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EDITORIAL

Cervell
Probablement uns dels òrgans més estudiats, i des de més disciplines, és el cervell. Des de la filosofia, la psicologia, la biologia, l’art, la psicoanàlisi o la neurociència, partint d’un angle molt concret d’investigació i coneixement, cadascuna
ha donat les seves respostes, Tot i això segueix sent un territori força desconegut i
amb moltes llacunes per descobrir. El filòsof posarà en dubte que tot el que percep
el teu cervell existeixi; el psicoanalista et parlarà de la fase anal i oral; la biologia,
de connexions neuronals, i el neuropsicòleg, del sentit comú. I si costa d’entendre
com funciona el nostre cervell adult, imagineu com n’és de difícil arribar a entendre
el de l’infant.
Hem buscat algú per parlar-ne, l’Álvaro Bilbao, expert en la matèria. Amb uns
quants llibres a l’esquena i anys d’investigació confirma que efectivament el cervell
d’un infant no és com el de l’adult i perquè la relació entre l’un i l’altre funcioni s’ha
d’entendre aquesta diferència funcional i insisteix que sempre s’ha d’apostar... ai...
pel sentit comú...
La casualitat ha volgut que justament coincidint amb aquest número L’Auditori estreni un concert familiar inspirat en John Cage, que va saber jugar molt bé amb la
música i el cervell, aportant nous sons, nous instruments i un canvi de paradigma en el panorama musical. Quan l’acusaven d’enganyar el públic deia que a qui
realment s’enganya és a la ment no a l’oïda, aquesta no jutja, no n’espera res. Són
les idees preconcebudes, els condicionants culturals de la nostra ment els que se
senten decebuts. I aquest és el gran tema, què hi ha dins del nostre cervell que
hagi estat après culturalment i quina part li és intrínseca. Podeu aprofitar aquest
número per reflexionar-hi, ja ens fareu arribar les vostres conclusions.

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

@culturista_bcn

@el_culturista

El Culturista

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

Caixa per guardar el buit

Fernanda Fragateiro i Aldara Bizarro
Per: Sandra Carrau

Posem-nos a la pell d’un nen o nena quan es troba amb una capsa enooooorme de
fusta, llisa i clara… M’hi acosto? Fa olor? La toco? L’obro? Hi busco una altra entrada?
M’hi cap el cap? Soc dins! I si ara surto de cul? Quantes coses podem fer amb tots els
sentits i quantes idees se’ns ocorren quan ens deixem portar pel: «i si...?».
Mirar-en-acció, això és el que ens proposen les cocreadores d’aquest espectacle en
què el públic participa de l’acció amb dos ballarins i una escultura de fusta. Un món
d’abundància, de diferents configuracions, múltiples accions individuals o col·lectives,
sensacions, jocs d’expectatives i sorpreses.
I sí, es diu «caixa per guardar el buit», el buit que els adults sovint evitem sentir, però
del qual els més petits coneixen bé les seves possibilitats. El buit que ens dona la possibilitat d’explorar i descobrir el que ara no sabem, el que imaginem i aleshores provem,
i el que ens du a una nova idea que potser asseguts i quiets no haguéssim tingut.

Mercat de les Flors

1 i 2 de febrer a les 12 h i 17 h
Durada: 75 min / A partir de 6 anys / 12 € (menors 14 anys, 8 €)
mercatdelesflors.cat
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EXPOSICIÓ / TALLERS

Gameplay
Per: Clara Queralt
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No correu a visitar Gameplay si n’espereu una fira dels últims videojocs del mercat,
plena de marxandatge i amb ganes d’escurar-vos les butxaques. A l’exposició del
CCCB també us ho passareu bé i fins i tot hi trobareu 28 punts de joc, però aquí
l’objectiu és més aviat reflexiu: quin paper ha tingut el videojoc en el món contemporani, especialment en la cultura popular? I en l’art o el disseny? Cap a on ens
porta la videoludificació creixent de la nostra societat? Aquestes són algunes de
les preguntes que volen trobar resposta al llarg de les sales i que sobretot fan que
l’imaginari del videojoc entri definitivament en un espai museístic per ser estudiat
i contemplat.
L’exposició s’articula en cincs àmbits que van des de l’origen de la popularització
dels videojocs als anys setanta i vuitanta, ideal per a nostàlgics de les màquines
coin-op i les consoles, fins a l’actualitat amb l’explosió de jocs per a telèfons
mòbils o d’aplicacions tant diverses com l’educativa, militar o sanitària, passant
per les aventures gràfiques on s’anteposa la llibertat del jugador a la presa de
decisions, els vídeojocs indie o els jocs que proven de transmetre discursos alternatius al capitalisme i busquen vehicular missatges activistes des del feminisme,
l’ecologia, etc.
Per entendre la cultura del videojoc i gaudir-ne amb esperit crític, el CCCB també
ha organitzat dues activitats per fer en família: en primer lloc, ZOOM, una sala per
jugar en solitari i sobretot en comunitat; un espai intergeneracional on es proposa
una selecció de vint obres independents que ens permetran descobrir les extraordinàries possibilitats expressives i creatives del videojoc. En segon lloc, Qui juga?
Juguem? Club de videojocs en família, conduïda per Lucas Ramada Prieto, investigador i divulgador de ficció per a adults i joves, que a partir de videojocs de qualitat
té per objectiu divertir-nos en companyia, créixer com a jugadors i descobrir altres
jocs i formes de jugar i col·laborar. Aquesta activitat familiar de dues sessions es
recomana a partir de 7 anys:
Grup amb participants de 7 a 10 anys: 1 i 8 de març
Grup amb participants d’11 a 14 anys: 15 i 22 de març

CCCB

Exposició fins al 3 maig
Sala de joc de l’1 de febrer al 13 d’abril
Activitats de 7 a 10 anys: 1 i 8 de març / d’11 a 14 anys: 15 i 22 de març
6 € / 4 € reduït
cccb.org
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ARTS ESCÈNIQUES

Camí a l’escola

Cia. Campi Qui Pugui
Per: Vanessa Pérez

Narra la història extraordinària de tres germanes que s’han d’enfrontar diàriament
a nombroses dificultats i perills per arribar a l’escola. Un relat lacònic, precís i d’una
desbordant intensitat emocional que retrata les protagonistes amb una gran humanitat fins al punt de convertir-les en heroïnes quotidianes.
Per a aquest espectacle sense text, Cristina Garcia i Jordi Pedrós, l’alma mater de
Campi qui Pugui, s’han inspirat en el film documental Sur le chemin de l’école
de Pascal Plisson. A més, part dels beneficis de la producció es destinaran a l’associació Sur le Chemin de l’École per assegurar l’escolarització en zones rurals i
problemàtiques d’arreu del món.
Prepareu-vos per gaudir d’una història de superació i esforç motivada per una forta
convicció de les tres protagonistes: només a través de l’educació i l’aprenentatge
podran accedir a un futur millor.

