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La rentadora
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Seguiu-nos a:

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 

EDITORIAL

Com en el número anterior, ens veiem obligats a començar 
l’editorial de la revista Culturista 34 explicant-vos que la tria del 
tema, en aquest cas és la rentadora, es va decidir molt i molt 
abans que rentar-se les mans o rentar assíduament la roba 
passessin a ser dos pilars dels hàbits del nostre dia a dia. De 
fet, molt abans de la irrupció de la Covid-19 a les nostres vides 
aquest electrodomèstic que normalment tenim amagat a l’últim 
racó de la casa ja ens havia captivat per molts motius. Sí, perquè 
tot i que aparentment pot semblar un aparell d’allò més neutre, és 
ben fàcil constatar el poder d’imantació que té per a les criatures, 
amb tots aquells botonets lluminosos i de colors, i com els dispara 
la imaginació… O com aconsegueix amansir les petites feres, 
amb aquella remor del tambor rodant i rodant sense parar.

Com descobrireu fullejant les refrescants pàgines de la revista de 
juny i juliol, la rentadora perfectament pot ser l’objecte d’imaginatius 
poemes i relats. Pot ser, també, la nostra millor aliada a l’hora 
d’experimentar sense límits amb l’art, la cuina i el joc sense haver 
de patir per tacar-nos amb pintura, gelats de xocolata o bassals 
i fang. I, fins i tot, fer la bugada pot ser una gran font d’inspiració 
musical, televisiva, literària i cultural! I tant les antigues bugaderes 
com les novíssimes bugaderies, ja ho veureu, continuen ben 
presents en la trama urbana de la nostra ciutat.

Apa, doncs, a voltar i xafardejar  
pels continguts de la nova revista!

La rentadora

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. 

Propostes culturistes

https://es-es.facebook.com/elculturista/
https://twitter.com/culturista_bcn?lang=es
https://www.instagram.com/el_culturista/?hl=es
https://open.spotify.com/user/elculturista


Tenim una primícia, i de les bones! A partir del 19 de juny el teatre de titelles La 
Puntual, un clàssic familiar dels caps de setmana a Barcelona, obre les portes per 
oferir el cicle Putxinel·lis d’Estiu, amb tota una programació especial. No patiu per-
què l’espai compleix, i amb escreix, totes les mesures d’higiene i seguretat neces-
sàries perquè tothom s’hi senti còmode i sense cap altra preocupació que gaudir 
dels grans espectacles de petit format que ens hi esperen!

El primer cap de setmana l’espectacle que aixeca el teló és L’ombra de Pinotxo, 
una versió divertida i poètica del clàssic de Carlo Collodi que combina ombres 
xineses, titelles i marionetes. El seguiran L’Anenguet Llest, Rutines i Pipa, el titella 
meravella, entre més obres. I coincidint amb la nova data de celebració de la diada 
de Sant Jordi, el 23 de juliol, s’ha programat Sant Jordi, la princesa i el drac, un 
espectacle amb titelles de taula.

Ai, això d’anar a veure titelles a La Puntual sempre té un punt de màgic que ho fa 
especial! 

Putxinel·lis d’Estiu
Per: Vanessa Pérez
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TITELLES | ARTS ESCÈNIQUES

La Puntual 
A partir del 19 de juny (cada cap de setmana)

A partir de 2 anys | Consulteu-ne horaris / 10 € 
lapuntual.info
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Culturnautes.  
Espai familiar 

Per: Martí Crespo

EDUCACIÓ / ART / CREACIÓ

CCCB
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de juliol 

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 i 30 d’agost 
De 6 a 12 anys / Gratuït | Places limitades

cccb.org

Cada any, el CCCB se suma a l’ampli catàleg de casals d’estiu a la ciutat de Bar-
celona amb el Culturnautes, pensat per a famílies amb infants de 6 a 14 anys i 
centrat en els eixos conceptuals i les exposicions del centre. Enguany, malgrat la 
incertesa fins a última hora per la sortida de la crisi sanitària, la cita estiuenca torna 
a ser present en la programació del CCCB… i una mica més i tot! Sí, perquè arran 
de la primavera confinada l’equip de Culturnautes ha decidit reforçar les propostes 
estiuenques per donar suport i opcions de lleure a les famílies i infants.

Durant els mesos de juliol i agost, en paral·lel al casal, el CCCB proposa un nou 
espai familiar i gratuït d’activitats dinamitzades o autònomes, experimentació artís-
tica, lectures i jocs. L’espai familiar ofereix una experiència col·lectiva a partir dels 
videojocs, la figura de l’artista William Kentridge i la reflexió sobre el futur de la 
humanitat en clau planetària.

Fotografia: Yoana Miguel Fotografia: CCCB

/ 02Propostes culturistes / 01

www.lapuntual.info
https://www.cccb.org


Aquest mes de juliol tenim la fantàstica oportunitat de gaudir al cinema de 
l’aclamadíssim film neerlandès La meva setmana extraordinària amb la Tess, del 
jove Steven Wouterlood, basat en la novel·la d’Anna Woltz. 

Premiada en nombrosos festivals internacionals com la Berlinale i el New York 
International Film Festival, la cinta narra les vivències d’en Sam, un nen d’onze 
anys que està de vacances amb la família a la bonica illa de Terschelling, al nord 
dels Països Baixos. Allà coneix la Tess, una nena aventurera i misteriosa que el 
farà reflexionar sobre el valor de l’amistat i la família. Un relat tendre i captivador del 
pas de la infància a l’adolescència, el primer amor i la descoberta del propi jo que, 
inevitablement, ens transporta a reviure alguns fotogrames dels nostres estius més 
màgics: els del final de la infància.

La meva setmana  
extraordinària amb la Tess  

Per: Vanessa Pérez

08

CINEMA

Estrena als cinemes
Juliol

82 minuts
A partir de 8 anys

Fotografia: Rita&Luca Films
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El teatre des de dins
Per: Vanessa Pérez

ARTS ESCÈNIQUES | TALLER 

Jove Teatre Regina
Del 22 de juny al 17 de juliol

De 6 a 16 anys (dos grups d’edat)
Inscripció prèvia

jtregina.com

Per cinquè any consecutiu, aquest estiu torna el taller creatiu El teatre des de dins 
del Jove Teatre Regina, que permet a joves i infants endinsar-se en les entranyes 
del teatre de la mà de la Companyia la Trepa i professionals del sector. 

Una oportunitat fantàstica per aprendre l’ofici, des de la interpretació, l’escenografia, 
la creació i la il·luminació... fins a tancar el cercle amb la presentació d’un espectacle. 

Un taller creatiu que permet als participants d’esdevenir els grans protagonistes i 
experimentar la màgia d’actuar en un teatre de debò.

Que s’aixequi el teló!

/ 04Propostes culturistes / 03

http://www.jtregina.com
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Com es podria fer arribar una de les grans tragèdies del gran William Shakespeare 
com El rei Lear, que no sap diferenciar l’amor real de l’amor fals, als infants? Doncs 
una manera podria ser demanant a artistes de la dramatúrgia i de les arts visuals 
que l’adaptin en format de conte il·lustrat. Això és el que proposa el Teatre Lliure 
amb el cicle Clàssics per a criatures, engegat a mitjan mes de maig passat amb La 
casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca i que, després de les interessants 
adaptacions de Terra baixa d’Àngel Guimerà i d’Antígona de Sòfocles, porta de 
l’11 al 14 de juny aquesta peça shakespeariana amb una versió escrita en vers de 
Jordi Oriol, a partir d’una actualització del mite de la caverna, i amb les il·lustracions 
paral·leles de Riki Blanco. Veient qualsevol de les adaptacions d’aquest cicle, qui 
gosarà dir a partir d’ara que els clàssics de la literatura dramàtica universal són 
avorrits?

Rei Liró.  
Versió no autoritzada 

d’El rei Lear 

Per: Martí Crespo
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ARTS ESCÈNIQUES

Teatre Lliure
De l’11 al 14 de juny

A partir de 10 anys / 3 € 
teatrelliure.com

Proposta a casa / 05

https://www.teatrelliure.com
https://www.cines-verdi.com/


Pack Màgic
De 2 a 12 anys / 2,95 €

packmagic.cat

12

La veterana cooperativa Drac Màgic no necessita presentació, com tampoc la seva 
distribuïdora de cinema Pack Màgic, una de les que proveeixen més recursos au-
diovisuals en català per estimular la sensibilitat estètica, l’educació emocional i la 
transmissió de valors socials i culturals als infants i joves. En el seu esforç constant 
de difusió, els films del cada vegada més ampli catàleg de Pack Màgic –provinents 
sobretot de cinematografies de tot Europa– s’han anat adaptant a totes les vies i 
canals possibles, des de les pantalles de cinema fins a plataformes en streaming 
com Filmin. 

Enguany, enmig del confinament a casa a causa de la crisi sanitària, les opcions en-
cara s’han eixamplat més gràcies a un nou apartat a la seva web amb una quinzena 
de títols disponibles per llogar o comprar directament a demanda. Tot d’alternatives 
divertides, entretingudes i agradables a la violència estètica i narrativa dels productes 
audiovisuals que dominen la majoria de les pantalles comercials.

Pack Màgic  
on demand  

Per: Martí Crespo

CINEMA

Fotografia: Pack màgic
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Si pintar ja és tota una aventura, imagineu-vos fer-ho amb pintura inflable! I fer 
volar un globus coet? No us queda maquillatge a casa i heu improvisat una festa 
de disfresses? Sou capaços de fer botar un ou com si fos una pilota? I què dieu de 
tocar neu en ple estiu? Mai la ciència havia estat tan espectacular! 

