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Seguiu-nos a:
facebook.com/El-Culturista @culturista_bcn

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 

@el_culturista El Culturista

Tenint en compte els fets dels últims dies les  
propostes culturistes poden quedar temporalment 

ajornades o cancel·lades, consulteu l’agenda. 

EDITORIAL

Si escriviu la paraula thriller al cercador Google, la primera cosa que us apareixerà 
a la pàgina de resultats, que ho endevineu?, serà el videoclip més famós (i llarg: 
gairebé catorze minuts!) de tots els temps. Thriller (1984), amb Michael Jackson 
com a zombi principal del cementiri, va representar un moment culminant de la 
seva carrera musical en solitari i, paral·lelament, també un abans i un després en 
la indústria dels videoclips.

Com molt bé demostra la cerca a Google, aquell veritable curtmetratge de John 
Landis inspirat en els films de terror dels anys 1950 ha eclipsat parcialment el vete-
rà gènere artístic que va donar nom al clip, thriller, present en la literatura, el cinema 
i la televisió amb tot un seguit de llibres, pel·lícules i sèries amb trames basades en 
el suspens i el misteri, a mig camí entre el terror i la novel·la negra.

Per això en aquest nou número de la revista, que hem volgut dedicar al thriller, hi 
trobareu tantes referències al rei del pop, el cantant Michael Jackson, com al gran 
mestre de la intriga, el director de cinema Alfred Hitchcock. N’hi ha de ben clares i 
evidents, com les propostes musicals de Borja Barbesà sobre la banda sonora del 
film Blue Velvet i el tema més desconegut del disc Thriller, o les sempre productives 
reflexions de Pema Maymó a l’apartat “És tendència”.

Però també n’hi ha referències més subtils, com les ressenyes de llibres intrigants i 
joguines misterioses que trobareu entre aquestes pàgines, juntament amb la sem-
pre enginyosa proposta de “Mans a l’obra” de Marta Ardite i l’entrevista a fons de 
Marina Llompart amb el polifacètic creador del gos detectiu Hopi, Josep Lluís Ba-
dal. I encara una d’indirecta a la secció de rutes “Per la ciutat”: anar a fer un tomb 
entre tombes... a plena llum del dia, no us espanteu!

Thriller



Fa més de quinze anys que la Companyia Mercè Framis és una brillant referència 
en l’art dels titelles i les ombres. L’aspecte original dels seus espectacles és la ba-
rreja d’elements textuals, plàstics i musicals destinada a parlar, de manera poètica 
i simbòlica, dels éssers humans. Gràcies a aquesta pluridisciplinarietat ha estat 
guardonada en dues ocasions.

Un dels seus espectacles que té més vitalitat és Compare llop comare truja , el qual 
parteix d’una rondalla tradicional recollida per Joan Amades, però que va adaptar 
dialècticament la companyia. Un dels recursos més significatius és la policromia 
de les siluetes, en què personatges i actors desenvolupen la narració i capten 
l’emoció del públic. També s’han de crear codis cinematogràfics per entendre el 
llenguatge d’ombres!

Compare llop comare truja  
Per: Natàlia Parada

06

ARTS ESCÈNIQUES

Sala Fènix 
4 i 5 d’abril a les 17 h

A partir de 2 anys 
De 5 a 8 €

salafenix.com

Proposta culturista / 01 Proposta culturista / 02

07

Explora Leonardo
Per: Marta Grau

ART / CIÈNCIA / EXPOSICIÓ 

CosmoCaixa
Del 4 al 13 d’abril
A partir de 8 anys

Inclòs en l’entrada del museu
cosmocaixa.es

Qui no ha somniat alguna vegada fer invents? Qui no s’ha imaginat alguna vegada 
creant una màquina que ens faci la vida més fàcil? Si és així, segur que et pica la 
curiositat poder conèixer les idees d’un dels més grans mestres de mestres: Leo-
nardo da Vinci. CosmoCaixa ens acosta, de manera participativa i amena, a una de 
les ments més prodigioses de la història.

Leonardo inventor? Doncs sí. I científic, enginyer, anatomista, pintor, escultor, ar-
quitecte, urbanista, naturalista, músic, poeta, filòsof, escriptor… i també inventor! 
A Explora Leonardo podràs veure i tocar trenta-cinc reproduccions interactives de 
les màquines i mecanismes que va crear. Deixa’t submergir per una passejada 
estimulant, divertida i engrescadora, una experiència única per alimentar la ment 
inquieta que tots i totes duem a dins.

Els innovadors i brillants invents d’aquest geni del Renaixement estan preparats. 
T’hi atreveixes?
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Marroc Exotisme 
en família

És un estat del nord d’Àfrica, el nom complet àrab és al-Màmlaka  
al-Maghribiyya que vol dir ‘el Regne occidental’.

Podeu començar per Marràqueix i 
passejar pel soc més gran del Marroc 
i la plaça més atrafegada de tota 
l’Àfrica: Djemà-el-Fna (1) o recórrer  
la muralla.

Fer una excursió per les muntanyes 
de l’Atles (2) o per Esauira (3). 

A Fez, visitar el mercat i els jardins 
espectaculars amb fonts de Ynan 
Sbil (4).

Banyar-se a la Llacuna d’Ualidia (5), 
dormir entre dunes en una haima 
berber (6), contemplar les 700.000 
palmeres d’Skoura (7), cantar i ballar 
a Khamalia (8), el poble negre del 
desert, olorar les espècies del  
mercat de Rissani (9). 

Seguir el circuit de les Kasbahs del 
Tafilalet i descobrir les ksares, les 
contruccions fetes de fang.

La gastronomia marroquí és molt rica, 
trobareu gran varietat de tajins (10), 
cuscús (11), sopes com la harira de 
llenties, truites, purès com la bissarra 
(12), etc. 

També són plats molt bons i típics 
la kefta, carn picada condimentada 
amb espècies i fruits secs i el zaalouk 
d’albergínia.  
 
 
 

No patiu pels dolços, n’hi ha per tots 
els gustos, en molts s’utilitza la mel 
(13) i els fruits secs com a ingredients 
principals. Trobareu dónuts fregits, 
baklaves, kaabs, ghzals, maamouls, 
unes galetes farcides de pasta de dàtil.  

La beguda oficial és el te (14), podreu 
prende’n a totes hores. 

Per evitar problemes estomacals és re-
comanable beure aigua embotellada. Algunes curiositats més

Amb 34 milions d’habitants, el Marroc és el tercer  
país estat més poblat, després d’Egipte i Sudan.

La població marroquina està formada per àrabs  
i berbers.

La llengua oficial del Marroc és l’àrab estàndard, 
mentre l’amazic n’és llengua nacional.

La mesquita de Hassan II (6), situada a Casablanca,   
és l’edifici religiós més alt del mon. 

Marroc és el primer importador mundial de te verd.

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

Esauira

Casablanca

Fez

Tetuán

Marràqueix

Què s’hi pot fer / visitar

Què s’hi pot menjar
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Crear. Criar. S’assemblen. Així ho identifica Bea Fernández. Ballarina, coreògrafa, 
curadora i mare. Criar. Crear. És com “surfejar entre”, diu, remetent-se a una de 
les seves obres. Entre... Entre assaig i error? Entre cor i cap? Entre on acabes tu 
i començo jo?
Beatriz Fernández és codirectora artística de La Poderosa, espai de creació i inves-
tigació artística al voltant dels llenguatges del cos i les arts vives. Amb l’arribada de 
la maternitat, Bea Fernández, Premi Ciutat de Barcelona 2015, crea (i cria) posant al 
centre també els més petits i les seves famílies. Enguany ho torna a fer al MACBA 
amb Babum bum bum tic-tac bum bum tucutun. Un títol que vol remetre al llenguatge 
espontàniament dadaista dels infants i que ens deixa intuir com la comunicació no 
verbal, la que tenim des del naixement, serà l’idioma oficial de l’activitat. 
Hi posareu el cos en joc, a través de la dansa, de la música, de materials que us 
despertaran els sentits, per aconseguir trencar la quotidianitat (ai, el dia a dia!). 
Una oportunitat per acostar els infants a l’art i la dansa contemporània de manera 
lúdica. Un matí per sacsejar-nos que activarà noves percepcions sobre la realitat i 
potser descobrir altres jos i altres tus sobre els quals, qui sap, podrem construir tot 
jugant un nou nosaltres.

Babum bum bum tic-tac  
bum bum tucutun

Per: Gemma Esteban

10

TALLER / ART

MACBA
4 i 25 d’abril, i 2 i 9 de maig

D’11 a 12.30 h / 3 € per participant (tant adults com infants) / macba.cat

Proposta culturista / 03
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Què pesa més, un quilo de plomes o un quilo de ferro? No ho sé, soc de lletres. Ara, 
sí que us puc dir que pesen una barbaritat els 250 quilos de palla que la companyia 
Amer i Àfrica ens posa a l’escenari.

Les bales de palla amb què interactuen i ballen o que carreguen i mouen els ar-
tistes durant tota l’obra funcionen com a metàfora. Metàfora del pes que sobre 
la nostra consciència exerceixen els prejudicis. Metàfora de les barreres i parets 
mentals que construïm en les nostres relacions personals. Si l’espai configura les 
nostres interaccions socials, per què no s’hi pot dansar i redissenyar-lo? Si ens 
dediquem a construir envans per por d’exposar-nos tal com som davant els altres, 
per què no els enderroquem?

