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Rússia
EDITORIAL

Per als qui ens hem criat escoltant acudits durant les sobretaules familiars, Rússia 
és l’ensaladilla, la muntanya i els polvorons. Després, a l’escola, és la Unió Soviè-
tica, i, més endavant, el Ra-Ra-Rasputin de Boney-M. Els anys van passant i, amb 
una mica de sort i d’interès, et vas cultivant.

I descobreixes, per exemple, grans obres de l’àlbum il·lustrat infantil. Com una de 
l’any 1922, en què El Lissitzky, una de les principals figures de l’avantguarda rus-
sa, explica al·legòricament, a partir de formes geomètriques i utilitzant només dos 
colors, el triomf de les noves idees constructivistes i supremacistes en contra del 
conservadorisme: Sobre dos quadrats.

Pocs anys després la magnífica unió del poeta Samuïl Marxak i el pintor i artista 
gràfic Vladímir Lebedev va fer que sortissin llibres tan bonics com Morozhenoe, una 
oda al gelat amb pàgines dedicades a les diferents tipologies de venedors de ge-
lats, infants gaudint del plaer de menjar-ne… Lebedev va ser un dels artistes més 
importants del ROSTA de Sant Petersburg, el sindicat de la premsa soviètica que 
recopilava notícies des del telègraf i les publicava en murals i cartells. Mirar les pà-
gines de Morozhenoe és veure els emblemàtics cartells ROSTA de l’època. Obres 
precursores del cubisme i el constructivisme que van crear un estil propi i escola.

-¿Y usted de dónde es? 
-Yo soy ruso, señor. 
-Ruso, tela marinera, cosa extraña Rusia, cosa curiosa Rusia…  
mucho ruso en Rusia, muy buena la ensaladilla rusa, emocionante  
la montaña rusa. ¿De qué parte de Rusia es usted? 
-Yo soy de la estepa. 
-Muy buenos los polvorones, muy buenos los polvorones.

El Culturista
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La princesa Perla, el cavaller Jordi Rodalmon i el drac Zog formen un equip de 
doctors d’allò més entregat. Tots tres estan decidits a guarir tota mena de criatu-
res, des d’una sirena cremada pel sol fins a un lleó amb la grip. Però el pitjor dels 
malalts serà el rei, l’oncle de la Perla, que desconfia de les capacitats de la seva 
neboda i no accepta que hagi triat ser metgessa.

Zog i els doctors voladors neix a partir dels contes de la popular autora britànica 
Julia Donaldson il·lustrats per Axel Scheffler, amb el drac Zog com a gran protago-
nista. La història és aparentment senzilla, amb magistrals tocs d’humor, i farà les 
delícies de tota la família.

Amb una animació en 3D gens fotorealista, que recorda la tècnica de stop motion, 
l’estudi Magic Light Pictures sota la batuta de Sean Mullen aconsegueix que l’es-
pectador tingui la sensació que si estira la mà pot arribar a tocar els personatges i 
descobrir que sembla que estiguin fets de plastilina!

Prepareu-vos per capbussar-vos en un món de fantasia i d’aventures, encapça-
lades per una princesa moderna, capaç de trencar arquetips i reivindicar el tan 
necessari dret d’escollir. Tot un cant a la llibertat.

Zog i els doctors voladors
Per: Vanessa Pérez
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CINEMA

Rita&Luca Films
16 d’abril, estrena als cinemes / A partir de 3 anys / ritalucafilms.com
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Bombolles de paper
Per: Gemma Esteban

MÚSICA / DANSA / MULTIMÈDIA

SAT! Sant Andreu Teatre
18 d’abril, a les 12 i a les 17.30 h

60 min / 9,50 €

sat-teatre.cat

Hi havia una vegada un músic que volia fer bombolles de sabó amb la seva trom-
peta. I és que, com passa amb la sobrassada, tot millora quan hi ha bombolles de 
sabó, és clar. No obstant això, fer bombolles amb una trompeta és un repte digne 
del mateix Pep Bou, i el nostre protagonista no se n’acabava de sortir. Una nit, 
somia que somiaràs, el músic va arribar a un país on vivia una fada a la qual no se 
li resistia res que fos rodó: globus, pilotes... i, és clar, bombolles! Voleu saber com 
s’acaba la història?

Si us acosteu al SAT!, a més de saber-ho també ho viureu, perquè Bombolles de 
paper és un espectacle de dansa participatiu en què tant petits com grans acaben 
sent creadors d’un món de fantasia. La música en viu i les arts multimèdia acaben 
d’arrodonir aquesta màgica proposta de la companyia Múcab Dans, reconeguda 
per haver sabut crear un llenguatge propi barrejant disciplines artístiques.

Sabíeu que les bombolles de sabó són símbol de la fugacitat de la vida? Així 
doncs, ballem!
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Després d’un any d’absència forçosa a conseqüència de la pandèmia, torna un dels 
festivals de literatura per a nens i nenes més esperats a casa nostra: el Món Llibre! I 
ho fa amb una edició singular, perquè per primera vegada amplia horitzons ocupant 
nous espais de la ciutat, com ara algunes biblioteques, que se sumen al ja històric 
CCCB per garantir la màxima seguretat pel que fa als espais interiors i exteriors i 
alhora per esdevenir un gran espai escènic per acollir els espectacles següents:

La biblioteca de la Sra. Serafina. Una lletraferida ingènua, decidida i apassiona-
da que, quan li toca la grossa a la rifa de Nadal, decideix comprar tots els llibres 
del mercat! En aquest espectacle ens convida a entrar a casa seva per descobrir-hi 
la biblioteca particular.

No hi havia una vegada. La Pia, la Lia i la Mia de la companyia Las Lloronas són 
les Guardianes del Gran Llibre dels Contes, un volum mil·lenari que recull tots els 
contes populars. Avui els toca explicar un conte al públic, però es troben amb un 
contratemps: el Gran Llibre és buit!

Però aquesta no és l’única novetat. S’amplien a vuit els espais a disposició del mig 
centenar d’editorials que hi participen per acostar als joves lectors les novetats 
literàries a través d’activitats com contacontes i trobades amb els autors i il·lustra-
dors dels llibres i tallers. Els espais són: Joan Coromines (exterior CCCB), Pati de 
les Dones (exterior CCCB), Pati de les Escultures (exterior CCCB), Auditori (interior 
CCCB), Biblioteca Jaume Fuster (Lesseps), Biblioteca Can Fabra (Sant Andreu), 
Biblioteca Nou Barris (Nou Barris) i Biblioteca Xavier Benguerel (Vila Olímpica).

A més, enguany es crearan dues grans biblioteques al CCCB, al Hall (0 a 7 anys) 
i al Teatre (7 a 12 anys), que actuaran com a espai escènic. Unes biblioteques, les 
del CCCB, que tenen el repte d’acostar els llibres als infants sense que puguin 
tocar-los físicament. Així descobrireu noves maneres d’acostar-vos al llibres i com 
aquests es transformen en màgia i espectacle. Els llibres prenen vida!

Preneu-ne nota, perquè aquest any les famílies que vulguin assistir a Món Llibre 
han de reserva en línia i escollir un dels dos circuits proposats: menuts (de 
0 a 7 anys) o grans (de 7 a 12 anys). Aquest circuit consisteix en una activitat 
proposada per alguna de les editorials participants (30 min) i a partir d’aquí escollir 
entre la visita a la Biblioteca CCCB (30 min) o un dels espectacles oferts a les 
biblioteques de la ciutat (30 min).

