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Parc d’atraccions
EDITORIAL

Fa pocs anys vaig tornar a trepitjar un parc d’atraccions amb la mateixa excitació 
de quan era petita: els nervis d’escollir per quina atracció començar, de decidir 
entre gelat o crep de xocolata… Sempre m’havien encantat els cavallets amb cadi-
retes voladores, la muntanya russa, la granota, el martell, el vaixell pirata… Però, 
de cop, allà mateix on hi havia hagut l’emoció ha aparegut de gran una sensació 
inesperada. A mesura que la cistelleta de la roda s’alça, em vaig encongint fins que 
quedo feta una bola a terra i em surt un riure ridícul mentre la meva filla m’observa. 
Què ha passat?! El túnel del terror i el tren de la bruixa mai han estat els meus forts, 
però era la més valenta amb les atraccions d’altura i de caiguda lliure. El vertigen 
ha aflorat de cop, sense avisar, i noto que ha arribat per quedar-se.

Amb aquest número volem retre homenatge a aquests regnes de la diversió, uns 
espais màgics de la ciutat que s’amaguen en llocs privilegiats i que desprenen 
alguna cosa de temps passats. Podreu fer un recorregut per tots els parcs d’atrac-
cions que van formar part de Barcelona i que evoquen unes altres èpoques, al 
Mans a l’obra descobrireu un parc apte només per a adults dissenyat per Banksy, 
trobareu bona música per celebrar el bon temps i una agenda farcida de propostes 
culturistes. Mans a l’aire, que això ja agafa embranzida!

UUUUUAAAAAAAAAAAAHHHH 

El Culturista
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Amb una passejada per la Fundació Joan Miró de Barcelona n’hi ha prou per 
adonar-se que l’artista barceloní va recórrer a tota mena de tècniques pictòriques 
i escultòriques, algunes de ben curioses. Sense anar més lluny, té quadres pintats 
amb textures, té obres estampades amb la tècnica del pochoir o l’estergit i té tam-
bé immensos murals fets amb cordes. Centrant-se justament en aquests casos 
concrets, els responsables del centre han posat en marxa la iniciativa Famílies 
creatives, una proposta per experimentar l’art en família amb un doble recorregut. 
Així, a les sales de la mateixa fundació les famílies són convidades a observar 
amb deteniment com Miró va plasmar aquestes tècniques artístiques en quadres 
i murals i, una vegada a casa, a través de la web de la institució, poden passar a 
l’acció amb tallers guiats pas a pas que els permeten activar tota la creativitat i 
expressió artística. Ah! I la cosa no s’acaba aquí, perquè el resultat de tot plegat es 
pot compartir al racó de famílies del Pinterest de la Fundació, per convertir-lo així 
en una gran exposició col·lectiva.

Famílies creatives 
Per: Martí Crespo

6

ARTS PLÀSTIQUES

Fundació Joan Miró
Activitat online i presencial

Familiar
fmirobcn.org 
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Quina joia!
Per: Gemma Esteban

TALLER / ARTS PLÀSTIQUES

Museu Picasso
5 de juny a les 17 h

De 5 a 10 anys
Preu: 4,5 €

Reserva prèvia: museupicasso_reserves@bcn.cat
w110.bcn.cat/museupicasso/ca

Arriben a casa, es buiden les butxaques –o la motxilla– i els objectes insospi-
tats que poden arribar a aparèixer són dignes d’admiració. Ah! I si aquesta mania 
d’atresorar petites andròmines fos tot un art? 

Porteu els vostres petits abanderats de l’objet trouvé a aquest taller familiar del 
Museu Picasso i no els feu buidar abans les butxaques. Amb el que hi duguin (i 
amb altres materials que els facilitaran: suro, fusta, alumini…) podran crear joies 
tan especials com les que elaborava l’artista malagueny per a les seves muses. 

De la mà de la joiera Sandra Sautés constataran que, entre el grapat de macarrons 
i els metalls preciosos, s’obre un infinit ventall de possibilitats per engalanar el cos 
dels que més estimem. I és que el valor es troba en la creativitat i no pas en els 
materials! Una activitat molt especial per arrodonir la visita en família a l’esperada 
mostra Picasso i les joies de l’artista. No us la perdeu!



El Projecte Educatiu i Social de L’Auditori és un referent  
indiscutible per a escoles i famílies des dels seus inicis i un any 
més aposta per espectacles multidisciplinaris que saben  
combinar música, pintura, arts escèniques, videocreació...  
Guadiu d’una nova programació per sentir en família. NOVA TEMPORADA FAMILIAR 2021-2022

BANDA AMPLA  
6 /11/ 21

CONCERT PER A NADONS  
6/11/21, 29/01/22 i 21/05/22

MA, ME, MI… 
MOZART! 
24/11/21

CONCERTS 
FAMILIARS 
DE NADAL 
28/12/21

SOMNIS  
DE MÚSIC 
13/01/22

PICA-SO 
18/01/22

SONETS  
DE JOGUINA 
2/2/22

PLANETA 
CLARINET 
8/2/22

ULLS CLUCS 
10/03/22

VINE A CANTAR 
AMB…  
THE BEATLES!  
20/03/22

HÄNDEL 
&FRIENDS 
22/4/22

MAAAMBO! 
30/4/22

ELS COLORS DEL METALL 
10/05/22

TUTTI FAN PIU     16/3/22

ESTRENA

CANTÀNIA: 
CLARA O L’ART 
PER DINS 
20/04/22

ESTRENA

ABONAMENT FAMILIAR! 
T’oferim dues maneres d’aprofitar al 
màxim les nostres propostes amb 
l’abonament familiar de L’AUDITORI!

auditori.cat

ABONAMENT 

3  
ESPECTACLES 
Cada entrada  
et surt per 7€

ABONAMENT 

5  
ESPECTACLES 
Cada entrada  
et surt per 6,5€



Al cicle de concerts familiars al Palau de la Música, la companyia Kamalundu pro-
posa un espectacle amb cançons, jocs i danses pensades per als més petits de 
casa, amb sons i moviments fets a mida i moltes emocions. De fet, és una propos-
ta familiar a mig camí entre un espectacle musical i un taller que convida els pares 
i les mares a acompanyar els nadons en el seu despertar musical, sense presses i 
assegurant un intercanvi d’emocions a través del joc musical.

La voluntat és que la música interaccioni amb unes altres formes d’expressió ar-
tística, en aquest cas la dansa, amb l’objectiu de potenciar la curiositat, la sensi-
bilitat i la creativitat dels més petits, gràcies a les vivències i sensacions que els 
proporciona la música. 

Prepareu-vos per viure una sessió inoblidable, per a vosaltres i, sobretot, per a la 
mainada!

Zig zag, passets al Palau
Per: Vanessa Pérez
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MÚSICA / ARTS ESCÈNIQUES

Palau de la Música 
5 de juny, a les 17 i 18.30 h

D’1 a 2 anys
Durada: 45 minuts

Nadons 6 €, adults 14 €

palaumusica.cat 
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Pamela
Barret de palla amb l’ala molt 
ampla. Inspirada en els barrets 
populars que protegeixen del 
sol, la pamela era coneguda des 
dels grecs antics, i els pagesos 
l’han continuat utilitzant fins a 
l’actualitat. Es va posar de moda a 
la cort francesa al segle xviii.

