Orquestra  
Nacional de Catalunya, 
interpretant músiques de  
Britten, Toldrà, Beethoven 
i Rameau, amb una posada 
en escena a càrrec de Cesc 
Gelabert, que fa un Zoom  
sobre els músics, els seus 
moviments i les seves 
emocions.

Zoom
18 de gener 

12,30 h 
Preu: 12 €   

(10 € si compreu 4 entrades o  

més per al mateix espectacle)

Entrades a  
auditori.cat

Nou  
abonament  

familiar!
De 3 o 5 concerts.  

Estalvia fins a un 40%! 
Més informació a   

auditori.cat
Compra’l ara i bescanvia’l  

per entrades quan  
vulguis!



En Pap i en Rus són dos desconeguts que es trobaran casualment fugint de la 
guerra. Només amb gestos, i amb un gran sentit de l’humor, seran capaços d’ex-
plicar-se els secrets terribles que amaguen i també les seves pors i esperances. 
A poc a poc forjaran una gran amistat i junts donaran forma a tot un món nou que, 
com us podeu imaginar pel títol, serà exclusivament de paper. Totes les produc-
cions de l’espectacle estan fetes de manera completament artesanal, fidels als 
principis de qualitat i autenticitat que han caracteritzat aquesta companyia des que 
va néixer ara fa més de trenta anys. Oblideu-vos, doncs, de les pantalles per una 
estona i prepareu-vos per gaudir d’una obra plena de sentiments on la creativitat 
us sorprendrà a petits i grans.
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ARTS ESCÈNIQUES

Proposta culturista / 08

Papirus
Per: Clara Queralt

CaixaForum
Del 2 al 5 de gener a les 12 h

A partir de 5 anys
 6 €, 50% de descompte clients CaixaBank

caixaforum.es
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Proposta culturista / 09

ARTS ESCÈNIQUES

Reinventar-se, canviar i innovar són paraules que molts utilitzen però pocs 
s’atreveixen a aplicar, perquè comporten risc. Però allà on hi ha talent, la por es 
dilueix i es transforma en sinònim d’avenç, millora i progrés.

I exactament això és Play d’Aracaladanza: mirar endavant. La companyia de dansa 
madrilenya opta aquesta vegada per un gir de 180 graus, i és que després d’anys 
d’homenatjar il·lustres artistes com Miró, El Bosco i Magritte, han optat per centrar-
se en el joc.

I amb què juguen? Amb el so, la coreografia, la il·luminació, el vestuari... Tota la 
tramoia teatral al servei de la imaginació i la creativitat i amb l’únic objectiu de jugar. 
Una simfonia hipnòtica, contemporània, capaç de cosir la distància generacional, 
per teixir una obra que traspassa amb escreix els estereotips clàssics de les arts 
escèniques familiars desembocant en una obra única i intergeneracional.

Play 
Cia Aracaladanza

Mercat de les Flors
Del 3 al 5 i 11 i 12 de gener 18 h (dg 12 h)

A partir de 4 anys / 16 € (menors 14 anys 8 €)
mercatflors.cat

Per: Enric Cerveró

Imatge: Cathy Berberian, Stripsody, 1966. ©   
C.F. Peters Corporation, New York
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Proposta culturista / 10

ARTS ESCÈNIQUES

Als Lluïsos de Gràcia ha arribat un núvol que fa temps que viatja i ha anat acu-
mulant aigua: s’ha fet gris, gran i gros. Ara necessita ploure i voldria fer-ho d’una 
manera que fos profitosa per a tothom! Que regués camps, netegés carrers, omplís 
rius i pantans... Però malauradament mai plou a gust de tothom i segur que algú 
acaba d’estendre la roba, de netejar el cotxe o ha decidit anar d’excursió.

El núvol necessita ploure a bots i barrals! Podrà ajudar a algú o haurà de ploure 
al mig del mar?

Als Lluïsos de Gràcia no plou sobre mullat: aquest conte, basat en una història 
d’Antoni Cuadrench i explicat amb la tendresa i la màgia poètica de Teatre al Detall, 
us captivarà a tota la família.

No feu com qui sent ploure i ajudeu el pobre núvol a descarregar!

El núvol gris, gras i gros,  
Teatre al detall

Lluïsos Teatre
12 de gener a les 11 h, 12 h i 17 h

De 0-3 anys / Durada: 40 min
Preu: anticipada: 8 € nadons / 7 € adults - Taquilla: 9 € nadons / 8 € adults

Per: Clara Drudis



Viu a zones àrides amb penya-segats 
on estableix les seves colònies de 
cria. S’alimenta principalment d’insec-
tes i petits vertebrats; amfibis, rèptils i 
petits mamífers. 

Té el plomatge negre amb reflexos 
metàl·lics verds i púrpures. Es carac-
teritza pel bec vermell, llarg i corbat.

Fa entre

70-80 cm 
pesa entre    

1,1 -1,5 Kg

Què sabem de  
l’ibis ermità?

Consulta la quota que 
més s’adapti a tu a

zoobarcelona.cat

Encara no ets  
membre del Zoo Club?

Uneix-t’hi i ens ajudaràs  
a preservar la biodiversitat  
i a protegir moltes espècies 

amenaçades.
A més, fent-te membre, podràs visitar 
el Zoo totes les vegades que vulguis 
i participar en un munt d’activitats 

exclusives!

IBIS ERMITÀ 
Geronticus eremita

ELS AMICS DEL ZOO

PERILL 
CRÍTIC

És una espècie catalogada per la 
llista vermella de la IUCN en perill 
crític. Ara tan sols compta amb  
una petita població al sud-oest  
del Marroc (prop d’Agadir) i amb  
unes altres encara menors, vesti- 
gials, en sengles localitats de Síria  
(desert de Palmira) i Turquia Birecik).  

Actualment existeixen programes  
de reintroducció d’ocells nascuts  
en zoos a Àustria, Alemanya i fins i 
tot a Espanya, com el zoo de Jerez.  
El Zoo de Barcelona col·labora 
amb aquests programes de reintro-
ducció donant-li suport tècnic.

Al Zoo de Barcelona hi podeu  
veure 4 femelles i 4 mascles,  
arribats fa poc per formar parelles. 



Encara no ets  
membre del Zoo Club?

Uneix-t’hi i ens ajudaràs  
a preservar la biodiversitat  
i a protegir moltes espècies 

amenaçades.
A més, fent-te membre, podràs visitar 
el Zoo totes les vegades que vulguis 
i participar en un munt d’activitats 

exclusives!

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

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

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

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

que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius. 

Selecció culturista





Anne Crahay il·lustra un llibre de cartró perfecte per a mans petites que tot just 
comencen a fullejar llibres. Tinc gana! sap condensar dos dels grans reclams per 
atreure el públic més jove: l’efecte sorpresa de destapar solapes i la repetició. Com 
el conegut joc de la frase maleïda, els infants aniran memoritzant tots els àpats 
que algun golafre està robant. Un llibre que amaga petits secrets que els lectors 
insaciables voldran descobrir una vegada i una altra. Un joc per compartir entre 
infants i adults.

Tinc gana!
Anne Crahay 

Combel

Per: Infraganti
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Vet aquí dues autores cabdals en la literatura catalana. Durant les dècades dels 
anys seixanta i setanta, l’escriptora i pedagoga M. Àngels Ollé va escriure desenes 
de libres infantils d’iniciació a la lectura i la il·lustradora Carme Solé Vendrell, pre-
miada i reconeguda arreu del món, va il·lustrar molts d’aquests llibres. Segur que 
molts de vosaltres els recordeu! 