Des que els Centres Cívics de Barcelona van tancar portes, ara fa un parell de 
mesos, per col·laborar en la lluita contra la Covid-19, la feina rere les portes no ha 
parat i una bona part de la programació s’ha traslladat a la xarxa amb tota mena de 
propostes. Al Centre Cívic Cotxeres Borrell ofereixen una pila d’activitats i jocs per 
fer amb la canalla dividides en dues franges d’edat: de 0 a 3 i de 4 a 12 anys. És la 
manera que han trobat per acostar el casal a totes les famílies.

Feu-hi una ullada perquè estareu ben entretinguts!

El casal a casa! 
Per: Vanessa Pérez
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TALLERS / ART / CIÈNCIA

Centre Cívic Cotxeres Borrell
Gratuït 

De 0 a 3 anys i de 4 a 12 anys
cotxeresborrell.net

/ 07Proposta a casa / 06
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elculturista.cat

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les

propostes, idees i recomanacions
més culturistes!

En aquestes llargues setmanes de confinament, segurament que els llibres i con-
tes han estat uns magnífics companys per passar bones estones a casa, oi? I 
segur que, en paral·lel, també us deveu haver enamorat una mica més de molts 
d’aquests llibres que han passat per les vostres mans, no? Per demostrar ben 
gràficament l’estima que els arribem a tenir i per indicar ben clarament que són 
nostres, la llarga tradició dels exlibris ens pot ser molt útil. Ah! Que no sabeu què 
són? Doncs, com indica el nom (del llatí Ex “origen o procedència” i libris “llibres”), 
són les marques o segells personals que estampem a la guarda d’un llibre perquè 
ens agrada i volem que tothom sàpiga que forma part de la nostra biblioteca.

Al taller familiar d’exlibris a casa del Museu del Disseny trobareu tots els pas-
sos per crear el vostre segell particular. Partint d’exemples d’èpoques diverses 
per inspirar-vos, d’alguns esbossos possibles i d’opcions per estampar més que 
sorprenents, també fareu passos decidits i entretinguts per convertir-vos en ve-
ritables bibliòfils júnior.

De qui és  
aquest llibre?  

Per: Martí Crespo
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TALLER / DISSENY

Museu del Disseny
Fins al 30 de juny / Familiar | Gratuït

ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny

Fotografia: Museu del Disseny

/ 08
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Mostra Internacional de Films de Dones
 Filmin 

De l’1 al 14 de juny / Familiar
mostrafilmsdones.cat

16

Extraordinària, en molts sentits, es pot qualificar la 28a Mostra Internacional de Films 
de Dones de Barcelona, que es desenvolupa de l’1 al 14 de juny en versió virtual a 
través de la plataforma Filmin. Amb els nombrosos fronts de la crisi actual damunt la 
taula, que fan evident la caducitat del model capitalista, extractivista, racista i mas-
clista, la selecció de films del festival empeny a imaginar nous mons, descobrir llocs 
estranys i explorar utopies que ens ensenyin no sols a conviure, sinó també a viure 
bé. I això també es trasllada a la programació infantil, que inclou dues preestrenes: 
el multipremiat film d’animació Les vides de Marona (2019), d’Anca Damian, i Binti 
(2019) de Frederike Migom, guardonat aquest mateix 2020 com a millor film infantil 
per la European Children’s Film Association. A partir de les dues cintes, la mostra 
també proposa un parell d’activitats virtuals: un taller de creació de personatges (6 
de juny) a càrrec de la il·lustradora i codirectora artística de Les vides de Marona; i 
un taller tutorial (13 de juny) per aprendre trucs creatius i fer vídeos transformadors.

28a  
Mostra Internacional  

de Films de Dones
Per: Martí Crespo

CINEMA / TALLERS

Proposta a casa / 09

08

Sort n’hem tingut, de l’Hervé Tullet, aquests dies de confinament! Aquest genial 
il·lustrador primer ens va proposar de crear des de casa una exposició artística 
ideal i ara, passades unes quantes setmanes i amb perill de començar a quedar-
nos sense idees, torna de nou amb BoreDomDomDom, una proposta que juga 
lúdicament amb l’avorriment (boredom).

Es tracta d’una sèrie, penjada al seu canal de YouTube, de breus capítols o càp-
sules en què Tullet combat l’avorriment que l’envolta amb petites i brillants idees 
artístiques per fer amb materials que trobem a l’abast per casa. Tot plegat, amb ben 
poques paraules, molta creativitat i resultats espectaculars.

Ah! I com sempre en totes les seves propostes, ens dóna l’opció d’enviar-li les 
nostres idees o creacions.

BoreDom
DomDom
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TALLER / ART

Hervé Tullet
Familiar

herve-tullet.com
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Proposta a casa / 11

Associazione Bruno Munari
Familiar

incasaconmunari.it

18

Ens encanta el polifacètic Bruno Munari i, per tant, ens encanta que en temps de 
tancament i confinament puguem entrar a casa seva! Això és el que ens permet la 
pàgina In casa con Munari, amb mil i una idees i activitats especials relacionades 
amb el pensament munarià, classificades segons les estances de la casa: la biblio-
teca, amb molts llibres i vídeos: el laboratori, l’espai per experimentar; el terrat, per 
descobrir-hi sons, olors i colors… i l’habitació dels jocs!

La pàgina és patrocinada per l’Associazione Bruno Munari i té el vistiplau del seu 
fill Alberto.

In casa  
con Munari

EXPOSICIÓ / ART / LLIBRES

08

La Tate de Londres és sens dubte un equipament cultural modèlic no sols a Angla-
terra, sinó a tot el món. I també en l’enfocament del museu als infants i les famílies. 
Per això aquests dies de quedar-se a casa hem volgut anar a veure què feien a 
l’apartat Tate Kids i ens hem quedat meravellats de la quantitat de propostes i acti-
vitats que hi han anat afegint per passar una bona estona a casa.

Classificades per categories o seccions (manualitats, jocs, exploració, vídeos i ga-
leria), hi podem trobar des d’una proposta per fer pop art com Andy Warhol pas a 
pas fins a pintar com Jackson Pollock… amb xocolata. Us recomanem de passejar-
hi una estona i de gaudir amb les interessants, i sobretot artístiques, propostes de 
la Tate en confinament.

Tate  
Kids
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EXPOSICIÓ / ART / TALLERS

Tate Gallery
Familiar

tate.org.uk/kids

/ 12
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Proposta a casa / 13

Puck Cinema Caravana
Totes les edats / Gratuït

puckcinema.com

20

En aquests dies de grans plataformes digitals farcides de sèries i pel·lícules, nosal-
tres us recomanem el cinema més petit del món. Per si no el coneixeu, es diu Puck 
Cinema Caravana i és una iniciativa itinerant –i amb rodes!– que des de fa deu anys 
porta “dibuixos animats, il·lustracions amb ànima i històries que s’animen” a tots els 
racons del país.

Us n’adonareu de seguida remenant en el seu inexhaurible catàleg, ple de referèn-
cies petites i boniques: des de les adreçades a nadons (“Tendresa per mirar amb la 
boca oberta”) fins a la selecció +6 (“Per a ments despertes que no s’acaben mai les 
preguntes”), passant per la tria per a tots els públics (“Per veure amb mares, pares, la 
tieta i l’avi”) i la secció Tour Puck (“El més aclamat de la història Puck”).

El Puck Cinema Caravana, sorgit de la companyia d’arts de carrer Tombs Creatius, 
no sols es destaca per la quantitat de propostes de qualitat, sinó també per la infor-
mació addicional que s’ofereix de cada títol, amb dades de l’animació, la música i la 
direcció. Què, convertim casa nostra en una minisala de cinema? Acció!

El cinema més petit 
(i bonic) del món

CINEMA / ANIMACIÓ

https://www.puckcinema.com/
https://ggili.com/cocina-craft-manualidades-infantiles-libro.html
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La sigla CAM és probablement l’última que s’ha afegit al sector museístic, però 
en poques setmanes ha obtingut un ressò i un seguiment espectaculars a tot el 
món. Va sorgir, en plena quarantena del coronavirus, de la ment de tres publicis-
tes de Barcelona i correspon a The Covid Art Museum. L’altra gran particularitat 
d’aquest museu d’art covid és que només existeix a Instagram, on ja s’acumulen 
desenes i desenes de propostes artístiques creades durant els dies de pandèmia 
per il·lustradors i creatius de tot el món.

Hi descobrireu idees ben enginyoses que, per exemple, converteixen mascaretes 
i rotlles de paper higiènic en obres d’art. Amb l’etiqueta #CovidArtMuseum, la idea 
és disposar d’un museu virtual amb totes aquestes obres confinades per tenir un 
record de com ha afrontat cadascú la quarantena.

The Covid 
Art Museum

22

EXPOSICIÓ / FOTOGRAFIA / ART

Covid Art Museu
Familiar

instagram.com/covidartmuseum

Proposta a casa / 14
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Els camins de Google són inescrutables. Els fronts oberts per la companyia califor-
niana toquen totes les tecles del piano, des de les simples cerques fins a les últimes 
recerques tecnològiques. I val a dir que els seus enginyers tenen la traça, sovint, de 
fer avançar les seves investigacions punteres per mitjà del joc i la col·laboració de 
tothom, com demostra a la perfecció Quick, Draw!

Es tracta d’un joc gratuït que, per mitjà de la intel·ligència artificial, vol fer aprendre 
a les màquines a reconèixer gargots humans per avançar en el coneixement de 
l’aprenentatge automàtic. Com una mena de pictionary, el jugador ha de dibuixar 
en el mínim temps possible la paraula que se li diu, i no es passa de pantalla fins 
que la màquina no reconeix prou el traç!