Balenciaga va ser un mestre de 
la creació de tot tipus de barrets. 
Te’n mostrem alguns dels que es 
veuran a l’exposició.

Museu del Disseny

Barret bretó 
Barret de copa 
baixa, amb ala 
ampla i corba 
ascendent

Casc
Lligadura envoltant que 
protegeix tot el cap.

Pillbox
Lligadura rodona 
i de petita alçada 
que es col·loca 
horitzontalment 
sobre el cap.

#BalenciagaBarrets

Tants caps tants barrets

Exposició temporal
17.06-03.10.2021

La primera exposició internacional  
de barrets de Cristóbal Balenciaga
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Oh, pintura! Oh, pintura! Oh, pintura! Sí!!! Segur que aquesta és la reacció de molts 
petits artistes que teniu per casa, oi? Però si a més és un taller creatiu per explorar 
el fascinant món dels colors a través de la pintura i en un equipament com aquest, 
no dubteu a sumar-vos a aquest sí! 

Aquest estiu, el CaixaForum ens proposa l’activitat perfecta per satisfer durant 
una bona estona les ments més inquietes i curioses amb el repte de les conne-
xions i els laberints de color. 

El taller us convida a descobrir les noves formes de la contemporaneïtat a través 
de la pintura i el seu canvi de paradigma, perquè parteix de la idea que no po-
dem continuar pintant igual que abans si el nostre paisatge urbà ha canviat i han 
aparegut nous matisos i tonalitats. Avui, en què ens podem inspirar per pintar? 
El nostre món és industrial, sorollós i de vegades fosc, però també brillant. I tot 
això poden ser motius d’una gran plasticitat. La pintura serà l’eina per aconseguir 
extraure la bellesa d’una xarxa d’autopistes, d’un microxip o... de les canonades 
d’una fàbrica! 

No us perdeu una gran oportunitat per deixar anar l’artista que porteu a dins. 

Oh, pintura!
Per: Vanessa Pérez
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TALLER / ARTS PLÀSTIQUES

CaixaForum  
Fins al 29 d’agost, consulteu-ne horaris / A partir de 6 anys  

Durada: 45 minuts / Activitat gratuïta (amb reserva prèvia) / caixaforum.org

Proposta culturista / 04



Fins fa poc no estàvem gaire acostumats a sentir la paraula híbrid per referir-nos 
a allò que està fet per elements d’origen diferent, coses de la modernitat. Avui us 
portem dues propostes que hibriden disciplines artístiques com són, en aquest 
cas, el cinema i les arts escèniques.

El 5 de juny, a la 29a Mostra Internacional de Films de Dones, es preestrena el film 
Bon dia món, una producció francesa que parteix d’una premissa força divertida: 
es pot fer un documental sobre animals amb bestioles fetes de paper?

Amb diaris vells, cola blanca i la tècnica de l’stop motion, els directors Anne-Lise 
Koehler i Éric Serre repassen la vida de deu animalons a través d’un relat àgil i 
realment hipnotitzant. Una estètica acolorida, atractiva i aparentment inofensiva, 
que amaga un evident substrat ecologista. Tot això, acompanyat dels titelles de 
la companyia XipXap.

La segona proposta, si m’ho permeteu, és una debilitat personal. Es tracta de dos 
curts del director alemany Robert Loebel, Wind! i Link, que el 10 de juliol podreu 
veure juntament amb el col·lectiu de dansa performativa francès Linfraviolet.

Els personatges de Loebel, inconfusibles per la sensibilitat que desprenen i la seva 
estètica minimalista i intimista, dialoguen constantment, sense paraules, a través 
dels seus cossos i moviments amb els quals exploren límits i resistències. Aquesta 
naturalesa dels personatges permet que ambdós curts funcionin tan magnífica-
ment bé amb la performance col·laborativa i la dansa de Linfraviolet.
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50 ANYS DRAC MÀGIC
Bon dia, món! 

Anne-Lise Koehler & Éric Serre

Curts d’animació i dansa

Per: Enric Cerveró

Filmoteca de Catalunya
5 de juny i 10 de juliol

A partir de 5 anys 
Consulteu-ne preus i horaris

filmoteca.cat
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Dos personatges de mons diferents es troben en un planeta nou i, malgrat que 
parlen llenguatges diferents, s’acaben entenent! Com ho fan? Trobant punts en 
comú, com fan les melodies i els colors als quadres sonors.

Els quadres sonors són petites peces que combinen el ritme que marca la músi-
ca amb les possibilitats que ofereix la llum a través d’un projector. És el punt de 
trobada de l’expressió plàstica i la musical, que interaccionen en un espai ben 
proper que ens permet, més que assistir a un espectacle, viure una experiència 
plurisensorial que fa gaudir tota la família.

Muuuun és fruit del joc, de l’exploració i de la recerca sense paraules d’un llen-
guatge comú. Els sons inspiren textures i els colors i les formes inspiren melodies 
per crear, així, imatges plenes de formes, colors i sons en directe.

Muuuun
Companyia La Curiosa

Per: Clara Drudis
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ARTS ESCÈNIQUES

La Puntual
18, 19 i 20 de juny, diferents horaris

A partir de 2 anys
Durada: 40 min / Entre 7 i 10 €

lapuntual.info

Proposta culturista / 06

No us perdeu  
les activitats  
de juny i juliol  
a l’Espai  
Culturista
Sendak
Tallers infantils de fotografia, dibuix i arts plàstiques... 
Tardes de conte
Laboratori de contes
Xerrades
Formació per a adults
Clubs de lectura

I molt més!

Club  
de lectura  

per a adults: 
Quan la canalla 

dorm
Amb: Gerard De Josep

A partir del  
29 de juny. 

Espai Culturista
elculturista.cat llibreriasendak.cat

Sendak





Coneixeu l’Aula Ambiental Bosc Turull? Des d’aquí us n’hem parlat alguna vegada, 
però val la pena fer cinc cèntims del projecte general un cop més.

L’Aula Ambiental Bosc Turull és un equipament municipal al costat del Parc Güell 
centrat en la divulgació i sensibilització de la biodiverisitat urbana. Adreçat a centres 
educatius i a la ciutadania en general, ofereix continguts i pràctiques ambientals i 
sostenibles de qualitat.

Al juny l’Aula obre al públic familiar una de les activitats que fins ara només s’havien 
ofert a escoles. No n’hi ha cap dubte, famílies culturistes, estem d’enhorabona!  

L’activitat és una descoberta de l’entorn del Bosc Turull amb els cinc sentits, tot 
relacionant les nostres troballes de sons, colors, textures, formes, gustos i olors amb 
el pas del temps. En família, i seguint les indicacions dels guies que ens ajudaran a 
estimular i potenciar les nostres percepcions, podrem gaudir de l’oportunitat d’esta-
blir una comunicació 100% sensitiva amb l’entorn.