Cullera de sopa és el recull de quatre contes publicats a finals dels setanta i que 
ara recupera amb gran encert Estrella Polar. En aquests contes es treballa la com-
prensió lectora, l’ús dels adverbis i el vocabulari que utilitzem per situar-nos en 
l’espai a través de conceptes com lluny i a prop, dins i fora, aquí i allà o al mig, al 
voltant i al costat.

En aquests contes, el text i la il·lustració comparteixen una simplicitat comunicativa 
que ajuda l’infant a seguir bé la història i a iniciar-lo en el món de la lectura. Un 
bàsic que no pot faltar en aquesta etapa d’aprenentatge!

Cullera de sopa
M. Àngels Ollé

Il·lustracions: Carme  Solé Vendrell
Estrella Polar

Per: Luz Verdaguer
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Sopa de ratolí
Arnold Lobel

Kalandraka

Per: Marta Gil

17
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Aquesta és la història d’un ratolí a qui li agrada molt llegir i d’una mostela amb molta 
gana que un dia caça el ratolí al bosc i decideix fer-ne una sopa. Però com es fa 
una bona sopa de ratolí? La mostela sembla que en té prou amb el petit rosegador, 
però el ratolí, dins l’olla i a punt d’anar al foc, li assegura que la sopa, perquè surti 
ben gustosa, ha de dur alguna cosa més, alguna cosa especial, infal·lible: contes. 
La pobra mostela, però, no en sap ni un i per això el ratolí n’hi explica quatre, 
cada un dels quals es traduirà en algun ingredient que la mostela haurà de sortir a 
buscar. Se’n sortirà? 

Un conte entranyable que n’acaben sent cinc, amb un final rodó i senzill. Un clàs-
sic d’Arnold Lobel publicat per primera vegada als anys setanta i que ara que ve 
l’hivern podem assaborir mentre als fogons anem preparant una sopa deliciosa per 
fer-nos passar el fred. 

primers lecto
rs





Amb el lema «Hem vingut a jugar i a divertir-nos», s’obre un llibre excepcional: tant 
per la qualitat com per la singularitat. Perquè, gràcies a la creixent conscienciació 
ecològica, cada vegada estem més acostumats a propostes lúdiques basades en 
el reciclatge i la reutilització, però en canvi no és tan habitual que, partint d’aquesta 
base, es proposi el que proposa Cocina craft: disparar la creativitat i motricitats dels 
infants a través d’un manual de cuina... manual!

Els autors, efectivament, ens proposen treure tot el suc, o tot el tall, als aliments 
més habituals del mercat (verdura, fruita, pasta i arròs, peix i marisc, carn i avi-
ram, ous…) per reproduir-los amb materials reutilitzats que solem tenir desats als 
calaixos de casa (taps de pots, bastonets de fusta, oueres, pega, baietes, tisores, 
envasos de plàstic...).

Amb un bon davantal de cuina i un barret de xef (instruccions incloses!), ja podem 
submergir-nos en les vint-i-cinc suculentes receptes de temporada del llibre, amb 
una calentona sopa de minestra al capdavant. L’únic, però, que hi trobem, al llibre, 
és que les fotografies que acompanyen cada recepta són tan llamineres que costa 
moltíssim no clavar-hi queixalada!

Cocina craft  
Laia Falcón  

Disseny: Joana Casals i Pau Santanach  
Fotografia: Bito Cels

Gustavo Gili
Per: Martí Crespo
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Som el que mengem o mengem el que som? 

Anke Kuhl i Alexandra Maxeiner —les autores de Que bo!— parteixen de la cer-
tesa que tots els éssers vius, i concretament els humans, mengem. Però què 
mengem i què no mengem? Què mengem per esmorzar? Quan sopem? Amb qui 
compartim els àpats? Què està considerat de bona educació quan som a taula? 
Quines són les especialitats culinàries de casa nostra? Les respostes poden ser 
moltes i molt diverses, tot depèn des del lloc del món des d’on t’ho miris.

Tothom menja i tots tenim la capacitat de percebre els quatre gustos principals: 
amarg com el cafè, àcid com el kiwi, salat com les sardines i dolç com les panses. 
Tant se val si t’agrada més el dolç o el salat... no és cap secret que tots tenim aquell 
menjar preferit que només pensar-hi se’ns fa la boca aigua. 

Això sí, ja ho sabem: s’ha de menjar de tot i no abusar de res. I sí, quan diem tot... 
també hem d’incloure la verdura i el peix! Al final tot és més senzill del que sembla, 
el cos és savi i ens demana en cada moment allò que necessitem. Només hem de 
saber escoltar-lo.

Que bo!
Anke Kuhl

Il·lustracions: Alexandra Maxeiner
Takatuka

Per: Ginesta Llorca
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Nadal!



cruilla.cat

A partir de 9 anys

A partir de 2 anys A partir de 4 anys

A partir de 7 anysA partir de 4 anys

Pep i Mila a la banyera
Yayo Kawamura 

La banya de l’unicorn
Beatrice Blue

Un banquet bestial
Emma Yarlett

Il·luminapor
Lucy Brownridge/Carnovsky

Els Forasters del Temps 8. 
L’aventura dels Vallbona als 

antics jocs olímpics
Roberto Santiago 

Karate Kid
Robert Mark Kamen  
/ Kim Smith

A partir de 8 anys



megustaleerinfantil.com

Hi havia una vegada una jove princesa 
a la que NO li agradava prendre el te 
amb les altres princeses, ni posar-se 
vestits amb llacets brillants, ni anar al 
ball per conèixer el seu príncep blau. 
Una història per a totes les edats. Amb 
les precioses il·lustracions d’en Martin 
Badia que donen vida a aquesta 
princesa guerrera.

Què fan l’Elmer i els animals de 
la selva per Nadal? Una nova 
aventura de l’elefant multicolor 
preferit dels més petits!

En Talpet Terratrèmol és el protagonista 
d’aquesta història sobre la hiperactivitat 
i sobre com aprendre a canalitzar 
aquesta energia desbordant i lluminosa 
sense prejudicis i des de l’amor.

L’Adriana, la Virginia i la Martina 
tenen grans somnis, però la banda 
del senyor Nohoaconseguiraspàs els 
ha omplert les butxaques de pedres 
perquè no puguin volar. Un conte que 
convida a lluitar per un mòn més just 
per a totes les dones. 

6 contes curts i entranyables per fer 
que els nens aprenguin a ser feliços 
des de petits. Temes tan importants 
com el poder de les paraules, el valor 
de les coses, la confiança en un 
mateix,explicats d’una manera amena i 
comprensible per a tots. Històries que 
t’ajudaran a crear un ambient positiu i 
a preparar-los per al futur.

La  
Princesa  
NO
Martín  
Badia  

Quan  
les nenes 
volen alt
Raquel  
Díaz  
Reguera 

Elmer  
al Nadal
David  
McKee  

Talpet 
Terratrèmol
Anna Llenas 

Arriba l’esperada continuació 
del clàssic de la literatura infantil 
L’ovelleta que va venir a sopar, 
que ja ha venut més de 100.000 
exemplars. Un llibre brillant sobre el 
valor de fer caure les barreres  
i posar en dubte els estereotips.