Per cert, tan addictiu o més que el joc és comprovar, en aquesta pàgina amb més 
de cinquanta milions de dibuixos arxivats, com gargoteja la gent algunes de les 
coses plantejades per la màquina. Un ós, per exemple…

Quick,  
Draw!  

23

ART / CIÈNCIA

Quick, Draw!
Familiar

quickdraw.withgoogle.com

/ 15

https://www.instagram.com/covidartmuseum/
https://quickdraw.withgoogle.com/


“LA PEDRERA NO ÉS  
NOMÉS UN EDIFICI! 
ÉS UN SÍMBOL  
DE CREATIVITAT  
I DECISIÓ DAVANT  
LES ADVERSITATS”

alitats per fer en família i 
apropar-vos #LaPedreraA-
casa que anirem compartint 
a les nostres xarxes socials 
de La Pedrera. 

#LaPedreraAcasa

Des de la Fundació Cata-
lunya La Pedrera us volem 
acompanyar aquests dies de 
#joemquedoacasa. Per això 
hem programat online una 
sèrie de passatemps i manu-lapedrera.com

A CASA

MANUALITATS

Tots els dimarts a les xarxes 
socials de La Pedrera:

 @LaPedrera_BCN
  @lapedrera.barcelona 

 @lapedrera_barcelona
Tots els continguts els podeu trobar a: 
fundaciócatalunya-lapedrera.com
Els materials estan creats pels educadors  
i educadores dels Serveis Educatius  
de La Pedrera.

La Casa Milà (La Pedrera) és l’obra mestra 
d’Antoni Gaudí i amb els anys ha inspirat diferents 
artistes, ara, volem que ho siguis tu! 

Dissenya un trencadís com el que pots trobar al terrat, 
confecciona un animal que et recordi algun element 
arquitectònic del famós edifici de Gaudí o experimenta 
amb la tècnica del collage per confeccionar la teva 
pròpia obra mestra inspirada en La Pedrera. Aquestes  
i moltes altres manualitats són les que et proposem 
cada setmana perquè donis ales a la teva imaginació 
amb materials senzills que tinguis per casa, i passis  
una bona estona en família descobrint curiositats de  
La Pedrera i coneguis més a fons Gaudí.

A més, podràs posar a prova els teus coneixements 
sobre l’arquitecte i el seu famós edifici amb les nostres 
endevinalles i mots encreuats. Seràs capaç de trobar 
les 7 diferències? I els espais de la casa que s’amaguen 
darrere un seguit d’imatges? 

mANUALITATS

Converteix-te 
en artista amb 
La Pedrera

http://www.lapedrera.com
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/activitats-educatives


Us acostem a una de les millors 
destinacions per viatjar en família: 
un arxipèlag de 7 illes volcàniques 
situat a l’oceà Atlàntic,  
al nord-oest de la costa africana.

com funciona un volcà 
i una recepta tradicional 
canària per llepar-vos-en 
els dits.

Per escalfar motors 
abans de l’escapada us 
proposem una activitat 
per explicar als més petits viajerosconb.com

A CASA

MANUALITAT
+ RECEPTA

Segurament quan penseu en les Illes Canàries una de les primeres coses 
que us passen pel cap és el Teide (Tenerife), el tercer volcà més alt del món, 
però la naturalesa volcànica és una constant en tot el paisatge canari. De 
fet, és una de les zones geogràfiques de més biodiversitat i els volcans han 
deixat la seva empremta en cadascuna de les illes formant cràters, coves, 
mars de lava i platges de sorra blanca, vermella o negra, que podeu visitar.

Si la vostra escapada és al mes de febrer i coincideix amb el Carnaval serà 
una experiència del tot inoblidable. Els carrers es tenyeixen de festa, música 
i color. Escolliu la màscara que més us agradi i a divertir-se!

No marxeu de les illes sense tastar la seva oferta gastronòmica. La cuina 
canària és variada i plena de contrastos. Un dels plats més típics són les 
famoses papas arrugás amb mojo picón. Senzill, però sensacional! 

Agafeu les ulleres per bussejar i una bona crema solar!  

Illes 
Canàries

1 llimona, 1 cullerada sopera de 
bicarbonat i una mica de sabó líquid.

Talleu la part inferior de la llimona 
perquè quedi plana i la gireu per 
col·locar-la en un got (per fer de 
suport). Espremeu manualment el suc 
i reserveu-lo. Afegiu un bon raig de 
sabó líquid a l’interior de la llimona, la 
cullerada de bicarbonat i, finalment, 
aboqueu-hi el suc de la llimona. 

1/2 kg de papas (en el seu defecte, patates 
petites), 150 g de sal gruixuda, aigua; 2-4 
bitxos secs, 1 cabeça d’alls,  200 ml d’oli 
d’oliva, 1 culleradeta de comí i ½ culleradeta 
de pebre vermell picant.

Renteu bé les patates i sense pelar-les col·loqueu-
les en una olla i cobriu-les amb aigua. Afegiu-hi 
una mica de sal, tapeu-les amb un drap net i 
feu-les bullir fins que estiguin ben cuites. Veureu 
que l’aigua es va evaporant, però no n’afegiu més. 
Retireu les patates i escampeu la resta de la sal. 
Les torneu a portar a ebullició fins que la pell 
quedi arrugada i s’assequi. 

Per preparar el mojo: poseu els bitxos en remull, 
com a mínim durant 1hora. Escorreu-los, traieu-
ne les llavors i lamineu-los. Peleu i lamineu els 
alls i afegiu-ho tot en un morter amb el bitxo,  sal, 
el comí i el pebre vermell fins a obtenir una pasta 
homogènia afegint-hi l’oli a poc a poc. Bon profit!

mANUALITAT RECEPTA

Un volcà  
en erupció

papas arrugás 
amb mojo picón

https://viajerosconb.com/


“Activitats 
participatives com 
Cantània asseguren 
una vivència musical 
inoblidable i una 
oportunitat única 
per acostar-se als 
creadors actuals”

Seguiu-nos a les xarxes socials  
de l’Auditori:

Si voleu compartir els vostres 
vídeos amb nosaltres, podeu fer-ho 
amb l’etiqueta #cantaniaVirtual
Tots els continguts els trobareu a: 
auditoridigital.cat

Cantània és una activitat participativa amb més 
de 50.000 alumnes de cicle mitjà i superior 
de primària de diferents escoles de Catalunya 
impulsada per l’Auditori, en la qual s’estrena 
una obra encarregada a compositors i escriptors 
catalans de reconegut prestigi. El gran final és 
l’esperadíssim concert multitudinari, que enguany 
no s’ha pogut celebrar i es farà el 2021. Però, 
mentre no arriba la data, us animeu a cantar i 
ballar amb Cantània? 

Regireu tots els materials que us proposem 
partitures, coreografies, lletres... perquè 
improviseu un karaoke, guiats pels nostres 
directors escènics, i passeu una bona estona en 
família! Us animem a descobrir Virtual, l’obra 
escrita pel compositor Òscar Peñarroya i el 
lletrista Cèsar Aparicio i que explica la història 
d’en Marcel, un noi que s’instal·la una aplicació 
d’intel·ligència artificial al telèfon i descobreix  
així un univers fascinant.  Us hi animeu? 

L’Auditori, seguint les recomanacions de les 
autoritats, ha tancat les seves portes durant uns  
dies, però la música no s’atura! 
Volem estar al vostre costat i per això fem accessibles 
gratuïtament alguns dels nostres concerts i continguts 
digitals, per fer-vos aquests dies més fàcils. 

#LAuditoriAcasaTeva

Fotografia: Silvia Poch

música

CANTA  
I BALLA  
A RITME DE 
CANTÀNIA  
VIRTUAL

auditori.cat

A CASA

música

https://www.auditoridigital.cat/virtual/
https://www.auditori.cat/
https://twitter.com/auditoribcn/
https://www.facebook.com/auditoribcn
https://www.youtube.com/auditoribcn
https://www.instagram.com/auditoribcn/
https://open.spotify.com/user/lauditori


Amb la música 
podem imaginar 
i expressar 
tot allò que 
vulguem! 

En aquests dies que passem moltes estones a casa, 
volem seguir apropant l´òpera, la música i la cultura 
a tots els infants, per això us oferim alguns dels èxits 
de les darreres temporades perquè els compartiu en 
família! Al nostre canal de Youtube hi podeu trobar: 
La petita flauta màgica, La ventafocs, El jove barber 
de Sevilla i Somiant el carnaval dels animals.

liceubarcelona.cat
liceubarcelona.cat/el-petit-liceu

A CASA

música

Seguiu totes les novetats a les xarxes 
socials del Gran Teatre del Liceu: 
 

Si voleu compartir els vostres 
vídeos amb nosaltres, podeu fer-
ho amb l’etiqueta #PetitLiceu

Trobareu l’òpera a:  
youtube.com/
LiceuOperaBarcelona

Us proposem descobrir La petita flauta màgica, 
que la temporada 20/21 celebrarà els 20 anys 
a la nostra cartellera! Una adaptació de l’òpera 
de Mozart Die Zauberflöte feta per Joan Font 
(Comediants) i recomanada a partir dels 6 anys. 
Us atreviu a fer-ne la vostra versió?

Aquesta òpera ens permet entrar en un món 
d’aventures, palaus amb princeses presoneres i 
personatges malvats. Amb una flauta màgica i amb 
unes campanetes, el príncep Tamino i l’ocellaire 
Papageno aconsegueixen coses extraordinàries. 

Proveu de fer música amb instruments o altres 
objectes que tingueu a casa o que pugueu 
construir i mireu d’explicar la història de La petita 
flauta màgica amb els vostres sons.

