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EDITORIAL

Ovni
El dia 11 de cada mes es fan trobades nocturnes a la muntanya de Montserrat per
veure ovnis i, aquests últims mesos, l’interès pels albiraments sembla que ha augmentat. És fàcil pensar que amb la pandèmia el cervell busqui qualsevol escletxa
d’esperança o distracció per tirar endavant i aquí la ufologia ha trobat un bon camí
per recórrer.
La comunitat científica encara no ha trobat proves vinculants que demostrin que hi
ha vida més enllà de la Terra, però la imaginació és imparable i el cinema, la literatura, la música... ens han donat prou exemples per fer-nos una idea aproximada
de com podrien ser els nostres veïns intergalàctics. El millor de tot és que podem
escollir el que més ens encaixi. Poruga com soc, em quedo amb la tendresa de
l’Alf, d’ET o el Ray Walston a Mi marciano favorito. Perquè en general tenen males
puces, una aparença poc agradable (insectes, cucs i rèptils gegants) i la seva hostilitat no transmet cap intenció de salvar-nos.
Aquí trobareu més propostes culturals per acostar-vos al món sideral. Aneu fent
inventari i aprofiteu l’avinentesa per dibuixar-vos el vostre marcià a la samarreta
amb un Hi, how are you?, no sigui que pels volts de Nadal vulguin tornar a casa.

Espectacles en família,

al SAT!

Història d’un mitjó
5, 6, 8, 12 i 13 de desembre
A partir de 2 anys

Clinc!

27, 28, 29 i 30 de desembre
i 2, 3 i 4 de gener
Per a tots els públics

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

Corre Trufa!
9 i 10 de gener
A partir de 2 anys

Geometria

16, 17, 23 i 24 de gener
A partir de 6 anys

@el_culturista
El Culturista

Sant Andreu Teatre Neopàtria 54, Barcelona
T. 933457930 / info@sat-teatre.cat / www.sat-teatre.cat
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CINEMA

TALLER / ARTS PLÀSTIQUES

Pipi i el senyor sense son

Pinto com vull

Per: Adrià Crespo

Per: Marta Rosell Chust

Avui toca sessió doble. Dues pel·lícules de dibuixos curtetes sobre la relació entre
germans. La primera es diu Pipi i el senyor sense son, és de l’any 2017 i la va fer
l’estudi Atom Art de Letònia. La Pipi acaba de tenir un germanet, tot just abans de
Nadal. Ella vol patinar durant les vacances, però els seus pares van de bòlit i la iaia
no en té ni idea, de fer anar uns patins. Amb el seu amic imaginari, la Pipi posarà
en marxa un pla per enviar el seu germà i la iaia a la Lluna i recuperar l’atenció dels
pares. Ja se sap, la gelosia…

Heu provat de dibuixar algun cop sense aixecar el llapis del paper? Amb la mà
esquerra o amb els ulls tapats? Heu provat d’agafar el pinzell amb els dits dels
peus? I pintar sense pintura?

Per la seva banda, El viaje de Bu (o L’Odyssée de Choum, en francès) és una
pel·lícula de l’any passat creada per Julien Bisaro i Claire Paoletti en què, ben a
l’inrevés, el germà gran ha de cuidar del petit en una aventura al bosc. La Bu és
una òliba petita que ha caigut del niu amb el seu germanet encara dins l’ou i hauran
d’afrontar els perills de la natura per trobar una nova mare.

L’obra de Picasso és plena de llicències creatives. Múltiples maneres de representar la realitat a través del color i les formes. I és que quan parlem de pintar, no hi ha
una manera correcta de fer les coses! Deixar-se portar, tant amb la vista com amb
les mans, és el que ens proposen al Museu Picasso per omplir de creativitat les
tardes del cap de setmana. Una activitat on observarem i experimentarem, petits i
grans, les possibilitats infinites de la pintura.
Famílies, atreviu-vos a pintar com us doni la gana i conèixer algunes de les obres
de Pablo Picasso de molt a prop. Us calen més excuses? No hi doneu més voltes
i reserveu-vos les tardes de dissabte.

Museu Picasso

4 de desembre
A partir de 3 anys
Durada: 54 min
ritalucafilms.com

12 de desembre a les 17 h
De 5 a 11 anys / 4,5 €
Reserva prèvia: museupicasso_reserves@bcn.cat
museupicasso.bcn.cat
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Sabeu qui era

Wolfgang
Amadeus
Mozart?
plet
De fet el seu nom com
omus
ost
rys
Ch
nes
an
oh
era J
lus
eofi
Wolfgangus Th
Mozart.

Va néixer a Salzburg, Àustria,
el 27 de gener de 1756
i va morir l’any 1791.
Als 3 anys va descobrir el
clavicèmbal* i als 4 ja tocava el violí
sense que ningú li hagués ensenyat,
tant ell com la seva germana eren nens
prodigi per la música.
Amb els 35 anys que va viure va compondre més
de 655 peces que encara ara s’interpreten pels músics
i orquestes més importants del món.
L’AUDITORI us proposa un espectacle colorista
per compartir les obres d’aquest gran geni de la història
de la música des d’una nova perspectiva.

ESPECTACLE

Ma, me, mi…
Mozart!
29 i 30 de desembre
Preu: 10 €

(8 € si compreu 4 entrades o més
per al mateix espectacle)

Entrades a
auditori.cat

Abonament
familiar!

De 3 o 5 concerts.
Estalvia fins a un 40%!
Més informació a
auditori.cat

Algunes de les seves obres
més importants:

La flauta màgica,
Les noces de Fígaro,
Don Giovanni,
Rèquiem,
Così fan tutte,
Sonata per a piano 11.
Tenia un gos que es deia Pimperl.
*Clavicèmbal: és un instrument musical de teclat de
cordes polsades (a diferència del piano, que és de cordes
percudides). La corda es posa en vibració amb un petit
mecanisme que té una pua que pinça lateralment la corda.

Il·lustració de
Daniel Jimenez
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ARTS ESCÈNIQUES

La lluna la pruna
Cia Mercè Framis
Per: Clara Drudis

Les ombres xineses tornen a la Sala Fènix amb un espectacle de llum i colors! Surt
el sol, el caragol, les gallines i el mariner… però, i la lluna? La lluna no vol sortir, no
té cap vestit que li agradi! En trobarà algun?
A través de petites històries dramatitzades en forma d’imatges, poemes, cançons i
embarbussaments ben coneguts que es van encadenant, els més petits s’endinsaran en el món del teatre i els titelles.
I, tot plegat, amb el moviment dels colors, l’harmonia de les línies i la delicadesa
de la companyia Mercè Framis, que en les seves obres ens ofereix una resposta
poètica i simbòlica a les preguntes existencials que es plantegen tant els adults
com els infants.
La lluna la pruna és una proposta contemporània i actual del nostre repertori de
sempre per compartir i gaudir amb tota la família.

Sala Fènix

13 i 20 de desembre a les 11 i a les 12.30 h
De 0 a 3 anys / Durada: 40 min / Entre 5 i 8 €. Els infants paguen a partir dels 6 mesos.
salafenix.com
10
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Conte de Nadal
Per: Joan Villarroya

En aquests temps convulsos el Gran Teatre del Liceu ofereix una proposta per reivindicar l’esperit nadalenc a partir de la reinvenció del Conte de Nadal (A Christmas
Carol, 1843) de l’escriptor i dramaturg anglès Charles Dickens. Aquesta obra, de
molt èxit ja quan es va estrenar a mitjan segle xix, ens planteja uns quants temes
recurrents en l’obra de Dickens, el món capitalista industrial on els capatassos espremen i exploten els treballadors, i la misèria als carrers de la societat londinenca;
tot vehiculat a través de la mirada del vell i carismàtic Scrooge, un avar abusador
dels seus treballadors, i la seva conversió amb l’aparició dels tres fantasmes: el
del passat, el del present i el del futur. En aquesta ocasió l’adaptació musical és
protagonitzada pel músic i compositor Albert Guinovart (Mar i cel, Flor de nit, Nissaga de poder, El cor de la ciutat…), amb direcció de Josep Vila Jover i adaptació
del text de David Pinto. Per arrodonir l’experiència també podreu gaudir d’un taller
de dibuix amb sorra conduït per Borja González, de la companyia Ytuquepintas.
Bon (i recollit) Nadal!

