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EDITORIAL

Romans
A l’Imma
Per mi hi ha dues grans fonts de coneixement per aproximar-se a l’Antiga
Roma i entendre en pocs minuts què va significar la romanització. La primera,
la trobem a La vida de Brian dels Monty Python: en ple discurs de queixa
contra l’opressió romana, un dels representants del Front Popular de Judea
es pregunta en veu alta què han fet els romans per ells. Després d’un petit
silenci arriben les respostes: l’aqüeducte, les carreteres, la irrigació, la sanitat,
l’educació, el vi, els banys públics... Sí, la llista és llarga! La segona ens
arriba dels inseparables Astèrix i Obèlix, habitants d’un llogaret de la Gàl·lia
romanitzada que són inútilment assetjats pels romans dia rere dia. Potser no
són les fonts més rigoroses, però us asseguro que són les més divertides.
i crec que l’humor és una eina molt efectiva per acostar-nos el coneixement.
Escrivim els últims textos d’aquest número amb l’emoció i excitació d’un
començament de curs singular i imprevisible. Qui més qui menys hem deixat
anar alguna llagrimeta quan les nostres criatures es posaven en filera per
prendre’s la temperatura just abans de trepitjar l’escola.
Esperem, per Júpiter, per Tutatis o per Belenos,
que aquest curs ens acompanyi la cultura.

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

MÚSICA / TALLER

Xerrar(nos) pels descosits
Per:

Ginesta Llorca

Ukelele, el viatge de tornada
Per:

Vanessa Pérez

Cosir és un ofici antic, tan antic com que les dones eren modistes i els homes
sastres. Tots teixien i no era gaire comú considerar-la una activitat artística, perquè
formava part de la vida quotidiana d’una societat en la qual, quan se’t feia un forat
als pantalons o et queia un botó, amb fil i agulla tot tenia solució.

Petit, fàcil de tocar i amb un so juganer que fascina grans i menuts. Sí, sí, parlem de
l’ukelele, un instrument de quatre cordes originari de Hawaii i que s’ha fet un lloc a
la música popular occidental. Músics a banda, la seva popularitat també ha crescut
entre els aficionats fins a esdevenir el company musical preferit de molts joves.

Actualment, la indústria tèxtil és lluny i les modistes i els sastres de la roba que
vestim queden invisibilitzats. Ara que a casa nostra ja se n’ha anat tota la indústria
del teixit i hem perdut la cultura de proximitat, la Vanesa Varela ens planteja un
taller per exercitar l’expansió de les tècniques tèxtils.

Si sou d’aquells a qui us apassiona aquest simpàtic instrument, teniu una oportunitat fantàstica per introduir-lo als més petits de casa a través d’un taller pràctic
conduït pel músic, docent i concertista Manel Musso.

Si aneu amb la família al MACBA els diumenges d’octubre i de novembre, hi podreu
cosir i descosir amb tot el cos i sobre diferents teles i ordits. Amb tècniques diverses
us trobareu tallant, desfilant i tornant a muntar, brodar i teixir tota mena de possibilitats expressives i comunicatives.

MACBA

Prepareu-vos per saber-ho tot de l’ukelele, aprendre’n a tocar alguns acords i, fins i
tot, descobrir la manera de construir-ne un amb una capsa de cigars!

Museu de la Música

Diumenges 4, 11 i 18 d’octubre i 1, 8, 15 i 22 de novembre
D’11.30 a 13 h / De 6 a 12 anys / 2 €, adults 3 €
www.macba.cat

10 d’octubre i 21 de novembre
12 h / Famílies amb infants a partir de 6 anys | 5 €
ajuntament.barcelona.cat/museumusica
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ARTS ESCÈNIQUES

Binti
Per:

Vanessa Pérez

Humor, amistat, actualitat i amor. Un còctel infal·lible i magistralment traçat per combatre amb assertivitat temes punyents com la vivència d’una ruptura familiar o la
immigració, amb el repte de captivar tant els infants com els adults.
Aquest film, amb guió i direcció de Frederike Migom, explica la història de la Binti,
una nena de dotze anys que somnia convertir-se en una youtuber famosa. Però,
quan la policia escorcolla casa seva i intenta deportar el seu pare, es veu forçada a
fugir amb la família. La Binti es troba amb l’Elias, amb qui inicia una amistat; i mentre
ella l’ajuda a fer videoblocs per al seu club Salvem els Ocapis, trama un pla perfecte:
el seu pare s’ha de casar amb la mare de l’Elias i així es podran quedar a Bèlgica.
La cinta és un crit a perseguir els somnis, que convida els més joves a ser valents
–com la protagonista– i a no defallir mai. I, sobretot, és una sacsejada emocional que
evidencia el drama de les deportacions, però aporta llum i ens guia cap a una més
que possible societat multicultural d’èxit.

Festival Valentina d’Escena
Poblenou
Per:

Martí Crespo

“L’espectacle ha de continuar”, que deia aquell, i encara més aquest estrany i
restrictiu 2020. Per això els organitzadors del festival de creació contemporània
Escena Poblenou hi afegeixen: “I continuarà!” Perquè, del 22 al 25 d’octubre, la
dinovena edició vol defensar més que mai les dones creadores i l’espai públic,
i per això s’ha imposat d’omplir els carrers i les places del barri de teatre i arts
escèniques, sempre respectant les mesures de seguretat i les directrius marcades
per les autoritats. Dins la programació de l’Escena Poblenou trobareu dos espectacles familiars, englobats en la segona edició del Festival Valentina de drets dels
infants: Zloty (24 d’octubre) de la companyia Pau Palaus i Valentina Quàntica (25
d’octubre) de la companyia Anna Roca.

Can Felipa

Estrena als cinemes el 16 d’octubre
A partir de 8 anys / Durada 90 min
packmagic.cat

Del 22 al 25 d’octubre
A partir de 5 anys
escenapoblenou.com

08

08
09

Proposta culturista / 05

JOC / CIÈNCIA / NATURA

Em roda el cap!
Per:

Ginesta Llorca

Atenció, culturistes! Heu sentit el crit d’alerta de la merla del jardí botànic del Museu
de Ciències Naturals de Barcelona? Pareu l’orella a escoltar-lo. Què diu? Alguna
cosa així com que li roda el cap... S’ha marejat, la nostra merla. Però, per què? Què
li deu haver passat? Haurem d’anar-hi a descobrir-ho!
Més notícies fresques! Ens informen que a la merla del jardí li roda el cap perquè
ha estat picotejant vuit plantes del jardí i sembla que una d’aquestes li ha causat el
malestar. Ho esbrinem? Ho podem fer a través del joc de pistes preparat pel personal
d’educació del museu. Es tracta d’un joc autònom, però presencial, que compleix
totes les mesures de seguretat i salut i funciona com a complement de la visita al jardí
del museu. Això sí, per jugar-hi necessitareu un dispositiu mòbil propi amb connexió
a internet.
Obriu els ulls, afineu bé l’orella, deixeu sentir el tacte, agafeu aire i ensumeu amb
ganes. Ah! I si descobriu què ha passat a la merla, no dubteu a dir-nos-ho, que ens
té molt preocupats!

Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Durant el mes d’octubre
Familiar / Activitat gratuïta / Durada: 40 minuts
Museuciencies.cat
10
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ARTS PLÀSTIQUES

Plas!tic

Cia. La Quebrá
Per:

Infraganti

Aquest estiu tan estrany, la companyia La Quebrá va estrenar el seu nou espectacle
híbrid de dansa, teatre i circ. En un entorn futurista i distòpic com el que ens remet
la pandèmia, la companyia d’Irene García ens proposa un futur utòpic: som a l’any
2500 i el plàstic ha desaparegut del planeta Terra. Sabem que la contaminació ambiental ha arribat a un límit intolerable, però encara som a temps de canviar les coses
o, si més no, aquesta és la visió optimista i plena d’humor que La Quebrá ens vol
transmetre amb l’espectacle.
La reflexió es combina amb la poesia del moviment, en un bonic mar de plàstics,
perquè més enllà de la part contaminant del material l’escenografia és altament estètica. Es nota que s’ha explotat al màxim la creativitat, jugant amb uns altres formats
artístics, per crear un espectacle multidisciplinari en què tres científics esbojarrats
descobreixen un període fosc de l’evolució humana.

SAT! Teatre

© Comissió Tàpies, VEGAP / Gasull Fotografia

Parets, murs o tàpies
Per:

El Culturista

Emmarcada en el 30è aniversari de la Fundació, la mostra Tàpies als 30 se centra
en el període en què Antoni Tàpies era a la trentena, és a dir, el decenni comprès entre el 1953 i el 1963. Un període en què va assolir la maduresa del seu
art amb la creació de les anomenades pintures matèriques. Aquestes obres es
caracteritzaven per la densitat de les textures i per l’ús d’una gamma de colors en
què predominaven els tons grisos, ocres i terrosos. Amb aquestes pintures Tàpies
va situar-se en un lloc preeminent dels cercles d’avantguarda, tant nacionals com
internacionals.
Per dinamitzar la visita a aquesta exposició us presentem una proposta familiar que
us permetrà explorar totes les possibilitats que ofereix la pintura, simulant els passos que hauria fet l’artista, per acabar desxifrant els missatges ocults a les parets
que ens envolten. Un gran repte per a petits i grans!

Fundació Tàpies

25 d’octubre a les 17.30 h
A partir de 6 anys
Durada: 45 minuts / 9,50 €
sat-teatre.cat

8 de novembre | 11 h
Durada: 90 min / A partir de 4 anys / 4 € persona
Inscripció prèvia
fundaciotapies.org
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Coneixes la
Banda Municipal
de Barcelona?

Va ser fundada l’any 1886 i va
tenir una gran transcendència
social en l’època ja que va
apropar la música dels grans
autors a les masses populars,
penseu que era un moment
en què l’art estava reservat
als membres de les classes
més benestants.

Instruments
que la formen:
És un conjunt instrumental
de vent (fusta i metall) i de
percussió, algunes vegades
s’incorpora el contrabaix. Un
tret característic de la Banda
Municipal de Barcelona és que,
en ocasions, incorpora en el
seu conjunt la tenora, el tible,
el flabiol i el tamborí.
Clarinet, saxòfon, flauta, oboè,
fagot, flabiol, tible, trompa,
trompeta, fiscorn, trombó,
bombardí, tuba, timbales,
percussió i contrabaix.

I una
mica més:
La paraula “banda”,
pel seu significat com
a faixa o insígnia militar,
podria estar relacionada
amb aquest tipus de
formació musical, perquè
en els seus orígens les
bandes estaven íntimament
lligades al món militar.

Espectacles
per veure la BANDA
en família:

Banda Ampla
7 DE NOVEMBRE DEL 2020

Maaaambo!
27 DE FEBRER DEL 2021

La Banda té temporada estable
a L’Auditori de Barcelona
i quasi cada cap de setmana
hi ha concert
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Festival el Més Petit
Per:

Martí Crespo

Com que el festival el Més Petit es fa a la tardor, el confinament de la primavera
passada no el va afectar plenament en termes de dates, però és clar que sí indirectament. “La situació generada per la covid-19 ens ha afectat com a tothom, tot
el món cultural n’ha sortit greument perjudicat –comenta Eulàlia Ribera, la directora–. Ja érem un col·lectiu fràgil i ha tingut afectacions preocupants per al sector
en general.” Amb l’experiència acumulada d’aquests últims sis mesos, i amb el
punt d’incertesa sobre la incidència que pot tenir un possible rebrot aquesta tardor,
l’organització i els organismes col·laboradors s’han conjurat per adaptar-se de la
millor manera possible a la situació amb la idea ferma de fer l’edició del 2020,
programada del 14 al 29 de novembre en múltiples espais d’onze municipis de tot
el país, inclosa Barcelona.
Ja teniu pla B? “El pla B ja no és pla B –explica Ribera–. Hem concebut el festival
d’enguany ja de partida amb una part presencial i una altra d’online, però creada
i pensada específicament per a l’ocasió.” A la mínima que es pugui, doncs, amb
distàncies requerides i aforaments reduïts, es farà la part presencial, que compta
amb nombrosos espectacles “mimats i de proximitat” de companyies i artistes de
casa i de la resta de l’Estat, a més de tallers per a escoles. A Barcelona, en concret,
hi ha quatre propostes de cap de setmana al Mercat de les Flors (Nudos, 14 i 15 de
novembre; Blink Flash Duncan, el 15 de novembre; Jungla, el 21 i 22 de novembre, i Mimesis, el 21 de novembre) i dues més al SAT! Teatre (Silver Drops, el 21
i 22 de novembre, i Tres músics i mil sons, el 29 de novembre). “La versió online,
que hem anomenat el Petit als Núvols, inclourà activitats pensades expressament
per ser vistes i treballades a distància, amb retorn del públic als artistes inclòs.” I en
línia també s’ha previst l’apartat de formació de mestres del festival, un encontre
internacional –amb conferències i debats– i un espai de networking de companyies
amb gent de fora.
“Aquest any el festival no serà A o B, sinó tot –conclou Ribera–, perquè hem demostrat que la cultura és un dret imprescindible i, sobretot, que és segura. I si
passa res i acaba caient el programa presencial, ens quedarà el Petit als Núvols
farcit de propostes. Segur que hi serem!”

Mercat de les Flors i SAT!
Del 14 al 29 de novembre
elmespetitdetots.cat
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A CASA
música

Escoltem
Beethoven!
Big Bang
Beethoven
Explosió i revolució musical
(a partir de 6 anys)

8 de novembre
a les 12:30 h

21 de març
a les 10:30 h
i 12:30 h

La música de Beethoven és una
gran explosió sonora que mira
el futur amb optimisme i voluntat
transformadora. Des del Palau de
la Música us animem a descobrir
la música d’aquest gran artista
en una proposta escènica-musical
sota la batuta d’Eduard Iniesta
i la direcció coreogràfica
d’Enrique Cabrera.

palaumusica.cat

música

Audició
i activitat
per fer
a casa
Trobareu més activitats per fer a casa i
conèixer el compositor més explosiu a:

Pastoral. Sonata per a piano núm. 15,
op.28 (Rondó, Allegro ma non troppo)
Escolteu la peça 6 del concert, la
Pastoral. Quants instruments hi sentiu?
La peça original és per pianoforte!
Agafeu 5 copes de vidre ben diferents
i col·loqueu-les l’una al costat de l’altra.
Amb una cullereta de metall busqueu
sons que us recordin el glockenspiel. A
continuació torneu a escoltar la música
i, quan considereu que ha d’intervenir el
glockenspiel, toqueu el vostre joc de copes.
Què és un glockenspiel?
En alemany significa joc de campanes,
és un instrument de percussió que té
30 làmines d’acer.