Així doncs, consulteu tota la programació i escolliu el circuit que més s’adapti a les 
vostres necessitats, perquè ja està tot a punt per captivar, emocionar i engrescar 
nous lectors perquè els llibres formin part del seu dia a dia.
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FIRA LITERÀRIA
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Món Llibre
Per: Vanessa Pérez

CCCB, Biblioteca Jaume Fuster, Bibl. Can Fabra, Bibl. Nou Barris,  
Bibl. Xavier Benguerel i altres Biblioteques de Barcelona

17 i 18 d’abril / Familiar / Entrada lliure / Amb reserva prèvia / barcelona.cat/monllibre
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Sou de xisclar quan veieu una aranya o de jugar amb les ales de les mosques? Sou 
de fer petons o de fugir de les abraçades? Teniu una família gran, mitjana, petita o 
minúscula? Per a totes vosaltres és el muntatge teatral Els ocells ho fan, les bale-
nes i les puces també, un cant a la llibertat sexual, a la diversitat i a la multiplicitat 
de maneres de fer, de ser i d’estimar. Amb música en directe, dansa i projeccions, 
la companyia Obskené ens assegura una estona de color, diversió i banda sonora 
animal. De manera descarada i irreverent, podreu comprovar que tu i jo i totes les 
persones som una espècie més. Tant tu i jo com els ocells, les balenes i les puces 
naixem, ens relacionem i ens reproduïm. Però no de la mateixa manera, no! Ca-
dascú, sigui humà, ocell, balena o puça, té la seva fórmula única. I per això, com 
aquest espectacle, és tan especial.

Els ocells ho fan, i les balenes  
i les puces també

Companyia Obskené

Per: Marta Grau
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ARTS ESCÈNIQUES / TEATRE

Tantarantana
Del 24 d’abril al 16 de maig

A partir de 8 anys / 9 €

tantarantana.com

Proposta culturista / 04
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L’amistat mou mars i muntanyes, si cal, per superar tota mena d’obstacles.  
Molsa explica la història de la separació i retrobada d’una nena i el seu gos, Mol-
sa, separats per la guerra. Molsa no deixa de buscar l’olor de la seva mestressa, 
amiga i família, la petita Janinka, perquè l’aroma de l’amistat és un dolç record que 
l’empeny a buscar-la fins al final.

A través de la dansa, els titelles i la imatge s’hi tracten temes complexos, actuals 
i de contingut tràgic, però amb un bon final! Per fer-ho s’utilitzen mecanismes 
molt accessibles que fan que aquest espectacle sigui atractiu per al públic infantil 
i familiar.

Molsa és una creació del britànic establert a Barcelona Thomas Noone Dance, ins-
pirada en el llibre del mateix títol de David Cirici, que va rebre el premi de l’editorial 
Edebé de literatura infantil 2013 i ha estat traduït a uns quants idiomes.

Molsa
Per: Clara Drudis
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DANSA

CC Joan Oliver “Pere Quart”
30 d’abril a les 18 h

Espectacle recomanat a partir de 8 anys
Gratuït / Cal reserva prèvia

ajuntament.barcelona.cat/ccivics/perequart

Proposta culturista / 05

30 d’abril, estrena als cinemes
A partir de 3 anys

52 min
packmagic.cat

15
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A partir de l’imaginari de la il·lustradora Magali Le Huche, l’ornitorrinc No-No és el 
protagonista dels dos curtmetratges signats per Mathieu Auvray i Wassim Boutaleb 
Joutei que Pack Màgic ha empaquetat amb el títol L’univers en miniatura de No-No. 
Al costat dels seus grans amics l’os, la granota, la tortuga, el conill i el cranc, de tant 
en tant deixen la tranquil·la vida de pícnics i migdiades a les Basses del Bosc per 
endinsar-se en aventures inesperades plenes d’emoció i d’humor. Per exemple, al 
món minúscul de les formigues, gràcies a una màquina d’encongir, o bé a les aigües 
a bord d’un vaixell, quan el poble s’inunda i la colla es veu obligada a embarcar-se.

Amb una animació en 3D de colors brillants i alegres, que simula la textura de la 
plastilina i la tècnica de l’stop motion, Mathieu Auvray i Wassim Boutaleb Joutei 
aconsegueixen que els personatges gairebé surtin de la pantalla i els puguem tocar.

L’univers en miniatura de No-No
Per: Martí Crespo

CINEMA





T’has parat mai a pensar què arribem a explicar als altres amb el nostre propi cos? 
Que important que és el moviment per poder entendre’ns a nosaltres mateixos? I 
si et digués que un taller amb una de les coreògrafes catalanes més reconegudes 
internacionalment t’ajudaria a respondre aquestes preguntes i més?

Costa d’imaginar algú millor que Roser López Espinosa i en un indret millor: el Mer-
cat de les Flors. El teatre es converteix en l’espai idoni per, a través de la dansa i el 
moviment, explorar qüestions tan complexes, però elementals, com la col·lectivitat, 
el sentiment de pertinència i la comunitat. Conceptes, a priori, molt transcendentals, 
però que experimentats a través del joc i la dansa es tornen accessibles per a tots 
els públics.

Un taller que, ras i curt, es pot explicar en tres senzilles paraules: joc, moviment i 
dansa. Però sobretot joc, molt de joc.

Fotografia: ©Barlas Sahinoglu

Jocs, vols, trames i mecanismes
Per: Enric Cerveró
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TALLER / DANSA

Mercat de les Flors
8 de maig

De 10 a 13 h / 10 € (abonats 8 €)
Nens i nenes d’entre 7 i 10 anys

mercatflors.cat

Proposta culturista / 07

Fotografia: ©Sílvia Poch

Teatre Lliure
Del 12 al 20 de maig / Dissabte i diumenge a les 12 i 18 h

A partir de 7 anys / De 9 a 29 € / 45 minuts
teatrelliure.com

19
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Els últims anys, per què deu ser?, hi ha hagut una florida de llibres pensats per al 
públic infantil sobre una temàtica, d’entrada, ben poc infantil: els règims autoritaris. 
D’aquí no passa ningú! (2016), del gran tàndem portuguès format per Isabel Minhós 
Martins i Bernardo P. Carvalho, i Boom. La guerra dels colors (2020), de Ximo Aba-
día, per exemple, se’n sortien perfectament, a l’hora d’explicar planerament i gràfica 
la gran injustícia de les dictadures de generals i l’esgarrifosa absurditat de les guer-
res en genèric. I el mateix Abadía, amb Frank. La increïble història d’una dictadura 
oblidada (2018), fins i tot centrava el focus en un dictador i el seu règim sanguinari i 
corrupte: Francisco Franco.

En un pas més d’aquesta diguem-ne tendència, les creadores Clara Manyós i Xes-
ca Salvà han enllestit l’adaptació d’aquest últim àlbum il·lustrat d’Abadía al format 
escènic per portar-lo al Lliure de Montjuïc. En una dictadura de quadrats, que han 
esborrat els drets i les llibertats dels triangles i els cercles, el muntatge de Frank 
convida els petits espectadors a entrar en el joc del protagonista i seguir les seves 
normes, amb totes les conseqüències.

Frank
Per: Martí Crespo

TEATRE 



En aquesta ocasió l’Auditori de Barcelona, en col·laboració amb la Fira Mediterrània 
de Manresa i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha produït 
Ullsclucs, un recull del cançoner popular català menys habitual, acompanyat de les 
il·lustracions de l’artista Inge Nouws. El disc ja és disponible a l’Auditori Digital i serà 
portat al directe al maig al mateix Auditori, i a la tardor a Manresa. L’espectacle fami-
liar, i amb vocació pedagògica, ha estat dirigit i arranjat per Arnau Obiols, reconegut 
artista de jazz i folk, que amb la col·laboració d’altres músics importants de l’escena 
musical contemporània d’arrel (com Carles Belda) i intèrprets amb formació més jaz-
zística (Alba Careta a la trompeta, Juliane Heinemann a la guitarra i els sintetitzadors, 
entre més) planteja una passejada per aromes de bestiar, sorolls del bosc i sensació 
de naturalesa com a motius essencials de la música tradicional del país. Podreu 
trobar també aquests àudios al disc digital.

Us convidem a fer una immersió a la música d’arrel reinterpretada pels millors!

Ullsclucs
Per: Joan Villarroya
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MÚSICA

Auditori
15 de maig, a les 12 i a les 17 h

16 de maig, a les 12 h
10 € / A partir de 2 anys

auditori.cat

Proposta culturista / 09





Quan pensem en un museu, què ens imaginem? Quadres penjats de les parets 
blanques? Silenci? Escultures que ens sorprenguin?