SAT! Teatre

1, 2, 8, 9 15 i 16 de febrer. Ds. 17.30 h i dg. 12 h i 17.30 h
Durada: 50 min / A partir de 4 anys / 9,50 €
sat-teatre.cat
10
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CINEMA

Zibila i altres curts
Per: Andreu Gabriel i Tomàs

El cinema que fa embadalir la canalla més petita sempre gaudeix d’una llibertat
que potser no té el que va destinat a mirades una mica més crescudes i més
acostumades a l’espectacularitat del torrent d’imatges contemporani. Una mirada
de tres, quatre o cinc anys aconseguirà trobar a l’aparent senzillesa de la sessió
Zibila i altres curts el virtuosisme que ja els agradaria tenir a altres propostes més
recarregades i convencionals. El curt principal de la sessió i que li dona el nom
és un prodigi animat d’Isabelle Favez que explica, sense escarafalls i amb un ús
àgil del ritme que va d’acord amb la seva banda sonora, les dificultats d’una zebra
adoptada per una família de cavalls pel fet de ser diferent. Favez treballa amb
figures dibuixades de tall geomètric (estil adequadíssim per a un animal ratllat com
la zebra, no cal dir-ho) que creen una sensació fascinant a qui les mira: són planes
i amb volum al mateix temps. Acompanyen aquest curt altres petits films com Per
damunt de tot, tots ells valents a l’hora d’enfrontar-se a la manera com cal tractar
l’altre i al respecte a la diversitat.

Estrena als cinemes
7 de febrer
De 3 a 6 anys
11
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Fotografia de Sergi Moriana

ARTS ESCÈNIQUES

La bruixa de la tramuntana
Per: Ginesta Llorca

Si parlem de l’Empordà, parlem de planes, paisatges i postes de sol de tres-cents
seixanta graus, però, sobretot, parlem de tramuntana: el vent que trastoca la terra
i revoluciona la mar. I si parlem d’artistes empordanesos, parlem indiscutiblement
de Salvador Dalí.
Marc Rosich combina aquests dos elements en un peça teatral anomenada La
bruixa de la tramuntana. Inspirada lliurement en el llibre de Miquel Berga La bruixa
de Cadaqués, publicat dins la col·lecció infantil El Vaixell de Vapor, Rosich afegeix
a l’aventura la música de Carles Pedragosa. L’obra vol ser un homenatge a l’havanera i una paròdia dels hits ie-ie dels seixanta.
Aquest segon semestre, el Teatre Lliure veurà com quatre intèrprets encarnen la
història reescrita d’una bruixa que cada vegada que apareixia feia bufar una tramuntana terrible. De tant de vent, ningú no podia sortir de casa fins que uns gats,
farts d’aquella situació van decidir organitzar-se i van anar a veure el senyor Dalí.

Teatre Lliure (Gràcia)

Del 29 de febrer al 15 de març, dissabtes i diumenges a les 12 h i les 18 h
De 5 a 11 anys / 9 €
teatrelliure.com
14
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ARTS ESCÈNIQUES / MÚSICA

Solo

Xavier Lozano
Per: Clara Drudis

Solo és un espectacle amb màgia, però no és un espectacle de màgia. És un
espectacle de música però... sense instruments! Escoltarem peces de blues, jazz
i música popular interpretada per instruments (aparentment) impossibles. I és que
Xavi Lozano és multiinstrumentalista, expert a fer sons i melodies amb objectes
d’allò més quotidians: una regadora, una escala, una tanca, un tub d’electricitat,
una crossa... En definitiva, torna a la vida objectes que estaven morts. I quina vida!
A Solo riurem, ens emocionarem, ens fascinarem i aprendrem! Aprendrem moltes
coses tant dels objectes més quotidians, que de vegades ni veiem, com de nosaltres mateixos. Perquè la música, amics i amigues, és dins de cada un de nosaltres,
i la podem fer sonar tot reciclant objectes que tenim ben a l’abast.

Tantarantana

Del 29 de febrer al 15 de març, dissabtes a les 18 h i diumenges a les 12 h
A partir de 3 anys
Durada: 60 min
9 € (a partir de 2 anys)
tantarantana.com
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TALLER

Il·lustraciència
Per: Infraganti

La col·laboració entre l’art i la ciència ha permès divulgar millor les troballes i coneixements científics fins al punt que la il·lustració científica és una disciplina en si
mateixa de gran importància per a l’àrea de la investigació.
Però, com es dibuixa la ciència? Si us interessa la resposta, el CosmoCaixa ofereix
dos tallers per aprendre a documentar-se i utilitzar diverses tècniques d’il·lustració
científica.
Els infants de 6 a 12 anys podreu descobrir com es creen les representacions d’animals extints i aprendre a esbrinar de quin color eren aquestes espècies de fauna
que van poblar la Terra en el passat llunyà.
Als més grans, la il·lustradora Clara Cerviño us ensenyarà a dibuixar a partir de
models reals de cranis, reproduint aquestes peces fent servir la tècnica del punteig.
Per poder trobar la inspiració, el taller començarà amb una visita guiada a l’exposició Sabres i mastodonts.
Una bona manera d’apropar la ciència i la cultura a la societat a través de la il·lustració científica.

CosmoCaixa

7 de març / de 17.30 a 18.30 h a partir de 6 anys / de 16 a 18 h a partir de 12 anys
cosmocaixa.es
17
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MÚSICA

Out of the [Cage]
Per: Ester Bueno

Pepe Reche és un músic musicòleg que fa i construeix música. Reche investiga,
crea i interpreta formes musicals que ens obren els sentits. Aquesta vegada, l’artista,
s’acosta al públic familiar per descobrir una experiència que ens provoca preguntes
i que ens encoratja a sortir dels formats més tradicionals dels concerts. L’intèrpret,
el músic, dialoga amb la figura de John Cage (1912-1992), un compositor i instrumentista nord-americà transgressor, que va configurar un món sonor a partir de reinventar la paraula música. Cage, el creador total també en disciplines com les arts
plàstiques, la literatura i el cinema, es va comunicar amb el seu públic des d’una
altra musicalitat, des de l’exploració de l’escolta activa que es produeix escoltant el
sempre hipnòtic silenci.
Out of the [Cage] viatja per l’imaginari artístic del compositor i el posiciona fent-lo compartir escenari amb compositores de la talla de Núria Giménez i de Sirah Martínez,
que proposen combinar sons quotidians i visualitat gestual. Out of the (Cage) és un
espectacle concebut per presentar un món sonor, visual i artístic del segle xxi des d’una
formació instrumental poc freqüent, sense límits, amb un quartet de percussió que sorprendrà les nostres facultats sensorials. El so, el silenci i el cos dels intèrprets crearan
l’atmosfera d’una experiència insòlita on «la música transcorre permanentment i escoltar-la és com mirar per la finestra un paisatge que no cessa quan apartem la vista».