A CASA

País
Basc

MANUALITAT
+ RECEPTA

Aquesta vegada us
apropem al nord de la
península per gaudir d’art,
gastronomia i paisatges
en família: Euskal Herria.
Un territori que ocupa 20.664 km² amb una varietat de pobles i
paisatges increïbles. Zones de bosc i muntanya, platges com la
coneguda Concha de Sant Sebastià i llocs únics com El Valle Salado
d’Añana.
Hi trobareu emblemes de l’art i l’arquitectura com El Peine de los
vientos o el Guggenheim i els ponts de Bilbao. I tot això acompanyat
d’una de les millors gastronomies: marmitako, ollada de xai o bacallà,
pintxos de tota mena, formatge Idiazabal, etc.

viajerosconb.com

Per escalfar motors abans de
l’escapada us animem a provar de fer
un gravat i una recepta molt fàcil per
llepar-vos-en els dits!

mANUALITAT

Gravat
de Chillida
1 tros de cartró, paper d’aquarel·la o cartolines
blanques, pot cola blanca, aquarel·les, pintura
al tremp o pintura acrílica.
Primer preparem el que ens farà de motlle.
Dibuixem amb el pot de cola blanca el que
vulguem damunt del tros de cartró. Un dibuix
senzill, sense massa detalls, per exemple formes
geomètriques deixant força relleu de cola.
Quan la cola estigui seca del tot pintarem el
cartró amb el dibuix del color que vulguem, ha
de quedar més xopat però sense que gotegi.
Poseu a sobre el paper d’aquarel·la i pressioneuho, us podeu ajudar amb un llibre perquè la
pressió sigui a tot arreu igual. Retireu el paper
amb compte i ja tindreu la primera còpia del
vostre gravat!

RECEPTA

Pintxo de
bonítol

donostiarra
200 g de bonítol amb oli,
10 anxoves, 10 piparres, 10
llesques de pa i maionesa.
Tallem el pa en llesques
i les torrem
Desfilem el bonítol i el barregem
amb la maionesa
Posem cullerades de la barreja
a les llesques de pa i a damunt
de cadascuna una anxova i una
piparra
No espereu massa a menjar-vosles que s’estoven!
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El Meu
Primer
Festival
Per:

Andreu Gabriel i Tomàs

Que n’és, d’agradable, la notícia que continuarem gaudint d’esdeveniments culturals familiars ja clàssics a Barcelona com El Meu Primer Festival! Saber que
per tretzè any consecutiu podrem remenar la seva curosa programació cinematogràfica i, gràcies a un format híbrid online i presencial, podrem escollir alguna
de les sessions a la Filmoteca de Catalunya o al CCCB –que es mantindran
malgrat la situació de la covid–, ens ajuda a adaptar-nos a això tan antipàtic de
la nova normalitat.
A banda de la première a Catalunya de Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary (Rémi Chayé, França i Dinamarca, 2020) i els altres quatre llargmetratges a concurs, el festival ens ofereix un ventall enorme i variadíssim d’obres
de tota mena, mida i condició que estaran disponibles, en gran part, a la plataforma online Filmin. Curts i migmetratges, animació tradicional i experimental,
un cicle dedicat a l’animació d’un país de llarga tradició com la República Txeca
i preestrenes per a la mainada com El cargol i la balena (Max Lang i Daniel
Snaddon, Regne Unit, 2019) ompliran un cartell amb un centenar de creacions
audiovisuals de tot el món.
El festival tampoc no ha oblidat el seu important vessant participatiu. Gràcies
a l’estrena d’una nova web més interactiva, oferiran a la canalla tot un seguit
d’activitats paral·leles imprescindibles, des dels tallers i les xerrades dels directors emesos en streaming fins a tots els concursos i totes les votacions en què
les criatures podran dir-hi la seva.

Del 13 de novembre al 3 de desembre
De 2 a 12 anys
elmeuprimerfestival.com
22
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Els protagonistes

Cia. El Conde de Torrefiel
Per:

Ginesta Llorca

Últimament sembla que és una qüestió de consens que els infants (i les persones en
general) aprenem més i millor si vivim les coses des de dins, si l’aprenentatge ens
genera una experiència. És justament el punt de partida de la companyia El Conde
de Torrefiel amb l’espectacle Els protagonistes.
Tanya Beyeler i Pablo Gisbert, responsables de la dramatúrgia i la direcció, parlen
de crear un teatre per a persones que han nascut al nou segle, de viatjar i explorar
amb algunes eines i molta imaginació, com si es tractés d’un videojoc analògic. Pot
espantar i semblar un laberint escenogràfic sense sortida, però no us preocupeu
perquè teniu el suport del grup.
El Teatre Lliure de Gràcia acull aquest novembre una obra perceptiva a través d’un
recorregut escènic compost d’instal·lacions diferents que ens remouran per fora i per
dins i faran que sigui una experiència inoblidable. Us ho perdreu?

Teatre Lliure

Del 19 al 29 de novembre
De 12.00 h a 13.15 h i de 18.00 a 19.15 h
A partir de 7 anys / Màxim 1 adult per infant
teatrelliure.com
25

Selecció culturista
Cada dia es publiquen més de 35 llibres
per a nens, es miren més de 50 sèries infantils
i s’escolten 200 cançons de bressol.
Si ets dels que es perd en un mar de possibilitats,
dona un cop d’ull al que ve a continuació.
A la selecció culturista us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,
que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius.
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LLIBRE

Busca i troba. L’Imperi romà
Núria Aparicio
Estrella Polar

Per: Vanessa Pérez

L’Imperi romà va ser un dels més poderosos de la història de la humanitat; es va
expandir per tota la conca mediterrània i una part de l’Europa occidental durant
més de cinc segles.
Ara la Màrcia i la Rita ens traslladen en el temps per descobrir com eren a l’antiga
Roma i quina herència ens ha llegat. El punt de partida? Uns jocs de gladiadors!
Aneu amb compte i no us despisteu... Ajudeu-les a buscar i a trobar tot allò que
necessiten per poder tornar a casa. Però abans haureu de recórrer tot l’Imperi: gladiadors, campaments militars, teatres, aqüeductes, domus, termes, temples, el Senat, etc. Tota una aventura plena de detalls, curiositats i, sobretot joc, molt de joc!
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LLIBRE

Latin Lover

Mino Milani
Il·lustracions: Sara Not
Combel
Per: Laia Orta

Dulcis in fundo. És al fons, al fonament de la nostra llengua, on l’escriptor italià
Mino Milani, Premi Andersen 2017, ha anat per seleccionar cent locucions llatines
que han arribat fins avui en plena forma i que, servint-se de la saviesa dels clàssics,
ens ofereixen una guia per a cada dia.
L’escriptor i la il·lustradora Sara Not ens acompanyen en aquesta selecció explicant-nos-en de manera clara, divertida, directa i propera el significat i l’origen. Expressions tan immortals com Qualis pater talis filius, Tempus fugit, Mens sana in
corpore sano, Veni, vidi, vici i un llarg et cetera formen part d’aquesta selecció de
quaranta frases il·lustrades i explicades i seixanta més de presentades en forma
de glossari.
Una gran oportunitat per aproximar-nos al llatí del segle xxi sense despentinar-nos.
Carpe diem, enamora’t del llatí, converteix-te en un latin lover.
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T’agradaria ser un soldat romà?