Això és Envà, un espectacle de dansa, interacció i humor capaç de dibuixar durant 
cinquanta minuts com ens entortolliguem entre parets fictícies i envans imaginaris. 
La demostració fefaent que, només obrint-nos i expressant què som i què sentim 
als altres, els podrem fer caure.

Envà
Per: Enric Cerveró
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ARTS ESCÈNIQUES / CIRC

Mercat de les Flors 
Del 9 al 12 d’abril a les 18.30 h

Familiar / 12 €
mercatflors.cat

Proposta culturista / 04
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Com cada any, aquest abril podrem gaudir del festival de literatura infantil i juvenil 
més esperat a casa nostra: Món Llibre. L’edició d’enguany se celebrarà el cap de 
setmana del 18 i 19 d’abril. Com en les darreres edicions, el festival omplirà el cor 
del Raval de llibres amb tres espais: el CCCB, dedicat a la franja dels més grans; 
el MACBA, dedicat a la franja dels més petits; i els espais exteriors (plaça de Joan 
Coromines, passatge Ravalejar, passatge Escultures i plaça dels Àngels), que con-
tindran el gros de les activitats de les editorials i acolliran els espectacles itinerants.

D’aquests espectacles itinerants destaquem Pigs de Canti Qui Pugui, en què po-
drem trobar els tres porquets després d’uns quants anys que busquen una casa 
nova a la ciutat i el llop, que s’ha fet gran i ja no bufa com abans. Tots plegats s’han 
convertit en vells amics.

De l’espai menuts (MACBA) recomanem Ombres per un tub, una instal·lació lu-
mínica de Lola Solanilla en què es crearà un conte entre llums i ombres del qual 
el públic també formarà part. I també L’aventura d’avorrir-se de l’Estaquirot, un 
espectacle de titelles en què coneixerem la Rita, una nena que, tot i tenir moltes 
joguines, sempre s’avorreix i no sap jugar sola. Fins que un dia, a casa l’àvia... 
descobreix la creativitat i la imaginació.

De l’espai grans (CCCB) remarquem El silenci d’Hamelin de Farrés Brothers and 
Cia: què passaria si al conte del famós flautista, hi hagués una nena sorda? Ob-
jectes, paraules, llengua de signes, un DJ particular, silenci... ens ajudaran a re-
explicar la història. Com també destaquem la Filomène&Comagnie amb Dedans 
Moi, un espectacle sensorial, visual i sonor, un viatge a través de les emocions. I, 
finalment, La meva setmana extraordinària amb la Tess, un film de Steven Wouter-
lood sobre un nen d’onze anys que durant les vacances d’estiu coneix una nena 
aventurera i misteriosa que el farà reflexionar sobre el valor de l’amistat i la família.

Moltes propostes i de tots colors: hi ha un Món Llibre per a cada infant. Ja 
sabeu quin és el vostre?

14

FIRA LITERÀRIA

Proposta culturista / 05

Món Llibre
Per: Ginesta Llorca

CCCB, plaça Joan Coromines, MACBA i plaça dels Àngels
17 i 18 d’abril

Familiar / Entrada lliure
barcelona.cat/monllibre

15



Sota la platea de la sala de Liceu hi ha el Foyer, un nou espai polivalent equipat 
amb els mitjans audiovisuals més moderns i una acústica excepcional, un lloc ideal 
per representar-hi la nova experiència musicovisual immersiva per als més petits: 
La barcarola.

Juan Pablo Mendiola ha estat l’encarregat de fer que ombres, il·lustracions i audio-
visuals dialoguin en escena amb l’objectiu de descobrir els elements més bàsics 
d’una peça musical.

Els infants viuran durant quaranta-cinc minuts envoltats físicament i acústica de 
música. Arpegis i acords formaran una harmonia que de segur que ens farà vibrar 
de valent.

La direcció musical a càrrec de Francesc Valldecabres, l’escenografia de Los Reyes 
del Mambo, motion graphics de Laura Cuello i la Patossa com a artista plàstica de-
mostren que una obra feta entre molts i de moltes disciplines enriqueix l’experiència, 
i ens permet més matisos i mirades com a creadors i també com a espectadors.

La Barcarola
Per: Ginesta Llorca
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MÚSICA

Liceu
Dissabtes i diumenges, del 2 al 31 de maig a les 12 h

De 3 a 5 anys / 45 min / De 7,5 a 15 €
liceubarcelona.cat

Proposta culturista / 06

L’Auditori
9, 10, 16 i 17 de maig

A partir d’1 any / 45 min
10 € (8 € si compreu 4 entrades o més per al mateix espectacle)

auditori.cat
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/ 07

Aquest bonic espectacle familiar adreçat a canalla de diferents edats, des de ben 
petitons fins a més granadets, ens convida a fer un recorregut per cançons populars 
originals d’uns quants indrets del planeta. La varietat de tempos i estils es combina 
amb diferents instrumentacions (acordió, guitarres, percussions variades, violoncel, 
clarinet, duduk, veu) que permetran unir un repertori en què es demanarà molta 
participació de l’audiència, tant fills com pares. Haurem de cantar, picar ritmes de 
mans o amb el cos, per acompanyar les melodies. Així, doncs, prepareu-vos per 
improvisar de manera guiada, això sí. Els sons onomatopeics d’alguns ocells seran 
un dels fils conductors que ens permetran anar saltant de país a país, de cultura a 
cultura, de ritme a ritme i també d’idioma a idioma. Tutti (terme italià utilitzat en la 
música per referir-se al fet que tots els músics toquen alhora) fan piu ens proposa 
reunir-nos tots en família per fer música amb els peus, amb el cos, cantant, amb 
l’ànima en definitiva, per recordar un cop més la visceralitat d’aquest art, i la capacitat 
transversal de participar-hi.

Tots a fer música!

Tutti fan piu
Per: Joan Villarroya

MÚSICA 



Il·lustracions de Rebeca Luciani

Cucut 
(Cuculus canorus)
Habita en zones arbrades 
de tota classe.
Té un cant molt 
característic, que 
correspon al reclam 
nupcial del mascle i que 
coincideix, més o menys, 
amb l’arribada de la 
primavera.

Papagai 
(Alisterus scapularis)
Habiten en climes 
tropicals i zones 
boscoses.
Acostumen a imitar quasi 
qualsevol so del seu 
entorn, probablement 
perquè tenen un cervell 
una mica més gran que 
altres aus.

Pardal
(Passer domesticus)
Originari d’Europa i Àsia.
Acostuma a moure’s 
caminant i saltant pel 
terra de carrers i camins 
buscant menjar. Diuen 
que no canta bé perquè 
emet un so poc musical, 
fins i tot quan canten en 
grup. 

Merla  
(Turdus merula)
Originari d’Europa.
Des de la fi de l’hivern,  
i fins al començament de 
l’estiu, la merla mascle 
xiula cants variats i 
melodiosos.
El seu cant és considerat 
com un dels més bonics 
d’Europa.

Tutti 
fan piu

9, 10, 16 i 17 de maig 
A partir d’1 any

Preu: 10  €   
(8 € si compreu 4 entrades o més  

per al mateix espectacle)

Entrades a  
auditori.cat

Coneixeu aquestes
aus cantaires?

Voleu amb el nou concert familiar 
 de L’Auditori i totes aquestes aus  

per les músiques de diferents països!

Pingüí  
(Spheniscidae)
Habiten a l’hemisferi sud.
Es comuniquen a través 
d’una gran varietat de 
sons per divertir-se, 
protegir-se i aparellar-se.

Coneix alguns dels protagonistes del concert :

Nou  
abonament  

familiar! 
Per a 3 o 5 concerts amb  
el qual podreu estalviar  
fins a un 40% en el preu  

de les entrades.
Més informació a   

auditori.cat



Arriba una nova edició de Bioblitz per als amants de la natura, el verd i la biodi-
versitat. Les jornades tindran com a camp base un lloc ben especial: el Parc dels 
Tres Turons, una reserva local de natura única enmig de la densitat i l’estrès de 
Barcelona.

El cap de setmana del 9 i 10 de maig podreu participar en tallers, visites guiades, 
itineraris de natura, jocs en família i moltes activitats més per descobrir els valors 
dels parcs, les platges i els rius metropolitans.

Sereu capaços de trobar tots els animals amb qui convivim dia a dia a la ciutat? 
Ocells, insectes, amfibis... podem trobar tota mena d’animals als parcs i a les plat-
ges de l’àrea metropolitana!

Els descobrirem, els observarem i els coneixerem una mica més!

Bioblitz
Per: Clara Drudis

20

CIÈNCIA / TALLERS

Parc dels Tres Turons
9 i 10 maig

Per a tota la família  / Gratuït 
Per a les activitats del Bioblitz cal inscripció prèvia

museuciencies.cat

Proposta culturista / 08
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Per: Marta Rosell Chust

Fundació Joan Miró
17 de maig a les 11 h

D’1 a 4 anys
7 € / 6 € Carnet Famílies / 4 € Amics de la Fundació

Heu fet mai l’exercici de mirar al cel i imaginar-vos figures? Els núvols que formen 
nous paisatges, el deixant dels avions que semblen camins o els ocells volant en 
forma de V, per exemple?