Gran Teatre del Liceu

19 i 20 desembre a les 11.30 h
A partir de 5 anys
Consulteu preus
Liceubarcelona.cat
12
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No fa fred
Per: Vanessa Pérez

Si, ara fa un parell d’anys, la iniciativa del MACBA per a escoles i instituts del
Raval VideoRavaleres va ser tot un èxit, aquest Nadal el tàndem que va capitanejar aquesta ambiciosa idea d’experimentació audiovisual per acostar el museu als
estudiants del barri es focalitza ara en el públic familiar.
Parlem de l’artista i realitzador audiovisual Aldemar Matías i la cineasta Maider
Fernández. En aquesta ocasió imparteixen un taller de vacances d’hivern, pensat
per a famílies amb infants de 5 a 12 anys. Sorolls, retalls, textures, mímica i un
munt de sorpreses per construir un relat col·lectiu per enganyar l’hivern o, si més
no, jugar-hi!

/ 06

ARTS ESCÈNIQUES / CIRC

Fins i tot la foscor
25è Circ d’Hivern
Per: Ione Hermosa

Philine Dahlmann i Eva Ordóñez són les directores del 25è Circ d’Hivern, la producció anual de circ que des de fa un quart de segle impulsa l’Ateneu Popular 9 Barris.
Una creació en tàndem de dues artistes a qui coneixíem com a membres de
My!Laika, una companyia francesa creada el 2009 per oferir collages absurds i
tridimensionals de moviment, música i imatges.
Mogudes per la passió pel circ contemporani i per la necessitat de trencar les regles del joc, de posar-se en risc i de no trobar necessàriament els perquès que
responguin a totes les qüestions, amb Fins i tot la foscor (Even the Darkness) (即使
是黑暗) ens parlen de la història cultural i religiosa d’Occident des d’un llenguatge
tragicòmic. Un viatge a través de diferents èpoques i referents, des del principi de
la humanitat fins al segle xx.
Un espectacle familiar, recomanat per a infants a partir de 8 anys i que té sis artistes sobre l’escenari amb disciplines com el trapezi, la dansa, la contorsió, la corda
volant, la música en directe i el teatre.

MACBA

Ateneu Popular 9 Barris

23, 28 i 30 de desembre i 4 de gener de 10 a 13 h
Familiar / 3 € per persona / 10 € les quatre sessions
macba.cat

Dates i horaris a confirmar
A partir de 8 anys / Consulteu preus
ateneu9b.net
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Taller de circ
Per: Clara Queralt

Culturistes, vosaltres sabeu bé que el circ és molt més que homes forçuts i dones
que se salven de morir en directe per un punyal llançat amb mala traça. El circ és
espectacle, emoció i diversió quan som a les grades... Però, i si fóssim part de tot
això, llavors què? Doncs la resposta podran experimentar-la els nens i nenes de 6
a 12 anys aquest Nadal al Mercat de les Flors, amb un taller de tres dies organitzat
pel Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel.
El taller pretén ser un tastet de les tècniques del circ on la canalla podrà practicar
acrobàcies, minitrampolí, equilibri sobre objectes (cable, bola, rul·los, etc.), malabars, trapezi i pal xinès. Tot, és clar, des del vessant lúdic de l’aprenentatge i amb la
intenció que el taller serveixi com a descoberta del propi cos i per agafar confiança
en un mateix i amb els companys. No cal ser un saltimbanqui per apuntar-s’hi! Al
contrari, una de les voluntats del projecte educatiu d’aquesta associació és, precisament, demostrar que el circ és accessible a tothom, sense condicionants físics.
Potser si us engresca i continueu practicant-ne, algun dia sortireu en aquestes
pàgines amb el vostre propi espectacle!

Mercat de les Flors

28, 29 i 30 de desembre de 10 a 13 h
De 6 a 12 anys / 30 € (abonats 25 €)
mercatflors.cat
16

PER QUÈ

per a cada infant

VACUNACIÓ?

En les tres últimes dècades hem
aconseguit reduir la mortalitat infantil
en un 59%1. Hem salvat la vida de milions
de nens i nenes.
Cada minut de cada dia, les vacunes
salven 5 infants d’una mort que es
pot prevenir.
El 30% de les morts d’infants menors
de 5 anys es deu a malalties que les
vacunes poden evitar.

LA VACUNA CONTRA EL
XARAMPIÓ HA SALVAT LA
VIDA D’UNS 23,2 MILIONS
D’INFANTS DES DE L‘ANY 2000.

EL TÈTANUS MATERN I NEONATAL, QUE ÉS EXTREMADAMENT MORTAL EN ELS NADONS,
S’HA ELIMINAT A TOTS ELS
PAÏSOS A EXCEPCIÓ DE 12.

La vacunació és un dret bàsic de l’infant.

I tu?

Vols ajudar-nos a
seguir salvant
vides?

PETITES
GRANS PROBLEMES

SOLUCIONS
pequeñassoluciones.es

Les vacunes són l’instrument més segur
i efectiu per prevenir brots de malalties
perilloses.
La immunització és la intervenció de salut
pública de més impacte i retorn tant per a
la salut com per a l’economia.
Vacunant els infants, els pares i les mares
no només protegeixen la salut dels
seus fills i filles, sinó també la de tota la
comunitat.
No obstant això, uns 14 milions de nens
i nenes en el món encara no reben cap
vacuna.

COM
FUNCIONEN

LES VACUNES

Les vacunes ajuden a educar
el nostre sistema immunològic
perquè lluiti contra les infeccions.
Segueix les nostres xarxes per no perdre’t res.
@unicef_es
@unicef_cat

UNICEF España

unicefESP

@unicef_es

Per això, s’introdueix al cos la forma inactivada d’un
germen que activa el sistema immune del nostre
organisme i produeix anticossos. A partir d’aquí el
nostre sistema immunològic ja sap com combatre’l.

L’ANY 2019, UNICEF VA
ARRIBAR A GAIREBÉ LA
MEITAT DELS INFANTS DEL
MÓN AMB VACUNES QUE
SALVEN VIDES.

LA IMMUNITZACIÓ SALVA
ENTRE 2 I 3 MILIONS
D’INFANTS CADA ANY DE
MALALTIES INFANTILS MORTALS, COM EL XARAMPIÓ,
LA DIARREA I LA PNEUMÒNIA.

L’OMS ha declarat:

L’any 2019
la reticència
a la vacunació
ha estat una de
les 10 amenaces
principals per a
la salut pública.
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Clinc!

Cia Pep Bou
Per: Vanessa Pérez

Si parlem de bombolles, a tothom li ve un nom al cap. Sí, sí, és aquest, no heu fallat! Pep Bou, el geni de les bombolles, ha creat i dirigeix aquest espectacle que vol
anar més enllà del teatre visual incorporant-hi tècniques del clown i que ens acosta
la felicitat en un instant... Només cal fer Clinc!
Durant els instants en què les bombolles prenen vida apareix una història carregada de comicitat protagonitzada per Isaias Antolín, Eduardo Telletxea i Agustí
Sanllehí, amb un escenari farcit d’objectes i instruments per fer bombolles. Però no
faran unes bombolles qualssevol, sinó carregades de poesia i bellesa que canvien
de forma i de color a mesura que els protagonistes exploren i transformen plegats
tot allò que els envolta.
Amb aquest muntatge la factoria Bou ens proposa un viatge cap a la felicitat partint
d’elements senzills, però essencials, com ara l’aigua, el sabó, la llum i la cooperació. De fet, el títol fa referència al canvi que fan les persones quan decideixen
deixar de viure de manera pessimista i gaudeixen de la bellesa del món que els
envolta i cooperen, en lloc de viure de manera aïllada. Qui s’apunta a fer clinc!?