L’Antiga Roma en 30 segons

Philip Matyszak, Georgia Amson-Bradshaw
i Takayo Akiyama

Simon Holland
Il·lustracions: Adam Hill

Librooks

Blume

Per: Luz Verdaguer

Per: Isaac Casals

Sabies que ser soldat romà era un ofici i que, un cop passaves les proves, tenies
feina durant vint-i-cinc anys? Això sí, havies de mesurar almenys 1,72 metres,
tenir salut, veure-hi bé i no et podies casar. De la mà de l’Edu, la Júlia i l’Angus
sabràs com vivien els soldats i, de passada, com es vivia a l’Imperi romà.

Sabies que el calendari de dotze mesos i 365 dies el devem a l’emperador Juli Cèsar?

T’agradaria ser un soldat romà? és un llibre informatiu original, tant pel contingut
com per la manera de presentar-lo. Il·lustrat per Takayo Akiyama amb un estil
que remet molt al còmic manga, el llibre et transporta al passat per aprendre de
manera rigorosa, entretinguda i, sobretot, molt divertida.
A més, conté un mapa, un glossari i l’explicació dels nombres romans. I si aquest
ofici no t’acaba de convèncer, pots provar amb els següents títols de la mateixa
col·lecció, dedicats als víkings i als ninja... Tot un encert per acostar-se a la història d’una altra manera.
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O que l’expressió “tots els camins porten a Roma” prové de l’extensa xarxa de
carreteres de fins a 85.000 km que van construir al voltant de la capital i fins a racons tan llunyans com l’Àfrica? I que les escultures i temples romans que avui veus
blancs estaven pintats de colors vius?
No sabem si els pobles colonitzats per l’Imperi romà tenien en consideració tots
aquests fets a l’hora de sentir-se més o menys afins a la romanització, però és innegable que encara avui ens encurioseix tot el que va aconseguir i què n’ha quedat
després de milers d’anys. Amb L’antiga Roma en 30 segons tindreu un primer tast
de coneixement romà que segur que us deixarà amb ganes de descobrir-ne més i
us carregarà d’arguments per anar a visitar algun dia la Ciutat Eterna.
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Diccionario de mitos clásicos
Aurelio González Ovies i María García Esperón
Il·lustracions: Amanda Mijangos
Gustavo Gili
Per: Martí Crespo

Quan parlem de cultures clàssiques, a Occident ens referim a les civilitzacions grega i romana. A l’antiga Grècia, sota la influència de cultures anteriors com l’egípcia
i la fenícia, es va gestar tot un univers de divinitats i d’herois per explicar les grans
preguntes existencials dels humans, des de la fundació del món fins a la mateixa
mort. Aquesta mitologia, feta de personatges increïbles i poderosos que es relacionaven directament amb les persones, van passar més endavant a la cultura
romana, amb els noms canviats i algunes històries modificades.
Per explicar-nos el gran pes de la mitologia en els mons grec i romà, com també
la història rere els seus principals déus i herois i els nexes d’unió entre les dues
civilitzacions, el Diccionario de mitos clásicos ens exposa, un a un, els noms més
importants dels mites clàssics: de la A d’Aracne a la Z de Zeus, el totpoderós pare
dels déus i déu suprem de l’Olimp, la muntanya més alta de Grècia i considerada
la residència de les grans divinitats.
El diccionari, il·lustrat amb un estil clàssic i els colors terrosos de les ceràmiques
grecoromanes on sovint es representaven aquests mites, és una porta d’entrada
ideal per descobrir en família un passat llunyà que, alhora, és més present que
no ens pensem en la nostra cultura i, fins i tot, en la nostra quotidianitat. Us heu
preguntat mai, per exemple, per què en diem sirenes, dels llums acústics que porten les ambulàncies i els camions de bombers que passen dia sí, dia també, per
davant nostre?
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“Ain’t that good news”

“Roman Gods”

(RCA Victor, 1964)

(IRS, 1982)

Per: Borja Barbesà

Per: Borja Barbesà

En català no sembla que l’expressió “Roma no es va fer en un dia” sigui raonablement genuïna, però segur que l’heu sentida. En anglès és força habitual i, com a
tal, apareix en multitud de referències. Hi ha un grapat de cançons que hi recorren
i, és clar, la cosa més habitual és que no es canti en sentit literal, sinó per dir que
els afers d’importància porten el seu temps. Això no fa sinó donar la mesura de
l’arrelament de l’antiga Roma en el nostre imaginari. Potser la més popular és
Rome wasn’t built in a day de la banda londinenca Morcheeba, un èxit de l’any
2000 en clau soul-funk que comença com una balada i va creixent.
Gairebé igual es titula Rome (Wasn’t built in a day), de Sam Cooke. En una disjuntiva musical en què una de les opcions sigui Sam Cooke, gairebé us diria que
sempre és la carta guanyadora. El tema, una més entre tantíssimes joies del seu
catàleg, va aparèixer al seu darrer àlbum, Ain’t that good news, i la temàtica de la
lletra, de la mateixa manera que en el cas de la peça de Morcheeba, fa referència
al procés de conquesta amorosa. Per tant, és una cançó romàntica, un terme que
comença, i no podria ser d’una altra manera, per R, O, M i A.