Descobrim el Bosc Turull  
amb els 5 sentits 

Per: Olga Rodríguez
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TALLER / NATURA

Aula Ambiental Bosc Turull
19 de juny Torn 1: de 10.30 a 11.30 h. // Torn 2: de 12 a 13 h.

Familiar / Infants de 3 a 5 anys acompanyats d’una persona adulta
Cal inscripció prèvia a aula@boscturull.cat  / boscturull.cat

Proposta culturista / 07



La Puntual
1, 2 i 3 de juliol a les 19 h, 4 de juliol a les 18 h

Familiar 
Durada: 45 min. / Entre 7 € i 10 €

lapuntual.info
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Quan la Companyia Jordi Bertran va néixer, grans i petits vam entrar en el món dels 
titelles de la mà d’una de les més reconegudes i prestigioses del món actualment. 
Jordi Bertran ha rebut nombrosos premis i els seus espectacles produeixen tal mag-
netisme que captiven el públic des del principi fins al final.

Power Point és un d’aquells espectacles que destil·len poesia a partir de diverses 
històries. El músic i titellaire, que fascina amb les seves mans, utilitza la música de la 
seva guitarra per donar vida a éssers que ens embadaliran. Dues boletes de porex-
pan ens explicaran visualment les seves romàntiques i divertides aventures plenes 
de tendresa i teatralitat. Power Point és un puntal d’ofici i un punt d’inflexió per a 
amants dels titelles, però també són dos punts d’emoció i d’exploració. I on creieu 
que el podreu veure? Sens dubte, com tot espectacle de titelles divertit i professio-
nal, al teatre La Puntual.

Power Point 
Companyia Jordi Bertran

Per: Ester Bueno

ARTS ESCÈNQIUES





Torna un clàssic de l’estiu barceloní. Els mesos de juliol i agost podrem gaudir de 
setze nits de pel·lícules i música en directe al fossat del Castell de Montjuïc. Entre 
la programació d’aquest esperat retorn de la Sala Montjuïc, ara amb aforament 
reduït, hi ha quatre propostes especialment indicades per als preadolescents de 
la casa. El 2 de juliol s’hi projectarà Amélie, un conte que aposta sense comple-
xos per la idealització de París de la mà d’un personatge femení que va fer fortuna 
en la seva combinació d’encant i de trapelleria. I el 16 de juliol hi tindrem Jojo 
Rabbit, una pel·lícula que ha generat un cert debat pel tractament desenfadat 
del nazisme, però que sens dubte té reclams estètics que podran fascinar els 
més joves. El 19 de juliol serà el torn de Captain Fantastic, un èxit del cinema 
indie nord-americà que es qüestiona també en to de conte l’educació i la forma 
de vida tradicionals. I, finalment, el 29 de juliol hi podreu veure en pantalla gran 
la imperdible Mujercitas, la versió intel·ligentíssima, respectuosa i innovadora a 
la vegada del clàssic que ens va donar fa un parell d’anys Greta Gerwig. Ah! I no 
teniu excusa per no arribar a temps a la pel·lícula: si hi aneu abans podreu gaudir 
d’un concert previ a cada sessió.

26
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Sala Montjuïc
Per: Andreu Gabriel i Tomàs

Sala Montjuïc
Del 2 de juliol al 6 d’agost

Familiar
Consulteu-ne preus i horaris

salamontjuic.org
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En ple estiu, la ciutat de Barcelona esdevé un dels principal focus artístics euro-
peus gràcies al Festival Grec, que des del 27 de juny fins al 31 de juliol acull prop 
d’un centenar de propostes en quaranta espais de la ciutat, amb la mirada posada 
a l’Àfrica. 

Després d’una edició marcada per la covid, la d’enguany –molt esperada!– es pre-
senta com “una explosió de llum i optimisme per guanyar terreny per a la cultura” 
des d’un doble vessant: ampliant dies i guanyant presència en unes altres zones i 
equipaments gràcies a l’oferta del Grec ciutat, més enllà del baluard de Montjuïc. I 
com ja és habitual, el festival no s’oblida dels més petits amb espectacles pensats 
expressament per a ells i el públic familiar. 

La festa familiar del Grec s’estén durant dos dies –3 i 4 de juliol– dedicats a la 
música, amb grans dosis de bon humor, en un entorn exquisit: el Teatre Grec. 
S’estrena amb  els ritmes jamaicans de l’últim disc de Reagge per Xics, Quadern 
de bitàcola, amb el qual ens conviden a solcar els oceans. L’endemà, la festa per 
al públic de talla menuda continua amb l’actuació estel·lar dels Xiula, amb una 
edició especial de l’espectacle Descontrol MParental on participaran cares i veus 
conegudes com Suu, Clara Peya i Ivan Labanda. 

Ara, si sou dels que us apassiona el circ, no us perdeu FIQ (despertat), l’aposta 
més arriscada del Groupe Acrobatique de Tanger, que combina especialitats acro-
bàtiques a partir de la música d’un popular DJ i envoltats per l’univers visual de 
l’artista Hassan Hajjaj –conegut com l’Andy Warhol marroquí–. Continuem amb 
propostes de circ, però en aquest cas posant èmfasi en l’art del clown amb Si tu 
te’n vas de la companyia Pepa Plana, a l’Ateneu Popular 9 Barris.

Els més menuts podeu provar amb l’espectacle de música i dansa immersiva Bob 
Marley for babies, al Mercat de les Flors, una producció de la Petita Malumaluga, 
que proposa enllaçar les reivindicacions racials de Marley amb la causa feminista. 
I sense marxar del Mercat, a partir de 6 anys podreu gaudir del conte especialment 
suggeridor Soc una nou, que explica les vivències d’un nen refugiat. I sense dei-
xar el teatre, però amb un canvi d’escenari, no us podeu perdre El viatge de l’Ada, 
al SAT!, sobre la identitat de gènere. 

Amants de les arts escèniques: desplegueu aquest valuós mapa de propostes 
agosarades, actuals i d’allò més estimulants que teniu al davant! Segur que no 
us les acabareu!

28

ARTS ESCÈNIQUES | MÚSICA | DANSA

Proposta culturista / 10

Festival Grec en família
Per: Vanessa Pérez

Del 27 de juny al 31 de juliol
Teatre Grec, Mercat de les Flors, SAT! Teatre i Ateneu Popular 9 Barris

Consulteu-ne els preus i horaris
barcelona.cat/grec

29
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editorialflamboyant.com

Aprofiteu la vostra passejada pel bosc per recollir 
fulles i flors ben diferents i seguir amb l’observació 
i experimentació a casa. Us proposem dues idees per 
conservar-les.
Un clàssic de tot naturalista és assecar-les.  Només us 
cal tenir papers de diari, cartró, llibres i una mica de 
paciència. 
1. Agafeu amb cura les flors i fulles i col·loqueu-les entre 
fulls de paper de diari i després a l’interior de dues làmines 
de cartró.
2. Busqueu el llibre més gruixut i pesant que tingueu per 
casa i deixeu-ne caure tot el pes sobre les flors. 
3. Espereu un parell de setmanes per veure’n el resultat
4. Ara podeu fer un herbari i anotar el nom de cada planta, una 
postal per regalar, observar-les damunt una taula de llum, etc. 
Compara’n les formes, el tacte, l’olor... Pots trobar algunes 
idees al final de l’àlbum.