Com seria una música que expliqués la por  
que té en Tamino quan li apareix una serp 
monstruosa? I una música trista per quan en 
Tamino no troba la seva estimada? I una música 
que expliqui com està d’enfadada la Reina  
de la Nit?  I… Ara els músics sou vosaltres!

música

Endavant,  
músics!

https://www.liceubarcelona.cat/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/el-petit-liceu
https://www.youtube.com/LiceuOperaBarcelona/playlists
https://www.youtube.com/LiceuOperaBarcelona/playlists
https://twitter.com/Liceu_cat/
https://www.facebook.com/liceu
https://www.youtube.com/user/LiceuOperaBarcelona
https://www.instagram.com/liceu_opera_barcelona/
https://open.spotify.com/user/liceu_opera_barcelona/


EMPRENDRE  
UN VIATGE FASCINANT, 
NAVEGAR EN EL TEMPS, 
DESCOBRIR HISTÒRIES  
I MONUMENTS 
INCREÏBLES!

patrimoni.gencat.cat/ca/ 
laculturaacasa/families-i-educacio

A CASA

TALLER 

Passeja’t amb les visites virtuals i recorre monuments, jaciments, museus i arxius de tot Catalunya;  
escolta el que els tresors dels museus et volen explicar, escull la millor lectura o xafardeja les  
Històries de Patrimoni i aprèn-ho tot sobre els secrets que amaga el nostre patrimoni des de casa;  
tot i que alguns museus i monuments ja han iniciat la reobertura!  
#patrimonicultural

Segueix-nos a:
Aquí trobaràs un recull d’aquestes i moltes 
altres iniciatives per apropar-te el patrimoni 
cultural des de casa: 
patrimoni.gencat.cat/laculturaacasa

El 2 de juny, el Museu Arqueològic d’Empúries 
obre de nou les seves portes al públic i per 
celebrar-ho us proposem una activitat ben fàcil  
i divertida relacionada amb el món grecoromà.

La mitologia grega i romana està plena d’herois, 
déus i deesses, però no podem oblidar que es van 
enfrontar a nombrosos animals i éssers fantàstics, 
la majoria terribles i perillosos. Voleu crear el 
vostre animal fantàstic i mitològic? Pot ser bo, 
o dolent, pot ser una barreja de diversos animals, 
pot tenir urpes, ales, banyes o escates verinoses. 
A més us podeu inventar els seus poders, on viu i 
sobretot com es diu!! Som-hi!

el patrimoni
A CASA

Crea  
el teu 
animal 
mitològic

http://patrimoni.gencat.cat/ca/laculturaacasa/families-i-educacio
http://patrimoni.gencat.cat/ca/laculturaacasa/families-i-educacio
http://patrimoni.gencat.cat/laculturaacasa/families-i-educacio/
https://twitter.com/patrimonigencat
https://www.youtube.com/user/patrimonigencat
https://www.instagram.com/patrimonigencat/
https://www.pinterest.com/patrimonigencat/
https://www.facebook.com/patrimoni.gencat.cat


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

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

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

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

que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius. 

Selecció culturista

https://revistanamaka.com/


La ciutat dels animals era, segurament, la ciutat dels humans. Però ara totes les 
persones n’han marxat. Només hi queden els seus objectes, les seves construc-
cions, el seu record… I la natura –les plantes i les bèsties– s’hi ha instal·lat.

La Nina és una nena (humana) a qui li agrada acostar-s’hi per jugar i passar una 
bona estona amb els seus amics animals. I explicar-los històries. Cada animal té la 
seva història preferida, però n’hi ha una que és la preferida de tots ells.

La ciutat dels animals és un llibre brillant –en tots els sentits– que va guanyar el 
Premi Junceda 2018 que atorga l’Associació Professional d’Il·lustradors de Cata-
lunya. (Un bon consell: cal donar una ullada a les obres premiades cada any per 
l’APIC.)

Una història ideal per a temps de confinament, on les nostres ciutats abandona-
des (potser alliberades?) tornen a acollir animals que ens havien deixat fa temps. 
Benvinguts!

La ciutat dels animals
Joan Negrescolor

Zahorí Books

Per: Pepon Meneses
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A vegades, quan vaig a preparar el dinar, miro la nevera amb delit i li dedico un poe-
ma. Vosaltres no? D’acord, pot sonar una mica estrany, això d’escriure un poema 
a un electrodomèstic. Però... i per què no? Qui ha dit que la poesia només parla 
de desamor o de bellesa? Al llibre A d’armari no sols n’hi ha un, sinó 26 divertits i 
imaginatius poemes dedicats a elements que tenim a casa. Hi podeu trobar una 
oda a la dutxa, a l’esponja, al llit i fins i tot al vàter! Un poema per a cada lletra de 
l’abecedari. I a qui se li ha acudit aquesta diversió poètica? Doncs a la ment d’en 
Miquel Àngel Auger i a les mans de Gibet Ramon, que acompanya cada poema 
amb una fantàstica il·lustració. Ep! Us proposo un joc: trieu alguna cosa de casa 
que us agradi molt, ja pot ser un llibre, un llum o el televisor, i dediqueu-li els vostres 
millors versos! Hi podeu jugar amb tota la família! Us recomano que llegiu primer A 
d’armari perquè us serveixi d’inspiració. I a rimar s’ha dit!

A d’armari. 
Un abecedari de les coses de casa

Miquel Àngel Llauger
Il·lustracions: Gibet Ramon

Eumo Editorial

Per: Laura Bernis
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En Neda-que-neda és un petit peix negre que perd els seus companys vermells, 
devorats per una enorme tonyina. El peixet fuig atemorit, però pel camí admira la 
bellesa del fons marí i de les altres espècies que l’habiten. Finalment troba uns al-
tres peixets vermells, però aquests viuen amagats del peix gros. Ell els encoratjarà 
a superar tots junts la por i a fer-hi front amb enginy.

I és que, com bé diu Ana Garralón, Leo Lionni compon petites i importants faules 
que alliçonen sobre la vida, però no per moralitzar, sinó per permetre a l’infant 
retrobar-se amb el seu propi món i oferir-li una alternativa segura.

Cal destacar, també, la tècnica artística que fa servir Lionni per recrear un fons 
marí ple de vida i moviment, textures i colors. Publicat el 1963, és un clàssic de la 
literatura infantil que, com tots els llibres d’aquest autor, és imprescindible. 

Neda-que-neda
Leo Lionni
Kalandraka

Per: Luz Verdaguer
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Que fer taques no és tot un art? Doncs que ho preguntin a Miró, Klee o Rothko. Que 
qui són? Tres artistes de moltíssima fama que han exposat als millors museus del 
món. Fent taques? Doncs sí, però no qualsevol taca. Són mestres de les taques! I 
tu, vols jugar a convertir taques en obres mestres? Llavors L’art, quina marranada 
és el teu llibre! La Sandrine Andrews et presentarà la taca regalim, la taca núvol, 
la taca esquitxada i moltes més. Descobriràs quins pintors les han fet servir abans 
que tu i com les han dominades per convertir-les en absolutes meravelles. També 
et desafiarà amb enigmes i experiments tot barrejant colors i imaginació. Treu el 
gran geni tacaire que portes dins! Només cal treure la pols dels pinzells que tot petit 
artista té per casa i… mans a la taca!

L’art, quina marranada
Sandrine Andrews

Traducció: Mercè Ubach
Editorial Mediterrània

Per: Marta Grau
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Jo no sé les vostres criatures, però les meves, així que veuen un bassal, no hi ha 
qui les freni. Ja pot ser el més brut i grisós de la ciutat, un de petit (dos dits d’aigua, 
ressec) o amb un pam de fondària (d’aquells amb fang i capgrossos), allà van 
sense aturador. Passar-hi per sobre amb la bicicleta, endinsar-s’hi a poc a poc amb 
les botes d’aigua, remenar-lo amb un bastó o amb la punta del paraigua... el que 
calgui per no deixar aquell bassal en la indiferència! I allà som els adults, que ens 
ho mirem amb una mica d’enveja. Mig pensant en la rentadora, mig percebent les 
sensacions que deuen experimentar.

Quan deu ser, que deixem de trepitjar bassals? Susanna Isern i la il·lustradora Ma-
ría Girón ens hi volen fer pensar amb aquest àlbum deliciós. Un divertit manual per 
evitar embrutar-nos les nostres polidíssimes sabates noves, no fos cas. La tècnica 
del compàs, el salt del cangur, el pont de tauló... maneres tan estrambòtiques que, 
arrencant-nos un somriure, acaben posant en relleu que potser no cal que ens hi 
escarrassem tant i gaudim una mica més d’aquestes petites piscines de felicitat.  