SAT Teatre

27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener a les 17.30 h
Familiar / Durada: 65 min / 9,50 € / sat-teatre.cat
20
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…i les idees volen
Cia Animal Religion
Per: Ester Bueno

La llum és la màgia que transforma la foscor en color, la música mou muntanyes
i la companyia Animal Religion estimula la fantasia i la il·lusió del públic. L’espectacle …i les idees volen irradia frescor, indaga i busca nous mitjans d’expressió,
noves maneres de comunicació. A través del gest, de la mirada, de l’art, del treball
elaborat i delicat, la companyia convida el públic a participar en un viatge en què
l’acrobàcia, l’humor i el joc perfila una història on pocs objectes tenen molt de pes.
En aquest espectacle, la companyia fa una particular recerca del llenguatge del
circ. Innova en una proposta lúdica i vol compartir amb el públic un espai ple de
llum on el cos i la música emergeixen simultàniament creant una identitat pròpia, on
la destresa de la tècnica emprada afavoreix la imaginació dels assistents.
Animal Religion ofereix una peça adreçada a nens i nenes de 3 a 5 anys on la
imaginació vola, els intèrprets volen i, sí, també les idees volen!

Mercat de les Flors

Del 2 al 5 de gener a les 12 i a les 17 h (dia 5, només a les 12 h)
De 3 a 5 anys / Durada: 30 min / 8 €
mercatflors.cat
23
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Fritzi. Un conte revolucionari
Matthias Bruhn, Ralf Kukula
Per: Andreu Gabriel i Tomàs

El cinema històric rigorós (i polític!) també pot ser d’animació i també pot ser per
a tota la família. Fritzi. Un conte revolucionari és una proposta accessible, però
que a la vegada s’encara de manera poc complaent al context històric. A còpia
d’aventures i viatges d’una nena i un gos, la pel·lícula travessa moltes de les tensions de l’Alemanya de just abans de la caiguda del Mur de Berlín. L’estiu del
1989, a l’Alemanya de l’est, la Fritzi ha de cuidar l’Sputnik, el gos de la seva millor
amiga Sophie mentre aquesta passa les vacances a Hongria. Quan la Fritzi veu
que la Sophie no torna a les classes al setembre s’embarca amb l’Sputnik a la seva
recerca per acabar caient en uns quants embolics causats per la situació del país.
Amb un to didàctic i un dibuix que combina un estil orgullosament infantil en el
disseny dels personatges amb un altre de més seriós en la confecció dels fons on
es veuen els esdeveniments històrics, Fritzi és una oportunitat d’or per acostar a la
mainada aspectes que normalment no se’ls mostra: manifestacions, tensió política
i diversitat d’opinions.
Estrena el 15 de gener
A partir de 8 anys
Durada: 90 min
packmagic.cat
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 que ens resulten més atractius.
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LLIBRE

Coucou!
Lucie Félix

Les Grandes Personnes
Per: Infraganti

El catàleg de l’editorial francesa Les Grandes Personnes ens té acostumats a àlbums amb pop-ups increïbles, colors meravellosos i llibres molt especials tant per
la forma com pel contingut. Com l’obra de Lucie Félix, guardonada amb uns quants
premis, que ha optat per innovar en el terreny dels llibres per als més petits.
Alguns dels seus títols s’han publicat a casa nostra i uns altres no, com Coucou!
mateix. L’avantatge és que no té paraules, així que la traducció és ben fàcil. És
un llibre petit, senzill d’agafar i de manipular pels infants. Un llibre interactiu que
juga amb les formes geomètriques i la màgia de la llum, dels colors i de les transparències.
Conillets… esteu ben amagadets? Coucou! Cada vegada que obrim el llibre és una
nova experiència que ens proporciona una infinitat de jocs per compartir amb els
petits. És una altra manera de comunicar-se i d’expressar-se.
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Sr. Minino
David Wiesner
Océano Travesía
Per: Infraganti

El Sr. Minino és un felí profundament avorrit. El seu amo prova d’animar-lo amb un
munt de joguines de gat, però no funciona i continua mandrejant a la sala fins que
aterra una nau espacial amb una tripulació d’extraterrestres verds. A partir d’aquí
l’acció s’accelera i la imaginació i fantasia s’escampen per tot el llibre. Formigues
que s’alien amb alienígenes que parlen en un llenguatge desconegut, marietes
solidàries, etc.
L’àlbum gairebé no té text perquè el lector vagi trobant el sentit de cada imatge. Un
llibre que demana atenció per mirar detingudament cada pàgina i poder descodificar amb calma el fil de la història i totes les anècdotes que en deriven.
Un altre clàssic de Wiesner que demostra el seu talent i intel·ligència com a narrador i il·lustrador acompanyat, com sempre, d’una fina ironia perceptible pel lector
més audaç.

30
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LLIBRE

Petits exploradors de l’espai
Steve Parker
Il·lustracions: Andrea de Santis
Blume

LLIBRE

Alfred, Quentin y Pedro en el estudio
Alexandre Clérisse
Editorial Astronave

Per: Vanessa Pérez

Per: Laura Bernis

Què té el cel –o l’espai– que des de ben petits ens fascina? La seva immensitat
ens fa somniar i, al mateix temps, ens trasllada milers de preguntes. Per què brillen
els estels? Com és la Lluna o el Sol? I la resta de planetes? Què és l’Univers i quin
és el seu origen? Que hi ha més vida a l’espai? Que aixequi el dit qui de petit hagi
somniat ser astronauta! Segurament en comptarem uns quants...

El meu primer cerca i troba, com suposo que molts de la meva generació, va ser
On és en Wally? Tothom buscava aquell personatge de samarreta i barret de ratlles
amb ulleres: la mare, la iaia, l’avi, l’oncle, la germana, el pare, els cosins, les amigues... Han passat molts anys des d’aquell primer Wally i han aparegut centenars i
centenars de llibres per jugar a cercar, entre els quals aquesta novetat de l’Editorial
Astronave. A través de catorze directors icònics fem una passejada per les seves
pel·lícules i, a cada pàgina, hem de trobar els seus personatges més famosos. Hi
haurem de buscar, per exemple, els Gremlins de Spielberg, en Vincent i la Mia de
Tarantino i el nen de Charles Chaplin. També de Tati, els Cohen, Almodóvar i David
Lynch. Segur que hi trobareu el vostre preferit! A cada pàgina us podeu aturar hores
i hores i, si no trobeu els personatges, no patiu perquè a la següent teniu les solucions. Un llibre-joc de gran format per a amants del cinema i per gaudir-ne amb tota
la família. Us proposo que, un cop trobeu els personatges d’un director, després
veieu una pel·lícula de les que apareixen al llibre. Així l’experiència serà completa!

Teniu al davant un llibre ideal per a petits exploradors per aprendre-ho tot sobre el
gran Univers que ens envolta, amb un munt de dades sobre estels, planetes, coets,
l’Estació Espacial Internacional i els astronautes.
Sabíeu que els astronautes dormen en uns sacs fixos a la paret per no surar per la
nau? I que el vestit espacial et subministra aire per respirar i et protegeix del fred,
la calor i els perills de l’espai? I que a la Lluna no hi ha vent i, per tant, les petjades
que van deixar els astronautes a la pols lunar duraran per sempre? I si som l’única
vida que hi ha en tot l’Univers?
L’espai és tan gran... Encara queden moltes coses per descobrir-hi! 3, 2, 1...
ens envolem!
32
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LLIBRE

El libro de los saludos
Arianna Squilloni
Il·lustracions: Olga Capdevila
A buen paso

Per: Luz Verdaguer

Heu pensat mai per què ens saludem i per què ho fem com ho fem? Aquest llibre
ens proposa un viatge (històric, etimològic, antropològic) per les diferents maneres
de saludar que hi ha a tot el món. I no sols les verbals, sinó també les que fem amb
parts del cos: les mans, els ulls, la boca... Un fet tan habitual que ni el pensem, però
que diu moltes coses de nosaltres com a éssers humans. Quan saludem establim
un contacte, expressem un reconeixement, un desig de salut i felicitat, que ens
recorda que cada vida importa.
Ideat i escrit per Arianna Squilloni, cal elogiar la investigació (rigorosa i plena
d’anècdotes sorprenents) i el to àgil i divertit del text, que encaixa com un guant
amb les il·lustracions d’Olga Capdevila. I és que les dues autores en saben, i molt!
A més, és ideal per llegir en família i despertar interessos i connexions amb viatges,
llibres o pel·lícules. En resum, un llibre informatiu (o de coneixements) meravellós
que no us podeu perdre.
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Nadal!

cruilla.cat

Endinsa’t en el món de Cruïlla
i hi trobaràs les millors històries!