Una altra opció per conservar les flors és congelant-les. 
Descobrireu que les flors conserven més el color que 
assecant-les.
1. Repartiu les flors i fulles en un glaçonera.
2. Afegiu-hi l’aigua i poseu la glaçonera al congelador 
durant un dia.
3. Espereu un parell de setmanes per veure’n el resultat
4. Ara ja podeu veure què ha passat, com han quedat les 
flors, què passa quan es va desfent el gel… si hi poseu una 
mica de sal veureu com s’enganxen els glaçons florals i 
podeu fer-ne construccions. 

Segueix el rastre d’un 
animal, observa la vida 
que hi ha sota una pedra, 
escolta la remor de l’aigua, 
nota el sol a la cara.

Acompanya’ns en aquesta 
passejada i gaudeix de la 
natura en família.

 

mANUALITATllibre:
UN PASSEIG  
PEL BOSC
Mariona Tolosa Sisteré

CONSERVACIÓ  
DE FLORS I FULLES

A CASA MANUALITAT

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. 

Selecció culturista



“Mama, m’avorreixo. Què puc fer?” Arriba una edat en què aquesta frase sembla 
una cantarella. Però ja ho sabeu: és normal i, fins i tot, pot ser bona. Diuen que 
les millors idees han nascut en moments d’avorriment perquè és un estat que ens 
empeny a trobar una sortida, a badar tot estimulant la creativitat i la imaginació.

Això és el que passa al protagonista d’aquest llibre. S’avorreix i la seva mare, as-
senyada, li diu que s’espavili tot sol. A partir d’aquí el nen es pregunta per què ens 
avorrim i s’imagina situacions –algunes de quotidianes i unes altres de delirants– 
que podrien ser divertides i que, tanmateix, poden acabar sent tot el contrari. Us 
imagineu un parc d’atraccions avorrit?

Tal com ja ens té acostumats amb els seus altres títols (Ser o no ser... una poma, 
Aquest robot soc jo…), el japonès Shinsuke Yoshitake fa servir una idea senzilla 
per portar el lector cap a l’autoconeixement a través de la imaginació, l’humor i el 
riure. Un autor que no us avorrirà mai!

Me aburro
Shinsuke Yoshitake 

Pastel de Luna 

Per: Luz Verdaguer
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Encara no entenc com hi ha nens i nenes a qui els costa tant d’anar al llit, apagar 
el llum i deixar-se caure en braços de Morfeu. Potser no veuen que el silenci, la 
pau i la foscor et conviden a volar molt lluny, a viure aventures i a anar als llocs 
més divertits? I això sense ni treure’t el pijama, si no vols, com fa el protagonista 
de Luna Parc. Ell en duu un de ratlles i no és casual, ens recorda el pijamarama, la 
plantilla ratllada que donarà moviment als seus somnis. 

I de la mà del nen en pijama ens endinsarem en el seu món oníric i recorrerem amb 
ell un parc d’atraccions ple de llums i colors vius, un món vibrant de moviment i 
emocions. Pujarem als autos de xoc, practicarem el tir al blanc, ens perdrem per 
un laberint de miralls i acabarem a la més icònica de les atraccions, la muntanya 
russa, i amb el pijamarama jugarem a animar totes les il·lustracions.

Un llibre interactiu, original i divertit que ens permetrà conèixer una antiga tècnica 
d’animació anomenada ombro-cinéma, basada en un joc òptic que pot resultar 
francament hipnòtic.

Luna Parc en pijamarama
Michaël Leblond  

Il·lustracions de Frédérique Bertrand
Kalandraka

Per: Marta Gil
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Quan es fa de nit i tots dormim plàcidament al llit, la vida del petit fantasma co-
mença, i en aquest petit àlbum ens explica què fa durant la jornada i que tant li 
agrada. I no només gaudeix fent coses de fantasmes, i ara! Ens trobem amb un 
petit fantasma que gaudeix fent tot allò que fan els nens, que està ple de vitalitat i 
amb unes ganes de jugar i passar-s’ho bé contagioses.

I l’autor, Antonio Ladrillo, amb el seu estil ja més que recognoscible, ens encomana 
aquesta alegria a través de la simplicitat: un àlbum amb les paraules justes; un 
àlbum en el qual les línies són senzilles i no ens cal res més que els colors primaris 
i algun verd per explicar-nos-en la història. I l’originalitat de les formes i el joc de 
repetició entre text i imatge fan que sigui un d’aquells llibres que et mires i llegeixes 
amb un somriure a la cara.

Ser un fantasma és guai
Antonio Ladrillo
Fulgencio Pimentel

Per: Marina Llompart
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La Casa dels Ratolins
El Sam i la Júlia van a la fira

Karina Schaapman 
Blackie Books
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Estem d’acord que es fan llibres infantils que són meravelles? Petites obres d’art, 
en diria jo. En aquest cas l’autora d’aquesta col·lecció, Karina Schaapman, va 
construir amb les seves mans una estructura feta de caixes de cartró, amb tota 
mena d’objectes creats amb teles, capsetes de mistos, botons i sobretot amb 
molta, molta paciència. Va trigar anys a enllestir-la! El resultat és una casa de 
ratolins que utilitza l’escenografia per explicar les històries d’en Sam i la Júlia, els 
ratolinets protagonistes. Si us hi fixeu bé, no hi falta cap detall.

En aquesta aventura, en Sam i la Júlia volen aconseguir monedes per anar a la fira 
que s’ha instal·lat prop de la Casa dels Ratolins. Visiten la sastreria, la formatgeria, 
la llibreria i el seu gran objectiu, la fira.

Qui no se’n recorda, del tren fantasma o del dolç sucre filat? En Sam, la Júlia i els 
seus amics s’ho passen d’allò més bé. Si tanqueu molt fort els ulls i us imagineu 
que us feu ben petits, podeu somniar que viviu, encara que sigui només un dia, a 
la meravellosa Casa dels Ratolins!

Per: Laura Bernis

El 23 de maig del 1953 Henry Hoakes, l’artífex del parc d’atraccions de l’illa de 
Hoakes, ha desaparegut sense deixar rastre. Ningú sap què ha passat, però el 
parc està en perill i només nosaltres (els lectors) podem resoldre el misteri. Així 
comença aquesta gran aventura d’enigmes, un llibre interactiu per posar a prova el 
nostre enginy i agudesa. A les mans tenim un quadern que recull retalls de premsa, 
notes del diari de Hoakes, un mapa, una lupa i un munt de pistes i endevinalles 
que cal ordenar i resoldre per saber què ha passat i aconseguir frenar els corruptes 
promotors que volen posar fi al parc. Una combinació de novel·la d’aventures amb 
jocs d’enginy i proves d’orientació, impossible de llegir de principi a fi. 