Nou maneres de no trepitjar un bassal
Susanna Isern 

Il·lustració: María Girón 
Takatuka

Per: Gemma Esteban
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No deixa de ser simptomàtic que la publicació d’aquest llibre s’hagi produït amb 
mig planeta tancat a casa per la propagació de la Covid-19. Directament o indirec-
tament, la pandèmia del coronavirus d’aquesta arrencada del 2020 és vinculada a 
una malaltia del planeta molt més greu i que afecta tot i tothom: l’escalfament de la 
temperatura mundial a causa de l’activitat humana. Si en el confinament totes les 
veus han coincidit a dir que res no serà igual, amb el canvi climàtic ja no hi ha en 
joc la nostra normalitat, sinó la nostra supervivència.
Per això s’agraeix que una antropòloga-enginyera agrícola, una biòloga-divulga-
dora i una arquitecta-il·lustradora s’hagin esforçat a llançar l’enèsim crit d’alerta 
sobre el perill que correm si no reaccionem a temps amb explicacions molt deta-
llades, però entenedores, de tots els factors i actors al darrere del fenomen (amb 
nom i cognoms, quan cal), els conceptes i exemples clau i els efectes i defectes 
d’algunes falses solucions. La gràcia del llibre és que, en paral·lel a tot de grans 
aspectes negatius, hi ha també una gran quantitat de petits gestos positius per 
contrarestar-los, adreçats tant a l’acció dels governs com al nostre dia a dia particu-
lar. I que funcionen, tal com hem demostrat en la pandèmia actual molts ciutadans 
i també alguns governs, curiosament amb lideratge femení.
Les dones, de fet, són la clau de volta de la solució, com les tres autores-activistes 
s’encarreguen d’il·lustrar al llarg de les 55 pàgines de l’àlbum, plenes d’iniciatives de 
dones i de dones amb iniciativa. Des de l’abraçada als arbres de les dones chipko 
de la portada fins a la vaga pel clima de Greta Thunberg a la contraportada, proba-
blement la nena sueca més famosa del planeta… amb permís de Pippi Långstrump.

Canvi climàtic
Yayo Herrero, María González / Il·lustració: Berta Páramo

Litera Libros
Per: Martí Crespo
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Llibres 
per llegir  

aquest estiu!

Les recomanacions  
de les editorials



ESPECIAL 

Llibres

RECOMANACIONS DE    

cruilla.cat

El petit marcià
Anna Manso
El petit marcià marxa del seu 
planeta i se’n va d’excursió.  
Però la nau se li espatlla i cau  
en un lloc misteriós, ple de gegants 
que ni el veuen.

Els Forasters  
del temps 9:
L’aventura dels 
Vallbona amb  
els inventors  
del futbol
Roberto Santiago
Els Forasters del Temps 
i Els Futbolíssims uniran 
forces per primera 
vegada contra un 
poderós enemic.

A la banyera!
Llibre  
i manyoples  
del Pep i Mila
Yayo Kawamura
Un llibre del Pep i la 
Mila de plàstic per 
mirar a la banyera amb 
unes manyoples per 
jugar.

Els  
Caçamalsons 1: 
El llogater 
fantasma
Pedro Mañas
La Piper, el robot Max 
Ferralla, Lord Mortimer, 
la seva tia àvia 
fantasma i un ocellot, 
la Lizzie, són un equip 
de Caçamalsons 
que viuen tota mena 
d’aventures en un 
ambient victorià.

L’Home Gos 5: 
El senyor  
de les puces
Dav Pilkey
Una nova aventura 
del gos policia més 
esbojarrat del món.

RECOMANACIONS DE

ESPECIAL 

Llibres

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 
pertot 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!

http://cruilla.cat
http://lagaleraeditorial.com


RECOMANACIONS DE

ESPECIAL 

Llibres

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 

Llibres

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

Les fantàstiques Formiguets    
Sílvia Abril    
Sèrie de primeres lectures inspirada en les 
aventures de la Joana, filla de Sílvia Abril, i 
les seves íntimes amigues: Les Formiguets. 
Una sèrie de ficció plena d’humor i diversió!
14,95 € / 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

Tots els títols estan disponibles  
en  format ebook!

Novetat
Juliol  
2020

Novetat
Juliol  
2020

Novetat
Juny  
2020

Novetat
Juliol  
2020

Novetat
Juliol  
2020

Novetat
Juliol  
2020

http://editorialmediterrania.com
http://megustaleer.com
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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 blau  

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 
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librosdelzorrorojo.com

Un vaixell de paper navega enmig de l’oceà. 
Durant el viatge es troba amb els éssers més 
estranys, s’enfronta a tempestes devastadores, 
timoneja al davant d’una enorme plataforma 
petroliera. Un espectacle sense paraules que 
dona vida a un misteriós hàbitat submarí. 
A partir de 8 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

Travessia
Peter Van  
den Ende

Gisela  
de vidre

Beatrice  
Alemagna

Flors i violes
Un jardinet  
a casa
Kirsten Bradley
Aitch

http://zahorideideas.com
http://librosdelzorrorojo.com
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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 

Llibres

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

http://mtm-editor.es
http://blackiebooks.org
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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
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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).

http://estrellapolar.cat
http://sdedicions.com
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Col·lecció per a fomentar  
el temps en família! 

Posem el focus d’atenció a aprendre a gaudir del 
temps junts, nens i adults, i a fer partícips de les 
nostres activitats habituals els nens i les nenes. 

Comencem amb una proposta  
senzilla: cuinar junts!

Els llibres Amanida, Pasta i Fruita ajuden els més petits  
a aprendre amb l’exemple. I també per a aprendre  

vocabulari bàsic: aliments, atuells i utensilis, accions.

Per a jugar, aprendre i gaudir  
de la cuina i el temps en família!

ESPECIAL 

Llibres
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barcanova.cat

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.

http://editorialflamboyant.com
http://barcanova.cat
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El gran llibre dels 
dinosaures gegants 
/ El petit llibre dels 
dinosaures més petits
Francesca Cosanti, Cristina 
Banfi i Cristina Peraboni 
Aquest àlbum il·lustrat de 
gran format aplega dos llibres 
en un sol volum: el dels 18 
dinosaures més grans i el dels 
18 dinosaures més petits, el 
qual encaixa perfectament a 
la coberta del primer (es pot 
treure i llegir per separat). / 
+4 anys

Gargots i formes
Elena Baboni
Comença a jugar amb 
les línies i els punts i 
ràpid aprendràs noves 
formes geomètriques. 
Un cop aprenguis a 
fer-les, podràs dibuixar 
moltes coses diferents 
i passar-t’ho d’allò més 
bé! / + 3 anys

Els colors  
de la natura
Magdalena Konečná, Jana 
Sedláčková i Štěpánka 
Sekaninová
Els colors de la natura són tan 
meravellosos i diversos que 
inspiren la gent a l’hora de 
posar nom a tots els matisos 
mitjançant plantes, animals i 
minerals. Acompanya’ns en 
un viatge de descoberta dels 
dotze colors i tonalitats més 
coneguts! / 6-8 anys

Tots els colors de 
l’amor
Alba Castellvi  i Sònia 
Gonzàlez (Cuchu)
Una deliciosa història 
que, amb l’ajuda de 
les il·lustracions de 
la Cuchu, ens ajuda 
a connectar amb els 
nostres sentiments i 
preguntar-nos quins són 
els colors dels nostres 
amors. / + 3 anys

Els 100 refranys 
catalans més animals
Mariona Cabassa
100 refranys catalans 
d’animals de tots els tipus que 
són part de la nostra cultura 
des de fa anys i panys, amb 
alguns embarbussaments 
ben animals per completar la 
diversió de tot el públic.

La Caseta de 
fusta
Carla Zaplana i 
Màriam Ben-Arab
La Cali es sent feliç 
tenint cura de la seva 
gosseta, collint enciams 
de l’hort i enfilant-se al 
cirerer perquè la Caseta 
de Fusta és un lloc 
màgic on connectar amb 
la natura. Vuit contes 
basats ens els records 
d’infantesa.

cossetania.com bindibookseditorial.com

Llegiu
per

llegir!
Estiu 2020

http://cossetania.com
http://bindibookseditorial.com
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Selecció culturista / 07

Al principi dels anys 1960, Aldon Music era una editora de música que, com era 
habitual a l’època, tenia instrumentistes, lletristes i cantants a sou. Hi treballaven 
els joves Ron Dante, Danny Jordan i Tommy Wynn quan van gravar, amb el nom de 
The Detergents, una cançó anomenada Leader of the laundromat (líder de la buga-
deria). Es tractava d’una mena de versió de Leader of the pack de The Shangri-Las 
que mantenia una bona part de la melodia i alguns arranjaments, com el cèlebre 
soroll de moto arrencant. Però allà on a la peça de la banda de Mary Weiss hi ha 
tragèdia adolescent, a la de The Detergents esdevé paròdia humorística. Aquest 
procés rep el nom de spoof i ha gaudit de fecunditat en diversos períodes de la 
història de la música popular o del cinema: els films Top Secret i Scary Movie en 
són exemples. Tornant a The Detergents, l’èxit de Leader of the laundromat va 
fer-los reincidir en una altra paròdia del catàleg de The Shangri-Las, i I can never 
go home anymore va propiciar I can never eat home anymore. Pocs anys després, 
Ron Dante acabaria sent la veu principal de The Archies, la famosa banda de di-
buixos animats. Per coses així, el pop rares vegades ha estat tan divertit com als 
anys 1960. Si vols conèixer una d’aquestes excepcions, passa a la pàgina següent.

“The many faces of The Detergents”
The Detergents

Roulette, 1965

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Selecció culturista / 08

Al final dels anys 1970 a Madrid i uns altres racons d’Espanya van començar a 
sorgir tot un seguit de bandes que, cercant inspiració en el que es feia a l’estranger, 
trencaven amb el to i l’estètica imperants. Se les va agrupar sota el paraigua de 
La Movida i alguns dels seus integrants es van fer tan famosos que van abando-
nar l’underground i van passar a ser cares habituals del panorama mediàtic dels 
lustres següents. El cas potser més clar d’això és el de María Olvido Gara, més 
coneguda com a Alaska. El 1979, amb només setze anys, va formar Alaska y los 
Pegamoides i, dos anys més tard, i com a cara B del single Otra dimensión, van 
editar una de les cançons més surrealistes i enganxoses de la història de la música 
espanyola: Quiero ser un bote de Colón. Colón, com ja deveu saber, és una marca 
de sabó de rentadora, ja aleshores bastant famosa, un nom habitual en anuncis de 
tota mena. Així, la cançó, curta i sobreexcitada, diu: “Quiero ser un bote de Colón 
/ y salir anunciado por la televisión, / qué satisfacción ser un bote de Colón.” Unes 
quantes vegades, però res més. Un himne llampant, divertit i en falset que glorifica 
la fama, les marques comercials i la tele com a símbols de la modernitat a la qual 
aleshores entrava el país. Això darrer potser es pot discutir, però el que sembla 
més inqüestionable és l’originalitat de la cançó. I no sols per la lletra, sinó també 
per la instrumentació electrònica que la sacseja.