Llops que  
van venir  
a sopar
 Steve  
Smallman 

De gran vull  
ser feliç
Anna Morató 
García  



Llums, estrelles, garlandes, 
regals... atreveix-te a descobrir 
els secrets que amaga el Nadal.
19,95 euros / A partir de 6 anys

Llibres de cartró amb un 
protagonista molt estimat pels 
més petits, el MIC.
12,95 euros / A partir de 2 anys

lagaleraeditorial.com

Llibres de cartró amb lletra 
majúscula amb les tradicions 
que més agraden als nostres 
petits lectors.
12,50 euros / A partir de 2 anys

El Secret del Nadal
Oriol Canosa 
Cuchu (il·lustr.)

Què fa el Mic?
El Mic i els  
seus amics

Els Reis d’Orient
El Caganer



cossetania.com

Sopars 
fàcils, 
ràpids  
i sans

50 escapades  
en família a  
indrets naturals 
prop de Bcn

Jo visc a… 
Barcelona  
del Patufet

Gran 
llibre dels 
dinosaures

El meu  
primer  
hortet

Catalunya 
prehistòrica

68 receptes d’Inés Bruton, idees 
saludables i nutritives, fruit d’anys 
d’experiència com a cuinera, per 
facilitar la preparació del sopar a 
diari. Un llibre per a tota la família!

Recull de 50 escapades a la natura 
fàcils i accesibles per conèixer tot un 
seguit d’indrets de marcat potencial 
paisatgístic i ecològic de la zona.
Totes les rutes venen acompanyades 
de bons consells turístics i de les 
indicacions més completes per 
passar un gran dia a la natura. 

En aquesta nova col·lecció 
descobriràs, de la mà del Patufet, 
protagonista d’un dels contes populars 
catalans més coneguts arreu, la 
història i la vida de la teva ciutat, en 
aquest cas de Barcelona i, de retruc, 
també de Catalunya. Conèixer el 
lloc on vius pot ser una experiència 
divertida i enriquidora, i, més encara,  
si tens un guia tan excepcional.

Aquest àlbum il·lustrat de gran format 
aplega dos llibres en un sol volum: el dels 
dinosaures més grans i el dels dinosaures 
més petits, per adquirir coneixements 
sobre la prehistòria i l’evolució.

El primer manual de jardineria per 
als més petits d’Emmanuelle Kécir- 
Lepetit, amb il·lustracions de Laurie 
de Brondeau. L’obra conté informació 
molt visual i didàctica que ajudarà a 
comprendre el cicle de les estacions, 
com adaptar l’hortet a l’espai que 
tinguis, com escollir les plantes, etc.

Roc Olivé i Guillem Orlandi fan un 
recorregut pel patrimoni paleontològic 
més important de Catalunya. Quins 
animals vivien a Catalunya fa milions 
d’anys? Com eren els ecosistemes 
que habitaven? L’estudi de les roques 
sedimentàries que afloren arreu del nostre 
país i dels fòssils que contenen pot donar 
resposta a aquestes preguntes i fer-nos 
una idea de com eren els ambients 
passats i la fauna i flora que els ocupava. 





zahoribooks.com

La humanitat s’ha relacionat estretament 
amb els animals al llarg de la història. 
Per això no és estrany que alguns dels 
personatges més importants de la història 
els hagin agafat afecte. Des de l’estornell 
de Mozart, que l’ajudava a compondre, 
fins al cérvol de Frida Kahlo: tota una 
enciclopèdia de l’amor animal.

Monstres  
de veritat
Marie  
G. Rohde

Amistats  
animals
Ana Gallo / 
Katherine Quinn

Els monstres existeixen de debò i 
no s’amaguen sota el llit, ni al fons 
de l’armari... Corren lliures per tot 
el planeta. Cap adult ens hi deixaria 
acostar i, tot i així, la majoria segueix 
alimentant-los com fossin mascotes 
i no monstres! Ha arribat l’hora de 
plantar-los cara!

Apunta’t al  CLUB DEL PETIT ACTIVISTA  
i lluita pel nostre planeta!

El nostre planeta està en perill  
i només herois com tu poden salvar-lo!

zahoribooks.com



blackiebooks.org

COL·LECCIÓ GOS PUDENT

Gos Pudent i Gos Pudent va a l’escola
Colas Gutman, il·lustrat per Marc Boutavant

12,90 €
En Gos Pudent viu en un cubell d’escombraries amb el seu amic 
inseparable, en Gatxafat. Fa olor de sardines, està ple de puces i 
el seu pèl sembla una catifa vella. I per si no fos prou, és bastant 

ximplet. Malgrat tot, té un cor molt gran i és pur optimisme i alegria. 
Un antiheroi inoblidable!

La Casa dels Ratolins, volum 5.  
El Sam i la Júlia al circ
Karina Schaapmann
17,90 €
Les classes s’han acabat i el Sam i la Júlia  
es preparen per a un gran estiu. Un bon dia 
el circ arriba a la casa! La nova entrega d’una 
col·lecció que no deixa de sorprendre amb 
escenaris increïbles i infinitat de detalls  
fets a mà.

COL·LECCIÓ LA CASA DELS RATOLINS

* * *



librosdelzorrorojo.com

La meva casa al bosc
Laëtitia Bourget / Alice Gravier

Senyor Gat
Blexbolex

Migrants
Issa Watanabe

Retratos Animales
ZooPortraits / Yago Partal

A partir de 3 anys  
En aquest àlbum, en format acordió 

de 4 metres de llarg, un entusiasta 
amfitrió ens explica com arribar 

a casa seva: travessem el poble, 
creuem el pont, passegem a la vora 

del riu… A l’altra cara del llibre, 
deixem les sabates, recorrem les 

habitacions i sortim al jardí.

A partir de 5 anys
D’un dia per l’altre, el Senyor Gat s’ha 
convertit en un gat de carrer. Vestit 
amb les seves botes vermelles i una 
gorra que troba a les escombraries, 
comença a ordir un pla per 
aconseguir menjar. Un conill serà el 
seu company d’aventures. I l’ajuda 
d’una nena, l’Elodie, farà donar la 
volta a aquesta divertida història.

Un llibre àlbum amb unes imatges 
d’una força extraordinària que narren 

sense paraules el viatge d’un grup 
d’animals que deixa enrere un bosc 
desolat, casa seva, i es prepara per 

enfrontar reptes, creuar fronteres. Un 
àlbum que obre els ulls i introdueix el 
lector en un context d’una migració, 

animant-lo a prendre part en la història.

A partir de 6 anys 
Setanta personatges, entre els quals 
hi ha algunes de les espècies més 
amenaçades del planeta, miren a 
l’objectiu d’aquest singular fotògraf, 
Yago Partal, creador d’un divertit joc 
d’humanització i moda en el qual 
conviuen art, informació i denúncia.



editorialflamboyant.com

Capbussa’t a les profunditats de l’oceà 
i descobreix les criatures marines que 
hi viuen i els hàbitats subaqüàtics. 
Un llibre a tot color amb increïbles 
il·lustracions i un format que agradarà 
als petits col·leccionistes i apassionats 
per la natura.

Descobreix aquesta nova forma 
d’explicar El Monstre de Colors i 
sorprèn els més petits de la casa!
Inclou un exclusiu teatrí de cartó i 
22 làmines que us permetran gaudir 
d’una experiència màgica.
El regal perfecte d’aquest Nadal!