L’illa de Hoakes ens proposa una lectura diferent que converteix el lector en un 
element actiu i imprescindible perquè la història avanci. A alguns, segur, els farà 
pensar en la mítica col·lecció Tria la teva aventura. 

L’illa de Hoakes 
Ian Friel 

Il·lustracions de Helen Friel 
Blume

Per: Infraganti
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En aquesta secció acostumen a sortir cançons o discos que tenen relació amb el 
tema de la revista pel que fa a la lletra, a la portada, als protagonistes... Però crec 
que el vincle no havia residit en el videoclip... fins ara.

Molts vam descobrir aquesta cançó a la tele, en una època que posar clips mu-
sicals era bastant habitual i fins i tot una fórmula d’èxit. Així, l’imaginari relatiu a 
les cançons sovint estava nodrit d’unes imatges concretes. En el cas del gran èxit 
de la formació barcelonina Los Fresones Rebeldes, el clip presentava la banda 
amunt i avall d’un parc d’atraccions (madrileny, per a més senyes), destorbats per 
la presència del personatge de culte Zé do Caixão, individu enigmàtic, amb capa, 
barret de copa i ungles estranyament llargues. Tot plegat, amb un to com de còmic 
adolescent, no gaire lluny de, per exemple, les aventures de Scooby-Doo i els 
seus amics. El hit ha creuat generacions i encara avui sedueix oients joveníssims. 
El secret deu ser la seva melodia accelerada, la seva execució tan imperfecta i 
atropellada com viva i les seves veus tan poc de cantant, romàntiques i arrauxades 
alhora, a l’abast de qualsevol ganàpia o vaileta amb ganes de xerinola.  

‘Al amanecer’ 
Los Fresones Rebeldes 

Spicnic

Per: Borja Barbesà

MÚSICA



42

Selecció culturista / 07

El 2006 la banda nord-americana Bishop Allen es va embarcar en un projecte 
prou curiós: enregistrar i publicar un EP cada mes de l’any i batejar-lo amb el nom 
del mes en qüestió. A excepció del d’agost, que es tracta d’un recull més llarg 
de cançons en directe, cadascun d’aquests llançaments conté quatre cançons 
noves. El de juny, potser empès per les ganes de lleure a l’exterior que aquest 
mes sol propiciar, és il·lustrat amb una muntanya russa a la portada. Les quatre 
cançons que inclou resulten un exemple prou representatiu del que oferia aquesta 
banda, actualment inactiva: pop innocentot, en un bon sentit, lluminós sense cau-
re en optimismes babaus i tot a diferents velocitats, per fer-ho més amè. Resulta, 
doncs, una bona porta d’entrada per descobrir un grup que va tenir una trajectòria 
de perfil més aviat discret, però ben reivindicable, amb un petit pic de popularitat 
l’any següent amb l’encantador The Broken String, i que creiem que resulta ade-
quat (re)descobrir en família. Ah, informació de servei: a les plataformes digitals, 
les cançons d’aquest EP sovint apareixen aplegades a la recta final del recull EP 
Collection Vol. 2. 

‘June EP’ 
Bishop Allen

Autoeditat

Per: Borja Barbesà

MÚSICA



UNICEF es crea a les Nacions 
Unides per proporcionar 
subministraments i 
assistència als infants després 
de la Segona Guerra Mundial. 
Comença formant part de les 
Nacions Unides i com a tal fa 
ús del seu logotip. 

A mesura que l’acció 
d’UNICEF s’amplia per 
cobrir altres necessitats 
infantils es redissenya el 
logotip. Ara representa el 
gest universal d’una mare 
que aixeca una criatura 
transmetent esperança, 
seguretat i alegria. 

Al logotip s’hi afegeix  
l’eslògan «unir-se per 
als infants» i posa de 
manifest el paper de 
defensa d’UNICEF en 
suport als Objectius de 
Desenvolupament del 
Mil·lenni i la Convenció 
sobre els Drets dels Infants. 

Aquí apareix el logotip 
d’UNICEF tal com el coneixem 
avui, els nous colors vius 
pretenen evocar la vitalitat dels 
infants. S’estilitza i simplifica. 
I l’emblema “mare i infant” 
es modernitza per reflectir 
una figura més genèrica de la 
maternitat/paternitat.

Tot i que es 
conserven els 
elements clau 
del 1975, la tipo-
grafia es torna a 
revisar seguint 
les tendències 
estètiques  
de l’època.

1946 1960s 1978 20082001

Amb el 40è aniversari 
d’UNICEF, es torna a produir 
un canvi. La tipografia es 
converteix en Futura negreta 
i el color passa del negre al 
blau reflex PMS. El disseny 
agafa l’estil suís de l’època,  
de caire minimalista. 

Es crea el primer logotip 
propi, un infant bebent llet 
que reflecteix l’activitat 
principal de l’organització 
en aquell moment: 
proporcionar llet als infants. 

Es fa un logotip global estàndard 
que conserva l’emblema “mare 
i infant” com a punt de la lletra 
“i” d’UNICEF. Aquesta va ser la 
primera versió del logotip d’UNICEF 
registrada a l’Organització Mundial 
de la Propietat Intel·lectual.

“Per a cada infant” s’adopta 
com a estratègia de marca de 
l’organització i passa a formar 
part del logotip. Es fa ressò del 
mandat universal d’UNICEF de 
protegir els drets dels infants 
a tot arreu i donar màxima 
prioritat als més desfavorits.

A partir de 
la recerca 
i els textos 
de Martina 
Tomassini  
and Ruthia Yi

Més enllà 
d’un logotip

@unicef_es
@unicef_cat

UNICEF España

@unicef_es

unicefESP

unicef.org

1953 1975 1986 2016



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



Scooby-Doo 
1969
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No sé si a vosatres us passa, fidels 
lectors de la secció, però a mi els 
parcs d’atraccions, a còpia de pel·lí-
cules de misteri i terror que tenen el 
mal costum d’ambientar-s’hi, més 
que diversió em generen aversió. I 
la cosa ja em ve de lluny, no us pen-
seu! De fet, crec que tot va començar 
quan era petit, clavat davant la tele, 
mirant les maldestres peripècies ani-
mades de l’Scooby-Doo i en Shaggy 
en castells fantasmagòrics, coves i, 
sobretot, en parcs d’atraccions. Per 
cert, sabeu que Scooby-Doo és una 
de les sèries de dibuixos més longe-
ves de la televisió? Es va començar 
a emetre el 1969! I que sigui d’aque-
lla època n’explica tant el rerefons 
com el nom de la sèrie. Resulta que 