On deu ser en Pep?

Ant Parker
Nick Denchfield

Un llibre en forma de carrussel per
jugar amb en Pep i els seus amics.

Una carta pel Pare Noel
Emma Yarlett

Ajudeu-me! Tinc una emergència
nadalenca! Acabo de rebre una carta
d’una nena que es diu Paula, però no
puc llegir el que em demana per Nadal!
Hauré de demanar ajuda a tots els meus
amics i col·laboradors. Si no trobo el
regal perfecte, serà una catàstrofe!

La terra amb moviment
Anne-Sophie Baumann
Pierrick Graviou
Didier Balicevic

Un llibre espectacular amb tota
mena de desplegables per saber-ho
tot sobre la Terra.

El cos humà.
Un llibre interactiu
Pascale Hédelin
Robert Barborini

Un llibre amb solapes, rodetes,
desplegables i altres elements
interactius per fer conèixer el cos humà
d’una manera amena i instructiva.

editorialflamboyant.com

Gaudeix d’un Nadal a casa
amb Flamboyant

El gran
llibre dels
supertresors
Susanna Isern
i Rocio Bonilla
La família, els records, els mestres,
la natura, els animals, els amics
i amigues, els somnis…
Les coses més importants no
són les materials.
Existeixen SUPERTRESORS molt
valuosos que ens fan feliços i que
hem de cuidar. Quins són els teus?

Minillibres
per a nadons
Janet i Allan
Ahlberg
Caixa regal amb nou minillibres
per a nadons per jugar, aprendre
i entretenir-se dins i fora de casa.
N’hi ha un per a cada moment del
dia: “De dia”, “Joguines”, “Nadó”,
“Jocs”, “Família”, “De nit”…
Descobreix quin és el teu preferit.

Amb calma
Rachel
Williams i
Freya Hartas
Contempla les meravelles que
passen just davant nostre quan ens
prenem les coses amb prou calma.
Llegeix aquestes cinquanta històries
naturals, que et descrivim prou a
poc a poc perquè puguis veure com
tenen lloc.

El Monstre
de Colors,
un llibre
pop-up
Anna Llenas
L’èxit de vendes El Monstre
de Colors ara convertit en un
meravellós llibre desplegable!

lagaleraeditorial.com
cossetania.com

bindibookseditorial.com

Mic

Els llibres del titella més estimat
del Club Super 3
Llibre de cartró
12,95 €

Un any
de poesia
Poemes, refranys i cançons per
gaudir tot l’any dels clàssics
de la poesia catalana.
+6 anys / 19,95 €

Caganer
+ Reis d’Orient
Per gaudir de les
tradicions de Nadal
amb els més petits.
Llibre de cartró amb
lletra majúscula
12,50 €

Pare Noel
Mai és tard per
reinventar-se
i començar de nou
Novel·les a tot color
a partir de 7 anys.
14,90 €

Estima
el teu cos
La llibertat és estimar el teu
cos amb totes les seves
“imperfeccions”
i ser una perfecta imperfecta!
+9 anys / 14 €

A taula!
Capgirat
Un dia el món va començar a
trontollar i tot va volar pels aires.
Quan el món va parar de tremolar,
tot estava descol·locat i la meva
gata Caliua havia desaparegut...
+6 anys / 15,95 €

Els 10 plats més
populars de la
cuina catalana
A l’Estel i el Martí els encanta
cuinar! Amb ells descobrirem els
plats més populars de la cuina
catalana, ens ensenyaran a cuinarlos i ens introduiran en la història
que hi ha darrere de cada recepta.
13,90 €

Què en
saps, de
Barcelona?
Preguntes
i respostes
El Bartomeu i l’Ona han viscut tota
la vida a Barcelona, i ensenyen la
seva ciutat a la Cèlia i l’Alim. La
curiositat d’aquests quatre amics
els descobrirà que Barcelona és
molt més guai que no es pensaven
pas. / 12,50 €

Així mengen
Així dormen els animals
Els teus primers llibres il·lustrats
sobre els animals, per sorprendre’t
tot descobrint com mengen i com
dormen.

editorialmediterrania.com

barcanova.cat

Nova
col·lecció

de còmic infantil

+6 anys

Cerca i troba.
Museus de Barcelona
Robert Garcia

1 ciutat, 11 museus i més de
150 objectes a trobar!

Agenda Barcelona 2021
Gemma Capdevila

Un recorregut ple de vida
pels paisatges més evocadors
i pels racons més sorprenents
de la ciutat!

Viu en verd!

Liz Gogerly / Sr. Sánchez
Uneix-te a l’equip verd i aprèn
a reduir, reutilitzar i reciclar!

Divuit poemes de Nadal
i un de Cap d’Any

Joana Raspall / Ignasi Blanch
Recuperació d’un poemari
imprescindible per a viure i celebrar
les festes de Nadal.

La mitja hora
dels herois
El Hematocrítico
Albert Monteys

Campions
del mon
El Hematocrítico,
Albert Monteys

Baloney
i els seus amics
Greg Pizzoli

Els superherois de
debò són al pati del
col·legi. En Robert és
un nen que té l’habilitat
per fer uns xuts a una
velocitat increïble, i
aquesta és la causa per
la qual l’han castigat
sense jugar a futbol
en l’estona del pati, la
resta de la setmana.
En Robert pensa que
s’avorrirà molt però
no serà així, ja que li
proposen formar part
d’un grup de nens
tan especials com ell.
La increïble i secreta
iniciativa: la mitja hora
dels herois.

Saps quin és el
rècord del món de
jugar a fet i amagar?
Els components de
Llegendes del pati
passen una estona
entretinguda jugant
a fet i amagar. No
s’esperaven que
un desconegut
interrompés la seva
diversió assegurant
que és el campió del
món d’aquest joc.

En Baloney i els seus
amics evoquen tot
l’encant de la infància
i destaquen en tres
contes i en tres petits
còmics que conviden
els lectors a gaudir
de la diversió! Riu
amb en Baloney
mentre fa una mica
de màgia, encoratja’l
quan estigui una mica
deprimit, anima’l
mentre desafia la
piscina i, finalment,
aprèn a dibuixar
els personatges
protagonistes!

zahoribooks.com

blackiebooks.org
COL·LECCIÓ GOS PUDENT

Gos Pudent, Bon Nadal!

De Colas Gutman i Marc Boutavant
En Gos Pudent no ha viscut mai un Nadal en
família, però un dia coneix la família Noel i pensa
que les coses poden canviar… Acompanya en
Gos Pudent en el seu primer Nadal de veritat!
12,90 €

***
COL·LECCIÓ OSSETS
– per a les nenes i els nens que ja llegeixen sols–

Vols ser
la meva
amiga?

Un dia
amb
en Mus

De Susie
Morgenstern
i Claude K.
Dubois
La Lea arriba a una casa nova, lluny
de tot arreu, i a sobre no té amics.
Però està decidida a fer-ne de
nous. Per això redacta el test més
divertit del món per fer amics. Ho
aconseguirà?
12,90 €

De Claire
Lebourg

La vida secreta dels virus
Col·lectiu Ellas Educan /
Mariona Tolosa
Què és un virus? Quants n’hi
ha al nostre voltant? On viuen?
Són tots dolents?... En aquest
llibre t’expliquem tot el que vols
saber sobre aquests organismes
minúsculs i entremaliats, amb el
rigor científic de les seves autores
i les genials il·lustracions
de Mariona Tolosa.

Paisatges perduts
de la Terra
Aina Bestard
L’apassionant història de la
formació de la Terra i la seva
evolució, explicada a partir dels
canvis en els paisatges del nostre
planeta. Amb les captivadores
il·lustracions de l’Aina Bestard
i breus textos que s’aturen en
els principals esdeveniments.