Com han arribat unes ostres fins a 
d’alt d’una muntanya? Després de 
milions d’anys la Terra té molt per 
explicar-nos. L’Alex Nogués ens 
guiarà pels misteris de la geologia en 
aquest preciós i apassionant àlbum 
il·lustrat per la Miren Asiain Lora.

L’Otto passeja per la ciutat
Busca i juga, llegeix i aprèn vocabulari. 
Viatja amb l’Otto per tota la ciutat i 
descobreix un món ple de color, detalls i 
humor. Inclou un mapa perquè els infants 
puguin navegar pel llibre i endinsar-se dins 
del microcosmos de la ciutat.

El Monstre de Colors  
kamishibai

Un milió 
d’ostres  
dalt de la 
muntanya

Món humà activa en el lector 
la curiositat i unes ganes 
insaciables de saber. Obriu 
les portes del coneixement  
i deixeu-vos fascinar.

Món 
humà 

Atles 
d’aventures 
oceans



meandmineworld.com



editorialflamboyant.com



elcepilanansa.com

Aquest Nadal... 
regala cultura popular! 

Aquestes festes juga i aprèn amb tota la família. 

Per als futurs arquitectes

Per als que crearan històries 

Per als que volen ser pintors

100 Gegants  
per pintar

Llibre 
d’adhesius  
dels Gegants

Puzle  
del  
Nadal

Puzle  
del  

Gegants

50 dracs  
per pintar

Llibre 
d’adhesius  

del Bestiari



Comptanúmeros
Susie Hammer

A partir de 3 anys

Alícia al país de les meravelles
Anne Laval
A partir de 4 anys    

mtm-editor.es

Emparella les aus
Christine Berrie     
A partir de 5 anys     

Aquests alegres animals et donen la 
benvinguda al món dels números. 

Descobreix totes les possibilitats! Amb 
aquest llibre l’infant podrà associar una 

fitxa, que representa la unitat, amb un 
animal i així fins arribar a la desena. També 
podrà identificar la forma que té el numeral 

i recórrer el camí des que pot nomenar el 
número fins a reconèixer les quantitats.

Troba la fulla 
Holly Exley

A partir de 5 anys
Mostra les teves habilitats en 

aquest brillant joc de fer parelles. 
Feu coincidir les fulles amb els 

seus arbres: qui obté més parelles 
guanya. Apreneu a distingir el freixe 
del sassafràs i descobriu quin arbre 
té flors amb olor de síndria. Aquest 

joc divertit i educatiu és el regal 
ideal per als amants de la natura de 

qualsevol indret.

Emparella el mascle i la femella de  
25 espècies d’aus de tot el món en aquest 
preciós joc de memòria il·lustrat. Per jugar-hi, 
col·loca les targetes cap per avall i intenta 
recordar on es troba la parella corresponent. 
Aconsegueix més parelles que el teu oponent 
per guanyar! Amb un munt d’espècies: l’òliba 
comuna, la mallerenga blava, l’estruç, el 
guacamai... Aquest joc tan divertit i  
educatiu és el regal perfecte per als  
amants de les aus de tot el món.

Aquesta vegada les aventures de l’Alícia 
passen a la ciutat i res no és com 
explicava el clàssic. Amb les 20 peces 
de puzle il·lustrades per les dues cares 
que hi ha incloses en aquesta capsa, 
els petits podran crear els seus propis 
contes, combinant les escenes i jugant 
amb els finals alternatius que proposa.



comanegra.com

On és l’Estel·la?  
Festes i tradicions catalanes
Toni Galmés

Quin joc més bèstia!
Joaquim Carbó

Viatge al poble de les trenta 
senyoretes
Mercè Rodoreda i Dani Torrent

L’Estel·la s’ha perdut entre les millors festes 
del país. Seràs capaç de trobar-la entre la 
gentada? Una proposta a l’estil “On és en 
Wally” perquè els petits lectors, acompanyats 
de tota la família, coneguin d’una manera 
divertida quines són les festivitats tradicionals 
catalanes: cercaviles, carnestoltes, Sant 
Jordi, correfocs, jornades castelleres, balls 
tradicionals… i fins i tot alguna de nova, com 
la festa dels Súpers o Halloween! 

Una antologia dels millors contes per a 
infants i joves de Joaquim Carbó, triats per 

ell mateix, amb deu d’inèdits. Els seus relats, 
protagonitzats per intrèpids i carismàtics 

personatges, llencen un ventall de missatges 
sobre la superació personal, la família, 

l’empatia... De cada conte, els joves lectors 
en trauran, segur, un bon aprenentatge.

Una bona oportunitat per conèixer, des 
de ben petits, una de les escriptores 
catalanes de més renom internacional. Un 
relat breu sobre un poble on hi viuen unes 
senyoretes immaculades i els seus gats: 
uns personatges i escenaris encantadors 
que cobren vida gràcies a les fantàstiques 
il·lustracions del premiat Dani Torrent.
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Els qui l’estiu del 1991 teníem entre, posem, cinc i quinze anys, una cançó omni-
present ens feia remenar els malucs i alhora ens esverava la imaginació. D’una 
banda, el títol —de veritat que un plat de gust sospitós com la sopa de cargol 
mereixia una cançó?— i de l’altra, bona part de la lletra, en un idioma estranyíssim. 

Han passat els anys, ens hem convertit en adults amb inquietuds diverses i algunes 
d’elles ens duen a recuperar el fil d’aquella tonada canicular preolímpica amb la 
voluntat de transmetre-la a les generacions posteriors. Cal explicar que darrere 
d’aquells gairebé cinc minuts irresistibles hi havia Banda Blanca, un col·lectiu mu-
sical d’Hondures. La peça, però, no era més que una adaptació de «Conch Soup», 
del cantant de Belize Chico Ramos. L’original era en llengua garifuna, pròpia d’un 
grup ètnic de la zona, i la versió de Banda Blanca que va triomfar arreu en va 
mantenir un grapat de frases sense traduir al castellà. Ja ho tenim, doncs, vet aquí 
l’explicació d’aquells versos que cantàvem (i cantem!), repetint com lloros: «Wata-
negui consup, iupipati iupipati!».

Sopa de caracol
«Banda Blanca»  

EMI (1991)

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Sospitem que, almenys fora dels Estats Units, no es té gaire present aquesta petita 
meravella que a mitjan anys setanta va unir Carole King amb un dels noms que ben 
sovint esquitxen les pàgines d’aquesta publicació: Maurice Sendak. Really Rosie 
és un projecte que uneix cançons de King amb històries, personatges i lletres de 
l’autor d’Allà on viuen els monstres, entre ells l’aleshores ja clàssic Chicken Soup 
with Rice. La seva primera encarnació va ser un migmetratge d’animació que va 
emetre la CBS, del qual es va extreure i comercialitzar un disc amb les seves can-
çons i algunes més. Posteriorment, la iniciativa es va traslladar als escenaris i amb 
el temps es va convertir en un muntatge de teatre musical per a tots els públics que 
periòdicament treu el cap a la cartellera de l’Off-Broadway. Musicalment és una 
delícia que no té res a envejar a l’obra per a adults de Carole King. Càlida, imagi-
nativa, tendra però gens tova. Trenta-tres minuts per gaudir en família o en solitari, 
testimoni en solfa d’una de les aliances de talents més felices que hem rescatat del 
passat els darrers temps.