A les pintures i escultures de Joan Miró podem veure elements que ens parlen del 
cel que ell s’imaginava, de les estrelles que el componen i dels ocells que l’habiten. 
Un paisatge de colors indefinits, sobre el qual ell dibuixava estels, ulls allargats, 
llengües punxegudes i llunes gruixudes.

Com la pintura Estel matinal, l’activitat que ens proposen a la Fundació Joan Miró 
parteix d’un exercici tan senzill com estimulant: deixar volar la imaginació i la curio-
sitat. A través d’una visita per les sales del museu ens endinsarem en l’univers de 
l’artista i explorarem de ben a prop què ens recorden tots aquests elements que Miró 
dibuixava als seus quadres. Però això no és tot! També recollirem elements naturals 
del jardí de la fundació i ens arremangarem per posar en pràctica, des de la nostra 
pròpia experiència, què vol dir això de construir i crear des de la imaginació.

L’estel matinal
ART / EXPOSICIÓ
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Per: Natàlia Parada

SAT! Teatre
24 de maig a les 12 i 17.30 h

A partir de 3 anys
45 min / 9,50 €

Trobeu a faltar un espectacle on la fusió de la dansa, dels titelles, del mapping i del 
teatre visual i d’objectes vagi en sintonia amb el moviment del cos? Piccolo circ de 
fil és una proposta poètica i filosòfica que desperta la imaginació de tota la família a 
través de la descoberta del llenguatge gestual i en què es mostra que cada història 
i cada personatge té una dansa diferent.

Aquesta obra teatral narra, amb una mica de fantasia, la història d’una marioneta 
que somnia ser funàmbula per caminar fins a la Lluna.

La companyia Antonella D’Ascenzi se serveix de la dansa amb l’objectiu de crear 
consciència de gènere, de sensibilitzar sobre aquests conflictes i, en definitiva, de 
reinventar el cos de la dona per tal de donar aproximacions de caràcter cognitiu, 
corporal i emocional.

Piccolo circ de fil
Cia. Antonella D’Ascenzi

ARTS ESCÈNIQUES



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.

Llibres



Un dia en Jan i en Pep decideixen fer un forat, agafen una pala cadascun i, acom-
panyats d’un bon amic, comencen a cavar i a cavar, cada cop a més profundi-
tat. L’objectiu és trobar alguna cosa realment espectacular, i no estan disposats a 
abandonar l’empresa al primer entrebanc. Se’n sortiran? Per saber-ho, els haureu 
d’acompanyar fins al final, i us recomano que pel camí no us en perdeu ni un detall, 
perquè de vegades les històries més senzilles tenen secrets amagats. I si no ja 
m’ho direu: jo fa dies que hi dono voltes, al desenllaç.

Un exemple perfecte del que és un bon àlbum il·lustrat, una història en què el text i 
la il·lustració avancen plegats i que a més demana la implicació del lector, que amb 
la seva visió del món ha d’acabar d’interpretar-ho tot. 

En Jan i en Pep fan un forat
Mac Barnett 

Il·lustracions: Jon Klassen
Editorial Joventut

Per: Marta Gil
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Una nena ha oblidat les claus de casa i no pot entrar-hi. Després d’avorrir-se una 
bona estona esperant, comença un camí misteriós ple d’intriga que la porta fins a 
un mapa que segueix sense dubtar, i al final… No, el final no us l’expliquem!

El text, de l’escriptora Silvia Nanclares, té un estil directe en què el lector es conver-
teix en protagonista. I les meravelloses il·lustracions de Miguel Brieva, plenes de 
detalls, recorden molt l’estil de la publicitat nord-americana dels anys 1950. Com a 
bon àlbum il·lustrat, el ritme entre text i imatge és trepidant, va in crescendo i ens 
manté atents fins... Sí, fins al final.

Un camí que comença en un món portat a l’extrem més consumista i absurd es va 
transformant en un viatge imaginatiu, fantàstic i alliberador. Una bona història plena 
de referències literàries, com poden ser Alícia al país de les meravelles o el clàssic 
d’en Maurice Sendak Allà on viuen els monstres. Una joia.

Al final
Miguel Brieva / Silvia Nanclares 

Kókinos

Per: Luz Verdaguer
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MVSEVM
Javier Sáez Castán i Manuel Marsol

Fulgencio Pimentel

Per: Pepon Meneses

LLIBRE

Selecció culturista / 03

Un home en cerca d’ajuda entra en un edifici que resulta ser un museu de pintura. 
A poc a poc, aquest espai d’aparença normal es va enrarint i es converteix en un 
laberint, un joc de miralls on realitat i pintura es confonen i del qual no sembla 
possible sortir.

Com en un malson induït per la febre, un capítol de La dimensió desconeguda o les 
històries de ciència-ficció dels còmics dels anys 1940, res no és el que sembla i tot 
pot canviar en qualsevol moment.

Però com a bona història del gènere, també té un final feliç... O no?

MVSEVM és una altra mostra (una més) del bon fer de l’editorial Fulgencio Pi-
mentel.

La Bologna Children’s Book Fair acaba de concedir a Manuel Marsol i Javier 
Sáez Castán un Bologna Ragazzi Award en la categoria especial de cinema.
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Som davant un dels últims llibres de Tomi Ungerer, una mostra més de la seva 
llarga activitat literària, crítica i creativa. Vasco, el protagonista, camina tot sol, guiat 
per la seva ombra en un escenari deshabitat i ple de perills: edificis que cauen, 
llamps, inundacions, etc. Nosaltres, lectors, l’acompanyem en aquest periple apo-
calíptic i observem com el món s’enfonsa i el futur no és gaire prometedor. Les 
guerres i la contaminació dibuixen un paisatge desolador que Ungerer il·lustra a la 
perfecció amb una gràfica esquemàtica i surrealista.

És un llibre fosc de colors i de temàtica, una obra existencialista i crítica, però que 
amaga un gran missatge d’esperança, una veueta que ens convida a no defallir. En 
el fons, és una visió optimista d’algú preocupat pel futur dels joves lectors, no en va 
el llibre és dedicat als seus nets i germà.

Non Stop
Tomi Ungerer 

Kalandraka

Per: Infraganti
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ESPECIAL 

Sant Jordi!

Les recomanacions 
de les editorials

2020

ÚLTIMA HORA! La Mà Negra resol els casos del contraban a la Cafeteria La Para-
da i troba les joies de la família Valldeneu. Però, qui són aquest grup de detectius?

De petita era un dels meus llibres preferits. Me l’havia llegit una vegada i una altra i 
sempre hi trobava històries noves. Em perdia en les seves il·lustracions i m’hi podia 
passar hores. Per mi era la combinació perfecta: lectura, misteri, interacció… Em 
sentia una detectiu més de La Mà Negra!

La Mà Negra, com diu el titular del diari, són un grup de nenes i nens detectius que 
es dediquen a resoldre misteris. A cada pàgina del llibre trobes un relat enigmàtic 
amb una pregunta final. Al costat hi ha una vinyeta il·lustrada pel mateix autor on no 
falta cap detall i on has de trobar la solució del misteri. Però no s’acaba aquí: quan 
passes a la pàgina següent continua la història que et porta a un nou relat amb un 
nou misteri. Si no has aconseguit resoldre’l, no et desesperis! Tens la solució a la 
pàgina següent!

ADVERTÈNCIA! Si comences a llegir ‘Les aventures de La Mà Negra’, t’hi que-
daràs enganxat i et convertiràs en un detectiu de primera línia!

Les aventures de La Mà Negra 
Hans Jürgen Press

RBA

Per: Laura Bernis
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ESPECIAL 

Sant Jordi!

RECOMANACIONS DE    

cruilla.cat

No vull ser  
la princesa!
Grzegorz Kasdepke
Aquest Sant Jordi, jo vull ser  
el drac. Una història divertida  
i esbojarrada sobre la importància 
de ser un mateix.

Pep i Mila. 
Descobrim  
els nombres
Yayo Kawamura
Ajuda el Pep i la Mila 
a trobar tot el que 
volen comprar i a 
comptar-ho bé.

L’Home Gos 4.  
El supergatet 
Dav Pilkey
Una nova aventura 
de l’Home Gos,  
que aquesta  
vegada tindrà un  
nou superajudant...  
o potser no?

Vet aquí  
un drac
Beatrice Blue
Vet aquí un drac que 
tenia tot un poble 
atemorit. Sort del 
Silas i la Freya, que 
intentaran resoldre la 
situació.

Els Futbolíssims 17.  
El misteri de les 
botes màgiques
Roberto Santiago
Una nova aventura 
d’Els Futbolíssims. 
Una col·lecció 
d’humor, amistat i 
molt de futbol!