En Mus adora la seva vida
tranquil·la i solitària. Però, tot
d’una, rep una visita inesperada
a casa seva que sembla que no té
gaire interès a tocar el dos…
12,90 €

***
El llibre de Gianni Rodari
Contes, versos i vida

Il·lustrat per Marta Altés
Celebrem el centenari del naixement del gran Gianni
Rodari amb aquesta recopilació dels seus millors
contes, poemes i relats biogràfics. El llibre definitiu
per a grans i petits sobre el mestre de la fantasia.
23,90 €

Robatoris de llegenda
Soledad Romero /
Julio Antonio Blasco

Set de diners, d’aventura
i de desafiaments. Enginy, audàcia
i esperit burleta. Coneix els lladres
més perspicaços de la història en
aquest entretingut repàs dels grans
robatoris dels darrers dos segles.

Atles El gran viatge il·lustrat
Pascale Hédelin /
Pati Aguilera
Un llibre il·lustrat amb detall, on
no falten els vestits i instruments
tradicionals, les banderes i monedes
nacionals, els transports típics i un
recorregut per la fauna i la flora, els
monuments i els objectes quotidians
de cada continent.

estrellapolar.cat
@estrellapolareditorial

Contes de
bona nit per
a nenes rebels.

La sinfonia
dels
animals
Dan Brown

100 dones
immigrants que
han canviat el món

Elena Favilli
100 dones immigrants exemple de
determinació i audàcia per a les
nenes que somien en gran. Noves
històries de dones extraordinàries
de tot el món: activistes, artistes,
directores de cinema, metgesses,
escriptores, polítiques, esportistes,
científiques i un llarg etcètera.
A partir de 7 anys

Lectura i música per gaudir en
família! La simfonia dels animals és
una experiència de lectura infantil
única en què el juganer Mestre Mouse
ens acompanya en les aventures d’un
grup d’amics animals. El llibre té una
aplicació mòbil mitjançant la qual es
poden descarregar les peces musicals.
A partir de 3 anys

Manual
Incomplet
per aprendre
O NO! màgia
élfica
Santi Anaya /
Álex Roca

Les set proves
del Regne de
la Fantasia.
Tretzè viatge
Geronimo
Stilton
El llibre de Geronimo Stilton més
esperat de l’any!
Un bruixot malvat conquerí l’Imperi
de la Fantasia i el transformà en
un regne gris i desolat. Ara, una
companyia d’herois han de retrobar
la corona i fer renéixer l’antic imperi!
A partir de 7 anys

vvkids.com

Tornen la Nenúfar i la Matoll amb
un llibre màgic, misteriós, ple
d’aventures i molt, molt d’humor!
Manual imprescindible per aprendre
tots els trucs i secrets de la màgia èlfica
(O NO!) de la mà de la Nenúfar i la Matoll,
un llibre màgic, únic i que et farà petar
de riure! A partir de 7 anys

Antonieta tira pel dret
Òscar Julve Gil / The Penguins
Puja al coet amb l’Antonieta i tira pel dret! L’Antonieta
vol anar a la lluna i es construeix un coet espacial. Una
història que us farà cantar i ballar, de la mà de la banda
Reggae per Xics! A partir de 3 anys

COL·LECCIÓ

Salvem el món

Tots i totes podem preservar la natura, però… saps com
fer-ho? Amb aquesta sèrie de llibres aprendràs “què significa
reciclar”, “per què l’aigua és tan important”, “per què hem
de protegir els arbres” i moltes coses més. Gira la roda…
i afegeix-te a la Brigada Anticontaminació…!

Aigua

Paper

Plàstic

Reciclatge

***

Eco Herois

Federica Magrin / Isabell Grott
T’agradaria convertir-te en el proper
heroi o heroïna del nostre planeta?
Llegeix i inspira’t en els protagonistes
d’aquestes vint històries, grans
personatges compromesos en
la defensa de la natura i el medi
ambient, com Greta Thunberg, Julian
Huxley o Jane Goodall.

elcepilanansa.com

mtm-editor.es

Desconnectats
Mïriam Tirado / Joan Turu

Avista l’arbre
Holly Exley / Tony Kirkham
A partir de 6 anys
Aprèn a llegir les fulles i descobreix
la diferència entre roures, freixes,
teixos, avets i molts més. Les
diferents espècies se’t gravaran
a la memòria en un tres i no res, i
tindràs... una visió arbòria excel·lent!

¡No sé dibujar !
Lydia Crook
A partir de 8 anys
T’agradaria saber dibuixar? Aquest
llibre t’ofereix 60 activitats per descobrir
i practicar senzilles tècniques de dibuix
que, a més, et conviden a pensar de
manera creativa. Si sempre has sentit
curiositat pel dibuix, però has topat
amb la pàgina en blanc i hi has desistit,
¡No sé dibujar! és el teu llibre. Veuràs
que les possibilitats són infinites i que,
en realitat, sí que en saps, de dibuixar!

Descobriu la petjada
Marcel George
A partir de 6 anys
Mostra les teves habilitats en aquest
brillant joc de fer parelles. L’objectiu
és aparellar 25 empremtes amb els
animals a què pertanyen. Alguna vegada
has vist un elefant o un equidna? Saps
reconèixer el rastre d’un coiot, seguir-li
la pista a un paó i reconèixer la petjada
d’un panda? Derrota els teus oponents
fent totes les parelles que puguis!

Comptanúmeros
Susie Hammer
A partir de 3 anys
Aquests alegres animals et donen la
benvinguda al món dels nombres,
descobreix-ne totes les possibilitats! Amb
aquest llibre l’infant podrà associar una
fitxa, que representa la unitat, amb un
animal i així fins a arribar fins a arribar a
10 unitats i animals. També podrà identificar
la forma que té el numeral i recórrer el camí
des que pot anomenar el nombre fins a
reconèixer quantes unitats representa.

A partir de 3 anys
Un conte per entendre com són d’addictives
les pantalles i que ens fa reflexionar sobre
el bon ús i la importància d’estar connectats
amb nosaltres mateixos i amb les persones
que ens rodegen.

R-BOOT <3
Joan Turu
A partir de 3 anys
Àlbum il·lustrat que planteja una societat
on les persones necessiten robots perquè
els proporcionin amor i estima. Aquesta és la
història del R-Boot <3 i de com s’adona
que l’amor comença per un mateix.

Qui soc jo?
Dàmaris Gelabert / Sebastià Serra
A partir de 3 anys
Primer conte de la col·lecció de llibres de
la Dàmaris Gelabert, una adaptació en forma
de conte de la cançó Qui soc jo?, un clam a la
reflexió sobre l’autoconeixement, a descobrir
qui som i quines coses ens omplen i ens
defineixen i, sobretot, ens ajuda a créixer.
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MÚSICA

I Hear a New World
«Joe Meek»

Triumph, 1960
Per: Borja Barbesà

Alguna vegada us heu preguntat com sonen les cançons que toquen i escolten
els marcians? Un anglès que, per bé i per mal, estava una mica tocat del bolet no
només s’ho va imaginar, sinó que també es va proposar crear i enregistrar aquella música. Parlem del que va aconseguir Joe Meek fa un grapat d’anys al disc
I Hear a New World, subtitulat com “una fantasia musical de l’espai exterior”. Qui
tingui la temptació d’aixecar la cella a causa de l’antiguitat de la gravació, ja pot
començar a abaixar-la perquè seixanta anys després continua sonant a música del
futur. Aquest treball de Joe Meek sovint se situa dins el gènere de l’electrònica i és
farcit d’idees sonores que una bona part de la música actual incorpora de manera
rutinària, molt menys creativa. Meek va reclutar uns músics força convencionals,
però va idear efectes a partir del so de l’aigua escolant-se pel forat de la pica de la
cuina, de bombolles fetes amb una canyeta de refresc o culleres repicant ampolles
de llet mig plenes. El mèrit de tot plegat és que escoltant el disc no es percep l’origen
d’aquests sons, sinó que realment semblen irradiar-se des dels anells de Saturn.
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TROUPE

CULTURISTA
La cultura
fa amics

elculturista.cat
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BMX Bandits In Space
«BMX Bandits»
Elefant, 2012

Per: Borja Barbesà

D’entrada, abans d’escoltar-ne la primera nota, ja es poden dir dues coses bones
de BMX Bandits: primer, que prenen el nom d’una pel·lícula australiana dels vuitanta amb una Nicole Kidman adolescent on les bicis BMX són protagonistes; i, segon,
que Kurt Cobain va dir que “si pogués tocar en un altre grup, seria a BMX Bandits”.
Des del 1986 aquests escocesos són una petita franquícia de pop de culte i, si bé
el seu nom potser està més associat a la seva etapa inicial, continuen fent discos
ben reivindicables com el que avui escau. BMX Bandits In Space, publicat el 2012
pel segell madrileny Elefant, és un treball conceptual que relata en quinze cançons
el viatge a través del temps i l’espai d’un home que busca el perdó i la manera de
tornar a casa. La portada és prou eloqüent i mostra com pot ser de divers el que
et trobes en aquesta mena de periples, però el que no explica és el que us volem
deixem clar: són un grapat de cançons de pop clàssic, però plenes d’inventiva,
tendresa i gust melòdic. Ideals per donar un tomb pel cosmos des de casa, sense
patir amb quins objectes voladors toparem.
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Les lliçons del
Professor Catòdic

Hemeroteca
Familiar

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?