“Quiero ser un bote de Colón”
Alaska y los Pegamoides

Hispavox, 1981

Per: Borja Barbesà

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

Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar

62 63



La bola de cristal 
1984

64

“Si se ríe usted señora romperá la la-
vadora, si se ríe usted señor romperá 
el televisor.” Us asseguro, apreciats 
seguidors, que aquestes dues frases 
faran aixecar de la cadira qualsevol 
adult que conegueu nascut entre els 
anys 1975 i 1985. I ja que s’aixequen, 
demaneu-los que us posin algun capí-
tol del programa infantil i juvenil La 
bola de cristal. Potser el trobeu estrany 
d’entrada, però no patiu, també ho era 
a l’època en què es va emetre. I és 
que més enllà de la diferència tècnica i 
estètica que hi ha respecte a una cosa 
de fa trenta-cinc anys, aquest produc-
te era fill de la cultura i la música de 
La Movida i de Lolo Rico, la primera 
dona que va dirigir un espai televisiu. I 
de la combinació d’ambdues va sorgir 
un programa innovador amb una idea 
essencial que he trobat força vegades 
a les pàgines d’El Culturista: no doneu 

contingut infantilitzat a les criatures 
perquè són molt intel·ligents i el que 
volen és aprendre, imaginar i crear 
lliurement. Així va ser com, durant 
quatre anys, els nens i les nenes vam 
poder veure un programa pensat per 
a nosaltres, amb videoclips i seccions 
sobre reflexió política, crítica a la soci-
etat de consum, cinema, etc. Com el 
vostre InfoK, però en versió més punk, 
diguéssim. De tan honest que era, 
suggeria que si et començava a fallar 
la imaginació potser és que havies de 
veure menys la tele…
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Aviam, heroica concurrència –perquè 
la vostra resistència ha estat i és dig-
na del millors personatges amb an-
tifaç de la Marvel–, quins dirieu que 
són els elements clau d’una bona 
comèdia? Podria ser la temàtica, però 
trobem idees semblants amb èxits 
molt dispars. O bé podria ser la ca-
pacitat de riure’s de tot, fins i tot d’un 
mateix? Ara, què voleu que us digui, 
encara no veig clars els límits del que 
és acceptable i el que no en l’humor 
més negre… En canvi, què ho fa que 
alguns personatges ens facin riure 
només aparèixer en pantalla, sense 
ni tan sols obrir la boca? Hi ha alguna 
cosa magnètica, fins i tot màgica, en 
la seva simple presència. Amb la pro-
tagonista d’avui passa això, però en 
un tret encara més específic: el riure. 
Perquè el riure de la Roseanne, ja em 
perdonareu l’expressió sense malícia, 

és un dels més contagiosos que s’han 
sentit mai a la televisió. I té mèrit que 
la Roseanne rigués tant, perquè una 
de les característiques que la fa una 
sèrie especial és que es tracta d’un 
retrat d’una familia nord-americana 
de classe treballadora amb proble-
mes en quasi tots els fronts, inestabi-
litat laboral i econòmica, mala alimen-
tació i mala salut i, en general, amb 
un futur poc encisador. Però lluny de 
quedar-se aquí, els capítols tocaven 
temes poc habituals per a la televisió 
de l’època i encara menys per a una 
sit-com! I tots “es patien” i tractaven 
en l’àmbit domèstic: el despertar de 
la sexualitat, l’homosexualitat, les 
drogues, l’alcoholisme, l’avortament. 
Qüestions que sovint mirem de reüll 
i a Roseanne les viuen sempre amb 
una rialla a punt.

Roseanne
1988



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

http://www.cinemestexas.cat


La gran festa  
de la bugada 

Splendor Solis
1582

L’art ens permet conèixer moltes coses sobre com vivien els nostres avant-
passats. En aquest cas, la bugada ha estat un tema recurrent a la pintura des 
de fa segles i s’ha representat en moltíssimes ocasions fins als nostres dies. 
Curiosament, amb l’invent de la rentadora ha deixat de ser un “tema artístic” 
i ha passat a formar part de les imatges publicitàries. Però el missatge, en la 
majoria dels casos, continua sent el mateix: rentar és cosa de dones. 
Però aquest exemple medieval és especial. El que pot semblar una escena quo-
tidiana, en realitat amaga una gran simbologia. D’entrada, ens mostra com unes 
quantes dones es troben al riu per rentar la roba, representant totes les fases del 
procés: escalfar l’aigua, rentar, picar, esbandir, blanquejar, estendre, plegar i fi-
nalment dur el cabàs amb la roba llesta cap al poble. El detall més interessant és 
que moltes d’aquestes tasques eren pròpies també de l’alquímia! Per això el seu 
autor fa una analogia entre l’activitat de rentar la roba i els rituals de purificació.
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Qui n’és l’autor? 
Com en la majoria 
de les obres d’art 
medievals, no se sap 
del cert, però segur  
que era un artesà  
de Nuremberg.

Simbologia 
amagada
El lli és puresa. 
La tela negra es 
tornarà blanca 
després de rentar-
la: es tornarà pura! 

Composició cuidada 
El riu divideix l’escena en 
dues parts equilibrades 
per aconseguir una 
composició harmònica.

Una imatge actual 
Rentar la roba al riu 
continua sent una activitat 
habitual a les zones 
menys desenvolupades 
del món. Com també els 
rituals de purificació!
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Mans  
a l’obra! 

Sabies que...?
L’Splendor Solis  

és considerat  
el tractat d’alquímia  

més bonic  
que hi ha.

https://www.bl.uk/
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https://www.parcastronomic.cat/
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Hi ha qui se’n preocupa més i el té 
sempre brillant. I n’hi ha que no s’hi 
amoïnen tant i fins i tot s’hi poden fer 
dibuixos als vidres. Els cotxes tam-
bé es poden posar a la rentadora. En 
aquest cas, AIDEN ens proposa un 
3 en 1: una estació de servei amb 
túnel de rentat, benzinera i taller 
mecànic. Els cilindres de rentada gi-
ratoris amb volanderes toves que té 
el túnel us deixaran els cotxes nets 
com una patena. 

Túnel  
de rentat  

3 en 1

kidsconcept.com
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Joguines
Per:  

Ginesta Llorca

01

Una rentadora consumeix aproxima-
dament quaranta litres d’aigua dolça 
per cada bugada com a mínim! Però, 
i si puguéssim reciclar l’aigua dolça i 
la roba quedés igual de neta? O si 
puguéssim dessalinitzar l’aigua sala-
da? Amb filtres de plàstic, carbó ac-
tiu, sorra, roca, paper de filtre i unes 
bones instruccions podreu experi-
mentar tot això i moltes més coses.

Kit  
experimental  

de ciències  
de l’aigua 

4m-ind.com

03
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Posar roba a la rentadora i treure-la, 
estendre-la, recollir-la i plegar-la. És 
el cicle sense fi de la roba. PlanToys 
ha creat aquesta rentadora perquè 
els infants puguin començar a practi-
car: posar el sabó i pitjar els botons. 
Ara, sempre de manera sostenible! 
La rentadora no necessita aigua i és 
feta de fusta, i construïda amb cola 
respectuosa amb el medi.

Rentadora  
natural

plantoys.com

02

https://kidsconcept.com
https://www.4m-ind.com/
http://www.plantoys.com/
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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

Qui hauria dit...  
quan preparàvem el número anterior de la revista,  

que el món faria aquest gir de guió  
que ni podíem intuir mesos enrere  

i que mos ha deixat descol·locats com mai? 

A ca nostra, com en tantes cases confinades, hem 
intentat instaurar noves rutines i millorar hàbits  

per no perdre-mos entre l’excés d’informació,  
teletreball, deures i activitats per a nins  

d’edats diferents, àpats que s’encadenen sense  
marge de maniobra i caramulls de roba per rentar. 

L’ordre i l’organització (dos conceptes que, per cert,  
no sempre van plegats!) han estat la meva  

obsessió des de petita. I, en aquesta fixació,  
hi ha hagut estris que m’han simplificat la vida  

i sense els quals ja no podria viure: agendes,  
quaderns, capses, armaris i calaixos, tàpers,  

post-its i… la rentadora! 

Si aquest electrodomèstic és un dels aliats bàsics  
per a la supervivència quotidiana d’una casa,  
ara més que mai el seu paper és fonamental.  

Amb un virus invisible que s’escampa amb massa 
facilitat, la rentadora s’ha convertit en una  

de les armes d’aquesta batalla. 

Cuidem-la com es mereix! 

Per: Pema Maymó
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En primer lloc, no deixem que la pobra rentadora carregui amb la culpa si s’han 
tenyit uns calçotets. La selecció natural de la roba per colors no li correspon, sinó 
que li hem de facilitar la feina a priori. I si, per la nostra vida ocupada, això suposa 
una feinada, simplifiquem-nos-la! 