RECOMANACIONS DE

ESPECIAL 

Sant Jordi!

lagaleraeditorial.com

Un drac sense foc, un cavaller que té gana, 
o una princesa que no se sap cordar les 
sabates són alguns dels protagonistes  
de la història.
12,95 € / A partir de 2 anys

Quan en Biel es capbussa al mar, 
descobreix que alguna cosa no va bé: 
l’aigua és bruta i hi ha plàstics i deixalles 
per tot arreu... Això no pot ser. HA DE 
SALVAR EL MAR costi el que costi.  
CUIDAR EL PLANETA ÉS IMPORTANT.
16,50 € / A partir de 5 anys

El Patufet

Anna Canyelles 
Il·lustracions: Josep 
M. Juli
A partir de 3 anys

PVP: Edició cartró: 12,50 € 
Edició rústica: 5,95 €

La rateta que  
escombrava  
l’escaleta

Rínxols d’Or

MIC
El drac  
sense foc

El mar  
que més  
m’estimo
Laia Berloso

Els contes populars, ara en doble format:
rústica amb lletra lligada i cartró amb lletra majúscula.

El Mic viu una nova  
aventura per Sant Jordi.  
El personatge estrella de TV3,  
en un llibre de cartró a tot color.

CUIDEM EL  
NOSTRE PLANETA.  
Per un mar net i lliure  
de plàstics!



RECOMANACIONS DE

ESPECIAL 

Sant Jordi!

editorialmediterrania.com

Explorem Barcelona! 

L’art quina marranada
Sandrine Andrews

Art amb pastís
Thé Tjong-Khing

Història de l’art  
en 21 gats

Nia Gould
Una història de l’art de bigotis!

Petit manual de la taca ben feta, per 
apendre i embrutar-se les mans amb 
artistes com Miró, Pollock o Calder! 

35 missions i enigmes per resoldre. 
Segueix les rutes, escaneja els codis QR  
i descobreix els secrets de Barcelona.

Busca i troba l’art!  
Una aventura il·lustrada amb les  

obres dels grans genis de l’art.

RECOMANACIONS DE    

ESPECIAL 

Sant Jordi!

megustaleer.com

Bobiblú 
Elsa Punset
Una nova col·lecció d’Elsa Punset per a 
públic preescolar. Per mitjà de les seves 
aventures i vivències, ajudarà els més  
petits de la casa a gestionar les emocions  
a través de rutines i hàbits divertits.
14,95 € / A partir de 4 anys

Isadora Moon   
Harriet Muncaster    
Meitat fada, meitat vampir,
i totalment única! Acompanya la Isadora 
Moon a totes les seves aventures.
Benvinguts al seu fantàstic món!
9,95 € / A partir de 7 anys

El Fèlix i la Calcita 
Artur Laperla 

Acció, aventures, mons increïbles  
i personatges fantàstics a les aventures  

d’El Fèlix i la Calcita, la nova sèrie de còmic 
infantil d’Artur Laperla, creador de Superpatata. 

13,95 € / A partir de 7 anys

La Kitty  
Paula Harrison  

Nena de dia. Gata de nit. Sempre  
a punt per a l’aventura. Uneix-te a la 

Kitty i a la seva colla de gats per viure 
aventures fascinants sota la llum de la 

lluna!
9,95 € / A partir de 7 anys



RECOMANACIONS DE

ESPECIAL 

Sant Jordi!

zahorideideas.com

Au, ai, ui! M’he fet pupa! Els petits accidents 
poden passar quan menys ens ho esperem:  

al pati, quan anem d’excursió o durant  
les vacances. Quan ens fem un tall, un morat  

o un nyanyo, la sang corre a curar-nos i a lluitar  
contra possibles infeccions.

El nostre cos actua i les pupes es  
curaran en un tres i no res! 14,95 €

Totes les coses que existeixen a l’univers, 
quan arriben a la seva fi, comencen de 
nou. Res desapareix, tot es transforma una 
vegada i una altra. Són els cicles màgics 
de l’univers, i aquest llibre en mostra 
alguns.
Benvinguts a un increïble viatge a través 
de l’infinit! 17,50 €

L’Anna Cabré és física del clima, doctorada  
en cosmologia i l’única catalana que ha viatjat  
a l’Antàrtida per estudiar els efectes del canvi 

climàtic amb l’expedició Homeward Bound.
Però també és mare, i sentia la necessitat 

d’explicar als seus dos fills quina és la seva  
feina quan no és a casa: a bord d’un vaixell 

taronja, ajuda els icebergs, les balenes  
i les foques a salvar el pol sud. 14 €

Els nens sovint tenen dificultats per enten-
dre conceptes associats a les mesures. 
Aquest llibre els ajudarà a visualitzar 
les magnituds comparant unitats amb 
objectes o situacions de la vida real que 
coneixen i que els són familiars.
Quant són 50 kg?: el pes d’un gran danès, 
cinc buldogs o dos dàlmates. I 1 mil·límetre 
quadrat?: una estrella vista des de la Terra o 
la taca d’una marieta. 16,50 €

La vida secreta  
de les pupes
Mariona Tolosa 

Sisteré

Infinit
Soledad  
Romero  
Mariño
Mariona 
Cabassa

La mama 
se’n va a 

l’Antàrtida
Anna Cabré Albós

Mariona Tolosa 
Sisteré

Quant  
mesura?
Mireia Trius
Òscar Julve

ESPECIAL 

Sant Jordi!

RECOMANACIÓ DE

librosdelzorrorojo.com

Aquest relat és un dels primers records 
d’infància de l’artista colombiana Emma  
Reyes. Un àlbum commovedor en què el  
tema fonamental és el joc, la recreació  
innocent del món dels adults i l’alegria  
fins i tot en condicions d’exclusió extremes.  
A partir de 7 anys

Preparar un jardinet per a pol·linitzadors  
o fer boles de llavors de les quals brotaran 
flors… Idees i projectes relacionats amb la 
natura que, a més, permeten entendre com 
funcionen els diferents ecosistemes.  
A partir de 4 anys

Hi ha qui n’hi compra un pot gran  
per compartir amb els amics; d’altres,  
un d’embolicat en paper de regal per  

Nadal, per repartir entre els seus fills…  
Qui s’hi pot resistir? 
 A partir de 5 anys 

La Gisela és una nena fràgil i transparent  
de cap a peus, però al seu front clar els 

pensaments se li poden llegir com en un llibre 
obert i, per a algunes persones, això resulta 

insuportable. Un àlbum sobre el respecte a la 
diferència, la convivència i la veritat.  

A partir de 5 anys

El venedor  
de felicitat

Davide Calì
Marco Somà

Ninot  
de fang
Emma Reyes
Carme Solé 
Vendrell

Gisela  
de vidre

Beatrice  
Alemagna

Flors i violes
Un jardinet  
a casa
Kirsten Bradley
Aitch



ESPECIAL 

Sant Jordi!

RECOMANACIONS DE    

mtm-editor.es

Troba  
la fulla
Holly Exley

Taller de 
galetes
Hélo-Ita

Taller de 
natura

Sandra  
Willauer

Cuentos de  
origami

Lény Breuil

Blancaneus i els set nans, El corb i la guineu, 
Els tres porquets... Aquest llibre t’ensenya 

a realitzar en origami els personatges de 12 
contes clàssics. Aquí trobaràs les explicacions 
per crear els seus memorables protagonistes: 
la bruixa, el llop, els nans, els ossos... i també 

decorats per explicar els teus contes: un 
castell, una cabana, arbres... 

A partir de 5 anys

Vuit receptes llamineres per preparar postres 
boniques i boníssimes a partir d’una simple 
massa sablé. A la cuina de casa, Hélo-Ita 
dissenya activitats fàcils de fer i explicades pas 
a pas perquè tot sigui una bassa d’oli! A més, 
ofereix un munt de variacions de cada activitat 
perquè ens puguem fer un fart de cuinar. 
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. 
A partir de 7 anys

Vuit tallers creatius per fabricar objectes a partir 
d’elements recollits a la natura (fulles, flors, 
petxines…). Arran de les seves passejades, 

la Sandra ha creat activitats fàcils de fer i 
explicades pas a pas. Cadascuna conté 

diverses variants per donar-te un munt d’idees. 
A partir de 5 anys

RECOMANACIONS DE

ESPECIAL 

Sant Jordi!

blackiebooks.org

COL·LECCIÓ  
GOS PUDENT 

Basil és un ratolinet 
superdetectiu extraordinari, 
no hi ha misteri que no 
pugui resoldre. Aquest cop 
ha de trobar costi el que 
costi les bessones Àgata 
i Àngela, segrestades per 
una banda de lladres molt 
famosos... El Sherlock 
Holmes de la literatura 
infantil!

A partir de 10 anys  
15,90 €

En Gos Pudent no deixa 
de sorprendre la canalla 
amb les seves aventures. 
Aquest cop s’ha enamorat 
perdudament d’una 
gosseta pollosa que es diu 
Gracieta. No et perdis les 
aventures d’aquest antiheroi 
inoblidable!
També disponibles a la 
col·lecció Gos Pudent  
i Gos Pudent va a l’escola.

A partir de 7 anys  
12,90 €

Veniu i llegiu! Llegiu i veniu! 
En aquest llibre hi ha un 
os amistós, una tortuga 
que corre un niu, un babuí 
molt graciós i una guineu 
amb molta vista. També un 
pastoret bromista, un braó 
molt abrandat, una burra 
massa estufada i una rateta 
de ciutat. Acosteu-vos! 
Vinga! Ara! Si us emporteu 
les Faules d’Isop tornareu 
a les vostres cases amb els 
millors contes del món.
També disponible a la 
mateixa col·lecció Contes 
fil per randa, de Rudyard 
Kipling.