L’Auditori

7 de març a les 12.30 h i a les 17.30 h / A partir de 6 anys / Durada: 50 min / auditori.cat
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Des del Zoo de
Barcelona estem
compromesos amb
la conservació de
la biodiversitat.
Per la nostra missió de preservació del nombre d’espècies animals d’arreu del món, al
Zoo de Barcelona acollim tant fauna com
flora Austràliana. Per tant, aquí podreu trobar
mamífers com el cangur vermell (Macropus
rufus) o el ualabi de coll vermell (Macropus
rufogriseus) tots dos espècies emblemàtiques d’Austràlia.
També rèptils característics com el llangardaix de gorguera (Chlamydosaurus kingii),
o el pitó verd (Morelia viridis) de l’extrem
nord d’Austràlia, i magnífiques aus com la
kookabura (Dacelo novaeguineae), la cacatua blanca (Cacatua alba) o el lloro eclèctic,
(Eclectus roratus) formen part.
A més també podreu descobrir la vegetació característica d’Austràlia, com el roure
australià (Grevillea robusta), el pi de l’illa de
Norfolk (Araucaria heterophylla), o el braquiquíton (Brachychiton populneus), un arbre
amb el tronc en forma d’ampolla que està
distribuït per tot Australià.
Tenim un objectiu molt clar i seguirem
treballant per la natura, ja que en ella
està la preservació del món.

Col·labora

amb el rescat
i rehabilitació de
la vida salvatge
afectada.
Associació de Zoos
i Aquaris (ZAA)
d’Austràlia
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ART / LITERATURA

FLIC

Per: Vanessa Pérez

Deu anys experimentant altres maneres de viure la literatura, o el que és el mateix,
de FLIC!
Fa una dècada, l’Associació Tantàgora va irrompre a l’escena amb el festival de
literatura i arts infantils i juvenil, el FLIC, una aposta sempre arriscada i innovadora
que persegueix l’objectiu de preservar el vincle amb la literatura i fomentar el gust
lector.
En aquests deu anys, el festival ha crescut i s’ha transformat fins a esdevenir una
cita imprescindible per als amants de la literatura, de petits i grans. Apunteu-ho bé
a l’agenda: dissabte 14 de març, al Museu del Disseny de Barcelona.
Hi ha propostes per a tots els gustos: jocs, tallers, experiències literàries, narració
oral, xerrades, presentacions, una fira de creació literària, música i molts llibres...
Ah, i un espai de descoberta literària per als infants de 0 a 5 anys!
Una original programació teixida a partir de personatges singulars, com els que
abunden a les creacions de la italiana Beatrice Alemagna, cap de cartell d’aquesta
edició, i a l’univers de l’escriptor anglès Jonathan Stroud, un altre dels grans convidats.
Famílies, prepareu-vos per descobrir un món poc convencional, farcit de propostes
i personatges diferents i gairebé únics, com ho és en essència el mateix festival.
Llarga vida al FLIC!

Museu del Disseny de Barcelona

14 de març
Per a tots els públics
Consulteu preus i programació a flicfestival.com
21

Coneixeu a

John Cage?
1912-1992
Pioner de la música aleatòria, la música
electrònica i de la utilització no estàndard
dels instruments musicals tradicionals.

Il·lustració de Roger Pibernat

Cage, redefineix l’ofici de compositor i reiventa
la paraula música, provocant un canvi total de
paradigma. A les seves mans qualsevol objecte
quotidià es converteix en un instrument musical.
S’atreveix a transformar instruments i utilitzar-ne
de nous, és un joc constant.
Una de les icones del compositor és el piano
preparat. Veient que tenia poc espai per posar un
conjunt de percussió en un dels seus espectacles,
va tenir la meravellosa ocurrència d’afegir a dins del
piano tota mena d’objectes (claus, cargols, xapes,
roba, guix, etc.) per girar les notes i crear sons nous.

se por
Podem afirmar, sen
una de
és
que
,
d’equivocar-nos
l xx.
de
s
ure
fig
ns
gra
les

Out of the
[Cage]
7 de març

A partir de 6 anys
12.30 h i les 17.30 h
les
A
Preu: 10 €

ades o més
(8 € si compreu 4 entr
clee)
per al mateix especta

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!
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MÚSICA

Meravellós Mahler!
Per: Joan Villarroya

Gustav Mahler (1860-1911) és considerat un dels compositors postromàntics més
importants de la seva època, com també un dels principals orquestradors i directors a cavall entre els segles ix i xx. La força de la seva obra rau en la complexitat
del seu llenguatge musical, inspirat en el seu moment històric, els contrastos i, en
definitiva, el concepte de l’home modern abocat al canvi de segle.
Com a fil conductor, Meravellós Mahler! camina pel viatge que el compositor va
haver de traçar, simbòlicament i literalment, passant per tot un periple d’actituds
vitals i contrastos existencials, per trobar la seva essència que tant l’obcecava.
Aquest original concert espectacle que presenta el cicle de concerts familiars del
Palau de la Música pretén ensenyar-nos aquesta essència de Mahler, fent ús
d’una versió en format petit (mezzosoprano, baríton, violoncel, violí, oboè, trompeta, trompa i percussió) dirigida i arranjada per Pedro Pardo, i coreografiada per
Francesc Abós. Així doncs, podrem escoltar fragments de les seves obres, tant
de simfonies com del seu cicle de lieder, però també adaptacions contemporànies
en forma de blues o salsa. Per contextualitzar el moment del compositor, també
apareix a l’obra música popular i tradicional de la seva època.
De la por al somriure, del crepuscle a l’alba, de la foscor a la llum!

Palau de la Música

15 de març a les 12 h / A partir de 6 anys / 12 € / palaumusica.cat
24

Selecció culturista
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

El intruso

Bastien Contraire

Libros del Zorro Rojo
Per: Pepon Meneses

El saben aquell que diu que són un lleó, un tigre, un guepard, una foca, un gat i una
pantera i que un d’ells no hi hauria de ser? I el de la gorra, la tortuga i el bombí?
No, no són acudits dolents, és el joc que ens proposa Bastien Contraire a El intruso.
A cada doble pàgina, com si es tractés d’una enciclopèdia, l’autor ordena i classifica tota mena d’elements i ens repta que identifiquem quin d’ells no es correspon
amb el criteri de selecció.
Fàcil? No us ho penseu pas… Primer haurem d’esbrinar amb quin criteri s’han
classificat les imatges, cosa que no sempre és molt evident.
Un llibre per gaudir amb les fantàstiques il·lustracions a dues tintes i l’humor subtil
de Contraire.
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LLIBRE

El cos humà

Simon Rogers
Il·lustracions: Peter Grundy
Flow Press

Per: Marta Gil

Sovint es diu que el cos humà és una màquina perfecta, un conjunt d’engranatges
que funcionen en total sincronia. Des que naixem fins que ens morim, el nostre
cos no para ni un segon, però què és el que fa i com ho fa? Això és el que mira
d’explicar-nos aquest magnífic llibre de coneixements per mitjà d’unes infografies
extraordinàries de Peter Grundy, un dels grans mestres del disseny de la informació, i d’un recull de dades interessants seleccionades per Simon Rogers, un referent en el periodisme de dades a tot el món. L’àlbum amb un to didàctic i divertit,
però amb tot el rigor que correspon a un llibre de coneixements, ens ofereix una
mirada diferent sobre el cos humà per tenir-nos ben entretinguts a petits i grans.
Sí, és cert, de llibres sobre el cos humà se’n publiquen cada any, n’hi ha a cabassos, però segur que no en trobareu cap amb un disseny tan atractiu i trencador com
aquest. L’àlbum està pensat per a ments inquietes i modernes, acostumades a navegar per internet saltant d’un tema a l’altre, d’una imatge a la següent per trobar-hi
aquella dada que no sabem, aquella curiositat digna d’una pregunta del Trivial.
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L’idioma dels animals
María José Ferrada
Il·lustracions: Miguel Pang Ly
A buen paso