I si en comptes de quadres i escultures poguéssim anar al museu a veure, escoltar 
i sentir de ben a prop com creixen les fulles a la primavera? Un museu per jeure i 
envoltar-se del brunzit dels insectes tropicals... Si això passés, hi aniríeu?

Doncs sí, culturistes, això passarà aquesta primavera dins un museu! Al MACBA 
ens proposen omplir el dissabte, 15 de maig, de paisatges primaverals sense sortir 
del centre de Barcelona. Un espai on, de la mà de dos artistes ballarins, ens dei-
xarem portar pel moviment del nostre cos al ritme de la música.

Afanyeu-vos a inscriure-us-hi per no perdre-us l’experiència de convertir el MACBA 
en una pista de ball de ritmes, melodies i vibracions!

Els microclimes vibratoris.  
La gran revetlla

Per: Marta Rosell Chust
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TALLER / DANSA / MÚSICA / ARTS PLÀSTIQUES

MACBA
15 de maig / D’11 a 13 h

Gratuït / Amb reserva prèvia  / Públic familiar
macba.cat

Proposta culturista / 10

Fotografia: ©Xavier Manubens



Segueix les nostres xarxes per no perdre’t res.
@unicef_es
@unicef_cat UNICEF España unicefESP @unicef_es

Hi havia una vegada  
una nena de 7 anys que 
es deia Dzitka Samkova, 
vivia a Txecoslovàquia, el 
que ara són la República 
Txeca i Eslovàquia. Ella 
i els seus companys de 
classe bevien la llet que 
els oferia UNICEF. Un bon 
dia van decidir agrair-los 
l’ajuda enviant un bonic 
dibuix sobre vidre.

El seu mestre va fer 
arribar l’agraïment a 
l’oficina d’UNICEF de 
Praga, d’allà va viatjar  
fins a Viena i finalment  
a Nova York. 

L’any 1949 aquell dibuix 
es va convertir en una 
de les primeres targetes 
emblemàtiques de 
felicitació d’UNICEF. 

unicef.org

La venda  
de targetes 

UNICEF aviat es 
va convertir en una 

de les activitats  
de recaptació de  
fons més grans 
i duradores de 
l’organització. 
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Per: Clara Queralt

Sala Fènix
16, 23 i 30 de maig, a les 11, 12.30 i 16 h
Entre 5 i 8 € / A partir de 3 anys / 40 min

salafenix.com

La paraula viatgera us fa entrar salivera? Doncs cap al teatre s’ha dit! La Salada 
Teatro us proposa aquesta peça de mim, clown, projeccions d’animació i música 
en directe que ens explica la història d’una anciana molt valenta i aventurera que, 
un bon dia, emprèn el seu gran viatge, però vet aquí que no troba el seu vaixell...  
A partir d’aquest fet podrem seguir les peripècies, representades amb molt d’humor 
i tendresa, d’aquesta dona tan simpàtica i divertida que poc té a veure amb la imatge 
que tenim d’una àvia tradicional.

Un espectacle familiar de petit format que amb un llenguatge accessible permet, 
doncs, diferents lectures i graus de profunditat. Així que prepareu-vos per acompa-
nyar la protagonista en el(s) seu(s) viatge(s)! Perquè no sabem quan podreu tornar 
a agafar les maletes i anar ben lluny, però gairebé segur que si passeu per la Sala 
Fènix us emocionareu i us n’endureu una bona dosi de somriures.

Viatgera
ARTS ESCÈNIQUES  / TEATRE
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Matriochka és, probablement, el llibre il·lustrat més petit que mai heu tingut a les 
mans. És un nanollibre, amb una història curta, però molt ben lligada: setze nines 
russes que es van reduint pàgina a pàgina, portant-nos al límit de la percepció 
visual. Un llibre preciós, de disseny exquisit, petites figures de molts colors i tocs 
daurats que ens descobreixen una família de nines russes amb trets robòtics. Us 
caldrà fer ús d’una lupa per explorar-lo fins al final i descobrir-hi tots els diminuts 
detalls d’impressió que normalment són imperceptibles. Una altra joia de Fanette 
Mellier, dissenyadora gràfica, per gaudir-ne tota la família.

Matriochka
Fanette Mellier 
Éditions du Livre

Per: Infraganti
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En un moment en què sortir de la comarca és tot un esdeveniment, tenir l’oportu-
nitat de fer la volta al món és un privilegi. Així que agafeu aquest llibre, aclofeu-vos 
bé al sofà i gaudiu de l’espectacle. Passareu per vint-i-dos països, veureu uns 
paratges meravellosos, unes ciutats plenes de vida i coneixereu com hi viuen els 
nens i nenes protagonistes. Seran ells els qui us explicaran com és el seu país, 
què fan en el seu dia a dia i quins costums tenen. Ho faran en primera persona 
i d’una manera senzilla, tal com ho fan els infants, sense grandiloqüències. Ens 
ensenyaran a dir hola i adeu, cadascun en la seva llengua, i a partir de petits detalls 
quotidians i alguns mots originaris de la seva terra –recollits al costat en un petit 
glossari– ens aniran descobrint com és casa seva.

L’àlbum, amb unes il·lustracions precioses de colors vius i un disseny molt acurat, 
ens mostra un món divers en paisatges, estils de vida i també en llengües, un món 
ple de singularitats, on el que ens fa diferents no és vist com una amenaça, sinó 
que ens enriqueix.

El món és casa meva
Maïa Brami  

Il·lustracions de Karine Daisay
Zahorí Books

Per: Marta Gil
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Hay clases sociales
Equipo Plantel  

Il·lustracions de Joan Negrescolor 
Media Vaca (2015)
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Si busqueu llibres de política per a nenes i nenes, aquí teniu un must que, tot 
i acumular més de quaranta anys, continua (malauradament) vigent. Hay clases 
sociales forma part d’una col·lecció de quatre llibres, tots altament recomanables. 
Els textos són senzills, molt clars i, com diuen els editors, no s’ha tocat ni una 
coma de l’edició original.

I és que tots quatre van ser ideats i escrits per l’Equipo Plantel i publicats el 1977-
1978, després de la mort de Franco, per l’editorial La Gaya Ciencia dins la col·lecció 
Libros para mañana. L’any 2015 l’editorial Media Vaca els va recuperar, mantenint-ne 
el nom de la col·lecció i tots els textos, i actualitzant-ne únicament les il·lustracions.

Hay clases sociales l’ha il·lustrat Joan Negrescolor i cal destacar la contundència 
de les imatges, l’ús del color, la diversitat ètnica dels personatges i l’ús de les 
proporcions per emfasitzar la desigualtat. A més, a les guardes trobareu el joc 
Serps i escales, ideal per jugar en família i reflexionar sobre l’ascens o el descens 
social a cop de daus.

El 2016 la col·lecció sencera va rebre el primer premi en la categoria de no-ficció a la 
Fira Internacional de Literatura Infantil i Juvenil de Bolonya. Tingueu-los i llegiu-los. 
Potser d’aquí a quaranta anys encara seran vigents. Esperem que no.

Per: Luz Verdaguer



La dansa sempre m’ha semblat una disciplina meravellosa i alhora molt sacrificada 
i exigent per a les ballarines i els ballarins. Comencen de molt joves i treballen molt 
per tenir un cos ben preparat en un entorn de competència duríssima.

Aquesta novel·la gràfica és una biografia de la ballarina Polina Oulinov, però també 
de la dansa en si. La protagonista, amb sis anys entra en una acadèmia prestigiosa 
amb un professor exigent que al llarg de la seva carrera la porta al límit perquè hi 
veu una llum especial. S’estableix una relació d’apreci entre ells de pare-filla, diria 
jo. Polina continua fent camí a tot arreu, però sempre el té present com el seu gran 
mentor. És una història rodoníssima en què acompanyem la ballarina al llarg dels 
anys en el seu creixement professional, però també en el personal. 