L’escola de disseny industrial de la Universitat de Tatung, a Taipei, ha pensat en 
tota aquella gent que arriba a casa, es treu la roba i la deixa sense criteri al cistell 
de la roba bruta. Quan arriba el moment de posar la rentadora i s’ha de classificar 
per colors, quin mal humor segons el volum de roba que s’hagi acumulat! La seva 
proposta combina dos conceptes que són el súmmum de l’ordre i l’organització: el 
cistell de la bugada i la bossa de reixeta que pot anar directament dins el tambor de 
la rentadora. Arribes a casa, et treus la roba, la poses al cistell corresponent (fosca, 
de colors o blanca) i el dia que toca rentadora, no perds ni un minut bussejant per 
localitzar el mitjó traïdor: agafes la bossa del color que vols i directa a la rentadora! 

ifworlddesignguide.com
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1. 
Per jo és imprescindible que la roba 
faci olor de net. No d’esplendor de la 
primavera ni de platges del Carib. De 
net, simplement. Tornem als clàssics, 
aquells que mai fallen. Hi ha hagut 
mai res millor que el sabó de Marsella 
per rentar la roba blanca i eixugar-la 
al sol? 
Aquestes escates de sabó de Fer à 
cheval, la fàbrica de sabó més anti-
ga de la ciutat provençal, conserven 
l’aroma i la qualitat dels seus orígens 
al segle xix. Representen una solució 
econòmica i ecològica per rentar tot 
tipus de roba. Hipoal·lergènic i 100% 
d’origen vegetal, és el sabó ideal per a 
la pell sensible. 
Avís per a compradors compulsius de 
coses boniques: no comenceu a na-
vegar per la seva web si no vos heu 
marcat un pressupost concret! Teniu 
el perill d’enamorar-vos de tot i con-
vertir-vos en defensors a vida o mort 
dels beneficis d’aquest sabó natural i 
biodegradable només pel seu packa-
ging vintage que fa rodar el cap!
savon-de-marseille.com
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2. 3.
Roba neta i preparada per estendre. 
Una de les feines de la casa que més 
m’agraden per la seva combinació de 
concentració i bellesa. Els mitjons em-
parellats, les samarretes al seu penja-
dor, els llençols onejant... A part d’un 
toc de poesia mediocre, l’altre ele-
ment per rematar la bugada amb èxit 
són les pinces. No hi volem marques 
ni taques. No volem que es trenquin 
i ens caigui una peça al pis de baix 
(un altre pic!). I, sobretot, volem que 
una feina quasi diària tengui l’encant i 
l’armonia amb què ens esforçam a ar-
ranjar uns altres espais de ca nostra. 
A Alma e Terra tenen un pack de 25 
pinces de fusta que no només són 
pràctiques i resistents perquè estan 
fetes d’una sola peça (adeu, rovell!), 
sinó que a més el seu disseny retro 
converteix la bugada en un petit qua-
dre de roba i pinces agermanades! I 
sempre podeu girar-les i fer-les servir 
de clip gegant o joguina per als nins. 
almaeterra.com

https://ifworlddesignguide.com/entry/142277-smart-laundry-basket
https://www.savon-de-marseille.com/gb/home-care/110-marseille-soap-flakes-400g-3519590214812.html
https://www.almaeterra.com/producto/pinzas-de-madera-de-una-sola-pieza/


De bugaderes  
a bugaderies
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Per la ciutat
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Atenció, endevinalla!  
A veure si sabeu què no 
ha deixat de rodar i rodar, 
aquesta primavera en què 
l’activitat diària de tot i 
de tothom ha hagut de 
parar? La rentadora, és 
clar! Rentar la roba ja era 
una activitat habitual en 
el nostre dia a dia, però 
en plena propagació del 
coronavirus ha estat quasi 
una obligació, juntament 
amb rentar-se constantment 
les mans. La rentadora, 
aquell aparell indispensable 
que solem tenir entaforat en 
algun racó de la casa, és un 
electrodomèstic que no ha 
estat sempre present a les 
nostres llars. De fet, es va 
inventar als EUA quan tot 
just arrencava el segle xx,  
i no es va popularitzar a casa 
nostra fins fa relativament 
poques dècades.

Text:  
Martí Crespo
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Això vol dir que abans no es rentava 
la roba? I tant que se’n rentava, però 
sense màquines! En èpoques en què 
l’aigua corrent a casa era inexistent 
–o tot un luxe–, els rius, els recs i els 
safaretjos públics eren lloc de bugada i 
també de trobada. A Barcelona, les que 
tenien més anomenada eren les bu-
gaderes de l’antic municipi d’Horta, 
que entre els segles xix i xx es van 
convertir en una potent indústria ges-
tionada bàsicament per dones. Amb la 
progressiva entrada de les rentadores 
automàtiques a les llars, totes aquelles 
rentadores a mà van anar desaparei-
xent, però el seu testimoni ens n’ha 
restat gràcies als nombrosos safaretjos 
i zones de pous que es conserven al 
barri mateix. Si teniu l’ocasió de pas-
sejar pel bonic carrer d’Aiguafreda, 
ja veureu que no us costarà gens de 
rememorar totes aquelles dones que 
rentaven de bon matí la roba per a les 
cases bones de Barcelona.

Aquell temps en què es feia safa-
reig en públic i que, de tant en tant, 
es perdia un llençol a cada bugada 
sembla ja de museu, oi? Però si hi 
penseu una mica, us adonareu que 
els últims anys, a la nostra ciutat, 
l’esperit d’aquelles bugaderes ha 
renascut d’alguna manera. Amb 
els pisos cada vegada més petits i 
compartits, sigil·losament han anat 
proliferant novíssimes bugaderies 
impersonals amb fileres de rentado-
res i eixugadores d’autoservei ober-
tes els 365 dies de l’any. Més enllà 
de la seva funció estricta i de la uti-
litat extra que hi puguem trobar les 
famílies, com a recer d’emergència 
(si ens enxampa la pluja al carrer) o 
com a refugi creatiu i interactiu (amb 
tantes portes i botons!), en general 
solen ser locals freds que no convi-
den gaire a passar-hi l’estona que 
tarda el programa.
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Però, per sort, no han trigat a aparèi-
xer alguns emprenedors, amb olfacte 
i bona vista, disposats a explorar tota 
mena de vies originals per distingir-
se i distanciar-se de la línia imperant. 
Què me’n dieu, sinó, del preciós 
Safareig del Barri al carrer d’Aragó, 
amb un gran quadre de bugaderes en 
blanc i negre presidint la paret? I qui 
podria anar-se’n, mentre es renten 
camises i mitjons, del càlid ambient 
de #LaBugaderia del Farró, amb 
tons pastel que conviden a relaxar-se 
llegint, xerrant o siplement badant i 
veient voltar la roba? El grup Splash, 
amb dos establiments a l’Eixample, 
ha anat una mica més enllà i, als 
seus agradables i acurats dissenys 
interiors, hi ha afegit l’etiqueta eco-
friendly: eco perquè s’hi intenta re-
duir al mínim el consum energètic 
per respectar al màxim el medi; i 

friendly perquè, alguna vegada, els 
locals s’han transformat en pista de 
ball amb DJ i begudes per amenitzar 
la clientela. Ara, cal dir que qui van 
estirar més aquest concepte social 
van ser Gerard Navas i Marta Pérez 
quan, el 2018, van aixecar la persia-
na de LaBar, la bugaderia, cafete-
ria i taperia del barri de Fort Pienc. 

PD: En aquests moments de sorti-
da progressiva de la crisi sanitària i 
d’entrada en la crisi econòmica, no 
ens podem oblidar de l’altra cara del 
terme social per mitjà d’una iniciati-
va com la bugaderia solidària de la 
Fundació Roure, al cèntric carrer 
de Blanqueria, un servei de rentada, 
eixugada i planxada per a persones 
amb dificultats econòmiques i entitats 
socials que també treballa la integra-
ció sociolaboral.

Safreig del barri 
Aragó 104

#LaBugaderia 
Guillem Tell, 2

Splash Laundry 
Còrsega, 301 
Carrer de Sicília, 348

LaBar 
Consell de Cent, 442

Fundació Roure 
fundacioroure.org
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www.fundacioroure.org


http://menjodemercat.cat
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Gelat  
de xocolata  

amb alvocat

Bones idees

39

Quines creieu que són  
les clàssiques taques d’estiu:  

de maduixes, de cireres  
o de gelat de xocolata?

Per contribuir-hi,  
us proposem un gelat  

de xocolata fet amb alvocat. 

01. 
Obriu els alvocats i buideu-los. 

02. 
Poseu tots els ingredients en un recipient per barrejar i triturar amb un minipímer 
o robot de cuina. Comenceu amb una tassa de llet i a poc a poc afegiu-hi la resta.

03. 
Quan tot està ben barrejat, ha de tenir textura de mousse, repartiu la barreja en 
motlles de gelat de pal (si en teniu) o en algun altre recipient apte per anar al 
congelador. 

04. 
Deixeu-ho durant tota una nit… i a tacar-vos!

Necessitem: 
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2 alvocats madurs, 60 g de cacau pur, 540 ml de llet vegetal,  
120 ml de xarop d’atzavara, 1 cullerada de pasta de vainilla,  

1 cullerada de canyella i 1 pessic de sal

Bon profit!