A partir de 6 anys / 17,90 €

Basil, el ratolí 
superdetectiu
Eve TitusGos Pudent 

s’enamora
Colas Gutman 
Marc Boutavant

Faules d’Isop
Marta Altés



RECOMANACIONS DE    

ESPECIAL 

Sant Jordi!

sdedicions.com

Monstres dins de monstres  
per cridar i acolorir 
Pere Ginard
Monstres dins de monstres és, sobretot, un 
quadern per acolorir. Però podria ser una 
col·lecció de medalles exòtiques, monedes 
antigues o segells orientals. O un registre d’allò 
que mengen les balenes, els hipopòtams o els 
marsupials. O un catàleg de mamífers extingits, 
rèptils oblidats, aus nocturnes o mosques 
africanes. O un inventari de sirenes de butxaca, 
unicorns peluts, ossos fredolics, senyors sense 
corbata o nens enfadats perquè avui toca verdura 
i als nens, ja se sap, no els agrada la verdura.

Una batalla interminable 
Maria Pagès 

Per construir aquesta història m’he inspirat 
en el rei de les transformacions, en Michel 

Ocelot, i he fet servir els personatges de 
diferents contes tradicionals, com ara el 

de la princesa i la granota, el del gat amb 
botes, el del ratolí de les dents, el dels tres 

porquets, el del drac i Sant Jordi, el dels 
músics de Bremen i el de Hansel i Gretel. 

Tots ells hi surten, encara que sigui una mica 
capgirats. Espero que gaudiu reconeixent-

los i descobriu l’encanteri que els fa canviar 
en passar d’una pàgina a l’altra.

La increïble història d’un núvol  
Montse Clotet  
Un núvol descobreix l’home del temps. Però qui 
és, aquest agosarat que s’atreveix a fer pública 
la seva intimitat?
Una història rimada, tendra i divertida, en la qual 
els dos protagonistes jugaran a fet i amagar fins 
que, inevitablement, es trobin...
El 50% dels drets d’autor d’aquest 
conte aniran destinats al Repte 
Metàstasi de l’Institut de Recerca 
Biomèdica (IRB Barcelona).

RECOMANACIONS DE

La Nenúfar  
i la Matoll a...  
Operació  
Sant Jordi 
L’Àlex ha creat un nou 
invent: unes ulleres 
de realitat virtual que 
permeten viure un llibre 
com si hi fossis a dins. 
Només cal introduir el 
llibre que vulguis a dins 
de la màquina, posar-te 
les ulleres i... gaudir 
d’una experiència 4D! 
A partir de 5 anys.

Anna Kadabra  
1 i 2
I si les bruixes fossin les 
bones del conte? Una 
nova col·lecció plena de 
màgia, misteri i diversió. 
A partir de 7 anys.

Un bosc  
ple d’amor
Jordi Cuixart i Ignasi 
Blanch presenten un 
àlbum il·lustrat sobre la 
llibertat d’expressió i el 
dret a manifestació per  
a petits i no tan petits. 
A partir de 3 anys.

Contes per a 
nenes i nens 
feliços 
Aquestes trenta-cinc 
faules, inspirades en les 
més sàvies tradicions de 
la humanitat, il·lustren 
l’esforç i la superació, la 
importància d’acceptar-
se, la màgia de 
l’empatia, la simplicitat 
i altres claus personals 
per créixer i ser feliç en 
un món cada vegada 
més complex.
A partir de 9 anys.

Tothom hauria de ser feminista, Estimada 
Ijeawele i Sobre el perill dels tòpics 
Aquest volum recull els tres assaigs més coneguts de 
l’escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Un 
compendi imprescindible per educar les noves generacions  
en el feminisme i contra el racisme i els prejudicis interculturals.
A partir de 12 anys.

estrellapolar.cat   /   @ estrellapolareditorial

ESPECIAL 

Sant Jordi!



RECOMANACIONS DE

ESPECIAL 

Sant Jordi!

editorialflamboyant.com

ESPECIAL 

Sant Jordi!

RECOMANACIÓ DE

barcanova.cat

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!

Tot va començar el dia que la Paula 
va decidir dir que no. Allò li semblava 
genial. Podia fer el que volgués… 
Però, llavors, la seva casa es va 
convertir en una AUTÈNTICA selva.

Segurament la teva vida et sembla d’allò 
més normal, fins i tot un pèl monòtona, 
rutinària… A en Nil i la Sara els passa 
exactament el mateix. Però, segur que no 
hi ha hagut res d’interessant? Segur?

L’Otto passeja per la ciutat
Tom Schamp

Això no és una selva
Susanna Isern 
Rocio Bonilla

Un dia molt normal
Mark Janssen

El nan i la nena  
que volia ser el drac.
Susana Peix i Marc Sardà

Like Blau
Gemma Pasqual i Escrivà

Un conte per a nenes que ja 
no volen ser princeses. Tercera 
entrega de la sèrie d´Els Contes 
del Nan.

A partir de 3 anys

L’autora del supervendes Xènia, 
tens un whatsapp torna a la 
novel·la juvenil amb una distopia 
on la natura ha desaparegut i 
tot és artificial. Allà ningú no es 
mira als ulls, tothom interactua 
mitjançant les pantalles.

A partir de 14 anys.



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

PASSAPORT 
CULTURAL

passaportcultural.com

Saps que amb el Passaport Cultural 
pots gaudir d’avantatges exclusius?

1
COMPRA’L

2
REGISTRA’T

3
GAUDEIX-LO

T’expliquem com fer-ho en 3 passos:

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

Els equipaments culturals se sumen a la nostra proposta  
oferint-vos descomptes, invitacions  

i un munt d’experiències singulars per a vosaltres.



Llegiu  
per  

llegir!
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Establir quins són els thrillers més significatius de la història del cinema és una 
cosa que admet debat. Un dels títols que podria sorgir és, malgrat ser quelcom 
més que un thriller, Blue Velvet de David Lynch. Però com que aquestes no són 
les pàgines de la revista dedicades a cinema, deixem les consideracions fílmiques 
a banda i ens centrem en la seva música, que entre els mèrits d’aquest llamp de 
pel·lícula hi ha la banda sonora. Per començar, el títol ja ve donat per una cançó 
escrita a la dècada del 1950 i que apareix al film en la seva versió més coneguda, 
la de Bobby Vinton, del 1963. La seva cadència dolça i la sonoritat ja vintage en un 
film dels anys 1980 funciona perfectament a Lynch per potenciar una de les parets 
mestres del film: la idea que al darrere o, millor dit, sota l’aparent perfecció i joia 
de l’american way of life subjau un submón ben inquietant. Unes altres meravelles 
afins com l’In Dreams de Roy Orbison apunten en la mateixa direcció i després hi 
ha el contrapunt personalíssim i marca de la casa de les peces escrites per Badala-
menti, el compositor de confiança de Lynch. Si la pel·lícula i, potser per extensió, el 
gènere grinyolen a l’hora de proposar-la a un públic familiar, com a mínim la música 
en pot ser una porta d’entrada fascinant.

Blue Velvet  
(Original Motion Picture Soundtrack)

Diversos artistes 
1986

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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El sisè single extret del Thriller de Michael Jackson no és un dels temes més cone-
guts de l’àlbum, però potser per això val la pena reivindicar-lo i dir-ne quatre coses. 
Per començar, és un dels talls més curts del disc i això, juntament amb el seu ritme 
disco-funk, el fa menys feixuc per a una audiència jove i impacient. P.Y.T. (Pretty 
Young Thing) –un títol molt d’ara, amb l’ús de la sigla– era al principi una cançó 
que no tenia gaire a veure amb la que va acabar sent. A Quincy Jones, el productor 
artístic, no li agradava gaire la maqueta que l’hi va passar Michael Jackson i amb 
James Ingram la van refer tant que només en va restar el nom. No sabem si això 
li va fer gaire gràcia al mateix Jackson, però amb l’èxit aclaparador és més fàcil 
deixar les tibantors a banda. Així i tot, és una peça que mai no va interpretar en 
directe, cosa que no va impedir que anys després hagi estat homenatjada per molts 
artistes. Per exemple, Kanye West, un dels reis Mides del rap del segle xxi, en va 
samplejar un fragment a Good Life, del seu disc Graduation. I de manera més emo-
cional, el duo francès Justice hi dedica al seu hit D.A.N.C.E alguna picada d’ull ben 
explícita. Un grapat de petites històries que mostren que la música popular tras-
passa la gravació i autoria i pertany als oients, per formar part de noves aventures.

P.Y.T.  
(Pretty Young Thing)

Michael Jackson 
1986

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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HELLO

A STRANGE GAME.
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NOT TTO PLAY.
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dit, sis. 

ASat. Oreo

AntVivid  
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conMAOdet  
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Cupimum rei 

simaiossi 

pribuntra, se

Quam locus. 