És la meva primera novel·la gràfica de l’autor Bastien Vivès i, a primer cop d’ull, el 
traç gruixut, poc definit, em sembla una mena d’esbós previ al dibuix definitiu. Un 
cop entres en el seu món, no necessites res més. El protagonisme passa a la histò-
ria i les il·lustracions segueixen el seu ritme en dansa, mai més ben trobat. Sembla 
que els dibuixos ballin de debò. Es llegeix de manera molt àgil, sense pauses fins 
al final. Un gran descobriment que recomano moltíssim a experts i no experts en 
còmic (com jo), que volen descobrir unes altres lectures i gaudir-ne.

I no sols us ho dic jo, sinó que també ha rebut premis de reconeixement interna- 
cional. Danseu, danseu maleïts!

Polina
Bastien Vivès 

Diabolo Ediciones

Per: Laura Bernis
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No tot comença i s’acaba amb els germans Grimm. A Rússia, el país més gran del 
món, les històries han acompanyat les nits d’infants i adults durant generacions. 
Aleksandr Afanàssiev, un apassionat de l’etnografia i la literatura, va dedicar una 
gran part de la vida a recopilar aquestes històries: els contes populars que des de 
feia segles s’explicaven a les llars, des de la mar Negra fins a l’estret de Bering.

El llibre aplega una selecció d’aquests contes amb les meravelloses i riques il·lus-
tracions que Ivan Bilibin, un dels fundadors de l’art gràfic rus, va fer per a l’edició 
del 1899. Històries que ens traslladen a una Rússia llegendària, on apareixen do-
nes sàvies i fortes, herois i heroïnes, princeses encantades i éssers poderosos i 
terribles, com la Baba Iagà o Koixtxei l’Immortal. Una delícia per a tota la família.

El pájaro de fuego  
y otros cuentos rusos

Aleksandr Afanàssiev   
Il·lustracions d’Ivan Bilibin 

Libros del Zorro Rojo

Per: Núria Càrcamo

40

LLIBRE

lectors experiment
at

s

Selecció culturista / 05

ESPECIAL 

Sant Jordi!

Les recomanacions 
de les editorials

2021



ESPECIAL 

Sant Jordi!

RECOMANACIONS DE    

cruilla.cat

No despertis mai un drac!
La dragona entremaliada té un son 
molt fi, qualsevol cosa la desvetlla. 

Els petits lectors han d’anar amb 
compte i no despertar-la.

La furgoneta negra
L’Elisa, la Li i la Martina fundaran 

un club de ninges! I investigaran el 
misteriós cas de la furgoneta negra 

que corre pel barri.

La cridòria del bosc
L’agent més ximplet, mig home, mig 
gos, serà acusat d’un atracament. 
Sort que l’ajudaran a sortir-se’n, 
perquè ell sol no faria res de bo.

L’aventura dels Vallbona 
amb els vikings
Una nova aventura d’Els 
Futbolíssims. Una col·lecció 
d’humor, amistat i molt de futbol!

RECOMANACIONS DE

ESPECIAL 

Sant Jordi!

lagaleraeditorial.com

El gran llibre  
de Sant Jordi
Roser Calafell
El GRAN llibre que es 
mereix un GRAN dia.
A partir d’1 any 
10,95 euros

Puffy & 
Brunilda  
Una mica  
de màgia
Barbara Cantini
L’amistat és el primer 
pas perquè aparegui  
la màgia.
+ 7 anys 
11 euros

Petits Universals
Les lectures de tota la vida,  
per als lectors d’avui.
+ 8 anys
8,95 euros

On van els 
àngels de neu?
Maggie O’Farrell
Primer llibre infantil de 
l’autora sobre la valentia 
d’una nena davant els 
desafiaments vitals als 
quals ha d’enfrontar-se.
+ 6 anys / 12,90 euros

Els pòstits del 
senyor Nohisoc
Tina Vallès / 
Christian Inaraja 
(il·lustr.)
L’amistat t’espera al 
replà de casa. Premi 
Folch i Torres 2020.
+ 8 anys 
14,90 euros



RECOMANACIONS DE

zahorideideas.com

ESPECIAL 

Sant Jordi!

Per què els estels tenen colors diferents?  
Amb quina grandària es veu el Sol des d’altres 

planetes? L’Univers i la Terra estan farcits de 
secrets i de curiositats sorprenents. Aquest llibre 
n’explica un bon grapat mitjançant extraordinaris 
gràfics geomètrics i plens de colors que faciliten 

la comparació i que porten l’art a la geografia. 
21,50 €

Us heu parat mai a pensar quant de temps  
fa que existeix la Terra? I quants anys pot  
brillar al cel una estrella o quant viuen alguns 
animals i plantes? Una flor d’hibisc no arriba  
a viure ni un dia sencer; una balena, 200 anys,  
i algunes cloïsses, 400! Descobreix qui són  
els més longeus i qui són els més efímers a  
Quant de temps viu? 18 €

Una meravellosa història sense paraules, 
accessible per als més petits, sobre el 
descobriment de la lectura i de tot el que 
comporta: un món de grisos i negres que, 
amb l’arribada d’un llibre, s’omplirà de color. 
15 €

Ja és aquí l’esperat quart llibre de la col·lecció 
d’Enigmes, de gran èxit internacional. Aquesta 

vegada la ciència és la protagonista, i els nostres 
joves investigadors podran posar a prova  
la seva capacitat de resoldre misteris que  

tenen una base científica per descobrir. 
Endavant, sherlocks! 18,95 €

GEO~GRÀFICS
Regina Giménez

Un llibre
Emmanuelle 
Ponty

Enigmes de 
ciència

Víctor Escandell  
i Ana Gallo

Quant de 
temps viu?
Cachetejack



RECOMANACIONS DE

ESPECIAL 

Sant Jordi!

editorialflamboyant.com

Els llibres no són només  
per llegir-los. Són per viure’ls.  
Bon Sant Jordi!!

RECOMANACIONS DE

ESPECIAL 

Sant Jordi!

blackiebooks.org

Ana  
y Froga: 
¡todas las 
historias!
Anouk Ricard

El Mètode  
Xof
Roddy Doyle

Nou a  
la ciutat
Marta Altés

Tiffky Doofky.
De professió, 
escombriaire
William SteigQuin animal surt de 

barrejar un elefant  
i un peix? Què fa? 
Com sona? Juga 
a crear animals 
fantàstics. Hi ha més 
de cent combinacions 
possibles! +1 any

Quedava res per 
aprendre dels 
dinosaures? SÍ.  
Ens ho explica la Fenn 
Rosenthal en aquesta 
història captivadora i 
tendra, plena de saviesa, 
que va escriure amb tan 
sols tres anys. +3 anys

Les millors amigues 
juguen, comparteixen 
secrets i galetes, 
riuen, es preocupen 
l’una per l’altra… però 
també s’enfaden i hi 
ha moments que no se 
suporten. +4 anys

Contempla les 
meravelles que 
passen just davant 
nostre quan ens 
prenem les coses 
amb prou calma.  
+8 anys

Segueix el rastre d’un 
animal, observa la vida 
que hi ha sota una 
pedra. Acompanya’ns 
en aquest passeig i 
gaudeix de la natura  
en família. +4 anys

La família, els records, 
els mestres, la natura, 
els animals, els amics i 
amigues, els somnis… 
Les coses més 
importants no són les 
materials. +7 anys

Amb calma
Rachel Williams  
i Freya Hartas

Millors amigues 
(quasi sempre)
Naomi Danis  
i Cinta Arribas

Un passeig  
pel bosc
Mariona Tolosa 
Sisteré

Animals 
fantàstics
Amaia Arrazola

Dinosaures 
enamorats
Fenn Rosenthal  
i Hannah Jacobs

El gran llibre 
dels supertresors
Susanna Isern  
i Rocio Bonilla

COL·LECCIÓ  
“Gran literatura  
per a petits lectors” 

Tots els llibres de la sèrie d’Ana y Froga, en 
un sol volum i amb una història inèdita! Ana, 
Froga, Quique, Bubú i Cristòbal són una colla 
d’amics d’allò més divertida (i desastrosa)… 
Plorareu de riure!  21,90 €