Per: Laura Bernis

No sé si ho sabíeu, però els animals ens parlen. Si pareu bé l’orella potser sentireu
el que diuen. I si escolteu amb molta atenció, fins i tot, els entendreu. Aquesta és
la filosofia de l’estudiós xinès Pang Tzu. Els autors d’aquest àlbum il·lustrat s’ho
van prendre al peu de la lletra i durant un temps van dedicar-se a fer un estudi
exhaustiu sobre el tema. Què van fer? Recórrer parcs i ciutats escoltant detingudament tots els animals. I ho van aconseguir! Van aconseguir entendre l’idioma dels
animals. D’aquí va néixer aquest llibre. Van recollir diverses converses i les han
reproduït en forma de petits contes il·lustrats. Mirant les il·lustracions reconeixereu
escenes quotidianes que vivim cada dia. Pareu bé l’orella, perquè, qui sap, aquell
gosset que cada matí us desperta amb els seus lladrucs, segurament us està dient:
«Bon dia!». O el grill que sentiu fent cri-cri cada vespre, us diu: «Bona nit, que
dormis bé!». En definitiva, parem un moment i gaudim del plaer d’escoltar i sentir
el que ens envolta.
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Els monstres també ploren
Gillaume Duprat
Zahorí Books

Per:

Luz Verdaguer

Com han canviat les coses en els darrers temps! Si avui parlem del cervell humà,
també hem de parlar de les emocions. Sense emocions no hi ha decisions, ni
interessos, ni desitjos... ni tampoc existiria l’imaginari dels monstres creats a totes
les cultures, on la por i la raó treballen plegades per donar sentit a allò desconegut.
Doncs bé, vet aquí un llibre que us donarà la volta a les neurones. Es tracta d’un
recull de dotze monstres i la seva història. Amb l’ajuda d’una pestanya encunyada,
us posareu a la seva pell o, millor dit, dins el seu cap, i descobrireu els autèntics
sentiments del monstre, el que realment pensa i sent d’allò que li està passant.
Un llibre fantàstic que, a més de l’exercici d’empatia, reuneix coneixement de les
tradicions i mirada crítica envers aquestes. Una edició tan ben cuidada com ja ens
té acostumats aquesta magnífica editorial, amb text concís, embastat i contrastat, i
amb sorpreses. Tot per afavorir el gust i la comprensió lectora.
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En tots els sentits

Philippe Nessmann
Il·lustracions: Régis Lejonc & Célestin
Librooks
Per: Gemma Esteban

Mòbils, mails, pantalles a dojo... Vivim hiperconnectats? Potser sí però sovint ho
fem en detriment de la connexió més real i emocionant de totes: aquella que ens
proporcionen els sentits. A través de la vista, l’oïda, el gust, el tacte i l’olfacte, els
humans coneixem el món que ens envolta, hi connectem. Però... us heu parat mai
a pensar com funcionen?
En tots els sentits és un magnífic i divertit àlbum il·lustrat per descobrir tots els
secrets dels sentits. El text, a càrrec de Philippe Nessmann, deixa entreveure tant
el vessant científic com l’humanístic d’aquest consagrat divulgador. Al llarg de les
pàgines, originalment il·lustrades, hi trobareu explicacions científiques, però també
art, història, entrevistes, tires còmiques i fins i tot il·lusions òptiques que posaran a
prova els sentits dels lectors. Un llibre per gaudir sols o en família... i seguir encara
més connectats!
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Sabeu tot
el que s’amaga
rere un plat?
Hi ha molts objectes de la llar, d’ús
qüotidià que antigament eren de ceràmica
i ara, molt sovint, són de plàstic PVC, com
per exemple els plats, un utensili molt
present en les nostres vides.

Taller

Plat a plat

Disseny i sostenibilitat en
la nostra vida quotidiana
Diumenges
Del 9 de febrer fins al
31 de maig a les 11.30 h.
Durada de l’activitat: 2 h.
Preu: 3 € per persona. Els i les menors han
d’anar acompanyats d’una persona adulta

Per a infants entre 6 i 12 anys

Encara que ara ens sorprengui, l’argila va
ser un material imprescindible en les vides
dels nostres avantpassats. Actualment,
en substitució del plàstic d’un sol ús
es tornen a recuperar els objectes de
ceràmica perquè és un material sostenible
i respectuós amb el medi ambient. I també
es recuperen els processos artesanals en
la producció de peces de ceràmica..
Justament una de les línies de treball del
Museu del Disseny és i la reflexió al voltant
del disseny sostenible i el més fàcil és
començar amb objectes tan propers com
els que tenim a casa.

Per saber-ne més, i experimentar
amb la ceràmica apunteu-vos
al taller:
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Pet Shop Boys

«Always On My Mind »
1982

Per: Borja Barbesà

Ben sovint, i per molts anys, al cervell hi tenim incrustades les persones que estimem. Però com que no sempre s’estima bé, hi ha cançons de penediment com
aquesta. I no parlem d’una cançó qualsevol, sinó d’una peça famosíssima escrita
per Johnny Christopher, Mark James i Wayne Carson i amb múltiples versions que
han arribat als primers llocs de les llistes d’èxits d’arreu. Que si Gwen McCrae,
Brenda Lee, Elvis Presley, Willie Nelson... Però el premi gros, almenys aquesta
vegada, se l’enduu la relectura que van fer-ne els Pet Shop Boys el 1987. Si fins
aleshores «Always On My Mind» havia estat o bé una balada pop o una balada
country, Neil Tennant i Chris Lowe li donen una veritable nova vida: aixequen una
catedral de synth-pop orquestral —en les seves mans no és una paradoxa»— que,
reproduït a un volum considerable, produeix en qualsevol grup d’éssers humans
una barreja de joia i ballaruga, melangia i autoreivindicació.
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Al Green

«Explores Your Mind»
1974

Per: Borja Barbesà

Aquí el que se’ns vol posar ben a dins del cap és Al Green i amb aquest àlbum
s’aconsegueix. Green és un dels cantants soul de més èxit dels anys setanta, i
potser dels més aptes per a un públic transversal. Les seves peces, per exemple,
sovint estan desproveïdes del pòsit ombrívol de moltes de les de Marvin Gaye, malgrat la seva vida també ha estat esquitxada d’episodis foscos. En qualsevol cas,
aquest és un molt bon disc per comprovar la seva idoneïtat per introduir oients profans a la calidesa i el dinamisme del soul nord-americà: cançons no gaire llargues,
sense floritures, rítmiques i refrescants. Música lleugerament física —perquè no
pots parar quiet amb ella—, però també metafísica (ja se sap, soul significa ‘ànima’
en anglès) i, és clar, amb una dimensió social i política que és aliment per al cervell.
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Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar
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Molt abans que vosaltres
naixéssiu van existir obres
audiovisuals espectaculars
que van fer dels vostres progenitors millors persones. No
sentiu curiositat per aquells
programes, pel·lícules i sèries?
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El jove Frankenstein
1974