Mars Attacks
1996

El 1996, per una conjunció astral que
humilment aquest vostre professor
desconeix, a Hollywood els va entrar una fal·lera irrefrenable per mirar
cap al cel i veure-hi naus carregades
d’extraterrestres amb cara de pocs
amics. D’aquell any és el primer lliurament de la superproducció de Roland Emmerich Independence Day,
amb Will Smith erigit gairebé en heroi per intentar salvar la Terra d’una
terrible invasió alienígena. I també
és d’aquell mateix any un film que no
s’allunya gaire d’aquest gènere ficcional i d’aquest argument catastrofista, però que se’n separa del tot en

el tractament, descarnat i sarcàstic.
Parlem de Mars Attacks, la delirant
cinta de Tim Burton –és clar!– amb
un repartiment de luxe encapçalat
per Jack Nicholson, flamant president
dels EUA. Burton, que es veu que es
va inspirar en una sèrie de cromos
del mateix nom molt popular als EUA
durant els anys 1960, aconsegueix
amb altes dosis d’humor negre deixar
ben retratada la superioritat moral del
món occidental amb una història de
marcianets.
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Star Treck
1966

Si aquest número va d’ovnis, i malgrat
que no són pocs els humans que creuen haver-ne vist algun voltant pel cel,
no deixem la ciència-ficció per parlar
d’una sèrie al top 5 de totes les que es
fan i es desfan al nostre planeta: Star
Trek. Seguint els viatges de la nau exploradora USS Enterprise de la Federació Unida de Planetes del segle xxiii,
dedicada a la recerca de nous mons i
noves civilitzacions a l’espai llunyà, la
sèrie original no feia en el fons sinó el
contrari: endinsar-se en la naturalesa
humana per plasmar temes candents
aleshores i ara com el racisme, la
igualtat de sexes, les addiccions o la

por dels humans pel creixent poder de
les màquines o un possible holocaust
nuclear. Tot i que va néixer el setembre del 1966 i d’entrada es va emetre sols tres temporades a la cadena
nord-americana NBC, l’impacte social
i cultural de Star Trek ha arribat fins
als nostres dies gràcies a seqüeles de
tota mena i amb formats tan inesperats com el klíngon, la llengua artificial
inventada i creada per a la sèrie que
ha saltat de la ficció a la realitat amb
alguns grups d’estudiosos i parlants
escampats per tot el món. Doncs apa,
només em queda dir-vos… Qapla’!
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Què
estem
mirant?
Els podcast d’El Culturista
per entendre una mica més
l’art en família.

Què hem
de mirar
quan anem
a veure una
exposició?

Què me
n’emporto
a casa?

Com ens
podem
preparar la
visita?

Quines
preguntes
ens podem
fer?

La Marta Rosell Chust ens apropa
l’experiència d’anar al museu amb família,
un espai de reflexió sobre el que anem
a veure, proposant qüestions que
aborden l’abans i el després de
l’experiència de visitar una exposició.
Ara també els podràs escoltar a l’spotify

El Culturista

Mans a l’obra!
Ets dels qui els fa mandra entrar a un museu?
I si et diguessin que darrere de cada peça s’hi
amaguen històries, misteris i anècdotes curioses? Només necessites la clau per descobrir-les.
Obre bé els ulls perquè estàs a punt de viure
una experiència inspiradora!
Per:

Marta Ardite

MAC Niterói
Oscar Niemeyer
1907-2012

Hi ha edificis que són veritables obres d’art, com per exemple el Museu
d’Art Contemporani de Niterói a Rio de Janeiro, dissenyat pel prestigiós
arquitecte Oscar Niemeyer, també brasiler i conegut per ser un dels pares
de l’arquitectura moderna. I és que les seves obres són espectaculars!

Mans
a l’obra!

Un platet volador o...
Per l’arquitecte,
l’edifici és com una
flor gegant que sorgeix
de la roca. I vosaltres,
què hi veieu?

Art a fora i a dins
Les vistes des del museu, situat en un
penya-segat, són tan impressionants que
ens distreuen de la contemplació artística.

Espectacle nocturn
A la nit, quan
s’il·lumina, sembla
talment una nau
vinguda de l’espai!
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Sabies que...?

els llums exteriors
són 34 focus d’avió?
Potser sí que
pretén volar!

On el pots veure:

Una obra molt madura
El va dissenyar quan tenia
89 anys. Quina passada!

A la ciutat de Niterói, a Rio de Janeiro.

La forma del MAC Niterói ens recorda clarament un ovni blanc com la neu
que acaba d’aterrar o que està a punt d’envolar-se, segons com es miri. Té
un aspecte tan futurista que no ens sorprendria gens veure’l en qualsevol
pel·lícula de ciència-ficció.

Joguines
Per:

Ginesta Llorca

01

02

03

Radio Anaïs

Tap tap Space

Flying disc

lilliputiens.be

djeco.com

quuttoys.com

Hola, aquí la Terra! Hi ha algú més
enllà? Hola? Extraterrestres, si ens
sentiu feu-nos un senyal! Lilliputiens,
autoanomenades com un equip
de mares creatives, ens presenten
aquesta ràdio de fusta interactiva
perquè els més petits de la casa la
potinegin. Ep! Heu sentit aquest soroll? Algú es vol posar en contacte
amb nosaltres...

Amunt i més amunt, més enllà dels
núvols, ben a prop de les estrelles...
un viatge intergalàctic pot estar a
punt de començar. Aquesta vegada
no sols en sereu els protagonistes, sinó que també podeu ser els
ideòlegs i els constructors de la nau
espacial de Djeco. Suro, fusta, claus,
martell i a fer volar la imaginació... Ja
ens explicareu fins on arribeu!

Vola i plana, pot semblar un ovni,
però si s’acosta no t’encantis: obre
els ulls i prepara les mans! És un
disc volador! Una altra vegada Quut
Toys, deveu pensar... És que ens
agraden molt! Fet amb plàstic reciclat sense BPA ni làtex. Fixeu-vos
en aquest disc, ve amb colador incorporat. Ja no caldrà que la sorra i
les pedres vagin sempre barrejades!
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És tendència
Si ets dels que els agrada que els seus fills portin
bodis amb bigotis, els has comprat unes ulleres
de fusta de mida reduïda, els adorms amb
Radiohead o els has obert un compte
a Instagram, no et perdis aquesta secció.
A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat.

Observació d’ovnis:
avorriment o curiositat?
Diuen que en aquest any pandèmic s’ha
incrementat la quantitat de gent que es
dedica a mirar el cel a la nit a la recerca de vida
alienígena. Potser buscant respostes al que
passa aquí baix o potser, simplement, perquè
en aquest cel sense avions ha baixat de tal
manera la contaminació atmosfèrica que, per fi!,
podem tornar a veure més enllà dels satèl·lits
que ens ronden i somiar qui ens observa
des de milers d’anys llum. Perquè, estimats
lectors d’aquesta secció, no em negareu
que l’esperança que hi hagi vida intel·ligent
en algun lloc de l’Univers no és un bon motiu
per aixecar-se cada dia i confiar que el nostre
planeta podria canviar… with a little help
from my friends (venguin d’on venguin,
mentre arribin en so de pau, benvinguts seran!).
Mentre no arriben els reforços,
preparem-nos tota la família
per rebre’ls amb alegria i il·lusió.
D’això, que no en falti mai!