Si se dum tes 
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Molt abans que vosaltres naixessiu van existir 
obres audiovisuals espectaculars que van fer 
dels vostres progenitors millors persones. No 
sentiu curiositat per aquells programes,  
pel.licules i series?
_
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Jocs de guerra
1983

62

Heus aquí, mainada, un dels millors 
exemples cinematogràfics per com-
prendre que, malgrat que la tecnolo-
gia ha canviat moltíssim en els últims 
quaranta anys, les pors i els dilemes 
ètics continuen sent els mateixos. Dei-
xeu que comenci pel principi. Quan els 
vostres progenitors van veure la pel·lí-
cula Jocs de guerra per primer cop, ni 
un de sol podia imaginar-se que un dia 
normal del 2020 estaríem permanent-
ment connectats a internet a través 
de les xarxes socials, les plataformes 
d’audiovisuals i de música, els mapes, 
els jocs i un llarg etcètera. Ni tan sols 
haurien encertat que tot això passaria 
dins un telèfon mòbil. A les llars dels 
vostres pares i mares, com a màxim 
hi havia un ordinador (semblant a un 
microones d’avui) per jugar a jocs 
guardats en incomptables disquets. 
Per això tots els infants d’aquella 
època ens vam remoure als nostres 

seients veient el David, un adolescent 
d’institut encarnat per l’actor Matthew 
Broderick, quan es connectava a la 
xarxa de l’escola per canviar les seves 
(males) notes i posteriorment jugar 
a un joc d’estratègia en línia. El que 
no sap el David és que ha iniciat una 
partida amb un superordinador militar 
dissenyat per aprendre per si sol i amb 
la capacitat d’activar la seqüència de 
llançament d’uns míssils nuclears que 
causarien la Tercera Guerra Mundial.

Aconseguiu aquest entretingut thriller 
si ara mateix us pregunteu: guanya-
rà la màquina i causarà la destrucció 
absoluta del planeta Terra o l’ésser 
humà serà capaç de controlar-la, de 
moment? I potser de passada també 
us plantejareu: hi ha cap risc mante-
nint converses amb la Siri o cal que 
em preocupi que Google sàpiga cons-
tantment on soc?
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Un dia descobrireu que el catàleg 
de referències audiovisuals d’aquest 
vell professor és més limitat que no 
sembla i que de tant en tant tornem a 
idees similars. Però us asseguro que 
la voluntat d’aquest humil instructor 
no és sinó presentar-vos mons que 
no per ser antics són menys fantasio-
sos, i aquí del que es tracta és de fer 
volar la ment amb les seves històries. 
Com ja vam tractar en els lliuraments 
de d’Artacan i Willy Fog, al principi 
dels anys 1980 va arrelar la idea de 
convertir clàssics de la literatura en 
carismàtics animals. Però ens falta-
va parlar del tercer gran personatge 
de l’època després de l’intrèpid gos 
mosqueter i de l’elegant lleó viatger: 
el perspicaç gos detectiu Sherlock 
Holmes. En aquest cas, i a diferèn-
cia de les novel·les de Sir Arthur 
Conan Doyle, el nostre protagonista 
no és fred ni distant, però sí racional 

i molt observador, i aquestes carac-
terístiques l’ajuden a resoldre els ca-
sos per davant de la policia i seguir 
constantment la pista del malvat pro-
fessor Moriarty. Però hi ha un element 
que només trobareu en aquesta sèrie 
d’anime i és gràcies a l’univers creatiu 
d’un altre habitual d’aquesta secció, 
Hayao Miyazaki. I és que enmig del 
Londres de carros estirats per cavalls 
apareixen màquines de vapor de tec-
nologia impossible i, és clar, perso-
natges femenins forts, dos detalls de 
ciència-ficció per a l’època.

Sherlock Holmes
1985



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 que estàs a punt de viure  

una experiència inspiradora!

Mans a l’obra!

Per:  
Marta Ardite

elculturista.cat

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les

propostes, idees i recomanacions
més culturistes!



MVSEVM 
Javier Sáez Castán  
i Manuel Marsol

2019

Un home va amb cotxe per una carretera solitària. De sobte, el vehicle s’es-
patlla i es queda aturat. Necessita ajuda, però a prop només hi ha una casa, 
també solitària, a dalt d’un turó. Decideix anar-hi. Quan arriba a la porta, un 
rètol estrany el convida a entrar al que sembla un museu. Un cop a dins es tro-
ba amb una col·lecció d’art molt particular. Una dona, un lloro, un tigre, retrats 
inquietants... Una sèrie d’esdeveniments inexplicables i angoixants amenacen 
el protagonista, que només pensa a poder escapar-se.

Diríeu que és el guió d’una pel·lícula? Doncs, tot i que ho podria ser, en aquest 
cas es tracta de l’argument del darrer àlbum il·lustrat de Javier Sáez-Castán i 
Manuel Marsol. I és que el món de la literatura infantil ens ofereix autèntiques 
obres d’art com aquesta, plena d’humor i misteri.
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De cine!
El llibre és ple de detalls que 

ens recorden les pel·lícules 
d’Alfred Hitchcock, Fritz Lang i 

David Lynch.

Un llibre quadre
L’àlbum és editat com si fos un 
quadre més de la col·lecció del 
museu. És superoriginal!

Què és un museu?
Un contenidor d’imatges? Un espai  
on realitat i ficció es confronten? Un aparell 
des d’on observar el món? En descobrireu 
les respostes si us atreviu a entrar-hi!

Sense paraules 
Els autors ens expliquen 
la història només a través 
d’imatges. I és que, en aquest 
cas, un silenci pot ser encara 
més inquietant. No trobeu?
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Mans  
a l’obra! 

Sabies que...?
El protagonista s’inspira 
en Edward Hopper, un 

pintor nord-americà 
conegut per les seves 

pintures realistes i 
misterioses.





Quan el personatge protagonista 
puja a un avió ja veus que és el 
començament d’una aventura, la 
tensió entra en escena, tots els 
perills passen a l’acció: el thriller 
ha començat. Fusta, colors vius 
i un motor de fricció quan estires 
la corda permeten que el jet Hikoki 
es desplaci en horitzontal. Una al-
tra joguina ben bonica de la marca 
japonesa Kiko & GG. 

Hikoki Jet
kikoandgg.com
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Joguines
Per: Txell Hernández Gil

kiddult.net

01

Alerta! Tenim un cocodril que treu 
taps pels queixals! Sí, ho heu sentit 
bé: la marca alemanya Neue Fre-
unde permet reciclar els taps de vi 
i practicar la punteria, tot en un. I 
aquest cocodril fet de fusta de faig 
és capaç de llançar-los fins a cinc 
metres de distància. Ja heu pensat 
a què (o a qui) fer diana?

Cocodril  
llançataps 

neuefreunde.bigcartel.com

03
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En temps de micròfons ocults en 
restaurants, càmeres de reconei-
xement facial i GPS instaurats a 
tots els dispositius electrònics, Rex 
ens proposa jugar a detectius amb 
una altra mena de proves: les em-
premtes dactilars. Una lupa, pols 
de revelatge, un coixinet de tintes, 
cintes per elevar les impressions, 
un pinzell de pols i un coixinet de 
registre d’empremtes digitals seran 
els vostres aliats.

Kit d’empremtes 
dactilars

rexlondontrade.com

02



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

La por fascina els nins.  

A partir d’una certa edat les històries amb monstres, 
fantasmes i racons amagats els exciten tant com entrar 

en una tenda de dolços. Això sí, com el sucre, la por  
ha d’arribar en petites dosis: el punt just d’ensurt  

per fer posar els pèls de punta i els músculs tensos.  
I aquella rialla nerviosa d’estar a punt de fer-se pipí  

(o fer-se’l, si la cosa se’n va de mare!). 

Però mentre la por ens ha ajudat a sobreviure  
des de l’origen de la vida, el terror ens col·lapsa  

i pot causar reaccions físiques fins a arribar al pànic.  
Com que no tenim aquesta secció per fer un tractat  

de gestió de les emocions, l’única cosa que  
recomanam són unes petites dosis de suspens  
a les nostres vides per tal de no apoltronar-nos  

com si fóssim al sofà de casa.

Això sí, si decidiu tirar-vos al sofà, com a mínim  
que sigui veient una bona pel·lícula de por,  

que n’hi ha per a totes les edats! Per la nostra part,  
com a bon homenatge a Alfred Hitchcock,  

hem triat uns quants objectes que ens han fet  
pensar en el geni del cinema de suspens  

amb una bona dosi d’humor… negre! 

Per: Pema Maymó
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Una de les pel·lícules que més em varen marcar de Hitchcock va ser La finestra 
indiscreta. Vaig suplicar uns binocles als meus pares i em vaig dedicar a espiar i 
inventar-me històries dels veïns del bloc de pisos de davant del nostre apartament 
d’estiu. Apassionant i perillós, com va descobrir en James Stewart al seu moment. 
Mai no saps què hi pots descobrir! Però el voyeurisme et permet aplicar novetats i 
maneres de fer a la teva vida. Sempre s’aprenen coses dels veïnats! 

De la pel·lícula de Hitchcock em fascinava com els veïns baixaven el gos des del 
balcó al pati amb una cistella i una corda. Pragmatisme al poder! I és que una 
cistella i un cadell donen molt de joc i si hi ha nins pel mig, encara més! Els fran-
cesos Cosydar Deco en tenen diferents models, tots fets a mà i per a qualsevol 
mida d’animal! 

cosydar-eco.com
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1. 
Oh, Rebecca. Oh, tensió. Oh, quin mal rotllo!