Que el líder de la banda es digui Peter Zaremba ja ens dona pistes: The Fleshtones
són un dels grups més divertits de la història, en la facció de xerinola guitarrera i
ganes d’incendiar mig planeta amb un somriure perpetu als llavis. Potser tenen
discos més hedonistes que aquest, però el seu debut, en què es presenten al món
com a déus romans en una portada feta pel mateix Zaremba, escau perfectament a
aquest número i serveix d’excusa perfecta per reivindicar-los. The Fleshtones són
de Queens, com uns altres punk-rockers il·lustres, Ramones, però malgrat tenir
punts de contacte evidents representen dos vessants diferents del gènere. Ramones afegien a la seva poció melodies de girl groups dels anys 1960 i unes gotes
ocasionals de surf, i aquests són elements no del tot aliens a la fórmula Fleshtones,
però ampliats per un deix rockabilly gens dissimulat i reverències als pioners de la
música garatge. En tot cas, tant Roman Gods com gairebé qualsevol mostra de la
seva discografia posterior són força idonis per introduir joves oients en un rocanrol
colorista, gens pesat i amb una energia que no es canalitza en agressivitat. Així que
a calçar-se les togues i a fer la conga entre columnates de capitells dòrics.
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Sam Cooke

The Fleshtones

Les lliçons del
Professor Catòdic
Hemeroteca Familiar

Ágora
2009

va acabar sent cruelment assassinada
dues dècades després, el 415 dC, sota
acusacions de paganisme i bruixeria
pels patriarques cristians. I, de resultes
de la societat patriarcal, el seu nom va
quedar relegat a la cua de la ciència
fins que no el va començar a rescatar
de l’oblit i a divulgar per al gran públic
l’astrònom Carl Sagan, fa ben poques
dècades. El director de cinema Alejandro Amenábar, impactat en la seva
tendra infantesa –com el mateix que us
escriu– per la sèrie i el llibre Cosmos
de Sagan, no s’ho va pensar dues
vegades i va repescar des de Hollywood la figura i l’obra d’Hipàtia amb
una superproducció, Ágora (2009),
que ens descobreix el veritable far de
coneixements de l’antiga Alexandria…
i molts dels mals que, com a societat,
encara arrosseguem actualment.

A l’àgora de la ciutat d’Alexandria,
fundada com el seu nom indica per
Alexandre el Gran a la desembocadura del Nil, el 391 dC hi convergien les
antigues cultures egípcia, grega i romana. Amb el museu i la gran biblioteca
com a referents principals, Alexandria
era el centre científic i filosòfic del baix
imperi romà, que abastava tota la Mediterrània i més enllà. Però el poder
creixent de la naixent Església cristiana
va començar a trencar els equilibris a
la ciutat, i de retruc les llibertats dels
ciutadans. I qui en va pagar d’entrada
les conseqüències? Doncs la dona
més lliure d’Alexandria, Hipàtia, una
de les primeres filòsofes, gran mestra
d’astronomia i matemàtiques i prolífica
inventora. La considerada sovint com
la primera dona científica de la història,
enmig de les lluites de poder a la ciutat
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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?

El regal del Cèsar
1974

Si Alejandro Amenábar, amb el film
Ágora, es va esforçar a explicar fets
i fenòmens ben contemporanis amb
una història i uns personatges del segle v dC al bell mig de la Mediterrània,
els grans mestres en l’art de traslladar històries de l’Imperi romà a la
nostra realitat són, oi que ho endevineu?, Albert Uderzo i René Goscinny.
Amb els seus entranyables personatges Astèrix i Obèlix i la resta de veïns
de l’irreductible poblet gal, al llarg de
desenes de volums il·lustrats no van
parar d’explicar des del 1959 a unes
quantes generacions d’àvids i atrapats lectors –com un servidor– molts
detalls de l’època romana amb una
gràcia, un humor i una llengua inimitables. Com a mostra el vint-i-unè
volum, que portava per títol El regal

del Cèsar: publicat originàriament en
francès el 1974, a les seves pàgines
hi ha constants picades d’ullet, des
del boig univers de les batalles romanes a la Gàl·lia, a la duríssima campanya electoral que es lliurava aquell
any a França entre Valéry Giscard
d’Estaing i François Mitterrand.
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Mans a l’obra!
Ets dels qui els fa mandra entrar a un museu?
I si et diguessin que darrere de cada peça s’hi
amaguen històries, misteris i anècdotes curioses? Només necessites la clau per descobrir-les.
Obre bé els ulls que estàs a punt de viure
una experiència inspiradora!
Per:

Marta Ardite

Sacrifici d’Ifigènia
Autor desconegut
Segle i aC

Us imagineu un temps en què les obres d’art explicaven històries? Doncs és
el cas del mosaic més important trobat al jaciment grecoromà d’Empúries. Es
tracta d’un emblema que representa el mite del sacrifici d’Ifigènia i que decorava el terra d’una de les domus més riques de la ciutat romana.

Mans
a l’obra!

El mosaic ens mostra amb tota mena de detalls el moment més emocionant i
dramàtic de la història, en què Ulisses acompanya Ifigènia, filla d’Agamèmnon,
qui ha acceptat oferir-la en sacrifici per calmar la ira de la deessa Àrtemis. Hi
apareixen tots els personatges representats amb gran realisme i, tot plegat,
només amb peces minúscules de pedra! Quina passada, oi?

Una pintura en pedra

Salvada pels pèls!

Molt per
descobrir...

El mosaic pertany
a una casa que
encara no ha estat
excavada! Quins
altres tresors s’hi
deuen amagar?

nya

m!

Uns àpats
molt animats

Decorava el terra d’una
de les sales on es feien
els banquets anomenada
triclinia. Imagineu-vos
quines converses podia
generar aquesta peça...
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Sabies que...?

La tècnica d’aquest
tipus de mosaic es deia
opus vermiculatum. Es
feia amb tessel·les molt
petites de colors, formes
i mides diferents per
poder semblar una
pintura!

Al MAC Empúries.

OH!

A dalt a la dreta veiem Àrtemis
amb una cérvola per substituir
Ifigènia a l’últim moment i així
deslliurar-la del sacrifici.

On veure-la:

Es creu que és una còpia d’una pintura
cèlebre del segle iv aC. Els emblemes
es preparaven en un taller i després es
col·locaven al centre d’un paviment més gran
amb motius més senzills i muntat in situ.

Joguines
Per:

Ginesta Llorca

01

02

03

Balança romana
de fusta natural

Go to Rome
puzzle

Lira
pentatònica

jugarijugar.com

londji.com

narava.es

Qui no ha tancat alguna vegada els
ulls i s’ha imaginat enmig d’una cursa de carros al Coliseu? O jugant a
fet i amagar per les catacumbes o
fent un discurs vestit de senador al
Fòrum romà? Amb aquest trencaclosques de cent peces i les trentaquatre fitxes d’observació podreu
descobrir els secrets i els personatges que s’amaguen a Roma des de
l’antiguitat.

Sabeu d’on venen la cítara, l’arpa, la
guitarra i el llaüt? Sí, és exactament
el que us imagineu: la lira. Una lira
petita i pentatònica, pensada com un
instrument senzill per poder tocar sol
o en grup i experimentar amb la música. Famílies, respireu tranquil·les,
perquè l’Assegurançatòrix, el músic
del llogaret d’Astèrix i Obèlix, tocava
un violó!

Sembla que actualment Iustitia, la divinitat romana que personifica la justícia, no passa per un bon moment;
és com si la balança sempre es decantés cap al mateix costat... Ara, no
us hi amoïneu perquè la joguina que
us proposem és de fusta, amb plats
metàl·lics i pesos reals. Funciona
perfectament i és una bona oportunitat per jugar i experimentar.
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És tendència
Si ets dels que els agrada que els teus 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.

1.