Per:

Pema Maymó

1.
En primer lloc, com sempre que han de venir visites, arreglem-nos una mica. Posau els petits de casa en fila i donau-los la roba adequada per preparar-los mentalment per al que ha de venir: aventures, ciberespai i un futur millor. Tenim la
resposta: aquesta granota còsmica de cotó de Wander & Wonder, una marca de
roba infantil pensada per a nens curiosos a qui els agrada viatjar, que volen aprendre coses sobre el món que els envolta a través del menjar, la música i la vida al
carrer i que no tenen por de ser diferents. Idealíssima per donar la benvinguda als
alienígenes, no?
La marca de la dissenyadora Hilda Yim, una gran viatgera en família, s’inspira cada
temporada en un país diferent. Si mos permetem somiar, potser la de la tardor del
2021 sorgirà d’una galàxia llunyana?
wander-n-wonder.com
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2.

3.

Si les visites venen a casa podem
comptar que ens duran un detallet de
les seves terres (qui diu “terres” diu
“octava dimensió interestel·lar sense
estat sòlid”). No els podem fer un lleig
deixant-lo a qualsevol racó improvisat. Cal reservar un lloc d’honor als
pongos galàctics perquè no sabem si:
1) el detallet pot tenir una utilitat sorprenent i desconeguda per a nosaltres i, per tant, millor tenir-lo a la vista;
i 2) no els fem enfadar menyspreant
en cap moment el regal. Ser educat i
amable és signe de civilització, no demostrem una altra cosa que no som…
i evitem mals majors.

Per cobrir-nos les espatlles i no viure un Mars Attacks! reloaded, rebeu
les visites amb mirada neta. Un petit
pin com aquest ja demostra que sou
persones de ment oberta i cor acollidor, persones amb ganes d’anar més
enllà del seu melic i creure que no
hi ha cap raó perquè les coses improbables siguin impossibles. Hay un
mundo ahí afuera...
Recordau que ni està demostrat que
no hi hagi vida als altres planetes i
que és molta supèrbia pensar que
som els únics éssers “intel·ligents”
de l’Univers. Deixau-vos abduir per
la bellesa del cel nocturn, més nets
que mai en aquest hivern en què la
incredulitat encara no ens ha abandonat, i no deixau de somiar, com
el poeta francès, que “hi ha molts
mons, però són en aquest”.

Aquests prestatges de ceràmica dels
francesos Studio Brichet Ziegler compleixen a la perfecció els requisits per
acollir el detallet. Fabricats a Itàlia,
són pura poesia visual i recorden un
ovni… si és que hem decidit continuar
creient que els extraterrestres arriben
amb plats voladors!

etsy.com

moustache.fr
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Per la ciutat

Observant
més enllà de Mart... i el mar

Si volem intentar veure ovnis al cel, a Catalunya la cosa és
bastant clara: el dia 11 de cada mes a la nit, des dels anys 1970, es
troben religiosament a Montserrat grups de persones amb ganes
d’alçar la vista i mirar de detectar llums estranys i fenòmens
inexplicables provinents de l’espai exterior. No us proposem
d’anar tan lluny (ni en sentit literal ni metafòric), però si realment
teniu ganes de descobrir més detalls extraterrestres que els que
es poden observar a simple vista, sí que us recomanem d’agafar
els Ferrocarrils o la bicicleta i plantar-vos a mitja altura del
Tibidabo, fins a aquell edifici blanc amb cúpula per barret que
es pot veure pràcticament des de qualsevol angle de Barcelona.

Text:

Martí Crespo
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L’Observatori Fabra, propietat de la
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona i pensat des de bon principi per recollir dades astronòmiques,
meteorològiques i sismològiques,
es va inaugurar el 1904 gràcies als
diners que hi va posar el primer marquès d’Alella, Camil Fabra i Fontanills
(1833-1902), que a més de polític (va
ser alcalde de Barcelona i tot) va destacar com a empresari del ram tèxtil
(oi que us sona, la Fabra i Coats?). La
construcció es va encarregar a l’arquitecte modernista Josep Domènech i
Estapà, el qual va preveure no sols els
espais per a les tasques científiques
que s’hi havien de desenvolupar, sinó
també un habitatge complet als baixos
de l’edifici (amb hortet i corral!) per a la
família del conserge de totes aquelles
instal·lacions, tan aïllades al bell mig
de la muntanya.
La importància de l’Observatori Fabra no es basa tant en la modesta
potència del seu instrumental com en
la seva història centenària, que l’ha
convertit en un dels centres d’observació terrestre i espacial en actiu més
antics del món. Perquè, des del 1914,
els seus instruments i científics han recollit ininterrompudament i sistemàtica
dades de l’aire (temperatura, força del
vent…) i de la terra (terratrèmols), a
més d’informacions constants del cel
(planetes i asteroides). En el terreny
astronòmic, precisament, cal destacar
les observacions fetes sobre Mart amb
els seus telescopis, el descobriment
de fins a onze planetes menors i d’un
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cometa i l’estudi d’estrelles dobles.
I sabeu què? El Fabra té un asteroide amb el seu nom voltant per l’espai! El va descobrir l’astrònom Josep
Manteca el 14 d’abril de 2001, des de
Begues, i va demanar de batejar-lo
oficialment Obsfabra en homenatge
al centre pioner en els estudis astronòmics a Catalunya.
A més de recerca estricta, des de fa
algun temps l’observatori també té un
interès molt gran en la divulgació científica, per mitjà de tota mena de propostes per a infants i adults. Així, s’hi
organitzen periòdicament visites i observacions directes de la Lluna, Júpiter,
Saturn o Mart, també s’hi preparen de
tant en tant els anomenats sopars sota
les estrelles i fins i tot hi podem descobrir, si abaixem la vista, una petita ruta
botànica pels jardins que l’envolten,
amb una clara funció pedagògica: totes
les plantes i arbres, des dels més mediterranis –ametllers, alzines, avets, boixos, garrofers, llentiscles, llorers, pins,
xiprers...– fins als més exòtics –cedres
de l’Himàlaia, pruneres japoneses–,
disposen de rètols de ceràmica amb
informació específica i la nomenclatura
científica i vulgar.
Un avís final: si algun dia visiteu l’Observatori Fabra, més que detectar ovnis i marcianets sobre el vostre cap, hi
ha força més probabilitats que veieu,
mar enllà, la silueta de l’illa de Mallorca que, alguns dies l’any, es divisa a la
perfecció a l’horitzó.
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Bones idees

Berenars
espacials

Fa molts anys un astronauta nord-americà va tenir
l’ocurrència d’emportar-se un entrepà per al viatge.
La seva idea va posar en perill tota la tripulació i les
molles es van desintegrar a l’espai exterior. A partir
d’aquí, l’alimentació dels astronautes va canviar molt:
tubs de carn triturada, begudes amb bossetes, etc. Si
us ve de gust notar la sensació de menjar a l’espai, us
proposem dues receptes entubades.
Necessitem:
tubs de viatge buits, dues pomes, canyella, llet de coco,
iogurt estil grec, cacau pur en pols i un plàtan.

Compota de poma
amb llet de coco

Batut de iogurt
i cacau

Renteu i talleu les pomes a trossets
i coeu-les al vapor amb una mica
de canyella en pols fins que
estiguin toves.

Posem en un pot un iogurt natural
estic grec, un plàtan trossejat i un
parell de cullerades de cacau en
pols. Ho triturem amb el minipímer
i ja podem omplir els tubs per
berenar.

01.

02.

Tritureu-les amb el minipímer
afegint-hi dues cullerades de llet
de coco fins a obtenir-ne un puré
homogeni.

* Podeu omplir més tubs i deixarlos a punt a la nevera per a algun
esmorzar ràpid o un snack a mig
matí, duren ben bé tres dies i la
compota fins a quatre dies.

03.

Ompliu el tub i cap al parc!

Bon profit!
Més informació a

elculturista.cat
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Bones idees

Ovni
a la vista!