en plena dècada de protestes con-
tra l’intervencionisme militar dels 
EUA, algunes associacions de pares 
conscienciades es van mobilitzar per 
denunciar la violència excessiva de 
les sèries animades que poblaven 
la televisió els dissabtes al matí, i la 
productora Hannah-Barbera, que 
tenia damunt la taula la proposta de 
les peripècies del poruc gran danès 
parlador i del seu amo, s’hi va fixar. 
I el nom? Segons explicava el cap 
de programació de la CBS a l’època, 
Fred Silverman, se li va acudir escol-
tant música en un avió: es veu que li 
van fer gràcia les síl·labes “doo-be-
doo-be-doo” que Frank Sinatra can-
tava a Strangers in the Night.
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El nom de Steven Spielberg, coincidi-
reu amb l’humil criteri d’aquest vos-
tre servidor, és sinònim de superpro-
duccions cinematogràfiques i d’èxits 
de taquilla sense miraments. Ja va 
passar amb Tauró el 1975, amb ET, 
l’extraterrestre el 1982 i amb l’osca-
ritzadíssima La llista de Schindler el 
1993. I també, és clar, amb un altre 
film seu estrenat el mateix 1993: Ju-
rassic Park. De les dues pel·lícules 
de la llista aptes per a tots els pú-
blics, a la primera Spielberg feia ater-
rar un alienígena a la Terra i, al cap de 
deu anys, en comptes de mirar cap al 
cel, abaixava la vista fins als fòssils 
de dinosaure amagats sota terra per 
fer-los renéixer, a través de tècniques 

de reconstrucció d’ADN i clonació –i 
uns bons efectes especials!–, a l’illa 
centreamericana de Nublar. Ja trans-
formada en un arriscat parc temàtic, 
era qüestió de temps que tot l’experi-
ment s’escapés de les mans de l’em-
presa impulsora. Per sort, a Spielberg 
no se li va escapar el film de les mans 
i, per exemple, va eliminar amb bon 
criteri el final que proposava la novel-
la homònima de Michael Crichton en 
què es basava: la destrucció de l’illa 
a mans de les Forces Aèries de Costa 
Rica… un dels poquíssims països del 
món que va abolir l’exèrcit a mitjan 
segle xx (gràcies a un president d’ori-
gen català).

Jurassic Park 
1993



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



DISMALAND 
Bemusement Park 

Banksy
2015

Us imagineu un parc d’atraccions no apte per a nens i nenes? Doncs va existir 
i us asseguro que va ser d’allò més sorprenent! Els seus visitants no podi-
en esperar trobar-hi l’univers amable i endolcit al qual ens tenen acostumats 
aquests regnes de la diversió. De fet, l’artista Banksy va voler crear un món 
sinistre i inquietant per sacsejar consciències.

Construït en un recinte abandonat del sud d’Anglaterra i inspirat en Dis-
neyland, Dismaland va ser una obra d’art efímera que va durar cinc setmanes 
i en la qual van treballar prop de seixanta artistes de tot el món. L’objectiu era 
denunciar alguns dels problemes i greus situacions de la nostra societat actu-
al a través de l’art. Malgrat tot, pretenia ser un lloc divertit i sobretot anàrquic!
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Joc de paraules
En anglès, dismal significa 
depriment, així que era com 
anar a Deprimilàndia. 

Prohibit el rosa
Les princeses viuen 
en castells grisos i 
mig derruïts. Vaja, 
amb ben poc confort!

Atraccions macabres 
Una d’elles consistia  
a jugar a conduir vaixells  
amb immigrants.  
Déu n’hi do...

‘Top secret’ 
Els artistes no sabien en 
quin projecte treballaven 
fins dos dies abans d’obrir 
el parc. Quin misteri!
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Mans  
a l’obra! 

Sabies que...?
les entrades es van 

exhaurir en pocs dies i 
molta gent es va quedar 

sense poder-hi anar?

TOP SECRET
TOP SECRET

I  AM�
AN  

IMBE--�
CILE

I  AM�AN  IMBE--�CILE

I  AM�
AN  

IMBE--�
CILE

I  AM�AN  IMBE--�CILEI  AM�
AN  

IMBE--�
CILE

I  AM�
AN  

IMBE--�
CILE

I  AM�
AN  

IMBE--�
CILE





No hi ha parc d’atraccions sen-
se roda que gira i que t’enlaira per 
agafar perspectiva. Petit Collage 
ens proposa un joc simbòlic per 
exercitar la psicomotricitat fina. Feta 
de fusta, amb tres cabines, una per 
a cada passatger. Us animeu a fer 
girar la manovella? Com deien els 
Sopa de Cabra, la roda va girant i 
no els pararàs!

Roda  
de fusta

petitcollage.com 
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Joguines
Per: Ginesta Llorca

01

Prepareu bé els quàdriceps, con-
centreu-vos en l’equilibri, agafeu-
vos bé de les dues banyes i a saltar. 
Botar i botar sense parar i després 
tornar a rebotar. Ratatam recupera 
un clàssic incorporant la tendència 
brilli-brilli del moment. La pilota es 
pot inflar segons l’edat de l’infant. 
Teniu quatre colors per escollir!

Pilota  
per saltar
ratatamkids.com

03
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Una passejada amb el cotó de sucre 
agafat d’un bastonet amb una mà 
i uns quants caramels a l’altra. Els 
Bonbecs us donen la benvinguda! 
Guanya qui aconsegueix més cara-
mels a la seva carta. Groc, taronja, 
verd, blau i vermell són els colors 
que poden sortir quan tires el dau. 
Qui serà el més gourmand?

Loto  
Les Bonbecs 

moulinroty.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



Primer punt FO-NA-MEN-TAL d’un dia al parc: la hidratació. I no penseu en alcohol 
de baixa graduació per suportar les cues infinites o la cridòria constant. No, esti-
mats: estic xerrant d’aigua pura, fresca, simple i per a tota la família. Estic xerrant 
de pujar a totes les atraccions aquàtiques per esquitxar-mos una mica i, també, de 
tenir localitzades les fonts i beure tot el que faci falta. 
Hem trobat un estri que es convertirà en un imprescindible dissenyat amb un toc 
d’humor, funcionalitat i estètica per l’estudi israelià Peleg Design. I en temps de 
virus escampats a tot arreu, aquest elefantet pot ser la solució per a aquells que 
encara no saben beure a galet sense amorrar-se a l’aixeta. Un elefant per a cada 
nin i ja ho tenim solucionat!
peleg-design.com

6362

1.

Aventura, emoció i diversió.  
Els tres leitmotiv de qualsevol parc d’atraccions amb cara 
i ulls són garantia de nins excitats i papallones a la panxa 
des del moment que pronuncies les paraules màgiques: 
“Dissabte anirem al TibidaboPortAventura (Qualsevol 
AltreParcQueEncaraDesconec)!” Només d’escriure-

ho me n’han agafat ganes fins i tot a jo, perquè tenim 
qualcú a casa que encara no n’ha trepitjat cap. Potser és 
el moment d’aprofitar el bon temps i la reobertura de la 

diversió per a tota la família i fer un pensament! 

Recomanació de mare experimentada: no aviseu del 
pla estratosfèric fins que sigueu dins el cotxe. O si no 

vos podeu aguantar, fins a la nit abans (amb el risc que 
no dormi ningú de l’excitamenta!). Les inclemències 
meteorològiques o un mal de panxa inesperat poden 

fer-vos canviar de plans, i puc assegurar per experiència 
que les altes expectatives d’un dia a un parc d’atraccions 

fan que una anul·lació suposi un trauma infantil pels 
segles dels segles. Tot i que després d’aquest llarg any 

pandèmic la capacitat d’improvisació l’hauríem de tenir 
ben desenvolupada grans i petits! 