L’estiu del 2020...
ha estat el del descobriment
i l’enamorament de n’Astèrix per part
de la bessonada. Com un amor a primera vista.
Crec que puc assegurar que al principi
no entenien gairebé res de la cosa històrica,
però la gràcia que els feien els porcs senglars
de n’Obèlix i les lluites amb els romans salvava
la ignorància infantil. Em va tocar situar
una mica el tema i, a partir d’aquí,
l’època romana ha anat guanyant punts
en la seva llista d’interessos. Perquè,
no ho negarem, això dels romans living
la vida loca té el seu què! Uns campions,
els emperadors bojos i els conqueridors,
amb aquella capacitat de propaganda,
d’expandir l’imperi i la llengua urbi
et orbi i de passar a la història fent-la
cada vegada més grossa!

Luxe. Vida extravagant, opulència fora d’ordre, excés dislocat. Fascinada me
té la definició etimològica de la paraula i només puc pensar en Neró i Roma als
seus peus traient fum pels terrats. Pensar en romans vol dir pensar en túniques
i togues. Teles llises amb presència, molts de plecs (amagatall perfecte per
a punyals traïdors) i una caiguda majestuosa fins als peus del seu portador.
Aquesta combinació de riquesa i tela sumptuosa, l’he trobada en aquest cobricel per penjar del sostre i convertir qualsevol habitació en un espai o en un racó
íntim elegant.
Fet a Tailàndia de manera artesanal amb cotó orgànic, és perfecte com a espai de
lectura o un racó per jugar. Hi poseu uns coixins, uns llumets d’aquells que tant mos
agraden (que mos coneixem!) i ja teniu un espai per als plaers més lúdics.
numero74.com

Inspirada en aquests bons vivants
i el seu llegat, la secció d’aquest número
és un homenatge a l’hedonisme
i un cant a la bona vida.

Per:

Pema Maymó
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2.

3.

He dit romans i hedonisme? Hi ha
res més inspirador que la decadència
d’unes termes romanes per oblidar-te
durant algunes hores de tu i del món?
D’acord, aquí xerram de productes per
als nins, però no me digueu que unes
termes no mos anirien de perles, ara
mateix. I si haguéssim d’endur-mos-hi
els nins, he trobat el complement ideal: els francesos Ekobo fabriquen una
tovallola amb caputxa inspirada en la
tela tradicional de bany turc, coneguda
com a peshtemal. Absorbent, d’eixugada ràpida, és feta amb fil de cotó
100% orgànic i és pure pleasure...

Si els romans es van inspirar en els
mosaics grecs i orientals dels territoris que anaven conquerint, per què
no pot fer el mateix la francesa Isabelle Desauty, dissenyadora especialitzada en catifes? La seva col·lecció
Vinyl ofereix estores que es poden
rentar amb una esponja (me sentiu
plorar de l’emoció?!?) i que s’inspiren
en terres art déco, marroquins o...
tatxaaan, mosaics de terratzo!

Les millors propostes per gaudir en família!

Les catifes d’Edito són ideals per a la
cuina o per posar davall d’una taula,
i funcionen perfectament a l’interior
i a l’exterior. Aquesta de color verd
em teletransporta directament a les
fotos d’infància de la meva mare, els
anys 1950, a taules baixes de marbre
i peus de ferro forjat pintats de negre.
Una manera original i divertida de
donar vida a un racó insípid de casa
sabent que és a prova de nins!

Aquesta marca francesa és una de
les veteranes en el terreny del disseny
ecològic: van començar el 2003 amb
productes elaborats amb bambú i des
de llavors han anat incorporant uns altres materials sostenibles com el suro,
la silicona de grau alimentari i el cotó
orgànic. Inspirant-se en les seves tres
filles, aquest matrimoni francès ofereix
ara més de cinc-centes referències de
productes pensats i dissenyats per a la
vida moderna. La nostra.

edito.paris

by-ekobo.com

Si vols rebre’n un exemplar
imprès a casa de manera
gratuïta, escriu-nos a:
comunicacio@elculturista.cat
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Per la ciutat
Quan pensem en una ciutat
d’època romana, la imaginació
ens porta a fòrums i temples
de grans columnes, muralles
i aqüeductes, luxoses vil·les i
termes, a més de necròpolis.
Com que l’actual Barcelona és
fruit d’un antic emplaçament
romà, la Colonia Iulia Augusta
Faventia Paterna Barcino
fundada el 10 aC per legionaris
veterans provinents de la
península Itàlica, avui us
proposem de descobrir
tots aquests elements
passejant pel centre
de la ciutat.

Text:

Martí Crespo

Barcelona
56

a la
rom ana
57

El punt de partida, és clar, és la plaça
de Sant Jaume, amb la Casa de la
Ciutat i el Palau de la Generalitat a
banda i banda. Si actualment és el centre neuràlgic i polític de la ciutat, cal dirho?, és justament per aquells soldats
ja bregats que van decidir instal·lar-se
fa dos mil·lennis al pla entre el Besòs
i el Llobregat, en terres dels laietans.
Perquè aquesta plaça era ni més ni
menys que el fòrum de Barcino, on es
creuaven els dos carrers principals, el
cardus (actuals carrers de la Llibreteria
i del Call) i el decumanus (carrers del
Bisbe, Ciutat i Regomir).
Ben a prop es va aixecar un temple
dedicat a l’emperador August (63 aC 19 dC), dalt del mont Tàber, on resten
quatre immenses columnes a l’amagat
i sinuós carrer del Paradís, dins la seu
del Centre Excursionista de Catalunya.
Si us trobeu el recinte tancat, no us
amoïneu perquè hi ha quatre columnes
romanes més –ben viatgeres, per cert–
visibles a peu de carrer: o potser no
ho sabíeu, que les columnes de granit
que flanquegen la porta del Palau de la
Generalitat van ser picades i repicades
en una pedrera de la mítica Troia, traslladades a la Tarraco romana durant
l’època imperial i finalment integrades
en aquesta façana al segle xvi?
74
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Ara que parlem de Tarragona, ja ens
podem treure del cap la imatge de
Barcino com Tarraco, la gran capital
de la Hispania Citerior. Més aviat ens
l’hem d’imaginar com un petit poble
de mil habitants, amb una extensió
d’1,5 km². El nucli era envoltat per
una muralla reforçada al segle iii dC,
amb quatre portes als extrems dels
dos carrers centrals, i de la qual queden més fragments que no sembla.
El tram més conegut és el que dona
a la plaça de Ramon Berenguer el
Gran (Via Laietana), amb una interessant superposició de construccions
medievals sobre els fonaments romans. Podem resseguir-la pel carrer
del Sotstinent Navarro –conegut
precisament com el de les Muralles
Romanes– fins a Correu Vell, on trobem una de la seixantena de torres
defensives que encerclaven la ciutat.
Des del carrer estant podem veure
alguns trams més de muralla, però
potser és més divertit descobrir els
que hi ha amagats dins de locals associatius, establiments hotelers i comerços del centre. Com per exemple
al carrer del Call, on la bijuteria del
número 1 amaga una joia arqueològica a l’interior: una de les torres més
impressionants de Barcino!