Really Rosie
«Carole King» 
Ode/Epic (1975)

Per: Borja Barbesà 

MÚSICA
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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?

Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar
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Sopa de ganso
1933

62

Ha arribat el dia que el bagatge que 
us dona haver arribat a la lliçó nú-
mero 30 us faci menys receptius a 
segons quins prejudicis i obriu la 
vostra ment esmolada a altres mane-
res d’explicar històries. Avui creuem 
una línia en aquesta hemeroteca i 
us parlaré d’una pel·lícula en blanc i 
negre. Us asseguro, i que em retirin 
el títol de professor si no és així, que 
si us deixeu portar per l’esbojarrada 
comèdia que us proposo, al cap de 
poc se us haurà oblidat que està fil-
mada en blanc i negre. Amb Sopa de 
ganso descobrireu un dels cims de 
l’humor absurd en companyia dels 
Germans Marx, personatges capaços 
de fer perdre els nervis a la resta de 

la humanitat, com quan a vosaltres 
us agafava per fer la vida impossible 
als vostres progenitors amb bromes 
de l’alçada de «caca, cul, pet». Per 
què us feia gràcia? Perquè és ab-
surd, no té sentit, però incomoda els 
altres. Ben bé el mateix que Groucho, 
Chico, Harpo i Zeppo, tot i que ells 
ho facin de manera més elaborada i 
àcida. Però la pel·lícula té també un 
registre més elevat que pot agradar 
als adults amb qui conviviu i és molt 
adequat per als temps que corren: 
Sopa de ganso és una sàtira sobre 
la política, amb crítiques dirigides als 
governants i les classes altes, i amb 
més sentit que la imatge d’un home 
olorant un gos.
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Amics de la pantalla, a través del viat- 
ge per la meva hemeroteca selecta 
heu anat descobrint diferents exem-
ples de dibuixos animats de fàbrica 
japonesa. I deveu començar a tenir 
clars alguns trets característics de les 
seves propostes: humor escatològic, 
robots i extraterrestres, lluita, grans 
dosis de menjar, etc. Tot aquest uni-
vers conceptual va entrar en tromba 
a les cases catalanes que als anys 
noranta sintonitzaven TV3. Bola de 
drac, el Dr. Slump o, heus aquí la 
recomanació d’avui, Musculman ens 
van hipnotitzar amb la seva galeria de 
personatges que rere una aparença 
més aviat patètica, eren capaços de 
mostrar un gran talent i fer de la Terra 
un món millor. No em digueu que no 
és millor presentar-se al món sense la 
supèrbia d‘un Superman, per citar un 

exemple! Us presento en Musculman: 
superheroi provinent d‘un altre plane-
ta que arriba al nostre perquè el seu 
pare el confon amb un porc, es dedica 
a fer el ridícul en tornejos de lluita lliu-
re i, mitjançant l‘elevat consum d‘all, 
obté poders com la capacitat de vo-
lar mitjançant la força propulsora dels 
seus pets. Un personatge lamentable 
sí, però que gràcies a les seves im-
perfeccions, aconsegueix fer-se un 
lloc entre els millors. Com els propis 
creadors de la sèrie que, lluny de 
prendre‘s massa seriosament a si 
mateixos, acceptaven de bon grat les 
aportacions dels fans en la construc-
ció de personatges, encara que això 
alterés l‘estructura i el normal desen-
volupament de la història, fet que la va 
acabar convertint en una de les sèries 
interactives pioneres a tot el món.

Musculman
1983





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

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

una experiència inspiradora!

Mans a l’obra!

Per:  
Marta Ardite
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Campbell’s  
Soup Cans 
Andy Warhol

1962

De ben segur que coneixeu aquesta obra tan famosa de l’artista pop Andy 
Warhol! Però quines històries s’hi amaguen al darrere d’una peça tan icònica? 
Es tracta d’un conjunt de trenta-dos llenços de la mateixa mida, on es repre-
senten totes les varietats i sabors de Sopa Campbell que es podien trobar a un 
supermercat nord-americà de l’època.

Quan Warhol va triar un objecte tan vulgar i quotidià com una llauna de sopa 
per convertir-la en una obra d’art, estava transmetent una idea molt potent que 
de seguida va calar en la societat del moment: l’art és un producte més de 
la nostra societat de consum i per tant es pot reproduir en sèrie, com si 
sortís d’una fàbrica!

Tot plegat va causar molt d’enrenou i va desconcertar el món de l’art. Però 
la seva visió era molt clara i avançada: les seves obres eren la manifesta-
ció plàstica d’una cultura deshumanitzada que s’havia creat al voltant del 
consumisme i la pèrdua de valors.
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.Cultura pop
Després de les sopes, es va interessar 
per altres temes populars com els bitllets 
de dòlar, els cotxes, les ampolles de 
Coca-Cola, actrius de cinema... i els va 
representar com a «objectes de culte».

Marca «Andy Wahrol»
Entenia les seves obres,  
i a ell mateix, com un  
producte més de consum.  
Més que un artista, volia  
ser una marca comercial!

Artista-màquina
Per crear les seves 
obres utilitzava 
tècniques com la 
serigrafia per tenir 
la sensació de 
produir-les de manera 
industrial. Ell mateix 
deia que volia ser  
una màquina!  

Un bodegó modern
En lloc de plasmar 
les tres dimensions 
dels objectes, com 
havien fet sempre els 
pintors de bodegons, 
ell mostra les llaunes 
gairebé planes, 
com una il·lustració 
publicitària.
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Mans  
a l’obra! 

Sabies que...?
The Factory (la fàbrica)  

va ser el nom amb el qual  
va batejar el seu estudi taller.  

Sovint els seus amics 
produïen les obres i ell 
només les supervisava  

i les signava!

01.

03.

02.

04.
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Joguines
Per: 

Ginesta Llorca

01

Durant més de vint anys, Warhol va 
prendre una sopa Campbell cada 
dia, per això es va convertir en un 
tret inherent de la seva obra. Aquests 
imants són l’oportunitat d’impregnar 
la nostra vida de Warhol: a la nevera 
de casa, a l’ascensor, a un fanal del 
barri o a la creu del cim de la mun-
tanya més alta.

Peces de fusta 
imantades Andy 

Warhol
galison.com



«Seu a la cadira, posa’t un pitet de 
paper i obre la boca ben oberta. No 
la tanquis, sobretot no la tanquis i 
aguanta una mica el dolor». Per fi 
podem ser nosaltres els dentistes i 
arrencar dents sense pietat! Això sí, 
sempre amb la seguretat que ningú 
no prendrà mal ni haurà d’estar una 
setmana menjant sopetes. 

Set de dentista
plantoys.com

02
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És plàstic això que veig? No, és bio- 
plàstic. Les joguines Dantoy tenen 
el certificat de Nordic Swan Ecolabel 
perquè són productes respectuosos 
amb el medi ambient. La proposta 
de joc té com a objectiu que l’infant 
pugui reproduir i adoptar rols que 
veu al seu voltant, en aquest cas 
tan familiar com cuinar (una bona 
sopa!).

Fireta de 
bioplàstic

dantoy.dk

03









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

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

a Instagram, no et perdis aquesta secció. 