«Segones parts mai foren bones»,
haureu sentit dir als vostres familiars
més grans, normalment referint-se a
pel·lícules, tot i que potser també ho
han trobat apropiat per parlar d’entrenadors de futbol o fins i tot de relacions de parella. Ben aviat, petits cinèfils, descobrireu que hi ha nombrosos
exemples que contradiuen aquest
refrany. Ja em perdonareu però tot el
que em ve al cap potser encara no us
està permès: Alien, El padrí, L’Imperi
contraataca… Amb els anys, però,
també comprovareu que els refranys
resumeixen la saviesa popular i, per
tant, anys i anys d’ensopegades amb
la mateixa pedra. Això mateix va pensar Mel Brooks quan Gene Wilder va
proposar-li de fer una nova pel·lícula
sobre Frankenstein l’any 1974. Un
parèntesi per als que desconeixeu la
història original: un científic anomenat

Frankenstein descobreix el secret per
donar vida a la matèria morta i crea un
ésser monstruós que es convertirà en
el seu malson. Que aquest personatge
o d’altres com Dràcula hagin passat a
formar part de l’star system del terror
és en gran part gràcies als estudis
de Hollywood, però als anys trenta
se l’havia volgut exprimir amb tantes
seqüeles que el públic l’havia arribat a
avorrir. El jove Frankenstein, però, tenia la fórmula per insuflar vida de nou
al personatge, un homenatge a les
antigues pel·lícules en clau d’humor.
No us avançaré cap dels innombrables gags sensacionals del film, però
us asseguro que el personatge d’Igor,
l’ajudant d’ulls sortits a qui el gep canvia de costat segons l’escena, es convertirà en un dels que imitareu per fer
riure als vostres familiars més grans.
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Inspector Gadget
1982

Si llegiu amb atenció i regularitat
aquestes pàgines de cultura catòdica, potser haureu arribat a la mateixa
conclusió que els crítics de totes les
èpoques: tot és un remix, és a dir,
tota creació prové de la barreja de
creacions anteriors. Pocs deuen ser
els creadors que hagin negat aquesta
idea, perquè és evident que aquí tots
plegats som esponges i que només
cal exprimir-nos perquè torni a sortir
tot de nou, amb més o menys gràcia.
La sèrie de dibuixos animats que us
presento avui seria perfecta per estudiar a l’assignatura de remix. L’Ins-pector Gadget va aparèixer als anys
vuitanta per mostrar-nos la seva absoluta ineptitud per impedir que l’organització criminal MAD se surti amb
la seva. El nostre protagonista és una
combinació de l’Inspector Clouseau

(vam parlar del seu paper a La Pantera Rosa fa dues lliçons), amb qui
comparteix les poques llums i el gust
per les gavardines, i una espècie de
cyborg com els que es van popularitzar a l’època, Darth Vader, Iron Man,
Robocop… El resultat és més aviat
un personatge patètic que creu combatre el malvat Dr. Gang, mentre en
realitat són la seva neboda Sophie i
el gos Sultà que, amb invents i intel·ligència, li resolen els casos sense que
ell se n’adoni. I ja que la cosa avui
anava del remix, i tractant-se d’una
sèrie amb dosis de ciència-ficció,
busqueu entre els ginys de la neboda
de l’inspector i potser hi descobrireu
una tablet i un rellotge intel·ligent
com els que s’havien d’inventar trenta
anys després.
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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

Brain City

Yaron Steinberg
2011

Si haguéssiu de representar el vostre cervell d’una forma original i divertida,
com ho faríeu? L’artista israelià Yaron Steinberg se’l va imaginar com si fos
una gran ciutat on passen un munt de coses! Amb aquesta idea va crear una
gran escultura utilitzant el cartró com a material principal.

Mans
a l’obra!

En lloc de neurones, ens mostra centenars de petits edificis interconnectats
per representar la complexitat de les relacions i les experiències dels seus
habitants, que en aquest cas bé podrien ser els seus records o pensaments.
I vosaltres, com us imagineu el vostre cervell?

Sabies que...?

Va trigar sis
mesos a acabar
aquesta obra i va ser
el seu projecte de
final de carrera.
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A internet podràs trobar moltes imatges.

Cervell-ciutat
Com en una ciutat real,
hi podem trobar veïnats
connectats entre ells i que
en el seu cas representen
diferents aspectes de la
memòria d’Israel.

Escultura viva
Utilitzant llums de Nadal intermitents,
aconsegueix donar la sensació d’una
ciutat plena de vida i d’activitat,
incessant com el
nostre cervell.

On el pots veure:

Un diari personal
Per a l’artista, les cases
són com els escenaris on
plasmar i recollir algunes de
les coses que li han passat.

Els somnis
Un trenet de joguina va girant a l’interior
del gran cervell. Deu ser una representació
dels seus somnis?

Joguines
Per:

Ginesta Llorca

01

Sensory
tumbling
plantoys.com
Semblen tres cares inofensives,
però quan hi jugueu, tres personatges us deixaran atònits. El taronja es
deixa descobrir amb el tacte quan hi
poses els dits a dins, el groc amb la
vista i no us espanteu si us hi veieu
reflectits, i, finalment, per sentir el
blau haureu de fer una sacsejada i
parar l’orella. Esteu preparats per a
una experiència multisensorial?
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02

03

Logiq
Tower

Ikonikus
brainpicnic.es

marko-pavlovic.com
El cervell és el gran desconegut de
les ciències biològiques i se’n fan
milers d’hipòtesis i teories. El que
sabem del cert és que mai està de
més estimular-lo. I què millor que
aquest trencaclosques amb 6.164
solucions possibles? El format en
vertical, la forma cilíndrica i el fet que
cap peça sigui idèntica semblen uns
bons al·licients.

Està demostrat que les emocions
són patrons de conducta que es
desencadenen de manera automàtica. Existeix, però, una altra part més
racional que ens permet identificar
el que sentim, i, fins i tot, provar
d’entendre el que senten els altres.
Ikonikus proposa posar-se en el lloc
de l’altre i expressar les emocions a
través de símbols.
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Austràlia

L’illa més gran del món
en família

És un estat de l’hemisferi sud que conforma
un continent, i que inclou, a més, diverses illes
petites dels oceans Pacífic i Índic.

8

Què s’hi pot fer / visitar
Canberra és la capital tot i que la majoria
de la població australiana viu a les ciutats costaneres de Sydney, Melbourne,
Brisbane i Adelaida. A Sydney no us
perdeu l’Opera House (1) i la Bondi Beach (2), una de les platges més famoses
per practicar el surf. Pareu a Melbourne
per pujar a un dels seus tramvies (3),
passejar pels carrers amb grafitis com
Union Lane, l’estació Flinders Street i
el circuit de Phillip Island. Gaudiu de
les vistes des de la nòria, visiteu el jardí
botànic i apropeu-vos a la platja de St.
Kilda (4) per veure els pingüins blaus en
llibertat. Brisbane és la ciutat més familiar, podeu travessar els ponts, banyar-vos
a la piscina pública, gratuïta a l’aire lliure, fer pícnics als jardins amb barbacoes
gratuïtes i visitar el Jardí Botànic.