Un altre espai molt conegut de la
primera Barcelona és l’anomenada
Porta Praetoria, situada a l’actual
plaça Nova al costat de la catedral i
que donava inici al decumanus maximus. D’una de les imponents torres
de l’actual portal del Bisbe, en surt
fins i tot un petit tram de l’aqüeducte
romà que duia aigua dolça a la colònia des de la zona de Montcada i
Reixac, en paral·lel al Rec Comtal
medieval. Però alerta! Malgrat que
un dels més emblemàtics poemes
visuals de Joan Brossa ens indiqui
allà mateix que som a punt d’entrar a
Barcino, es tracta d’una mera recreació fake de l’aqüeducte de l’any 1954!
Per veure’n les restes de debò, cal
anar fins a la plaça Vuit de Març, on
n’han quedat encastats alguns arcs
en una paret. I a l’altre extrem del
decumanus, a l’actual Centre Cívic
Pati Llimona, podem observar restes
de la Porta Decumana o del Mar, com
també una de les termes públiques
de la ciutat.
Ja fora de les muralles, un altre espai
molt ben museïtzat és la necròpoli de
la plaça de la Vila de Madrid, una
veritable via sepulcral on, a banda i
banda de la calçada, s’aplegaven tota
mena de monuments funeraris (ares,

esteles, cupes…). I si voleu veure
vies intactes, amb alguns comerços i
cases, no podeu deixar de passar pel
soterrani del Museu d’Història de la
Ciutat, a la plaça del Rei, on a més
de la Barcino romana podreu trobar
restes de la Barchinona visigòtica i de
la Barcelona medieval, com una Carta Històrica de Barcelona real.
Si endinsar-vos en la cultura romana us ha apassionat, i teniu ganes
d’aprofundir-hi més, una recomanació
final que segur que no us decebrà:
baixeu sota terra per agafar la línia 2
del metro i deixeu que us transporti en
l’espai i en el temps fins a Baetulo, la
Badalona romana. Perquè a sota del
Museu de Badalona, actualment hi
ha una gran part d’una antiga urbs,
anterior a Barcino i exportadora de
vins a tot l’imperi, amb els carrers
intactes. La zona es va començar a
excavar entre els anys 1934 i 1936 i,
per l’alt grau de conservació, hi havia
la intenció fins i tot de convertir-la en
un jaciment arqueològic a l’aire lliure,
a l’estil d’Empúries. Us ho imagineu?!
Però el cop d’estat contra la República, i la guerra posterior, van obligar a
aturar els plans i a tornar a tapar les
espectaculars restes fins a mitjan segle xx, amb la zona ja a mig urbanitzar.
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Bones idees

Figues
amb
formatge

A l’antiga Roma les figueres eren considerades
un arbre sagrat. Segons que explica la llegenda
de la fundació de Roma, la lloba va trobar Ròmul
i Rem sota una figuera. Cert o no, les figues
formaren una part essencial de l’alimentació
romana i així es reflecteix en els mosaics
i frescs que encara es conserven.
Necessitem:
3 figues, formatge de cabra cremós, llesques de pa, mel
i fulles verdes com la de ruca o dels canonges

01.

Torrem el pa i tallem les figues.

02.

Escampem el formatge de cabra cremós sobre les torrades i afegim les fulles verdes i les figues a sobre.

03.

Hi afegim una mica de mel, que s’adiu molt bé amb el formatge de cabra.
Podeu fer-ne variacions afegint-hi nous o alguna herba aromàtica com alfàbrega
i romaní.

Bon profit!

Més informació a

elculturista.cat
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Bones idees

Per:

L’àbac s’ha utilitzat des de l’antiguitat per fer càlculs matemàtics (sumes,
restes...) i, tot i que els egipcis, babilonis, xinesos i japonesos també en
tenen, es diu que van ser els romans els primers a fer-ne una versió
portàtil. I nosaltres, ja que ens hi inspirem, no podíem ser menys i hi
hem donat una volteta més. Et proposem de fer la teva pròpia versió
d’un àbac, però encara més modern i portàtil. La primera calculadora
polsera que no necessita bateria ni piles i que pots dur allà on vulguis!
Res a envejar a un iWatch, oi?

Carla Marin

Necessitem:

Supercalculadora
portàtil

Goma eva

Regle, llapis

Tisores i punxó

Goma elàstica
o cordill

Canyetes de colors
o boletes de collaret

Cel·lo (opcional)

Tira de velcro

Fil i agulla

01. Retalla un rectangle de 15 x 5 cm aproximadament segons la mida del teu
canell, tenint en compte que hi has de deixar un marge per enganxar-hi el velcro.

02. Amb l’ajuda del cel·lo i el regle marca un rectangle centrat d’uns 5 x 3 cm i
amb el punxó fes quatre forats als extrems, separats 5 mm entre si.

03.

Talla amb les tisores deu trossets de cada canyeta. Amb la goma elàstica
passa pel primer forat i posa-hi els deu trossets de canyeta del primer color. Torna
a passar la goma per tancar la tira i continua així amb les altres tres, posant un
color a cada tira. Al final, fes un nus per darrere per acabar de lligar la primera amb
l’última.

04. Ajusta la polsera a la teva mida i cus el velcro als extrems.
05. Ara ja tens la supercalculadora portàtil: només et falta aprendre a fer-la servir
i ja veuràs que no hi haurà suma o resta que se’t resisteixi!

Més informació a elculturista.cat
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Curiositats

Text:

Martí Crespo

Navegant
pel món
romà

Les noves tecnologies,
per si no ens havia
quedat del tot clar, també
poden ser grandíssimes
eines per descobrir velles
civilitzacions i etapes
històriques. El món
de l’antiga roma n’és
un exemple perfecte,
com demostren mil i un
recursos que podem
trobar a la xarxa per
endinsar-nos directament
a les ribes mediterrànies
de fa dos milers d’anys.
A internet podem
trobar des d’iniciatives
ultralocals com la Carta
Històrica de Barcelona,
que ens superposa totes
les capes de la ciutat des
de l’any 150 aC fins al
2010, fins a propostes
d’abast imperial com el
model ORBIS.
Amb el nom llarg de The
Stanford Geospatial
Network Model of the
Roman World, ORBIS
parteix de l’extensa xarxa
de vies de transport
terrestres i marítimes que
van establir els romans a
l’antiguitat per reconstruir,
informàticament, quant
de temps i quants diners
havien de dedicar els
soldats, ciutadans i
esclaus d’aquella època
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per moure’s d’un lloc a
un altre del vast imperi.
Al mapa d’ORBIS,
doncs, apareixen 632
enclavaments urbans,
la meitat dels quals amb
port, i abasta 84.631
quilòmetres de camins
i 28.272 quilòmetres de
rius i canals navegables,
a més de 1.026 rutes
marítimes. Com si fos
el servidor de mapes
de Google, podeu
demanar a la màquina
les indicacions per anar
d’una ciutat a una altra,
especificant-hi tota
mena de variables: per
carretera o per mar,
com a civils o com a
militars, per més diners o
menys, segons l’estació
de l’any… Nosaltres, és
clar, li hem preguntat pel
trajecte entre la capital,
Roma, i la nostra petita
Barcino, pagant el mínim
possible: amb vaixell,
hauríem trigat set dies; i
per terra, a través de la
Via Augusta, quarantaquatre!
Per cert, no ens podem
estar de recomanarvos els mapes que ha
dissenyat el cartògraf
i dissenyador Sasha
Trubetskoy. En format

xarxa de metro, ha
plasmat les principals
calçades i urbs de
l’Imperi romà cap al
125 aC: les vies amb
colors, com les línies
subterrànies; i les ciutats,
amb retolació de parada
de metro. Trubetskoy
proposa un mapa
general de tot Europa
occidental i del nord
de l’Àfrica, i també de
segmentats per territoris:
la península Itàlica,
la península Ibèrica,
la Gàl·lia i la Gran
Bretanya. Una preciositat
tots, amb nombrosos
detalls per descobrir-hi
en cadascun.