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

És tendència



No sé a quina generació pertanyeu els culturistes  
que em llegiu. Però si sou nascuts abans del 1980,  
estic segura quasi al 100% que per les vostres mans  
va passar l’argentina més reivindicativa del còmic 

mundial: na Mafalda. En un número dedicat  
a la sopa no podia obviar un homenatge del meu  
jo infantil cap aquelles preguntes impertinents  

i aquelles respostes intel·ligents i, sobretot,  
aquell odi acèrrim i inexplicable pel brou.  
Tot un tractat filosòfic, el de na Mafalda  

i la seva relació amb la sopa...

Però si justament sempre m’ha fet gràcia aquesta  
relació nefasta de na Mafalda amb la sopa és perquè  

a jo, la sopa, m’entusiasma. En podria menjar quasi cada 
dia. Amb pasta de pinyons o d’estrelletes, amb ou dur 
ratllat, amb carn del caldo feta trossets minúsculs...  

amb el que sigui! La sopa reconforta l’esperit a l’hivern, 
ens cura de tots els mals i no cansa la mandíbula.  

La sopa, per sopar, és el somnífer perfecte... 

De pollastre, de carn barrejada, només de verdures,  
sopa de peix feta amb els caps i les espines...  

De sopes en podem fer moltíssimes i amb mil variacions, 
però és indispensable servir-la ben calenta, cremant, 

perquè el ritual de canviar-la de plat i bufar la cullera ens 
transporti a la nostra infància. I perquè com la de la mare 

no n’hi ha cap altra, esforçau-vos una mica per crear 
aquest record al paladar de la memòria dels vostres fills. 

La sopa, la nostra magdalena proustiana!

Per: Pema Maymó
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Per menjar la sopa és bàsic el recipient: ni massa fondo perquè no hi hagi mane-
ra de refredar el líquid ni massa pla perquè sigui impossible caçar tota la pasta. 
Aquests bols de Casa Atlântica són una meravellosa opció per no caure en la 
monotonia del plat blanc de sempre. Cada peça és única, feta a mà amb el torn 
amb gres, un material d’una gran durabilitat i resistència. Teniu dos colors per triar 
o combinar, i el millor de tot és que poden anar al rentaplats, el microones i el forn. 
Un altre producte bonic i pràctic d’aquesta botiga que no només trobareu a Gràcia, 
sinó també online. 

festivalet.com 
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1. 



I ara que tenim el plat resolt, cerquem 
una bona opció de coberts. Obviant 
els metàl·lics de tota la vida, la ten-
dència d’anar eliminant plàstics de 
la nostra vida ha fet que descobrís 
aquest joc de coberts de bambú ela-
borats a Vietnam. Elaborats per ar-
tesans amb bambú local, és la inicia- 
tiva d’un ecoemprenedor que intenta 
aportar el seu granet de sorra al pro-
blema del plàstic tan present al seu 
país. Cada joc és singular i irrepetible, 
s’han esterilitzat de manera natural 
amb sal i vinagre i són molt resistents 
a la humitat. La meva humil aportació 
des d’aquestes pàgines a la sosteni-
bilitat del planeta. 

laecocosmopolita.com/usaryreusar
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2. 3.
No tothom té temps per fer brou a 
casa. O no cada setmana. Per als 
que no podeu prescindir d’una tassa 
de caldo calentó sigueu on sigueu, 
hem trobat una alternativa fantàs-
tica: les Drink Bouillons de Natur 
Compagnie! Són unes begudes pi-
cants que es presenten i preparen 
com un te. Les quatre opcions dispo-
nibles són una meravella fetes amb 
gingebre, xili o Caiena, però la que 
em fascina és la Rocking Veggie: un 
brou picant amb porro, xirivia i car-
bassa. No em digueu que no és una 
meravella com a pla d’emergència a 
l’oficina o per una escapada de cap 
de setmana a la muntanya! Veganes, 
sense gluten ni lactosa ni oli de pal-
ma, aquests brous són senzillíssims 
de preparar i ressusciten qualsevol! 

natur-compagnie.de 





Per la ciutat

Barcelona,  
de sopa  
a sopa
Text: 
Martí Crespo
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Barcelona,  
de sopa  
a sopa

«Qui menja sopes, se les 
pensa totes». Segur que l’heu 
escoltada alguna vegada, 
aquesta frase, oi? És, de fet, un 
dels gairebé cinc-cents refranys 
i dites en català que tenen com a 
ingredient bàsic la sopa, el brou 
o l’escudella. Això ens dona una 
precisa idea de la importància 
d’aquesta menja en la nostra 
gastronomia, sobretot en 
èpoques de més fred. Per això 
aquesta vegada us hem preparat 
una ruta per recórrer Barcelona, 
de punta a punta, a la recerca 
de sopes boníssimes, de les més 
tradicionals a les més exòtiques.

I si va de sopes, la primera aturada 
només pot ser al restaurant Sopa, si-
tuat en una de les cruïlles més fami-
liars de tota la ciutat: la superilla del 
Poblenou. Davant el futurista edifici 
del Media TIC-Cibernàrium, amb les 
seves grans bosses a la façana que 
s’inflen i es desinflen en funció del 
sol i la calor que faci, hi ha des de fa 
alguns anys un local preciós de cuina 
vegetariana que us encantarà a petits 
i grans amb la seva selecció de so-
pes i cremes: de carabassa i clau, de 
pastanaga i coliflor, de carbassó i al-
fàbrega, de carbassa, moniato, llet de 
coco i tarongina… I, tot plegat, en un 
lluminós restaurant envoltat de carrers 
sense trànsit i amb el bonic jardí del 
Museu Can Framis a tocar. No fa gai-
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re, el Sopa ha obert un altre local amb 
el mateix nom a l’Eixample, el districte 
on més restaurants podreu trobar els 
sopers de la casa!
Així, al voltant del també pacificat car-
rer d’Enric Granados hi ha el Böl, un 
altre restaurant amb nom inequívoc: 
hi podreu tastar tot de menjars sans 
que hi caben en un bol, des de sopes 
orientals fins a amanides d’allò més 
completes i gustoses. No gaire lluny, la 
Soperí ens rep amb una carta de cuina 
«art-i-sana» (artesana i ecològica), en 
què es destaquen les sopes i cremes. 
«Som sopers», declaren els propietaris 
del local, Naiara Núñez i Àlex Villena, i 
ho demostren amb una carta de tardor 
i hivern farcida d’escudelles amb tocs 
exòtics, sopes de bolets, de mandon-
guilles i de flors, cremes verdes amb 
formatge…
Sense deixar l’agradable carrer de via-
nants en ple Eixample, a la marisqueria 
Casa Dario el que hi trobareu són au-
tèntiques sopes de peix i brous gallecs, 
que poden competir de tu a tu amb la 
sopa de pescadors de la mestressa de 
Can Ramonet, un veteraníssim esta-
bliment d’arrossos i peix instal·lat a la 
Barceloneta des del 1753! Tornant a 
l’eix d’Enric Granados, a la part alta, el 
Zinbar ens ofereix degustar una de les 
sopes més emblemàtiques del Magrib: 
la harira, a base de tomàquet, ceba, 
coriandre, julivert, mantega salada, api, 
cigrons, llenties, fideus, brou de po-
llastre, cúrcuma, canyella, sal i pebre. 
I a l’altre extrem del carrer més soper 
de Barcelona, a la plaça de Letamen-
di, hi ha un restaurant amb propostes 
encara més llunyanes i tot, La Olla de 