Però també oh, Joan Fontaine, ella i la seva jaqueteta fosca amb botonets i el colla-
ret de perles, tot molt discret i avorrit, però també molt eficaç cinematogràficament. 
Tant, que per a nosaltres Rebecca ha passat a la història no sols pel mal cos que 
et deixava la pel·lícula, sinó també per haver donat nom a una peça de roba tan 
soferta i útil durant tot l’any. 

Per evitar l’avorriment suprem, n’hem triada una de més atrevida. Ningú pot dir que 
no a unes bones ratlles i una bona dosi de color! La marca barcelonina Tiny Cottons 
té clar que l’atreviment i la llibertat són elements bàsics del vestuari. Una consigna 
que hauria anat de primera a la segona senyora De Winter! 

tinnycottons.com 

75

2. 



3.
Que aixequi la mà qui d’entre vosaltres no pot suportar veure una gavina enmig de 
la ciutat o un parell d’ocellets innocents a la barra d’un gronxador. La culpa la tenen 
els mítics pájaros (sí, en castellà, que és com els vam conèixer i com fan més por!). 

Però en general els ocells no són un símbol de l’horror. Mirau, sinó, aquest mòbil 
minimalista i exquisit dels francesos Djeco, fruit de la col·laboració de l’escultora 
francesa Christel Sadde i de l’artista gràfic japonès Katsumi Komagata (*nota: cer-
cau-ne els llibres, si no el coneixeu). Una mostra de com amb paper i delicadesa 
es pot reproduir la bellesa etèria d’un ocell i donar-hi poesia i joc per regalar als 
més petitons. 

Només recordeu una cosa: no el poseu a prop de la llar de foc, no fos cas que es 
converteixi en reclam per a uns altres ocells… de veritat.

djeco.com
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Un tomb  
entre tombes

Una de les anècdotes més curioses del gran mestre 
del suspens Alfred Hitchcock (1899-1980) va tenir 
lloc el 29 de maig de 1975 a Los Angeles. El director 
de cinema anglès, en ple rodatge de Family Plot, la 
trama, va convocar la premsa especialitzada a un dinar 
informatiu per presentar el seu últim film en vida.  
En una reveladora mostra del seu famós humor negre, 
els convidats van ser citats a un cementiri, construït 
per a l’ocasió al darrere dels estudis. La sorpresa dels 
periodistes convocats no va ser únicament per veure’s 
menjant enmig d’aquell camp sagrat, sinó també 
perquè, passejant-hi, van descobrir que les làpides 
falses duien… els seus noms!

Text:  
Martí Crespo

Per la ciutat

7978
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Sense cap intenció de convertir-vos en els protagonistes d’un thriller hitchcockià, 
nosaltres també us volem convidar a visitar un cementiri, el de Montjuïc, per 
descobrir-hi (a plena llum del dia, tranquils!) tot un món ben viu i visible que sovint 
queda enterrat sota els nínxols i difunts. Perquè, sobretot a la primavera, aquest 
silenciós espai de la ciutat es converteix en una immillorable talaia verda des d’on 
es pot divisar la mar i el delta del Llobregat i, alhora, en una magnífica lliçó d’art 
a l’aire lliure tot passejant pels seus tranquils carrers arbrats. I és que, des que 
es va inaugurar el 1883, moltes famílies adinerades van contractar arquitectes 
de renom (Josep Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Montaner, Enric Sagnier…) 
per aixecar-hi tombes monumentals, panteons i escultures per ser recordades 
eternament.

Si us hi fixeu bé en podreu trobar d’estil modernista, com el mausoleu dedicat a 
Àngela Brutau o el de la família Corominas; de neoromànics, com l’increïble pan-
teó Amatller; d’estil neogòtic, com la capelleta de Josep Gener i el panteó de la 
Riva, que disposa d’un ascensor i tot per baixar a la cripta; i encara de neoegipcis, 
un estil que es va posar de moda al final del segle xix i del qual hi ha uns quants 
exemples a Montjuïc, com la piràmide dedicada a Pilar Soler de l’arquitecte Lean-
dre Albareda, autor també del disseny del conjunt del cementiri. Ah! I fins i tot 
hi hi podreu descobrir una petita rèplica de la Sagrada Família, al panteó Maria 
Robert, que es va arribar a atribuir erròniament al mateix Antoni Gaudí.

Si en comptes de l’estil dels grans mausoleus ens fixem en els noms que hi ha 
inscrits als milers de làpides i nínxols, la passejada pel cementiri de Montjuïc 
esdevé, de sobte, un repàs pels noms clau de la història de Barcelona al llarg 
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de l’últim segle i mig. Al costat de la majoria de barcelonins normals i corrents, 
hi ha enterrades personalitats de gran significació política, social i cultural que, 
en molts casos, perviuen encara en l’imaginari popular de la ciutat com Ildefons 
Cerdà, el creador de l’Eixample (tal com es pot observar clarament a la seva tom-
ba); la pedagoga i escriptora Francesca Bonnemaison, creadora de la Biblioteca 
Popular de la Dona el 1909; el pintor Joan Miró, que té un preciós museu dedicat 
a la mateixa muntanya de Montjuïc; el músic i animador Xesco Boix; l’escriptora 
i periodista Montserrat Roig; i polítics com els presidents Francesc Macià i Lluís 
Companys, que va ser afusellat el 1940 al castell de Montjuïc i que presideix 
l’espectacular fossar de la Pedrera, l’espai memorial dedicat a les víctimes de 
la repressió.

I encara n’hi ha més, famílies. La ruta es pot acabar (o començar, si es vol) amb 
una visita a la Col·lecció de Carrosses Fúnebres, un conjunt de tretze carruatges 
originals amb un alt valor artístic i cultural. A més d’admirar-les, la mostra ens ex-
plica molts detalls de la vida i especialment de la mort en la Barcelona dels últims 
segles, des que s’enterrava els difunts a les sagreres al voltant de les esglésies 
fins a la decisió de construir dos grans cementiris fora de les muralles com el del 
Poblenou i el de Montjuïc.

Heu de saber que el Cementiri de Montjuïc organitza periòdicament visites guia-
des al recinte: hi ha una ruta centrada en l’art, una altra en la història i una de 
combinada. També es poden recórrer autònomament gràcies a mapes en pdf i 
amb els codis QR que trobareu a les façanes d’alguns dels mausoleus i panteons 
de més interès artístic i històric.
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Bones idees
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Una  
sang  
terriblement  
dolça
Per:  
Carla Marin

Sou dels que no podeu evitar tapar-vos una mica  
els ulls quan en una pel·lícula es veuen a terra unes gotes  

de sang que van caient a poc a poc, mentre la càmera  
puja lentament fins a mostrar d’on ragen? Doncs,  

què us semblaria si us dic que podem fem una sang que,  
de terrible, només en tingui el nom? Perquè estarà feta  

amb ingredients que podeu tenir a casa i quedarà tan dolça, 
que la podreu tastar i tot! Si sou prou valents, és clar.

01. Prepara tots els ingredients i estris a la cuina, per exemple, per no tacar 
res. Ratlla una mica de remolatxa i una mica de cúrcuma (posa’t guants, eh!, que 
tenyeix molt!).
02. Posa una mica (un rajolí) d’aigua tèbia per sobre del que has ratllat, 
remena-ho bé i prepara així el teu colorant natural. Cola-ho i deixa-ho en un potet.
03. En un pot posa un parell de cullerades de mel i ves afegint a poc a poc una 
mica del colorant que has preparat, fins a obtenir-ne una textura de sang.
04. Afegeix una mica de cacau per acabar de donar un color més realista a la 
teva sang. Remena-ho bé i ja ho tens! Pots jugar amb les proporcions dels ingre-
dients per fer una sang més o menys fosca, o més espessa o líquida.
05. Ara que ja saps com fer efectes especials casolans, segur que quan vegis 
sang en una pel·li no podràs evitar pensar que potser és terriblement dolça com la 
d’aquesta recepta! Què, t’atreveixes a tastar-la ara?

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

Pots o recipients 
petits per fer 

barreges

RatlladorCulleres  
o bastonets  
per remenar

Guants  
per no  

tacar-te

Draps  
o paper  
de cuina

Remolatxa  
crua

Cúrcuma  
crua

Mel Cacau  
pur

Aigua  
tèbia

30º
100
%



Com ballar
Bones idees

Thrilleeer
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Josep Lluís Badal

La història de Hopi ja acumula més d’una desena d’aventures. Ferran Badal, 
l’avi del narrador, viu tot un seguit de misteris juntament amb el gos. Com va 
néixer la història de Hopi?
Com totes les històries, d’una petita part de realitat i d’una gran quantitat de realitat 
filtrada pel sentit que hi dona la creació, la literatura, la poesia... com en vulguis dir. 
En el meu cas és força tòpic. Jo tenia, realment, un avi que es deia Ferran Badal 
i que va ser mosso d’esquadra abans de la guerra. No el vaig arribar a conèixer, 
però a casa meva sempre va ser un referent. Quan els meus fills eren petits, un 
dels cicles de narracions que teníem començats i amb més èxit eren les aventures 
de l’avi Ferran. En aquelles històries el protagonista era adult i duia el gosset –que 
no es deia Hopi, però no te’n puc dir el nom, era una mena d’autoburla...– en el 
barret de copalta que tenien els mossos al vestit de gala. Hi havia molta alegria 
i misteri –per adormir la canalla no servien gaire, però a vegades eren el millor 
moment del dia–, personatges històrics de la República i de la literatura, malvats 
terribles i un humor a vegades força més absurd i escatològic que en el resultat 
final publicat. Són les alegries de la narració oral, oi? 