14
15

Què s’hi pot menjar
La cuina australiana és variada: peixos,
carns, fruites i molts vegetals. Podreu tastar la carn de tauró i de cangur! Uns dels
àpats més típics són les barbacoes (8), els
pastissos de carn i el pa amb Vegemite (9).

A Gold Coast podreu practicar el surf, remullar-vos als parcs aquàtics i enfilar-vos
al Q1, l’edifici més alt de l’hemisferi sud.
Contempleu el far de Byron Bay (5),
si teniu ganes de veure cocodrils aneu a
Darwin (6).

Les postres de referència són la Pavlova, el
lamington i l’scone. El cafè (10) és una de
les begudes del país.

I si teniu temps, la ruta per Great Ocean
Road (7) és impressionant.

A Melbourne podreu menjar el millor croissant del món.
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Algunes curiositats més
A Queensland hi ha la Gran Barrera de Corall (11).
L’illa dels Cangurs és la tercera illa d’Austràlia, després de Tasmània i de Melville.
L’illa de Fraser és l’illa de sorra més gran del planeta
amb 1.840 km².

4

ST. KILDA
BEACH
ILLA DE
TASMÀNIA

L’Uluru a l’Outback (12) és el desert vermell australià.
És un continent ple d’animals, els autòctons són els
marsupials com els coales (13) o cangurs (14) i d’altres
com el dingo, el diable de Tasmània o la gran quantitat de taurons (15) de les platges de la costa oest.
El riu principal és el Murray, amb 2.575 quilòmetres
de longitud.
No us oblideu d’agafar una bona crema solar!

1

@XperienceBarcelona
Av. Diagonal 512, Barcelona
Telf. 933659340

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.

Un tema seriós, el d’aquest número.
Dels que donen per lluir-te i emprar paraules
com neurona, aprenentatge o plasticitat. Però no
serà per aquí per on aniré. M’apassiona el tema,
molt més des que som mare i, a la força, he hagut
d’aprendre a esperar i entendre que el cervell
dels meus fills —qui mana després del torrent
d’emocions desbordades dels dos o tres primers
anys—, té els seus propis ritmes i evolució.
I és en aquesta certesa, a vegades difícil
d’assumir, on el meu propi cervell s’eixampla
i reacciona. Tots els llibres que ens parlen
del cervell infantil (que en són molts!),
haurien de tenir un capítol final dedicat
al cervell dels progenitors. Molta neurona mirall,
molt ajudar els nins a l’autocontrol, molt xerrar
de com podem ajudar-los a desenvolupar
un cervell equilibrat i, en aquest procés seu,
els que creixem més som nosaltres.
Sense adonar-mos-en, generalment.
Cuidant-los, educant-los, parlant-hi,
posam les bases del nostre nou cervell adult:
el que també intenta trobar la fermesa,
la calma i l’afecte entre l’overbooking
de sentiments, estrès i inseguretats.

Per:

Pema Maymó
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1.
El cervell aquest infantil que ha de madurar s’ha de protegir com una fruita que
encara no pot ser collida. Com si fos un hivernacle de llana, aquesta gorreta
d’Oeuf és una metàfora de la nostra missió com a adults responsables: calidesa,
suavitat, refugi.
La llana d’alpaca jove, a part de ser excepcionalment suau i calenta, té un baixíssim impacte mediambiental i és hipoal·lergènica. Aquesta recerca de productes de
qualitat que respectin l’entorn és una constant en els productes d’Oeuf, una marca
creada per un matrimoni de dissenyadors francesos arran del naixement del seu
primer fill. Combinen simplicitat, uns dissenys delicats i juganers, una producció
sostenible, trets que els han convertit en una de les marques independents de roba
més respectades del mercat en els seus quasi vint anys de vida.
oeufnyc.com
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2.

3.

Els protegim a tota hora. Mentre de
dia els omplim d’estímuls, jocs, cançons i converses, a la nit el que ens
proposam és assegurar-los descans
(i també a nosaltres, ehem!). És de
nit quan amoblam i desam tot allò que
hem absorbit de dia. És de nit que somiam i fem neteja. És quan dormim
que necessitam seguretat i un jaç
acollidor per descansar i créixer.

Al cervell l’alimentam a través de tots
els sentits. Tots s’activen a la nostra
memòria de manera involuntària segons si ensumam l’olor d’herba tallada que ens envia directes al jardí de
la nostra infància o si sentim aquella
cançó que ens transporta a l’habitació de casa amb els nostres germans
escoltant en èxtasi el darrer disc de
Nirvana. Ah, la música! Quantes sinapsis creades sense aturador des
del primer «Cargol treu banya» fins al
«Milionària» de na Rosalía!

Al nord de Ghana hi ha la tradició de
realitzar senalles amb farratge d’elefant (com vos quedau amb els meus
coneixements de botànica?!), però
les condicions laborals dels petits productors d’aquestes precioses cistelles
eren molt precàries. La gent de Design Dua fa poc que ha engegat una
cooperativa col·laborant directament
amb aquests artesans i establint uns
estàndards de producció, sostenibilitat i qualitat que assegurin que tothom
(nadó i pares) dorm d’una tirada!

No traieu aquest plaer generador de
records als vostres fills. Si patiu per
les seves orelles i l’estrès cerebral,
trieu uns auriculars pensats per a ells
com els de MPow, amb volum limitat
per la seva capacitat acústica i un disseny senzill però resistent que evoluciona a mesura que creixen.
Cuidem les seves oïdes i beneficiarem el seu cervell!

No voldríeu que durant els primers
mesos de vida del vostre nadó els
seus somnis s’arraulissin entre ràfia i
sensacions naturals? designdua.com

mpow.es
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Més
verd,

Per la ciutat

Per combatre la pol·lució, un dels grans mals de les ciutats, i lluitar alhora contra el gran mal mundial, el canvi
climàtic, és inevitable que a les àrees urbanes els cotxes i el ciment vagin deixant pas al verd. Per poder respirar
millor i mitigar els efectes de l’escalfament del planeta, sí, però també per reduir la contaminació acústica, per
sumar estímuls estètics als carrers i places, i, en definitiva, per afavorir la salut mental de tots els que hi habitem.