Més informació a  
elculturista.cat



Bones idees

88

El monstre de la bugada

Per:  
Carla Marin

Coneixeu el monstre que menja mitjons? Sí, sí! Aquell que 
diuen que viu a dins de la rentadora i que, de tant en tant, 
fa desaparèixer algun mitjó! Doncs tenim la solució perquè 

no arribi al cap de setmana tan afamat; farem el nostre 
propi monstre en forma de bossa de la bugada i el posarem a 
l’habitació, penjat darrere la porta i, cada nit, quan ens posem 
el pijama, li donarem de sopar tota la roba bruta i els mitjons, 

és clar! Segur que així ja no ens en perd cap més ;)

01. Busca una tote bag de publicitat que hi hagi per casa i que tingui la part del 
darrere sense dibuixos ni estampats.
02. Fes un esbós del teu monstre de la bugada: pot tenir un, dos o tres ulls, ser 
pelut, barbut, portar ulleres, tenir el nas petit... Imagina-te’l com vulguis, però, això 
sí, que el seu plat preferit siguin els mitjons de colors!
03. Passa el teu esbós a la bossa i aprofita el plat i el got com a plantilla per si 
vols fer la boca o els ulls ben rodons. Repassa el dibuix amb permanent negre 
i després acaba de pintar tot el monstre amb colors alternant retoladors per fer 
detalls i pintura per a les zones més grans.
04. Deixa eixugar la pintura i ja tens preparat el monstre de la bugada! Ara 
només has de penjar-lo a l’habitació per anar-lo omplint i, quan estigui ben tip, 
penja-te’l del braç i acompanya’l fins a la rentadora! 

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

Una tote bag o bossa de roba 
(podem reciclar-ne una, fent 

servir la part del darrere)

Pintura de roba  
o acrílica

Llapis i paper  
per a l’esbós

Pinzells i pot  
amb aigua

Retoladors permanents  
o de roba

Un plat i un got  
per fer de plantilla



#CulturistesAcasa  
Propostes inspiradores per fer en família

PÀGINES IMPRIMIBLES
La rentadora

Dibuixa: 
Què hi faries  
desaparèixer  
dins la rentadora?

Idees:
El menjar que menys t’agrada
Coses que facin mala olor
Allò que et fa més por



#CulturistesAcasa  
Propostes inspiradores per fer en família

PÀGINES IMPRIMIBLES
La rentadora

Dibuixa: 
Quines criatures poden amagar-se  
dins la rentadora?



#CulturistesAcasa  
Propostes inspiradores per fer en família

PÀGINES IMPRIMIBLES
La rentadora

Dibuixa: 
En què transformaries  
aquesta rentadora?



#CulturistesAcasa  
Propostes inspiradores per fer en família

PÀGINES IMPRIMIBLES
La rentadora

Per jugar: Retalla i munta aquests 3 daus enganxant les pestanyes amb cola. 
        Tira’ls i inventa’t una història!

Tallar per la  
línia negra

Enganxar
Pinça d’estendre 
roba

Bombolles 
de sabó

Detergent 
líquid

Mel Mitjó  
brut

Planxa Cistell roba  
bruta

BicicletaPastilla  
de sabó

Xiulet ClauSamarretaCançó Barret Llauna tomàquet 
triturat

BrúixolaCadira Poble

Plegar per  
la línia



L’entrevista a

Guille López
IMPULSOR D’EIXAMPLE RESPIRA

Per: Marina Llompart

Il·lustració: Roger Padilla
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L’entrevista

Diuen que la contaminació és un assassí invisible.  
Com podem tenir por del que no veiem? 
Precisament, plataformes com l’Eixample Respira 
busquen conscienciar la ciutadania d’aquest problema 
que ens afecta a tots. Hem parlat amb Guille López,  
un dels impulsors, perquè ens n’expliqui més coses. 
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Eixample respira 

Què és Eixample Respira?
És una plataforma veïnal, apolítica i transversal preocupada per la contaminació 
i el soroll que els veïns del barri patim a diari. A l’Eixample no tenim carrers, sinó 
autopistes urbanes.

Vam començar l’any 2019 i els nostres grans objectius són conscienciar els veïns 
sobre la situació actual i pressionar i fiscalitzar les administracions perquè solucio-
nin el problema. 

Aquest any hem fet unes quantes manifestacions veïnals per tallar aquestes “auto-
pistes urbanes”, hem repartit uns set-cents domassos de “prou contaminació” per-
què els veïns els pengin al balcó, hem escrit una carta als regidors de l’Ajuntament 
de Barcelona i ens hem reunit amb l’alcaldessa i el seu equip. 

Sembla que els últims anys les persones comencen a ser més conscients de 
l’impacte que la contaminació pot tenir en la seva salut i en el planeta. És 
així realment?
Cada vegada tenim més evidències científiques de com la contaminació perjudica 
la nostra salut i la del planeta. Nosaltres diferenciem les dues vies i treballem per 
la primera. L’Institut de Salut Pública fa un informe i cada any les dades són demo-
lidores: es calcula que hi ha unes 757 morts anuals a causa de la contaminació. 

Un altre estudi molt famós del 2015, del Dr. Jordi Sunyer, és la comparació de 
l’afectació de la contaminació en 39 escoles de Barcelona. Es va poder constatar 
que aquells nens que van a escoles més contaminades tenen menys capacitat 
d’aprenentatge, de focalització, de memòria... Tota aquesta informació, i la presèn-
cia que comença a tenir als mitjans, fa que la gent estigui més conscienciada. 

https://www.eixamplerespira.com/
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Quina relació hi ha entre la contaminació i la salut pública? Quins són els prin-
cipals riscos?
La contaminació és formada per diòxid de nitrogen i diverses micropartícules, que 
s’introdueixen a l’organisme i l’afecten més enllà del sistema respiratori. El Dr. Jordi 
Sunyer, investigador, diu que si a Barcelona tinguéssim els nivells de qualitat de l’aire 
que recomana l’OMS, deixarien de produir-se un de cada tres ictus, dos de cada deu 
infarts de miocardi i dos de cada deu càncers de pulmó.

Quins són els principals riscos per als infants?
El risc per als que vivim a la ciutat és que dia a dia respirem un aire amb una cà-
rrega tòxica que es va acumulant al nostre organisme. Amb el temps, el sistema 
respiratori i el sistema immunològic, sobretot el dels nens que estan en etapa de 
creixement, es veuen afectats. 

Va sortir un estudi de l’Institut de Salut Global que estimava que la meitat de casos 
d’asma a Barcelona eren causats per la contaminació. Ara s’estan dedicant a fer 
estudis sobre com afecta la contaminació en dones embarassades. Està demostrat 
que la contaminació, pel fet d’estar formada per micropartícules, és capaç d’accedir 
al seu organisme, travessar la placenta i afectar el fetus i el seu desenvolupament. 

Veieu com una millora substancial la ZBE?
Creiem que, davant totes les evidències, necessitem mesures valentes. La ZBE 
és una mesura necessària perquè es ratifica que a Barcelona tenim un problema i 
que s’ha de corregir, però no és suficient. La normativa europea de qualitat de l’aire 
s’incompleix a Barcelona des de la seva creació. Denunciem que, sabent que això 
ens està afectant greument la salut de tots, el problema s’hauria de solucionar com 
més aviat millor.

L’impacte ambiental que preveuen que tindrà la ZBE demostra que no ens per-
metrà complir la normativa. No serà fins al 2024 que s’incrementarà la restricció 
que ens permetria complir-la. No podem entendre que, després d’estar deu anys 
incomplint la legalitat, ens hàgim d’esperar cinc anys més. Hauria de ser més con-
tundent i amb més urgència. 

Quin model veieu més adequat de seguir? Quines mesures contundents 
creieu que s’han d’aplicar?
Ciutats com Londres han instal·lat una zona de baixes emissions des del 2019 
que els permetrà assolir els resultats que nosaltres assoliríem a partir del 2024. 
No obstant això, hem sigut molt reticents des del principi a aportar solucions. Som 
una plataforma veïnal, no experts. 

Creiem que és responsabilitat dels experts i dels polítics prendre les decisions 
necessàries. Nosaltres ens basem en experts com el Dr. Jordi Sunyer o també 
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Xavier Querol, del CSIC, amb el projecte AIRUSE, que estudiava les ciutats més 
contaminades del sud d’Europa i hi proposava solucions. 

Querol reivindica que calen propostes a escala metropolitana, no sols a la ciutat. 
S’hauria de fer una millora del transport públic, reduir el nombre de vehicles, crear 
zones d’especial protecció al voltant d’escoles, hospitals, etc., i electrificar la flota 
de repartiment, que són els vehicles que realitzen més desplaçaments. Finalment 
hi hauria la transformació urbana basada en els espais lliures de cotxes. A Bar-
celona hem començat per aquesta última, per la teulada, un procés lent i costós. 

Com us coordineu amb les escoles?
Un dels grups de treball que tenim a Eixample Respira s’encarrega de la coor-
dinació de les escoles. Fem xerrades als centres explicant el projecte als pares 
per transmetre el problema que vivim i ens funcionen molt bé. També vam fer La 
carta de les escoles de Barcelona per un aire net, com ja ho havíem fet a escala 
ciutadana. Això ens va permetre fer arribar el problema a les AFA, als claustres... 

A més, per promoure la carta vam fer la web de la contaminació a les escoles de 
Barcelona, que és una manera molt visual de mostrar un problema del tot invisible.

Eixample respira 

Eixample respira és una plataforma veïnal, apartidista, del districte de 
l’Eixample de Barcelona que comparteix una gran preocupació per la qualitat 
de l’aire que respirem diàriament.  Des de l’any 2010, se sobrepassen de 
forma sistemàtica els nivells legals de diòxid de nitrogen (NO²), molt per sobre 
dels nivells màxims exigits per l’Organització Mundial per la Salut. És per això 
que exigeix a l’administració pública, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya i Govern de l’Estat espanyol, una solució immediata a aquest greu 
problema de salut pública.

https://www.contaminacio.cat/escoles
https://www.contaminacio.cat/escoles
https://www.eixamplerespira.com/


https://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny
https://www.mhcat.cat/