Els Mofetes són uns éssers diminuts  
i sigil·losos que vigilen els nens per assegurar-
se que els adults els tracten bé. I si algun 
adult es porta malament, el sotmeten al 
Mètode Xof… Millor que obriu el llibre.  
I vigileu què trepitgeu!  
16,90 €

L’autor de clàssics indiscutibles de la nostra 
col·lecció com ara Doctor de Soto o Irene la 
valenta, William Steig, torna amb una història 
a on el dia a dia i la fantasia es barregen en 
el personatge d’un escombriaire que rep una 
notícia sorprenent: avui mateix, abans no es faci 
de nit, trobarà l’amor de la seva vida…14,90 €

Vet aquí la història d’un gosset ple d’il·lusió que 
arriba a una ciutat desconeguda. Aconseguirà 
trobar la seva llar? Torna l’autora de títols 
inoblidables com ara Sóc una artista o Petita a 
la jungla amb el seu llibre més bonic i tendre. 
14,90 €



RECOMANACIONS DE

Les noies 
juguem a tot
Natalia Arroyo  
i Elisa Sanjuan
Larousse Editorial

Si vens  
a la Terra
Sophie Blackall
Barcanova Editorial

La guerra  
de les sabates
Liz Pichon
Brúixola Editorial 

Oblida’m,  
Nata
Maria Scrivan
Brúixola Editorial

ESPECIAL 

Sant Jordi!

No hi ha esports per a nens i esports 
per a nenes. Aquest llibre ho deixa 
ben clar mentre explica quines són les 
característiques de més de cinquanta 
disciplines esportives, ja siguin individuals 
o per equips, sobre rodes o a l’aigua,  
a la neu o sobre el tatami.

18,95 €

La nova, divertida i espectacular història 
de l’autora i il·lustradora de la col·lecció 
Tom Gates.

15,95 €

Inspirada pels centenars de nens i nenes que 
va conèixer en els viatges que va fer arreu 
del món quan col·laborava amb Unicef i Save 
the Children, Sophie Blackall ha creat una 
magnífica guia sobre casa nostra, el nostre 
planeta.  

15 €

Per primer cop la Natalie se sent segura. Els 
seus mèrits són reconeguts, té amics que li 
fan costat i passa molt temps amb el noi que li 
agrada, el Derek! Però quan el Derek li diu que 
l’estima només com a amiga, l’autoconfiança 
de la Natalie es transforma immediatament en 
baixa autoestima. Amb el cor trencat i sense 
ningú a qui recórrer, la Natalie haurà de sortir-
se’n tota sola. 12,95 €

RECOMANACIONS DE    

ESPECIAL 

Sant Jordi!

megustaleer.com

Amanda Black és la nova sèrie de l’autor 
thriller del moment, Juan Gómez-Jurado. 
Una història d’aventures repletes de misteri, 
acció trepidant i amb un ritme frenètic. No 
podran deixar de llegir!

14,95 € / A partir de 9 anys

Al seu 20è aniversari, Una mà de contes viu 
una aventura editorial. Comencem aquesta 
aventura amb els contes de les vocals. 
Nens i nenes aprendran les lletres amb 
aquests meravellosos contes, cadascun 
protagonitzat per una de les vocals. 

24,95 € / A partir de 4 anys

La Clea és una noia normal, que va a una 
escola normal, que té una millor amiga normal. 

Però de sobte, tota la seva vida es torna 
extraordinària gràcies a un anell molt especial i 

descobreix que és una súper heroïna. ¡WOW!

14,95 € / A partir de 7 anys

Un conte sobre els vincles que ens  
uneixen amb els qui més estimem.

Escrit per la Míriam Tirado, consultora  
de criança conscient i periodista 

especialitzada en maternitat,  
paternitat i criança.

24,95 € / A partir de 4 anys

El fil  
invisible  

Míriam Tirado

Una mà  
de contes.  
Els contes  
de les vocals   
Anna Manso  
i Toni Galmés

Amanda 
Black:  
Una herència 
perillosa 
Juan  
Gómez-Jurado  
i Bàrbara 
Montes

Súper Clea  
i l’anell màgic

Ana García-Siñeriz 
i Jordi Labanda 



Llegiu  
per  

llegir!

Descobreix  
el nou 
espai
cultural  
de  
Barcelona 
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Alguns adults segur que el recordaran: Vladímir Tkachenko (Tachenko per als 
amics) era un jugador de bàsquet altíssim i amb un bigoti emblemàtic, tota una 
icona de l’esport dels anys vuitanta. Defensava els colors del CSKA de Moscou i, 
en grans esdeveniments internacionals, els de la selecció de l’URSS.

Un mostatxo semblant llueix des de fa anys Sergio Vinadé, alma mater de la banda 
saragossana batejada en honor del gegant rus. Tachenko van començar a tocar el 
2002, com un nou projecte de membres d’El Niño Gusano, una de les bandes més 
imaginatives de la dècada anterior. Des d’aleshores han publicat un grapat de can-
çons ben radiants, pop de guitarres, melòdic, sense complicacions, accessible. La 
seva trajectòria sense sobresalts i sempre esquitxada de bones composicions fa 
que hi hagi uns quants punts adequats per començar a escoltar-los, però ja que hi 
som, per reincidir en la connexió russa, recomanem el miniàlbum El tiempo en los 
Urales, cinc cançons que us deixaran amb ganes de més.  

El theremin, un invent rus, és un dels instruments més curiosos que es poden tro-
bar i un dels primers de tipus electrònic. Desenvolupat ara fa cent anys per Léon 
Theremin, consisteix, a la vista, en una petita caixa i dues antenes metàl·liques. 
Es toca acostant i allunyant les mans de les antenes, sense arribar a tocar-les, i 
aquest tret gairebé marcià, unit al seu so peculiar, ha fet que s’hagi usat sovint en 
bandes sonores de pel·lícules de ciència-ficció.

El theremin és fàcil de fer sonar, però dificilíssim de controlar per la manera, di-
guem-ne aèria, de tocar-lo. No obstant això, una persona va ser capaç de desen-
volupar una tècnica de tocar-lo mitjançant un sistema de posicionament dels dits: 
parlem de Clara Rockmore, una jove prodigi que va descobrir l’instrument quan 
Léon Theremin el va presentar en societat a Nova York el 1928. Amb els anys, 
Rock-more va aconseguir situar el theremin a l’altura de qualsevol instrument clàs-
sic i va enregistrar interpretacions meravelloses de peces de compositors com 
Bach, Schubert, Ravel i fins i tot del català Gaspar Cassadó.

“El tiempo en los Urales” 
Tachenko 

Grabaciones en el Mar, 2005

“Clara Rockmore’s Lost Theremin Album” 
Clara Rockmore 

Bridge Records, 2006

Per: Borja Barbesà Per: Borja Barbesà

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

Les lliçons
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar
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Dr. Strangelove 
1964
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Quan el director Stanley Kubrick va 
estrenar Dr. Strangelove or: How I 
Learned to Stop Worrying and Love 
the Bomb, una cinta en blanc i negre 
més coneguda a casa nostra amb el 
títol (molt més clar i castellà) de Te-
léfono rojo, ¿volamos hacia Moscú?, 
l’establishment nord-americà no va 
fer gaire bona cara que s’insinués, 
ni cinematogràficament, que un ge-
neral dels EUA embogit, sense con-
sultar-ho amb el president, fos l’ins-
tigador d’un atac nuclear a l’URSS. 
Aleshores, en plena Guerra Freda 
entre Washington i Moscou i amb la 
possibilitat de l’extinció de la huma-
nitat a cada moviment de la partida 
d’escacs entre les dues superpotèn-