Sichuan, que porta el nom d’un dels 
plats més populars de la Xina, també 
conegut com a hotpot: es tracta d’una 
mena de fondue en què els aliments 
es cuinen a taula, en un brou de gust 
intens, i després s’acompanyen amb 
salses. Curiosament, a pocs metres 
d’allà, tot just passat el parc infantil de 
Letamendi, el Liu Yi Shou també està 
especialitzat en tota mena de hotpots.
Continuem amb la cuina oriental, per-
què al límit entre l’Eixample i Gràcia el 
Ramen Ya-hiro del xef japonès Hiroki 
Yoshiyuki ha aconseguit fer-se un nom 
en la gastronomia barcelonina gràcies 
al seu ramen, els famosos plats amb 
fideus caldosos servits amb una gran 
varietat de complements i estils. En el 
seu cas, les habituals cues per entrar 
al local es deuen a les coccions de deu 
hores que aplica per fer els brous. I no 
gaire lluny del temple de Yoshiyuki 
podem tastar unes de les sopes més 
desconegudes i denses, ben adequa-
des per als mesos d’hivern: el goulash, 
una típica sopa hongaresa preparada 
amb carn guisada, all, pastanaga, 
ceba, tomàquet, julivert, comí, pebre, 
llorer, sal, llard i tejföl. És el plat estre-
lla de l’Hungaryto.
Parlant de sopes contundents. A Can 
Cuxart, a Nou Barris, l’especialitat és 
el cocido maragato, una bomba calò-
rica pròpia de les terres de Lleó feta 
amb verdura, cigrons i set varietats de 
carn. Al mateix restaurant ens n’expli-
quen la història: «Mucho tiempo atrás, 
por las tierras de Astorga, provincia de 
León, recorrían caminos los arrieros, 
que iban de pueblo en pueblo con sus 
burros cargados de mercancías. A la 



Sopa
Roc Boronat, 114 
Provença, 330

Böl
Enric Granados, 44

La Soperí
Rosselló, 197, baixos 2

Casa Dario
Consell de Cent, 256

Can Ramonet
Maquinista, 17

Zinbar
Balmes, 159

La Olla  
de Sichuan
Plaça Letamendi, 11

Liu Yi Shou
Consell de Cent, 303

Ramen Ya-hiro
Girona, 164

Hungaryto
Aragó, 353

Can Cuxart
Costa i Cuxart, 37

La Cuina  
del Guinardó
Varsòvia, 148

Ca l’Estevet
Valldonzella, 46

Terra  
d’Escudella
Premià, 20, baixos

Teresa Carles
Jovellanos, 2

Sopa de Pedres
Passatge del Mercat, 12
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hora de comer paraban en alguna po-
sada, pedían el cocido maragato, que 
consistía en una sopa con verduras, 
garbanzos y siete variedades de car-
ne: de vaca, lacón, patas y oreja de 
cerdo, cecino, cordero, cabra y tocino, 
añadiéndose el “relleno” (hecho de 
pan, huevo, ajo y perejil), el chorizo y 
la morcilla. Primero se comían la carne 
del cocido y salían a comprobar que la 
mercancía siguiera sobre los burros. 
Si todo estaba en orden, seguían co-
miendo los garbanzos, y si tenían que 
demorarse, la sopa se mantenía calien-
te en la olla de barro, mientras que, si 
se hubieran comido primero la sopa, la 
carne estaría fría en el fondo de la olla. 
Si ha de sobrar algo, que sea la sopa».
Amb un grau menys de contundència, 
a casa nostra hi ha un plat típic de Na-
dal molt semblant: l’escudella i carn 
d’olla. A Barcelona en podeu tastar de 
delicioses a La Cuina del Guinardó, 
especialitzada en esmorzars de forqui-
lla i plats de cullera i cassola; al centre 
social culinari Terra d’Escudella, a 
la preciosa plaça d’Osca de Sants, i a 
Ca l’Estevet, en ple Raval, on n’oferei-
xen cada dimecres d’hivern. Per tornar 
a rebaixar calories, al mateix Raval la 
cuinera Teresa Carles ofereix sopes 
i cremes tradicionals de les terres del 
seu Algerri natal, amb productes de 
proximitat i sense carn.
Acabem el recorregut per la ruta de les 
sopes de Barcelona amb una de conte: 
la Sopa de Pedres! Així és com es diu 
un bonic i original restaurant al costat del 
Mercat de la Concepció, i així és com ex-
pliquen aquest tradicional conte seguint 
l’adaptació que en va fer Xesco Boix.







86

Sopa 
de 

ceba

Bones idees



Un clàssic del fred que els dissidents de la ceba també 
l’han de tastar, possiblement serà el pas per enterrar 
la destral de guerra. Aquí versionem una recepta de 

sempre de la gran cuinera Montserrat Seguí. 

01. 
Peleu les cebes, partiu-les per la meitat i talleu-les a rodanxes ben fines.

02.  
En un cassó  amb una mica de fons poseu-hi l’oli i daureu lleugerament la ceba a 
foc mitjà perquè es vagi coent lentament. 

03.  
Quan estigui daurada s’hi tira el brou. Si cal afegiu una mica de sal i deixeu-ho 
coure a poc a poc durant tres quarts.

04.  
Uns 20 minuts abans de servir la sopa repartiu el pa torrat en cassoletes indivi-
duals o bols aptes per enfornar. S’hi tira la sopa i s’empolsa amb força formatge.

05.  
Gratineu-ho uns minuts al forn i ja podeu servir la sopa.

Necessitem: 
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4 cebes mitjanes, 25 g d’oli, 2 litres de brou , 1 tros de pa,  
calculeu 5 llesquetes per persona i 100 g de formatge gruyère ratllat

Bon profit!

Més informació a  
elculturista.cat



Bones idees
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Sopa de  
mandala Per:  

Carla Marin



Diuen que per sopar una sopeta sempre va bé,  
ens relaxa i anem a dormir ben tranquils. 

Doncs per a tots aquells que no els agradi la sopa,  
per als que volen menjar una altra cosa per sopar  

o els que volen saber un truc per relaxar-se  
mentre juguen... us proposem convertir la pasta de 

sopa (crua, eh!) en les peces d’un mandala ben colorit.
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Pasta de sopa  
(diferents mides  

i formes)

Bosseta o caixa petita
(opcional) 

Pintura Pinzells

01. Busca restes de pasta que tinguis 
a casa, si tenen formes i mides dife-
rents molt millor.

02. Fes petits grups amb peces 
iguals i pinta de diferents colors cada 
grup. També pots deixar algunes peces 
sense pintar. Col·loca les peces sepa-
rades mentre esperes que s’assequi 
la pintura.

03. Col·loca tota la pasta de sopa de 
colors dins d’un bol o pot i busca un 
plat, una safata o un full que farà de 
suport per al teu mandala. Comença 
pel centre i ves cap a fora, jugant amb 
les simetries, les formes i els colors.

04. Pots fer i desfer tantes vegades 
com vulguis la teva sopa de mandala, 
i si en fas un que t’agrada tant que 
no vols desfer-lo, pots fer-li una foto 
o bé enganxar-lo amb cola blanca 
sobre una cartolina. Jo et recomano, 
però, que guardis aquesta pasta de 
colors en una bosseta per poder fer mil 
mandales, formes d’animals, formes 
geomètriques, jugar al tres en ratlla, fer 
sèries, comptar, fer collarets... i tot allò 
que puguis imaginar!