Martí Crespo

Text:

més
salut

Si sou assidus als markets periòdics que es fan al Palo Alto,
no cal que us expliquin que en aquest recinte de fàbriques
de llana nascut el 1875 al Poblenou, abandonat el 1980 i
recuperat deu anys després com a espai per a petites empreses creatives, la naturalesa fa tres dècades que segueix

Malgrat que no ha estat fins als últims anys que se n’ha
començat a parlar força, els jardins penjants són de fet una
tendència que ja fa dècades que es va imposant. I, curiosament, Barcelona n’acull un de pioner a tot Europa. Es tracta
de l’Edifici Planeta, construït el 1978 per allotjar inicialment
la seu de Banca Catalana. Sí, és aquell que hi ha just al
davant d’El Corte Inglés de la Diagonal, amb tot de plantes
caient per la façana. Des d’aleshores, per tot el continent,
han anat florint jardins verticals amb propostes cada vegada
més vistoses, agosarades i conscienciadores amb el medi.
A Barcelona mateix, aquestes últimes quatre dècades han
vist com a poc a poc creixien plantes en façanes i panys de
paret, per al bé visual i olfactiu de tothom.

I afegir espais verds a la ciutat no sols és cosa de l’administració —amb la creació de parcs i jardins i la pacificació de
carrers—, sinó també de la gent. Un parell d’exemples: us
heu fixat que cada vegada hi ha més horts urbans en solars
de la ciutat i en balcons particulars? I que, més tímidament,
algunes empreses i institucions s’hi han anat sumant amb
la instal·lació de jardins verticals a les façanes de les seves
seus socials?

També amb un esperit ornamental, però sobretot pedagògic
i experimental, el 2018 es va instal·lar un jardí vertical a la
Plaça de la Ciència del CosmoCaixa, amb més de quinze
tipus de plantes —totes mediterrànies o adaptades al clima
mediterrani—, una gran varietat cromàtica de flors i cinc sistemes de substrats i conreu hidropònic. Seguint l’afany educatiu de l’antic Museu de la Ciència de Barcelona, és visitable
en família i també en grups escolars, per desgranar, a través
d’experiments i observacions, la ciència que hi ha darrere seu
i, alhora, donar idees i eines als visitants perquè s’animin a
crear-ne un a casa seva. Perquè d’estudis que demostren
els beneficis del verd urbà sobre el cervell, no en manquen!

A l’altra punta de la ciutat, a les Corts, una altra comunitat,
en aquest cas de veïns, va decidir el 2011 instal·lar jardineres —a diferents nivells— en una paret mitgera ben lletja del
seu edifici. L’objectiu era crear un jardí vertical de 250 metres
quadrats per plantar-hi marfull, romaní, planta del filferro, falsa vinya, gessamí blau i crespinell groc. Si voleu comprovar
si se n’han sortit, quasi una dècada després, només us heu
de plantar a la confluència del carrer Berlín amb Marquès de
Sentmenat i l’avinguda de Josep Tarradellas… i quedar-vos
bocabadats!

el seu curs lliurement: les plantes enfiladisses han anat colonitzant una bona part de l’espai, fins a substituir el marró
dels maons pel verd de les buguenvíl·lies.

No gaire lluny, a la ronda de Sant Antoni, després de deu
any d’obres, el desembre del 2011 va reobrir les portes l’edifici històric de l’antiga Fàbrica Moritz, on és possible que
hàgiu anat alguna vegada a fer l’aperitiu o a berenar. En la
restauració i rehabilitació de l’espai, signada pel reconegut
arquitecte francès Jean Nouvel, hi ha un detall que passa
força inadvertit: un llarg passadís a l’interior del local dona
pas al pati d’illa on Patrick Blanc, un pioner parisenc dels
jardins verticals, va deixar la seva marca amb una frondosa
catifa verda que tapa el mur de ciment existent. Un petit oasi
dins una illa de cases en ple centre de la ciutat. Ah! S’hi fan
visites guiades periòdiques.

I fins a un barri tan densament poblat i amb poc verd com
el Raval —que curiosament a l’edat mitjana acollia sobretot
camps i horts—, també hi han arribat iniciatives interessants.
Des del 2014, al costat del Teatre del Raval, creix un jardí
penjant de 45 metres quadrats amb uns quants detalls ben
destacables. D’una banda, la vegetació s’ha seleccionat estudiant les plantes dels balcons que hi ha al voltant. I, d’una altra, l’espai funciona de manera autosuficient, tant en la gestió
de l’aigua com en l’energia que l’alimenta: l’aigua de la pluja
es recull del terrat de l’edifici i s’emmagatzema en un dipòsit,
i dues plaques solars a la terrassa del teatre proporcionen
l’energia per bombar-la fins a la part superior del jardí.

Bones idees

Endívies
amb pera
i nous
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Antigament es creia que menjar nous
fomentava la intel·ligència, per la semblança
d’aquesta fruita seca amb la forma del cervell.
Avui sabem que no és per la forma,
sinó pels valors nutricionals que té.
Necessitem:
3 endívies, 1 pera, 10-12 nous, 150 g de formatge feta, cibulet.
Per a la vinagreta:
1 cullerada petita de mel, 3 cullerades de vinagre
de poma o de Mòdena, oli i sal.

01.

04.

02.

05.

Feu la vinagreta escalfant una mica
la mel en un recipient. Afegiu-hi el
vinagre, l’oli i la sal i bateu bé fins a
emulsionar. Reserveu-ho.

En un got o bol individual poseu capes
d’endívia, daus de pera, les nous
trossejades i el formatge feta a sobre
de tot.

Netegeu l’endívia i talleu-la a rodanxes
primes.

Amaniu-ho amb la vinagreta de mel i
decoreu-ho amb una mica de cibulet
picat.

03.

Peleu la pera i talleu-la a daus. Trossegeu les nous i talleu el formatge feta
a daus.

Bon profit!

Més informació a

elculturista.cat
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Trenca’t el cap
Per:

Carla Marin
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La paraula trencaclosques sempre m’ha fet gràcia,
i que encertada que és a vegades! Us proposo un joc
que podeu fer a casa amb materials ben simples i que
de ben segur que us farà estar una bona estona fent
treballar el cervell. He de reconèixer que és difícil de
resoldre’l, però molt fàcil de fabricar, així quan us surti
fum del cap a tota la família, podeu buscar per internet
algun vídeo on pas a pas s’expliqui la solució.
Necessitem:

Llapis

Tisores

Cartó (reciclat
de qualsevol caixa)

Punxó

Pintura
o colors

01.

Cordill

Una boleta de collaret,
anell o similar

04.

Retalla un cartró finet que tinguis
per casa, en forma de rectangle.

Passa les dues puntes de la
corda des de darrere pel forat del mig i
segueix la forma de les cordes segons
la foto. A una de les bandes, posa-hi la
boleta o anell abans de fer el nus per
la part de darrere.

02. Pinta’l i decora’l amb pintura,
colors o fes-hi un estampat.

03. Marca tres punts i fes-hi un fo-

05.

radet (com a la foto) per poder passar
la corda.

L’objectiu és passar la boleta
d’un costat a l’altre. Segur que fareu
treballar moltes parts del cervell per
resoldre aquest trencaclosques.
Molta sort!