cies mundials, és ben comprensible 
aquella reacció, encara que el film fos 
una claríssima paròdia (el gran actor 
Peter Sellars hi encarnava tres per-
sonatges!). Però en ple 2021, havent 
sobreviscut (amb penes i treballs) a 
una presidència de Donald Trump, 
no us sembla, amics, que Kubrick 
va fer curt i tot? Perquè, penseu-hi 
bé: els últims quatre anys, amb els 
acords nuclears entre els EUA i Rús-
sia trencats, hem tingut Vladímir Pu-
tin i Donald Trump més pendents del 
botó vermell que no pas del telèfon 
vermell, en una actualització de la 
Guerra Freda 2.0 en què s’han convi-
dat noves superpotències mundials. 
Strange world!
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Al mateix temps en què el ratolí Mickey 
i la seva colla d’amics de Disney ar-
rasaven a les llars nord-america- 
nes i occidentals, a l’altra banda del 
teló d’acer, a l’òrbita soviètica, un 
altre animaló animat va començar a 
captar poderosament l’atenció dels 
seus infants. Els científics encara no 
s’han posat d’acord si era un mico o 
un osset, però el cas és que en Txe-
buraxka, com és conegut, va néixer 
el 1969 quan va arribar a Moscou, 
procedent de l’Àfrica, dins una caixa 
de taronges. Des d’aleshores, tant en 
Txeburaxka com el seu íntim amic, 
el cocodril Gena i el seu insepara-
ble acordió, van protagonitzar fins a 
quatre films curts d’animació, amb 

la tècnica de l’stop motion, que no 
van trigar a adquirir el títol de sèrie 
de culte a l’URSS. Fins al punt que 
una cançó d’aniversari que solia can-
tar en Gena es va acabar convertint 
en un fenomen equivalent al nostre 
Anys i anys, per molts anys… I sabeu 
què? Els ganàpies que actualment el 
recorden de la seva infantesa podran 
aparcar l’enyorança aviat: si no es 
torcen les coses, el 2022 tornaran a 
la gran pantalla en Txeburaxka i en 
Gena gràcies a una col·laboració de 
l’estudi rus YBA i… Disney.

Txeburaxka i Gena 
1969



Ets dels qui els fa mandra entrar a un museu? 
I si et diguessin que darrere de cada peça s’hi 
amaguen històries, misteris i anècdotes curio-

ses? Només necessites la clau per descobrir-les. 
Obre bé els ulls que estàs a punt de viure  

una experiència inspiradora!

Mans a l’obra!

Per:  
Marta Ardite



Vestits  
simultanis 

Sonia Delaunay
1925

De vegades la necessitat ens obliga a emprendre nous camins i a fer servir tot 
el nostre enginy per trobar solucions creatives. Doncs això és el que va passar 
a l’artista russa Sonia Delaunay quan, passejant per la Rambla de Barcelona, 
es va assabentar que deixaria de rebre els diners que li enviava la família des 
del seu país. Espavilada com era, va decidir que aplicaria tot el que havia 
après amb la pintura al disseny de moda i decoració. I la veritat és que li va 
anar d’allò més bé!

En aquesta obra podem veure un exemple de com la Sonia dissenyava els 
seus vestits unint trossos de tela de diferents colors i textures, tal com feia 
amb les seves pintures abstractes!
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Rússia al cor
Malgrat que va viure 
sobretot a París, sempre va 
mantenir un vincle molt fort 
amb els seus orígens.

Passió pel color
Amb el seu marit i també 
artista Robert Delaunay van 
crear un moviment artístic 
d’avantguarda que analitzava 
els contrastos de colors.  
En van dir simultaneisme...

Art Total
Ella deia que si l’art és dins teu, 
pot ser a tot arreu. Oi que sí?

Tableaux vivants 
Les persones que 
portaven els seus 
vestits eren com 
pintures vivents.  
Que divertit!
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Mans  
a l’obra! 

Sabies que...?
va obrir la seva  

pròpia botiga de moda 
a Madrid i que es deia 

Casa Sonia?





Una sola ceba amb sis capes o sis 
cebes senceres, depèn de com t’ho 
miris. Això sí: no proveu de tallar-
les, cuinar-les o menjar-les perquè 
són de fusta! Una dins de l’altra, de 
la més gran fins a la gemma termi-
nal, la més petita. Basades en les 
tradicionals matrioixques o nines 
russes... Quina calor! Comencem a 
treure’ns capes? 

Company Onion 
Matryoshka

arket.com
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Joguines
Per: Txell Hernández Gil

kiddult.net

01

És un tub? És un túnel? Mig telesco-
pi? O una obra d’art constructivista? 
Cent anys més tard no és octubre, 
però aquest trencaclosques pot ser 
tota una revolució. L’arc de Sant 
Martí en blanc i negre, semicercles 
que poden formar cercles sencers, 
es poden posar encaixats de dife-
rents maneres o un dins els altres... 
A fer volar la imaginació!

Rainbowbow 
B&W – Big

bajo.eu

03
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Fer voltes i més voltes, girar sense 
parar. Les baldufes tenen un poder 
hipnòtic per a grans i petits... Doncs 
imagineu-vos si és una ballarina 
de fusta la que, literalment, balla. 
Potser no és ben bé el mateix que 
anar al ballet rus, però aquesta porta 
incorporat un mànec de fusta amb el 
qual és més senzill de fer-la voltar i 
dura més en acció.

Baldufa  
ballarina
plantoys.com

02



Si ets dels que els agrada que els seus fills portin 
bodis amb bigotis, els has comprat unes ulleres 

de fusta de mida reduïda, els adorms amb 
Radiohead o els has obert un compte 

a Instagram, no et perdis aquesta secció. 

A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat. 

És tendència

Per als que vàrem néixer els anys 70 del segle passat 
(risa tonta quan escric això), Rússia era un país de conte, 
de tsars i d’escriptors amb barba llarga que havien escrit 

novel·les gruixudes amb horitzons infinits, cases de camp 
senyorials i duels a l’alba. La nostra Rússia era de ficció 
perquè en la realitat, aquell país immens i misteriós als 

nostres mapes d’EGB era la Unió Soviètica. L’URSS  
i els seus fantasmes, l’URSS i les seves amenaces fredes 
com el gel, l’URSS desconeguda rere un mur invisible,  

però infranquejable. Ui, l’URSS! Quina por, l’URSS!

De por, a jo, poca. Fascinació, tota.

Quan pens en la Rússia de la meva infància,  
en el meu imaginari conviuen l’Anastàsia de Disney,  

el Ra-Ra-Rasputin de Boney-M, el dibuixos  
de l’Osito Misha i la mítica taca de Gorbatxov.

Quan pens en la meva Rússia adulta hi ha  
Stefan Zweig explicant el retorn de Lenin per fer  

la revolució el 1917, l’Hermitage de somni que  
Sokurov recorre a L’arca russa i la fascinació  

de Montserrat Roig per Sant Petersburg  
a L’agulla daurada. I que no hi falti el darrer  

episodi de Gambito de dama!

Rússia, país quasi continent que un dia  
deixaràs de ser mitològic, mos anam preparant  

per quan es pugui tornar a viatjar a pler!

Per: Pema Maymó
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Un bàsic de qualsevol celebració russa que se precie són els blinis. Aquesta mena 
de minicrep gruixuda feta a base de farina, ous, llet i llevat és la base ideal per 
assaborir-hi peix fumat o, com diu la recepta original, amb crème fraîche de tota la 
vida. Són senzills de fer, però perquè quedin perfectes, res millor que una paella 
de ferro com aquesta: petitona i antiadherent, s’acabarà convertint en una arma 
secreta per triomfar amb un aperitiu diferent!
Si estau inspirats i voleu donar el toc aristocràtic a la celebració, podeu agafar la 
recepta dels blinis Demidoff d’El festí de Babette i acompanyau la crema agra amb 
una culleradeta de caviar… o qualsevol succedani més assequible! приятного 
аппетита!
gadgetscuina.com

Rússia exòtica, acolorida com la plaça Roja de Moscou, amb aquella catedral 
que no saps si s’assembla més a un pastís de llepolies o a un castell de conte. I 
els vestits tradicionals, amb el seu vermell llampant i les formes geomètriques de 
colors. I, sobretot, les matrioixques, una joguina senzilla i fascinant com poques. 
Un regal que sempre triomfa amb els més petits. 