A partir d’aquí, per tal de sobreviure a tot el que un dia 
al parc d’atraccions suposa, equipau-vos de la millor 

manera possible… La paciència i el bon humor,  
també els heu de dur posats de ca vostra! 

Per: Pema Maymó



L’altre bàsic de supervivència d’una 
jornada familiar al parc d’atraccions: 
la gorra i… la crema solar!!!! I com 
que ja sabem les dificultats i renecs 
infantils a l’hora de ser empastifats de 
crema, la proposta és que proveu les 
cremes Mamma Baby. 
Tots els productes d’aquesta far-
macèutica italiana estan formulats 
amb extractes vegetals procedents 
d’agricultura ecològica i lliures de co-
lorants, silicones i parabens, a més 
de ser testats dermatològicament. 
I recordeu: si són bons per a la pell 
dels vostres petits, són bons per a la 
vostra! Que el sol, als parcs d’atracci-
ons, ataca tothom!
I què podem dir del packaging? Ningú 
es pot resistir a un cucurutxo de gelat 
i menys encara si és en esprai! Pim-
pam, protecció 50 assegurada i una 
estona més de diversió sense conse-
qüències per al dia següent!
lineamammababy.net
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2. 3.
Si voleu ser uns autèntics professi-
onals, l’enveja d’altres pares i tiets 
i superar la nyonya de després de 
dinar… la solució la podeu dur amb 
vosaltres des de casa! Per què no 
agafau la cadireta plegable i vos 
acomodau a l’ombra d’un arbre men-
tre l’altre adult (perquè sempre hi ha 
d’haver COM A MÍNIM un altre adult) 
fa cua amb els nins infatigables? 
L’Spaghetti Beach Chair és un ho-
menatge al plat més italià del món. 
Una cadira plegable exclusiva per al 
MoMa de Nova York, feta d’alumini 
ultralleuger que la converteix en la 
cadira perfecta per dur a la platja, 
al parc o per seure al pati de casa. 
I té fins a sis posicions! Vos pareix 
una mica exagerat? Provau-ho i me 
contau.
Important! Recordau de fer torns. 
Que el dia ha d’acabar tan alegre i 
feliç com ha començat...
store.moma.org 



El concepte de parc d’atraccions, a Barcelona, 
és sinònim sí o sí de Tibidabo. I hi ha un motiu 
ben clar: des del 1901, el lloc més alt de la serra de 
Collserola és coronat per una infinitat d’atraccions 
per a petits i grans. 

Les atraccions  
de Barcelona

Text:  

Martí Crespo

Entrada de l’antic Casino  
de la Rabassada

Per la ciutat
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Però no ha estat, ni de bon 
tros, l’únic exemple de parc 
d’atraccions a la ciutat. Potser 
alguns de vosaltres encara 
teniu ben present, per vivències 
personals o per memòria 
familiar, el que hi va haver a la 
muntanya de Montjuïc del 1966 
al 1998, construït sobre l’actual 
jardí de Joan Brossa i els antics 
barris de barraques de Maricel 
i Tres Pins i ple de cavallets, 
avions mecànics, autos de xoc i 
una muntanya russa amb vistes 
privilegiades a la ciutat. Però 
sabeu què? En l’últim segle i 
mig n’hi ha hagut com a mínim 
mitja dotzena més!
Sorpresos? Doncs una altra sorpresa 
majúscula. Si camineu pel passeig de 
Gràcia i us quedeu bocabadats da-
vant la façana de la Pedrera, heu de 
saber que entre 1853 i 1872, abans 
que Antoni Gaudí aixequés una de les 
atraccions turístiques per excel·lència 
de Barcelona, en aquesta illa de cases 
i set més de tot el passeig s’estenien 
els Camps Elisis, el primer parc 
d’atraccions de la ciutat! Increïble, 
no, imaginar-se tot aquest espai amb 
jardins i atraccions de tota mena? 
Doncs més sorpreses, va! Si sou una 
d’aquelles famílies excursionistes a 
qui els agrada perdre’s pels camins 
de Collserola, us recomanem que us 
fixeu per la zona alta de l’Arrabassada 
en unes restes d’edificis plenes de 
males herbes. Són les de l’antic Gran 
Hotel de la Rabassada, construït en 
paral·lel al veí parc del Tibidabo i que 
es va ampliar el 1911 amb un casino 
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i una zona d’atraccions per a la bur-
gesia barcelonina que incloïa una 
espectacular muntanya russa (Scenic 
Railway) i un tobogan d’aigua (Water 
Chute). El 1934, en plena República, 
va tancar definitivament les portes i tot 
plegat va quedar engolit per la natura.

A l’altre extrem de la ciutat –i també 
de la societat–, les classes populars 
van poder gaudir durant el mateix pe-
ríode (1911-1926) del Saturno Park, 
instal·lat al bell mig… del parc de la 
Ciutadella! Sí, allà on moltes famílies 
s’esbargeixen el cap de setmana amb 
els parterres de gespa, les barques 
del llac, el zoo o la fantàstica ludo-
teca, hi havia fa cent anys des d’una 
pista de gel fins a cavallets elèctrics, 
passant per les tres atraccions estrella 
del parc: les muntanyes russes de Los 
Urales, la Water Chute (a la zona del 
llac, és clar) i El Tobogán. I a la Diago-
nal, amb una extensió molt més gran 
que la d’ara, l’enjardinat Turó Park va 
acollir del 1912 al 1927 més muntan-
yes russes, pistes de patinatge i fins i 
tot una aeroestació per a globus ae-
rostàtics!

Acabem el recorregut al Paral·lel, 
l’avinguda dels teatres, on del 1935 
al 1990 hi va haver les Atracciones 
Apolo, de les quals només que-
da el record de la sala de ball, una 
casa d’escurabutxaques i un tea-
tre amb el mateix nom. Enrere han 
quedat, malauradament, atraccions 
tan fantàstiques i innovadores com 
l’Autòdrom, amb què el públic podia 
recórrer amb cotxe estàtic ciutats 
conegudes del món, i les Coves del 
Drac, una muntanya russa subterrà-
nia! Us ho imagineu!?
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:  
1 i 2. Ciutat Saturno; 3. Atracció del Casino 
de la Rabassada; 4. Tobogan de Montjuïc;  
5. Vista general del Casino de la Rabassada: 
6. Entrada del Casino de la Rabassada  
i 7. Restes abandonades de l’antic Casino.
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Parc 
d’atraccions 
reciclat

Per:  

Carla Marin

Cridar fins a quedar-te sense veu a la muntanya russa, tenir la 
sensació que per uns instants voles al Diavolo, saltar fins a més 

no poder als llits elàstics, veure com el teu cos es deforma a la sala 
dels miralls, fer una visita a aquella bruixa que viu en un castell 

terrorífic... i acabar el dia explicant que bé que t’ho has passat 
assegut en un banc menjant-te un gelat!

Qui s’apunta a passar un superdia al parc d’atraccions? Som-hi!