Més informació a elculturista.cat
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Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les
propostes, idees i recomanacions
més culturistes!

elculturista.cat

Il·lustració: Roger Padilla
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L’ENTREVISTA

Álvaro Bilbao

NEUROPSICÒLEG, PARE, ESCRIPTOR I DIVULGADOR
Per: Marina Llompart

Què ha aportat la neurociència a l’àmbit de la criança? Com ens ajuda a entendre millor els infants?
La neurociència ha contribuït, sobretot, a una tornada al sentit comú. El segle passat, una sèrie de corrents defensaven que no s’havia de malcriar els nens, no se’ls
havia d’agafar en braços, una defensa de la llet de fórmula... No obstant això, el
sentit comú i l’instint ens diuen una altra cosa: els pares i les mares volen agafar
els seus fills en braços, atendre’ls. Tot això, a la llarga s’ha demostrat que és més
eficaç. La tensió entre aquestes dues tendències ha generat molts discursos contradictoris i el que ha fet la neurociència és intentar tornar al punt de partida, al
sentit comú, a la sèrie de comportaments que es portaven repetint des d’èpoques
més antigues.

El cervell del nen explicat als pares està dividit en quatre parts: una part de
fonaments, una d’eines pràctiques, una dedicada a la intel·ligència emocional
i el desenvolupament intel·lectual. Què trobaran les famílies en aquest llibre?
Es trobaran sobretot idees molt pràctiques, molt senzilles, que connectaran amb
aquest sentit comú del qual parlàvem. En el llibre es repeteix molt la idea que el
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cervell és equilibri, entre el caràcter més instintiu i la convivència a la societat a la
qual pertanyem. El llibre cerca ajudar els pares a entendre aquest equilibri a l’hora
d’educar i els transmet la necessitat que té l’infant d’aquest equilibri entre els límits
i la llibertat. La idea és que els pares i mares es trobin molts exemples pràctics i
quotidians per ajudar el seu fill a tenir un desenvolupament més ple.

Quins són els dubtes o les inquietuds més comunes de les famílies que et
trobes en la teva pràctica professional?
La veritat és que el llibre intenta donar respostes a tots aquells dubtes que veig
que tenen les famílies en el seu dia a dia. Sobretot, tenen a veure amb com actuar
quan hi ha violència cap a l’infant i aquest no es defensa; també relacionada amb
el son, que per això vaig escriure el llibre Todos a la cama; la gelosia i les disputes
entre germans... Coses molt quotidianes. El que més cal treballar és, com ja he dit,
l’equilibri: a les famílies que són més obsessives amb l’ordre, se’ls ha de recalcar
que els nens necessiten llibertat; a les famílies que estan molt obsessionades que
el nen ha de créixer en llibertat, se’ls ha de recordar que és important però que
necessiten unes normes i uns límits.

Com funciona el cervell de l’infant?
Hem de tenir clar que no funciona com el cervell adult. Nosaltres pensem amb
paraules, amb unes eines de raonament lògic, amb una lògica causal, amb una
relació entre els elements. El cervell de l’infant funciona d’una manera molt més
instintiva, molt més emocional i per tant hem d’aprendre a parlar amb el seu llenguatge. Quan una criatura té una rebequeria, no serveix de res que li intentem
explicar de manera lògica el motiu que l’ha portat a la frustració. El que necessita
és una abraçada, que és la manera com ells entenen que es pot calmar aquest
malestar. Durant el primer any de vida el cervell és totalment instintiu i és a partir
del segon any que el cervell emocional pren protagonisme. L’entrada al món de
la raó i la lògica comença als sis anys, i comença la convivència entre la part
racional i la part infantil o emocional.

El llibre fa una gran defensa de la infància com l’etapa més rellevant en la
formació de l’individu, no és així?
Moltes vegades les famílies posen l’accent en el fet que l’infant pugui anar a una
bona universitat en el futur, que tinguin bones oportunitats a la vida... I el que jo
els dic, igual que diuen molts estudis, és que la manera de donar oportunitats als
nostres fills en el futur és donar-los afecte durant els primers anys de vida. La manera com nosaltres ens relacionem amb els nostres fills serà la manera com ells
es relacionaran amb els altres el dia de demà. Tot això determinarà el seu estil de
vida, el seu èxit professional...
I l’educació ha d’actuar en conseqüència. En un moment en què els estudis universitaris ja no asseguren una plaça d’èxit, el que es comença a valorar són trets com
la confiança, la iniciativa, saber desenvolupar-se a la feina...
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Hi ha més consciència sobre la criança que mai, les coses així com s’han fet
sempre es posen en dubte. Però què passa amb les formes de criança paral·leles? Què passa quan la teva manera de criar-los es contraposa a la manera
com ho fan a l’escola, o a casa dels avis, etc.?
Aquest és també un dels dubtes més freqüents. Sempre dic que els models educatius són els que són, això és difícil de canviar i que en realitat el model més
important per a la criatura és el que viu a casa. Que si tu cada dia li poses verdura,
i un cop a la setmana va a casa de l’àvia i li posa salsitxes de paquet, per posar un
exemple, el nen seguirà menjant molta verdura. És més, la diferència de criances
paral·leles ajuda el nen a viure diferents models i no ha de condicionar els pares.

Educar amb sentit comú acaba sent una arma per empoderar les famílies perquè prenguin les seves pròpies decisions enmig d’una societat sobreinformada.
Totalment. Crec que aquest ha estat precisament l’èxit del llibre i n’he parlat amb
molts psicòlegs infantils. Ha estat el fet d’explicar d’una manera fàcil i entenedora i
fer un compendi de les qüestions que preocupen les famílies. Posar sobre la taula
el desenvolupament emocional i intel·lectual del nen i mostrar a les famílies com
potenciar-ho des de l’instint i el sentit comú. Un missatge que transmeten molts
professionals: el de l’equilibri entre donar molt amor a l’infant i posar els límits que
necessita. Sempre que ens trobem que un nen té un problema té a veure amb una
descompensació en algun dels dos eixos.

No podem parlar de cervell, criança i infància amb tu sense treure el tema de la
tecnologia i com afecta el cervell dels infants. És tan dolenta? L’hem de limitar?
Crec que és molt important que les famílies entenguin que el cervell del nen —més
enllà que el contacte amb les tecnologies pugui tenir aspectes negatius— necessita, sobretot durant els sis primers anys de vida, fer moltes altres coses. Si el dia
tingués mil hores, potser no passaria res perquè es passessin mitja hora jugant
amb algun dispositiu, que així i tot és perjudicial. El problema és que el dia només
té vint-i-quatre hores i ells necessiten córrer, saltar, escoltar vocabulari, parlar amb
els seus pares, rebre amor, descansar, jugar, manipular, tastar aliments... Tenen
tant a descobrir que la tecnologia hauria de ser l’última cosa de la llista.

Álvaro Bilbao és neuropsicòleg, pare, escriptor i divulgador. Ha dedicat la seva
carrera professional i personal a aprendre més sobre el funcionament del cervell
dels infants per una criança en positiu. Avui en dia té quatre llibres publicats i pels
seus cursos Educar en positivo i El cerebro del niño ja han passat més de 15.000
alumnes. Parlem amb ell sobre cervell, infància i criança.
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7
Març
2020
Av. Diagonal, 512.
D’11 h a 14 h.

Un matí
d’activitats i tallers
per tastar de prop
la cultura japonesa
Tallers, jocs, contacontes
i activitats familiars