Webs:

https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/
cartahistorica
http://orbis.stanford.edu
https://elculturista.cat/entrada-culturista/les-viesromanes-metro-a-metro
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Il·lustració: Roger Padilla

Petit Sàpiens

L’entrevista

A quin públic infantil us dirigiu?

La revista s’enfoca a infants d’entre set i dotze anys, a partir del moment que ja saben llegir sols i fins a l’adolescència, que és quan considerem que canvien els seus
interessos o estan preparats per assolir uns altres textos. L’oferta d’entreteniment és
molt variada i creiem que el nostre públic directe és el preadolescent, però sabem que
hi ha molts joves i adults que consumeixen la revista. Al final és un lloc de trobada
familiar entre adults i nens al voltant de la història, la ciència i, en última instància, la
descoberta del món. La revista vol ser una altra eina per a aquesta descoberta i estem
molt contents de l’acollida que ha tingut.

És el públic infantil més exigent que l’adult?

El nivell d’autoexigència és nostre. Volem fer un producte molt cuidat (com el número per a adults, és clar). La revista, des del seu origen, ha intentat destacar per
ser divulgativa, apta per a tothom. Intentar adaptar aquesta línia a un públic infantil
és fer un doble salt mortal. La nostra autoexigència ve de voler deixar molt clars
els continguts i no donar res per sabut i, al mateix temps, fer un producte molt ben
treballat. Abans de tractar un tema fem un buidatge d’informació enorme. Això és
necessari per poder arribar al moll de l’os, a les coses més importants, explicar la
història a través de les anècdotes, de les curiositats.

Així, el vostre gran desafiament és mantenir aquest caràcter planer, divulgatiu, sense perdre veracitat. Gens fàcil.
L’ENTREVISTA

Àlex Novials

DIRECTOR DE LA REVISTA PETIT SÀPIENS
Per: Marina Llompart

Com va néixer Petit Sàpiens?

La revista Sàpiens és una publicació amb divuit anys d’història i que ja va pel
número 221. Vam pensar que el fet que una revista dedicada a la història hagués
tingut tant d’èxit al nostre país era simptomàtic i que hi havia un interès per la matèria. Per què no podíem intentar adaptar el format a joves lectors? Vam començar
fent-ne una prova semestral que sortia amb la revista mare i va funcionar bastant
bé. Així, vam decidir constituir-la com una publicació independent amb periodicitat
mensual i ha anat molt bé. El nombre de subscriptors creix i n’estem molt contents.
Per mi, que soc a l’equip de la revista des del 2004, el Petit Sàpiens va ser un nou
desafiament molt bonic.
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Exacte. És la gran regla d’or: tot ha de ser atractiu i ha d’estar ben explicat, però
sobretot ha d’estar molt documentat. Tot això afecta no sols la recerca o la part
textual, sinó també la part visual. Totes les il·lustracions són encàrrecs específics
i, per tant, hi ha una feina prèvia de documentació també molt important. És veritat
que cada il·lustrador té el seu estil i ens agrada que hi hagi diferents aproximacions
visuals, però la informació visual que donem ha de ser pertinent, adequada i lliure
d’anacronismes. És una feina molt important per a nosaltres.

Cada vegada són més nombrosos els experts que reivindiquen els llibres de
coneixement i de no-ficció com a eina de promoció lectora. Així i tot, no es
publiquen, ni de bon tros, tants llibres de coneixement com llibres de ficció.
Petit Sàpiens pot ser una eina molt útil no sols per a les biblioteques, sinó
també per a les famílies que troben a faltar aquesta mena de llibres.
És clar que sí, busquem obrir el ventall de manera que la història sigui una aventura
fascinant. Parlar d’unes altres èpoques és parlar d’unes altres persones, de com
han construït la seva pròpia realitat... I això, per a un nen, és molt atractiu. Busquem defugir també el material curricular, que sigui un vehicle d’oci, escapar-nos
d’una història farcida de dates i personatges històrics, és a dir, la gran història en
majúscules que han patit les generacions precedents, per presentar una història
més pròxima, més desenfadada, relacionada amb coses que per a ells són inte69

L’entrevista

ressants o que formen part de la seva vida. A l’últim número hem dedicat un article
a explicar la invenció del telèfon. El nostre públic, que ja s’ha criat en l’era dels
telèfons intel·ligents, dona per descomptat una cosa que té un segle d’història. Els
estem obrint una finestra per entendre el seu present.

A més de l’aproximació que feu a la història, quins altres components lúdics
podem trobar a la revista?

Des del principi el còmic ha estat present en tots els números de la revista fins a
sumar quatre sèries que es van repetint. El còmic té molt de pes a la revista perquè
creiem que és un gènere molt fresc, que ens permet una aproximació més lúdica
que no pas un text periodístic. Hi podem trobar les aventures d’uns agents espacials del futur que vigilen que no s’alteri la història i que es relaciona amb el tema
del número de la revista; uns zombis que a cada número coneixen un personatge
històric; tenim un indi de les planures que fa veure que ajuda l’exèrcit nord-americà,
però en realitat el fa parar boig. I recentment hem introduït un còmic d’una guerrillera ibera que lluita contra la invasió romana amb molt d’enginy... la nostra Astèrix!
L’altra pota de l’aproximació lúdica és formada per jocs i passatemps més clàssics:
mots encreuats, les diferències...

El còmic és una de les parts més emblemàtiques de Petit Sàpiens i precisament omple un altre buit: el còmic per a nens.
I tant! Crec que és un gènere que enganxa els més petits i ajuda els nens menys
lectors a reenganxar-s’hi, perquè és molt atractiu. Quant a la indústria, no som un
país que produeixi gaire còmic i ho veig en els nostres autors, i la dificultat de trobar
continuïtat en els productes. És un luxe poder mantenir aquestes quatre sèries a
la revista.

És possible que hàgiu vist aquesta revista al quiosc, perquè és cridanera
i s’hi miren molt. Potser, si teniu canalla a casa, heu gaudit els mesos del
confinament amb les propostes diàries que generosament ens va regalar
l’equip de Petit Sàpiens. I si encara no la coneixes, el Petit Sàpiens és una
revista infantil que intenta acostar la història als lectors, i la recomanem molt
i molt. Parlem amb Àlex Novials, el director, que ens explica una mica més
sobre aquesta iniciativa tan apassionant. El seu gran objectiu: fer-nos viatjar
en el temps.

Llegiu l’entrevista sencera a:

elculturista.cat
70