Necessitem: 

Més informació a  
elculturista.cat









30
NOVEMBRE

28
DESEMBRE

Fira de Nadal 
Sagrada  
Família

5
GENER

Cavalcada dels Reis d’Orient

A PARTIR  DE LES 17 H

Marqueu les dates  
al calendari!

Cites amb la  
cultura popular

31
NOVEMBRE

Home  
dels Nassos

10 H

LA CASA DELS 

ENTREMESOS

Dijous, divendres 
i dissabte de 

l’ÚLTIM CAP DE 
SETMANA DE 

GENER

Foguerons de 
Sant Antoni

A GRÀCIA I AL BARRI  
DE SANT ANTONI

29
NOVEMBRE

23
DESEMBRE

Fira Santa 
Llúcia

LABORABLES:  

d’11.00 a 20.30 

FESTIUS I VIGÍLIES:  

de 10.00 a 21.30

17GENER

Tres  Tombs

6
DESEMBRE

Sant  
Nicolau

28
DESEMBRE

Sants  
Innocents
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Ferran Busquets

Per: Marina Llompart

DIRECTOR D’ARRELS FUNDACIÓ



«La sortida a una situació de pobresa o exclusió  
no passa per la supervivència, sinó per donar  
a aquella persona el que tu i jo voldríem  
per a nosaltres: descansar en un lloc agradable  
i gaudir d’un menjar calent i bo». 
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Arrels Fundació

Quina és la missió d’Arrels?
Arrels té tres missions que són els nostres pilars. La primera té a veure amb l’aten-
ció a les persones que viuen al carrer i millorar la seva situació en la mesura que es 
pugui. Intentem fer-los costat i ajudar-los sempre que ells vulguin millorar la seva 
vida. La segona missió és sensibilitzar la ciutadania, fer-los veure que el fet de tenir 
prop de 1.200 persones a Barcelona vivint al carrer és una absoluta barbaritat i es 
pot solucionar. La tercera seria la denúncia o la incidència, és a dir, fer propostes 
tant a l’administració com a la mateixa ciutadania o denunciar casos de vulneració 
de drets de les persones que viuen al carrer.

Precisament una de les coses que us diferencien és aquesta segona missió, la 
d’incidència notable en la sensibilització de la ciutadania, amb les múltiples 
campanyes que realitzeu.
Exactament. De fet el passat 23 de novembre vam fer un acte bastant gran de sen-
sibilització. Nosaltres creiem que, si només fem coses des d’aquí, el problema no 
se soluciona, sinó que s’ha de canviar la mirada de la societat i els forts estigmes 
que hi ha pel que fa al sensellarisme.

Quin perfil de persones ajudeu o requereixen els vostres serveis? Vau notar 
un canvi de perfil després de la crisi econòmica?
El perfil va canviar pel que fa a la quantitat: va aparèixer molta més gent vivint al 
carrer. I també ha canviat el perfil de persones que viuen al carrer i per tant ha anat 
canviant el perfil que nosaltres atenem. Però sí que és cert que seguim amb gent 
que fa deu o quinze anys que viu al carrer, fins i tot vint. Sí que hi ha una tendència 
a la baixa pel que fa a l’edat de les persones sensellar. 
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L’entrevista

Us donen suport les institucions?
La majoria dels nostres ingressos són de caràcter privat i això ens permet fer 
aquesta  tasca de denúncia a les administracions. Els diners públics són una eina 
de control massiu de les entitats i no necessitar-ho ens dona independència per dir 
la veritat i fer-ho amb un to constructiu. Volem posar sobre la taula el que passa a 
Barcelona i la resta de Catalunya en aquest sentit.

Institucionalment, cada vegada hi ha més consciència. En l’àmbit social la cons-
ciència també ha augmentat amb la crisi econòmica, perquè més persones han 
viscut en la mateixa pell la possibilitat de perdre l’habitatge. Encara queda molta 
feina a fer i encara hi ha la creença que no hi ha res a fer, molt estigma que la gent 
està al carrer perquè vol, que no es deixen ajudar, que són uns alcohòlics. És una 
realitat que és fàcil de desmuntar si la gent ens pregunta, però normalment no ho 
fa. A Barcelona, amb l’increment del preu del lloguer, fer feina ja ni tan sols et ga-
ranteix la possibilitat d’habitatge. 

Vosaltres també oferiu servei de menjador social?
Nosaltres tenim una residència i aquesta té un menjador per a persones que viuen 
allà i un torn per a persones que no s’ho poden permetre, però sempre intentem 
que les persones vagin als seus propis domicilis. Ara mateix tenim unes dues-cen-
tes persones allotjades en diferents pisos. Intentem que cadascú vagi a dinar a 
casa seva, però hi ha persones que no poden. 

Els menjadors socials també és un recurs que emprem, però cada vegada el temps 
d’espera per accedir a un menjador social és més gran. Ara estem fent reformes a 
la residència i una de les coses que volem intentar és precisament que el menjar 
sigui de la millor qualitat. 

A què et refereixes? 
Veiem que el menjar és una de les millors formes de tenir cura de les persones i 
no volem que ens portin el menjar de fora. Volem que la gent que estigui a la cuina 
prepari un menjar semblant al que prepararíem tu i jo si tinguéssim convidats a 
casa. Volem fer tot això dins el procés d’Arrels, volem dignificar les persones, escol-
tar-les, saber què els preocupa, i el menjar aquí entra oferint luxe. No estem parlant 
de diners, sinó d’uns àpats on la gent surti satisfeta per la qualitat del menjar. 

Volem crear una dieta equilibrada i sobretot no basar-nos només en els aliments 
que rebem sinó en el menjar que volem oferir a les persones que utilitzen el ser-
vei. Que puguin escollir mínimament els plats i sobretot que gaudeixin del menjar. 
A tots ens agrada gaudir del menjar i volem eliminar els prejudicis socials que 
acompanyen aquestes pràctiques, que comporten pensar que algú en situació de 
pobresa amb qualsevol cosa ja en té prou per menjar. La sortida a una situació 



Arrels Fundació

de pobresa o exclusió no passa per la supervivència, sinó per donar a aquella 
persona el que tu i jo voldríem per a nosaltres: descansar en un lloc agradable i 
gaudir d’un menjar calent i bo. 

Què pot fer la ciutadania per contribuir a millorar aquesta situació?
Bàsicament que quan algú vegi una persona dormint al carrer, primer que s’infor-
mi, que elimini els seus prejudicis. Nosaltres també proposem dirigir-se a aquesta 
persona, saludar-lo… No podem esperar una resposta el primer dia, però si és algú 
que viu a prop nostre potser a la llarga en sorgirà una conversa i, a partir d’aquí, 
contactar amb les entitats i preguntar per les possibilitats. 
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Arrels Fundació és una entitat que treballa amb les persones sensellar  
per donar-los una vida digna i que treballa en campanyes de sensibilització  

de la ciutadania i de denúncia social. L’any passat van atendre 2.368 persones  
i aquest 2019 es van posar com un dels objectius rehabilitar la seva residència 

per millorar els seus serveis. Precisament hem parlat d’això, però també  
de la importància dels petits gestos, de no mirar cap a un altre costat,  

d’evitar l’estigma i que oferir el màxim significa dignificar. 