Imagineu que esteu estirats mirant el cel i de sobte veieu que
s’acosta un objecte volador no identificat pilotat per un alienígena amb tres ulls. La seva nau és ben bonica, és plena de llums de
colors i sembla un “platet volador” perquè, com ja deveu saber,
hi ha qui diu que n’ha vist de veritat o potser només somiava…
Qui ho sap! Però us proposo fer servir la vostra imaginació
per crear un ovni d’aquests de què tant es parla.
Com us l’imagineu? I el pilot, com el faríeu?
Necessitem:

Per:

Carla Marin
2 plats petits
de paper

Tap de
plàstic

Detalls brillants
de colors
per decorar

Cordill
i punxó

Plastilina

Ulls de
manualitats

Pinzell i pintura
platejada

Pot de plàstic
transparent
(de iogurt gran,
per exemple)

Cinta adhesiva
Pistola de
de color
silicona calenta

01.

05.

Pinta la part de sota dels
dos plats de paper amb la pintura
platejada. Quan estiguin secs,
enganxa’ls amb la cinta adhesiva.

Agafa les peces brillants que
hagis trobat (poden ser trossets de
goma eva brillant, retalls de papers,
qualsevol cosa que tinguis per casa
que brilli molt!), perquè ara toca
decorar la nau! Fes seriacions o posales com et sembli que queden millor i
després enganxa-les amb silicona.

02. Amb la plastilina modela el teu

alienígena i posa-li els tres ulls. Pensa
que ha de ser una mica més petit que
el pot de plàstic que tinguis, perquè ha
d’anar a dins.

06. Ara que ja tens el teu ovni pots

jugar-hi i, si t’hi animes, potser pots
fer alguna foto ben xula, jugant amb
la perspectiva perquè sembli que
realment arriba des de l’espai exterior.

03. Fes un forat al tap de plàstic,

passa-hi el cordill doble i fes un nus a
la part de dins del tap.

04.

Amb la pistola de silicona
encola l’alienígena al centre del plat,
després el pot transparent i, finalment,
enganxa-hi el tap amb el cordill.
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Més informació a

elculturista.cat
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PROPOSTES A CASA

01

02

03

Bioscopi,
en línia

Fem un
banjo!

Clàssics

En el context de l’exposició
dedicada a William
Kentridge, El que no
està dibuixat, el CCCB
ha llançat una proposta
col·laborativa a distància.
Si voleu aprendre a fer
una pel·lícula d’animació
a casa ja us podeu afanyar
a accedir al Bioscopi!
Es tracta que cadascú
(sol, en parella o en grup)
enregistri un autorelat
animat i l’enviï al CCCB. De
fet, a la web bioscopi.cccb.
org s’expliquen les diferents
opcions per fer les peces
d’animació i se’n donen
exemples, recursos
i pautes. Amb tots els vídeos
rebuts crearan una pel·lícula
col·lectiva, un gran mapa
d’històries diverses sobre
l’entorn que ens envolta.

Hem tornat a repassar el
YouTube del Metropolitan
Museum of Art de Nova
York per inspirar-nos i
hi hem trobat un vídeo
que farà les delícies
dels apassionats per les
manualitats i la música. En
aquest espai ens expliquen
amb la mateixa rapidesa
amb què es toca com es
pot fer un banjo a casa,
amb quatre coses ben
a l’abast. Probablement
costarà més fer que en
surtin bones melodies que
no pas construir-lo!

CCCB

Metropolitan Museum
of Art de Nova York

Fins el 21 de febrer
bioscopi.cccb.org

Necessitem:
Cinta adhesiva
Tap metàl·lic
Gomes
Bastonet
Retoladors

youtube.com/metmuseum

per a criatures
El cicle Clàssics per a
criatures torna al Teatre
Lliure (Sala Online) amb
l’estrena d’una adaptació
animada de La vida es
sueño de Calderón de la
Barca, per al públic petit.
La dramaturga Lucía
Miranda n’ha fet una
versió divertida i feminista
per a nens i nenes a partir
de 7 anys que parla de
la llibertat, la desigualtat
de gènere i la capacitat
que tenim de canviar
la nostra vida.
Connecteu-vos-hi i
descobriu l’actualitat
d’aquest clàssic immortal!

Teatre Lliure
A partir de 6 anys
www.lliureonline.com

Il·lustració: Roger Padilla

L’entrevista

Joan Miquel Oliver

«Des de petit
les emocions m’entren
per les orelles i els ulls.»

L’ENTREVISTA

Joan Miquel Oliver
ARTISTA

Per: Marina Llompart
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L’entrevista

Qui és Joan Miquel Oliver, segons Joan Miquel Oliver?

Procur no pensar-hi gaire, preferesc mirar cap a defora que cap a dins, em faig
nosa a mi mateix.

Com estàs en aquests moments? La cultura, i en concret els espectacles en
directe, pateixen com mai...

Estic bé, hi ha molta gent implicada i els músics encara no som els més malparats.
Són sobretot els promotors i les sales, que tenen una despesa constant i sense
ingressos perden molts diners. Els músics estem a l’expectativa, intentem aguantar
fins que això passi. No obstant això, en general no ens encalça ningú per pagar lloguers i sous, que no siguin els normals de qualsevol, lloguer del pis i anar al súper.

Ets compositor, escriptor, cantant i guitarrista. Com vas començar en el món
de les arts? Sempre vas saber que t’hi volies dedicar?
Crec que sí. Des de petit les emocions m’entren per les orelles i els ulls. Tinc una
experiència estètica molt forta des de sempre.

Creus que és molt diferent escriure música que escriure literatura? Quan estàs inspirat, com saps si un material esdevindrà un llibre o un disc?
Em venen idees al cap: un personatge, una història, una melodia, un ritme... Quan
són idees literàries en faig un llibre i quan són idees musicals un disc.

Ets un artista metòdic o t’agrada més improvisar?
Diria que el meu mètode és la improvisació, la dispersió, la contradicció, la incoherència. Em sent molt còmode dins un sistema que puc trencar a cada moment. Ho
vaig aprendre del llibre Tractat contra el mètode, de Paul Feyerabend, i de molts
més, és clar.

Joan Miquel Oliver

A més d’aquesta novel·la, hem de recordar cançons tan mítiques com Extraterrestres de quan formaves part d’Antònia Font. T’interessen les aventures
marcianes?

Sí, molt. El meu llibre preferit de marcianets és Les cròniques marcianes, de Ray
Bradbury. Em trenca el cor pensar que hi ha altres cultures intel·ligents i que pel
factor espaciotemporal no ens puguem conèixer. Estic segur que serien molt millors que nosaltres (és difícil d’imaginar que puguin ser pitjors).

Què és el que més t’agrada de dedicar-te a l’art?

Que et crees una realitat paral·lela a la qual pots acudir quan la realitat et decep. El
procés de creació d’aquests mons alternatius el visc amb molta intensitat, com si
me’l fes a mida. Hi estic molt immers i feliç.

Què diries a tots aquells nens i joves que somnien dedicar-se a la música?

Que s’hi dediquin, que es matin a treballar, que aprenguin dels altres sense deixar
de seguir el seu camí. Hi pot haver tantes músiques diferents com músics hi ha al
món. Hi ha espai per a tothom i la gent espera amb ansietat noves propostes. Si
confien en ells mateixos i desenvolupen el seu talent des de la seva personalitat,
seran ben acceptats.

I, per acabar, quins són els teus ovnis històrics preferits?

Els que visiten la vall de Sóller de tant en tant, el poble on vaig néixer. Tants n’hi
ha, que fa poc va aparèixer una pintada a la paret que deia així: “Ovnis, go home!”

Les pel·lis i novel·les d’ovnis són molt agosarades, exagerades, inversemblants...
Amb aquest llibre vaig fer l’esforç d’imaginar com seria una invasió de veritat, en
termes reals.

Joan Miquel Oliver és solleric de naixement i un artista en majúscules. És
músic i va formar part de la mítica banda mallorquina Antònia Font. Ara podem
continuar gaudint de la seva música en solitari. Però no només es dedica a la
música, sinó que també escriu poesia, narrativa, teatre, dietaris… I a tot el que fa,
hi imprimeix aquell estil tan particular: tant t’escriu un llibre sense puntuació com
et parla d’una invasió alienígena. D’això mateix hem parlat avui.
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Parlant d’ovnis. A la novel·la Alexandra Schneider und ihr Casiotone representes una Mallorca envaïda pels alienígenes. D’on neix la història?