I ara que ja mos hem engrescat amb la temàtica, per què no celebrem un ani-
versari a la russa? Mirau quina preciositat de plats que pareixen inspirats en la 
ceràmica tradicional, amb les seves flors i els seus colors vintage! I, sobretot, el 
detallet del rivet daurat… un luxe de paper de la marca britànica Meri Meri, que fa 
més de trenta anys que reinventa les postals, els plats i les garlandes per animar 
qualsevol festa!

merimerieu.com
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Abans hem esmentat l’Osito Misha (estau cantant la cançoneta al vostre cap?), 
però sabíeu que l’os és un símbol rus que apareix a tot arreu al llarg dels segles? 
Amenaça per a uns, poder i força bruta per a uns altres. Només heu de pensar 
en el mem de Vladímir Putin amb el tors despullat cavalcant un os com si fos un 
animal domèstic i ho entendreu tot.
Però l’os que ens agrada a nosaltres és més acollidor i té forma d’estora. Repre-
senta un simpàtic os polar dormint estirat a terra i farà de l’habitació infantil un lloc 
més suau i tovet. Ens agrada que la llana estigui teixida de tal manera que fa un 
joc d’alçades diferents, i això afegeix una part sensorial perquè hi juguin els més 
petits. I si patiu perquè s’embruti gaire, però us n’heu enamorat, sempre el podeu 
penjar a la paret com a element decoratiu. Que no faltin els animals salvatges de 
companyia!
fermliving.com
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3. 

mtm-editor.es

Segur que a casa teniu ceres gastades  
o que s’han anat trencant en trossets… 
no les llenceu! Les podeu convertir 
en ceres multicolors de formes ben 
originals. Són perfectes per a les mans 
petites, per dibuixar o per regalar!

1. Ompliu els motlles amb els trossets de 
cera, podeu barrejar-los o separar-los per 
gammes de colors. Depenent dels motlles 
que tingueu en podeu fer amb forma 
d’estrella, rodona, quadrat, etc.

2. Poseu-ho al forn a 200 ºc durant uns 30 
minuts fins que les ceres s’hagin fos del tot. 

3. Deixeu que es refredin per 
desemmotllar-les… i a dibuixar!

La millor manera d’ajudar  
a les tortugues verdes  
és protegir-ne l’hàbitat.

Si reduïm els plàstics que 
utilitzem a casa, menys  
plàstic acabarà al mar. 

mANUALITATllibre:
LA TORTUGA  
DE MAR
Benoît Broyart  
i Félix Rousseau

RECICLEM 
CERES

A CASA MANUALITAT

Necessitem: 
Motlles de silicona per enfornar. 
Ceres gastades.



Barcelona, com la resta de grans ciutats, és formada 
per tota mena d’habitatges. A l’Eixample, per exemple, 
hi predominen els edificis antics, de fa més de 
cent anys, enmig dels quals han anat apareixent 
construccions més noves, especialment de la dècada 
del 1970 cap aquí. Ara, com més ens allunyem del 
centre, més varietat trobem: des de fileres de casetes 
baixes o adossades fins a immensos blocs de pisos. 
Al barri de Sant Andreu de Palomar, sense anar més 
lluny, hi podem descobrir tota aquesta àmplia gamma 
d’habitatges, els uns al costat dels altres...  
i encara hi ha lloc per a una construcció de ben 
singular a la ciutat: la Casa Bloc.

DELS  
BLOCS  
DE PISOS  
A LA  
CASA BLOC

Fotografies:  

Pol Viladoms  
i Irena Visa

Text:  

Martí Crespo

Per la ciutat
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Si deixeu enrere la plaça Orfila i avan-
ceu pel passeig de Torras i Bages, 
quatre travessies enllà us adona-
reu que, a mà esquerra, s’aixequen 
cinc edificis que, envoltats de parcs 
i arbres, vistos des de l’aire formen 
un 2 gegant. Encara que us sembli 
impossible, aquests blocs enllaçats 
no són de fa quatre dies, no, sinó 
que van ser construïts entre el 1932 
i el 1939, és a dir, fa gairebé un se-
gle, a partir de les idees avançades 
d’un grup d’arquitectes que seguien 
l’anomenat racionalisme arquitec-
tònic. Sorgit per tot Europa després 
de la Primera Guerra Mundial, aquest 
moviment es caracteritzava per vo-
ler construir habitatges socials que 
trenquessin amb els valors històrics, 
potenciessin la funcionalitat i la 
practicitat, s’integressin en l’entorn 
natural, prioritzessin la socialització 
i la vida en comunitat i optessin per 
l’economia de materials i l’estalvi 
d’elements decoratius.

A casa nostra, els arquitectes raciona-
listes es van aglutinar en l’anomenat 
GATCPAC (Grup d’Arquitectes i 
Tècnics Catalans per al Progrés de 
l’Arquitectura Contemporània), del 
qual formaven part precisament els 
tres autors directes de la Casa Bloc: 
Josep Lluís Sert, Josep Torres Cla-
vé i Joan Baptista Subirana. Amb la 
premissa “llum, ventilació i higiene”, 
van planejar els poc més de dos-
cents dúplexs de l’obra ben oberts 
cap a l’exterior, per aprofitar al màxim 
la llum natural i la circulació de l’aire. 
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Els blocs es van alçar sobre pilars, 
també, per facilitar l’entrada dels ha-
bitants i per estendre i connectar els 
espais verds de tot l’entorn. Malgrat 
que la Casa Bloc va ser un encàrrec 
de la Generalitat republicana, per mi-
tjà de l’Institut Contra l’Atur Forçós, al 
GATCPAC, l’esclat de la guerra civil 
en va obstaculitzar les obres i el pro-
jecte el va acabar el règim franquista. 
Per això els beneficiaris finals dels 
pisos no van ser obrers, com s’havia 
previst inicialment, sinó militars, ví-
dues de guerra del bàndol rebel i, més 
endavant, policies.

Des del 1992, la Casa Bloc és Bé 
d’Interès Cultural com a símbol de 
l’arquitectura racionalista de caràc-
ter social a Catalunya, i en reformes i 
restauracions posteriors el Museu del 
Disseny en va museïtzar un dels pi-
sos, l’Habitatge 1/11, amb l’objectiu 
de retornar-hi l’aspecte original, amb 
mobiliari i elements dels anys 1930. 
Si teniu curiositat per saber com eren 
aquells dúplexs per a obrers i el seu 
entorn, heu de saber que periòdica-
ment s’hi organitzen visites guiades 
amb reserva prèvia. Una bona ma-
nera de descobrir una mostra única 
de l’arquitectura social, integrada, 
austera i pràctica que, ara fa menys 
d’un segle, començava a florir des 
d’Alemanya i França fins a l’URSS, 
passant també per Catalunya.
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Baldufes aèries
Per:  
Carla Marin

A la ciutat de Moscou (capital de Rússia) hi ha un dels edificis  
més bonics i alegres del món. Les seves formes semblen tretes  

d’un conte. Es destaquen sobretot les seves acolorides i originals 
cúpules en forma de bulb o de ceba, encara que a mi, ho he de 

confessar, sempre m’han fet pensar en coses més dolces  
i divertides com gelats, caramels i baldufes gegants.

Us proposo fer unes boniques baldufes aèries  
inspirades en aquestes cúpules.

Necessitem: 
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Papers de colors Regle i llapisTisores i punxó Filferro

Canyeta Boletes per fer collarets  
(o pasta de colors)

Fil de pescar

01. Tria diferents combinacions de 
dos colors. Marca tires de 13 x 1,5 
cm (hauries de fer unes vuit tires de 
cada parella de colors). Pots fer-ne 
algunes de més petites, de 9 x 0,7 cm: 
d’aquestes, te’n faran falta unes deu 
de cada color.

02. Talla totes les tires i amb un 
punxó fes un forat a cada extrem (tots 
els forats han de ser al mateix lloc per 
tal que no et quedi arrugat quan ho 
muntis).