Les històries es van anar allargant i llavors vaig decidir afegir-hi un personatge 
de la branca materna dels meus fills: acabaria sent la Balbina (nom també real), 
inventora i creativa genial, dona i motor de l’acció la majoria de vegades. A casa 
recordem nits en què l’aventura es feia tan llarga que jo acabava somniant i dient 
barbaritats en la història.

Crec que precisament per aquestes circumstàncies de com van néixer els lli-
bres, especialment lligats a l’oralitat, et venen ganes de llegir-los en veu alta.
Sí! La música de la frase, la sintaxi, em preocupen molt. Llegeixo els fragments un 
cop i un altre en veu alta. A vegades deixo un espai en blanc on sé que falten un 
parell de mots que han de sonar “pàm-tan-tan”, un dàctil, per exemple, per acabar 
bé la frase. L’oralitat és tan o més necessària que la lectura, de què tant es parla. 
La sintaxi s’aprèn parant l’orella i de petit. Has sentit parlar algunes persones molt 
grans? Sense anacoluts, amb subordinacions llargues... Per això m’agradava llegir 
en veu alta els clàssics als meus fills. La narració oral, no venim tots d’allí? Què 
eren, la Ilíada i l’Odissea? I tants de títols. La poesia, que té tant de música com 
de lletreria. Fixa’t que molts dels capítols importants comencen amb grups de tres 
frases, a vegades subordinades, en què es descriu el paisatge, l’estació, el temps 
que fa. Després s’escurcen fins a un diàleg. En canvi, els finals dels capítols són 
molt diferents. És bonic, això que el petit Hopi et faci venir ganes de llegir-lo en veu 
alta. És de les coses boniques que me n’han dit, mira.

L’han descrit com una sorpresa contínua, una revelació 
permanent, un xoc constant. Certament, Josep Lluís 
Badal és el que anomenaríem un autor polifacètic: 
poesia, narrativa per a adults, narrativa per a infants... 
I ja que aquest número va de thrillers, de misteris, hem 
entrevistat l’autor i professor de llengua i literatura 
catalana per parlar de les aventures del gos detectiu 
més entranyable de la LIJ. 



L’entrevista

92

Qui és Hopi per a qui encara no se n’hagi enamorat?
Quan em van dir que el descrivís per a la contraportada, després de donar-hi moltes 
voltes, només se’m va acudir: Hopi és... Hopi! Per tant, no sé si et podré respondre. 
Un cadell. Un cadell sol, perdut, caigut del cel. I el recull un altre cadell, un nen: soli-
tari, melancòlic... el Ferran. Viu en un orfenat, es pensa que mai no tindrà amics, que 
la vida és lletja. I salta l’amistat. I l’alegria, que és una paraula tan bonica. I l’aventura, 
el descobriment –a cada volum descobreixen un llibre, resolen un misteri, fan amics 
nous, aprenen alguna cosa, riuen molt–. I miren el món a la cara! Si hi ha d’haver 
una tristesa, hi és. A Petit Blues hi ha, mentre es recrea l’Odissea, davant les costes 
de Grècia, uns nens nàufrags a qui un ciclop té esclavitzats. No passa ara, amb els 
refugiats, una cosa semblant? Alerta! Però sense didactismes. Que hi hagi alegria 
no exclou una mica de reflexió ètica. La moral, ja no m’agrada tant en els contes –ni 
enlloc–. Un tema llarg, oi? En tot cas, Hopi s’ho miraria, faria cara d’intel·ligència i es 
posaria a córrer dient Hopiiiiiiii, que és una cosa que el defineix molt.

Ja al primer número de Hopi vas deixant unes píndoles sobre quines són les 
referències clàssiques d’aquesta col·lecció: des del nom de l’internat, Shar-
lok Home, a la lectura que fan els nens de les aventures d’aquest detectiu 
famosíssim.
Sí. Però la cosa no s’atura aquí. A cada volum hi ha un referent, que sol ser el llibre 
que el grup protagonista llegeix, al principi, a la biblioteca, el seu lloc de reunió. 
(Tenen un professor molt divertit, el Salami, que odia els llibres i els “castiga” lle-
gint; a vegades he vist plans per potenciar la lectura que són desastrosos! Hi ha 
iniciatives exquisides, és clar, també.) Des de Poe (El gos verd) a Verne (Viatge 
a la Lluna), Dràcules (La vaca vampir) i Frankensteins (El monstre de Frankens-
tapp), l’Odissea, etcètera! M’agrada que els protagonistes, alhora que descobrei-
xen l’aventura, la por, la vida, vaja, descobreixin llibres i que el que hi ha dins no 
és diferent de la vida. Sense didactismes, amb la naturalitat que ho facin i no es 
comenti la cosa. I que ressonin harmònics de mitemes, estructures clàssiques... 
M’agrada molt. 

He de dir que soc molt fan que hagis introduït en uns llibres per a tan petits el 
gènere policíac. En la literatura per a adults és un gènere molt llegit, però per 
a nens i adolescents no n’hi ha tanta oferta, tot i que ho demanen.
De fet, quan explicava els proto-Hopis a casa, la meva idea era jugar amb els 
gèneres. Són estructures que envolten els nanos, que els envaeixen molt aviat a 
través del món audiovisual. Utilitzar-los i familiaritzar-los-hi m’agrada. Sense reduir 
els llibres a les lleis del gènere, és clar, que sovint es posen en qüestió d’una ma-
nera divertida o es trastoquen! La llibertat, la riallada sobre els tòpics, és lluminosa. 
I alhora la familiarització. A més, el policíac és un gènere que n’impregna molts 
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altres. L’arquitectura de la creació i frustració d’expectatives a partir d’un misteri és 
un quasiuniversal! I implica el lector en l’obra d’una manera molt activa. En el cas 
de Hopi, la simpatia cap al personatge o els personatges –cadascú s’identifica amb 
un: als clubs de lectura és divertidíssim preguntar amb qui s’identifica cada menut 
perquè tens sorpreses– ajuda a la implicació. Bé, n’estic gairebé segur, d’això, 
encara que no ho firmaria del tot i menys en una entrevista, per exemple. Són 
paraules teòriques, i la literatura és viva, molt més del que a vegades es considera.

La teva feina com a escriptor ha estat molt variada i no t’has limitat a fer 
literatura per a nens. Quines particularitats hi veus, a l’escriptura per a 
aquesta franja d’edat?
Poques o cap. Evidentment, hi ha la cosa òbvia de l’edat, d’alguns motius, de la 
manera de tractar-los. Però treballar la poesia, que és la meva pràctica usual, no 
és gens diferent de posar-me a descriure una habitació on dos nens, un gosset, un 
gos enorme i una vaca mecànica, però viva, llegeixen un llibre mentre a fora plou. 
De cop ets la pluja, l’escalfor de l’alè que torna baf si toca el vidre, i el ritme de tot 
això i el de la lectura. El parteixes amb un vers trencat, o amb un esternut del petit 
cadell, tant és. Quan Prokófiev, Stravinski, jo què sé, componien per a nens –que 
mai no és per a nens del tot!–, ho feien diferent? Crec que no. Potser sí que tens 
molt més present el lector, o qui escolta. Potser és la literatura en què has de pen-
sar més en el receptor. Però, com que quan escrius ja n’ets, ja t’hi has tornat, tu de 
petit al teu davant escoltant-te, no costa tant. Al revés, escrius per al cor petit que 
tots guardem dins el més gros. No sé.

He escoltat en alguna entrevista que l’editora et va deixar escollir la 
il·lustradora que volguessis. Per què Zuzanna Celej?
Bé, va ser una història d’amor. Ens vam conèixer arran d’Els llibres d’A. La Iolanda 
Batallé, que en va ser l’extraordinària editora, se’n va enamorar. I un dia, en plena 
eufòria, em va dir que tenia carta blanca per triar l’il·lustrador que volgués, que 
fes una “carta als Reis”. A casa ens vam posar a internet aquella nit. Vam riure de 
valent. I, de cop, vaig trobar les il·lustracions de la Zuzanna. I flaix! Encara que fos 
polonesa, la vaig triar. L’atzar va voler que hagués vingut a Catalunya de petita. I, 
oh!, que coincidíssim en tantes coses. Ella i jo som uns preanalògics totals, a l’hora 
de crear. I ens intuïm molt, ens entenem molt bé, veiem les escenes de la mateixa 
manera. A través de textos i colors s’ha forjat una amistat. I, no sé si queda estrany, 
però em sembla que al llibre això traspua.

Llegiu l’entrevista sencera a:  
elculturista.cat
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