03. En un tros de filferro, fes-hi un 
límit i posa-hi una o dues boletes de 
collaret. Ves-hi posant una tira de cada 
color, alternant fins a tenir-les totes 

passades. Ara posa-hi un trosset de 
canyeta de la mida de la teva bola 
i passa les tires per l’altre forat de 
manera que et quedi una forma de 
C. Acaba amb una o dues boletes i 
tanca-ho amb forma de ganxo. Amb 
cura, ves movent les tires fins a formar 
una bola.

04. Fes diferents boles jugant amb 
combinacions de colors i mides. Un 
cop en tinguis unes quantes, pots 
penjar-les amb un fil de pescar i fer-te 
un mòbil de baldufes aèries.

Més informació a  
elculturista.cat
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Blinis

Bones idees
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A França les crêpes, als Estats Units els pancakes  
i a Rússia els blinis! Són un dels plats tradicionals 
de la seva gastronomia fets amb llet, farina i ous. 

Nosaltres us en proposem una versió per degustar a 
l’esmorzar, el berenar o per acompanyar un bon àpat.

01. 
Escalfeu una paella a foc mitjà.

02. 
Poseu tots els ingredients al vas de la 
batedora i tritureu-los fins que quedi 
tot ben integrat.

03.  
Aboqueu una cullerada de massa a 
la paella per formar un blini: feu-ne 
tants com us en càpiguen a la paella.

04.  
Deixeu que s’infli una mica la massa 
i gireu-los.

05.  
Traieu-los del foc i deixeu que es 
refredin. 

Els podeu acompanyar amb crema 
de cacau, melmelada o mel, o bé 
fer-los salats amb formatge cremós i 
salmó fumat, per exemple.

Necessitem: 

1 tassa de flocs de civada, ¾ de tassa de llet vegetal i un ou.

Bon profit!
Més informació a  

elculturista.cat

Trobaràs tots els ingredients de la recepta
i molts altres als supermercats ecològics



elculturista.cat

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les

propostes, idees i recomanacions
més culturistes!



L’entrevista a

Vero Cendoya
COREÒGRAFA I BALLARINA

Per: Marina Llompart
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Vero Cendoya

Qui són aquests fills de Lunatxarski?
L’obra comença a partir del judici a Déu que va realitzar Anatoli Lunatxarski, poc 
després de la revolució. En aquest judici, en comptes de l’acusat, com es podria 
esperar, hi van col·locar una Bíblia i es va jutjar Déu durant cinc hores pels seus 
crims contra la humanitat. Davant totes les evidències, l’advocat defensor només 
va poder al·legar alienació mental i van acabar declarant Déu culpable.

En què consisteix Bogumer?
És un recorregut per la història de l’URSS, des de la revolució fins a la irrupció 
del capitalisme actual. A partir del judici que comentava, inventem la història d’un 
grup que s’allibera del jou i que simbolitza les diferents fases per les quals va pas-
sant l’URSS, des del comunisme fins al capitalisme d’ara.

Ens carreguem el comunisme, ens carreguem el capitalisme… Parlem de la neces-
sitat de carregar-se totes les coses preestablertes, de rebel·lar-se constantment, 
de plantejar-se què ens té fermats i anar a la contra.

Com sorgeix la idea de fer un espectacle basat en aquests fets?
És un text que vaig escriure el 2015, juntament amb La partida. Aquest últim va ser 
seleccionat per produir-se a la Fira de Tàrrega d’aquell any i Bogumer va quedar 
aparcat. La partida era un projecte molt diferent, però ja parlava de la necessitat de 
rebel·lió del poble. I quan me n’estava informant vaig trobar aquest relat del judici a 
Déu i em va semblar l’inici ideal per començar aquesta història. I a partir d’aquí hem 
intentat fer una obra gens reaccionària, que no condemni els fets pel que va passar 
després, sinó que tingui en compte la valentia en l’acte de rebel·lar-se.

És un espectacle inclusiu. Què significa?
Des de fa set anys treballo els meus espectacles amb persones amb diferents 
capacitats. Faig espectacles de caràcter social en què ens ajuntem amb set 

Bogumer (o fills de Lunacharski) és un espectacle de dansa que es va 
estrenar al gener al Teatre de la Llotja de Lleida. La companyia Vero 
Cendoya, sota la direcció de la coreògrafa i intèrpret, compta amb 
la dramatúrgia d’Israel Solà, director de la Companyia la Calòrica 
(també val molt la pena que en seguiu la pista). L’espectacle, 
inclusiu i intergeneracional, compta amb la interpretació de 
Natalia d’Annunzio, Linn Johanson, Laia Martí Santiago, Jem 
Prenafeta, Carlos Fernández, Hansel Nezza, Anna Barrachina i Vero 
Cendoya. Una història de rebel·lions que podrem veure al Mercat de 
les Flors de Barcelona del 16 al 18 d’abril.

Amb música d’Adele Madau, espai sonor de David Solans,  
disseny d’il·luminació de Cube.bz i vestuari de Pau Aulí.
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centres, i tots els actors i les actrius tenen alguna diversitat funcional. En aquests 
espectacles, que organitzo amb Ana Barrachina i Ramon Giné, a més de buscar 
la qualitat artística prioritzem la feina social de treballar amb ells i que s’expressin 
de manera artística. Em venia molt de gust barrejar aquesta experiència amb la 
meva companyia de dansa professional. La vertadera inclusió en les arts hauria 
de passar per això, no? Per agafar unes persones que formin part de la compan-
yia amb tot el que això implica: cobrant el mateix sou i amb les mateixes con-
dicions i les mateixes exigències. Perquè, al final, d’especificitats i limitacions, 
en tenim tots.

En la dansa i el teatre busco comunicar, i això és universal. Les persones amb 
diversitat funcional també es volen comunicar. No entenc per què la inclusió en el 
nostre terreny no està més a l’ordre del dia. I la inclusió no passa només per tenir 
un actor amb síndrome de Down i tractar el tema a l’espectacle, sinó per tenir 
aquell actor perquè faci la seva feina.

9389

Vero Cendoya

La companyia és intergeneracional. Què implica?
Doncs a la nostra companyia et pots trobar des d’un nen d’onze anys fins a una 
dona a la cinquantena. Així, tot l’elenc i els col·laboradors som de generacions 
diverses i això ens enriqueix moltíssim. L’art és això, no? A més del producte final, 
és poder viure l’experiència col·lectiva. I tots hi tenim dret, tinguem l’edat que 
tinguem i l’especificitat que tinguem.

Què diries a tota aquella gent a qui encara li fa por anar a veure un espec-
tacle de dansa?
He lluitat moltíssim perquè la dansa sigui intel·ligible, perquè es pugui entendre. 
Admiro molt els espectacles que són més abstractes, ambigus, que l’imaginari de 
l’espectacle ho deixi tot en mans de l’espectador. Però el meu projecte va cap a 
un lloc diferent, precisament per acostar la dansa al públic, que és posar la dansa 
al servei d’una idea. A Bogumer he treballat amb Israel Solà, que és el director de 
la Calòrica i té una dramatúrgia teatral completament calculada, intel·ligible, narra-
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tiva... Si bé és veritat que a la dansa, encara que un personatge pugui parlar, no 
transmet per la via lingüística (o no tant) sinó amb el cos, proposem un espectacle 
que no és difícil de seguir per part del públic.

Hem intentat ajuntar la paraula amb el cos, amb la idea i també amb l’humor, que 
per nosaltres és molt important.

Per què l’humor?
Em surt, encara que intenti fer coses solemnes. Deu ser una cosa personal, fami-
liar... L’humor sempre ha estat per mi una manera d’escapar-me. És una via plena 
d’emocions i molt real per mi. Fer una altra cosa quedaria fals. Fins i tot en els 
moments més tràgics sempre m’ha sortit la rialla. L’humor és una porta a una nova 
realitat, i precisament en aquests dies és més necessari que mai, dona una capa 
nova de significat a les coses.

Què en penses, dels espectacles familiars?
Seré mare aviat i m’estic plantejant en el futur fer algun espectacle familiar. De to-
tes maneres, alguns dels meus espectacles, per la part visual, han atret els infants. 
Tinc clar que quan ho faci, no els vull infantilitzar i els vull tractar com a iguals. 
Encara no m’hi he posat.