Necessitem: 
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Diferents materials  
per reciclar (tubs de 

paper, malla de taronges, 
oueres, escuradents,  
taps, plomes, cartró, 

palets de fusta...)

PinturaTisores o cúter Retoladors

Fil o goma  
elàstica

Silicona  
calenta

Cinta adhesiva  
decorativa

01. Fes una gran recol·lecta de 
materials per reciclar, com més variats 
millor. Pots anar guardant coses durant 
uns quants dies o bé demanar als 
familiars, amics i fins i tot veïns que  
et guardin algunes coses.

02. Com sempre, abans de 
començar fes-te un esbós de com 
t’agradaria que fos el teu parc 
d’atraccions, quines són les atraccions 
que vols que tingui, quins colors faràs 
servir, etc.

03. Comença a construir a poc a 
poc les atraccions combinant, retallant 
i encolant els diferents materials 
que hagis recopilat. Decora-les amb 
gomets, cinta adhesiva o bé pintant. 
Recorda que ha de ser un parc ben 
acolorit i divertit!

04. Col·loca cadascuna de les 
atraccions sobre un cartró gros plegat 
en angle recte, com si fessis un 
diorama. I ara que ja tens el teu propi 
parc d’atraccions, comença la diversió!  

Més informació a elculturista.cat



A les properes pàgines us proposem
manualitats per a totes les edats,

receptes fàcils, jocs de taula que s’allargaran
durant hores, experiments amb un resultat

espectacular i moltes idees més per
passar una bona estona en família. 

Si voleu enviar-nos el resultat final
o explicar-nos les vostres bones idees,

les publicarem al nostre web!

Bones idees
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Pomes  
de fira

Bones idees

39

Cotó de sucre, pomes ensucrades,  
ametlles garapinyades… La llista de pecats 

hiperglucèrics en una fira o parc d’atraccions  
és infinita. I si provem de fer unes pomes de fira  

una mica més sanes i actualitzades?

01. 
Folreu una safata amb paper de forn.
02. 
Piqueu les nous i reserveu-les.
03.  
Poseu les pomes en una olla petita amb 
aigua que les cobreixi i deixeu que bulli.
04.  
Abaixeu el foc i deixeu-ho durant deu 
minuts. Després traieu-ne l’aigua.
05.  
Poseu en un processador d’aliments 
els dàtils, la llet vegetal, l’oli de coco, 
la crema de cacauet i el xarop d’auró 
per fer la salsa de caramel. Si és 
massa espessa, afegiu-hi una mica de 
llet vegetal. Deixeu-la en un bol per 
poder sucar-hi les pomes.
 

06.  
Claveu el bastonet de fusta a cada 
poma i banyeu-les bé amb  
el caramel.
07.  
Poseu les pomes a la safata i deixeu-
les a la nevera deu minuts.
08.  
Després arrebosseu-les amb les nous 
picades.
09.  
I finalment deu minuts més a 
la nevera abans de clavar-hi 
queixalada.

Necessitem: 

4 pomes vermelles, 4 bastonets de fusta, 10 dàtils medjool, 3 cullerades de llet 
vegetal, 2 cullerades d’oli de coco, 2 cullerades de crema de cacauet,  

3 cullerades de xarop d’auró, sal, una tassa de nous.

Bon profit!

Més informació a elculturista.cat

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



L’entrevista a

Enric H. March 
HISTORIADOR I BLOCAIRE 

Per: Marina Llompart
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L’entrevista
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Enric H. March 

Quan et vas començar a interessar per les fires, els parcs d’atraccions i els 
espectacles itinerants?
Suposo que l’interès l’he tingut de sempre, però com a historiador urbà de Bar-
celona la constatació de l’existència i la desaparició de tants parcs a la ciutat 
m’ha portat a conèixer-los una mica millor. De tota manera, l’interès real sorgeix 
del descobriment d’atraccions marginals que no consten en cap història ni dels 
espectacles ambulants ni del circ.

Quin va ser el primer parc d’atraccions del qual es té constància? (en el con-
text català o internacional)
Els parcs d’atraccions tenen l’origen en les fires comercials temporals de l’edat 
mitjana, però el primer parc d’atraccions entès com a recinte tancat és el Sea 
Lion Park de Coney Island (Brooklyn, Nova York), inaugurat el 1895. En el cas de 
Barcelona, l’equivalent seria el Tibidabo (1901). Però tant un cas com l’altre són 
l’evolució dels jardins urbans i les exposicions universals de mitjan segle xix. Com 
per exemple els Camps Elisis, un immens recinte que hi havia al passeig de Gràcia, 
entre Aragó, Rosselló i Roger de Llúria.

Per què creus que les persones hem tingut la necessitat de crear aquests llocs 
ficticis?
Si ens centrem en les atraccions clàssiques, la curiositat, la por i la màgia són els 
grans atractius. Si ens hi fixem, atraccions com el laberint, les grutes misterioses, 
la baixada a l’infern, el tren de la bruixa, el castell del terror, la roda i molts més ens 
remeten a un món entre màgic, llegendari i religiós, del qual pots escapar-te sense 
pagar més penitència que el preu de l’entrada. Avui les atraccions més populars 
són les que et trasbalsen físicament, caient des de molta altura i a gran velocitat, 
perquè l’infern ja no ens fa por.

“Avui les atraccions més populars  
són les que et trasbalsen físicament,  
caient des de molta altura i a gran velocitat, 
perquè l’infern ja no ens fa por.”
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Com a professional que s’ha dedicat a estudiar parcs d’atraccions, quin és el 
més curiós?
En el cas de Barcelona, el més interessant és el Saturno Park del Parc de la 
Ciutadella, perquè recull les atraccions clàssiques i les marginals. Vindria a ser 
el nostre Coney Island i està poc estudiat, malgrat que en tenim una bona quan-
titat d’imatges. Però aviat tindrem notícia de quines eren aquestes atraccions 
marginals.

Ens pots enumerar els parcs d’atraccions o les atraccions que hi havia a  
Barcelona?
Camps Elisis (1853-1873) al passeig de Gràcia; Parc d’Atraccions del Tibidabo 
(1901); American Park (1907-1908) a Sant Gervasi; Lake Valley (1908-1916) al 
pantà de Vallvidrera; Saturno Park (1911-1926) al Parc de la Ciutadella; Casino 
de la Rabassada (1911-1934) a Collserola; Turó Park (1912-1929) a Sant Gervasi; 
Foixarda (1929-1930) i Maricel (1930-1936) a Montjuïc; Atraccions Apolo (1935-
1990) al Paral·lel; Caspolino de Gràcia (1941-2005) a la plaça de Gal·la Placídia; 
Caspolino del Paral·lel (1942-1973) al carrer Abat Safont, i Parc d’Atraccions de 
Montjuïc (1966-1998).

Per què creus que han desaparegut tants parcs i només es manté el del Ti-
bidabo?
No n’hi ha una única raó. En general, el manteniment i la fi de les concessions de 
l’espai públic que ocupaven n’ha estat la raó principal. La competència també. És 
un cas paradigmàtic la desaparició del Parc d’Atraccions de Montjuïc en benefi-
ci del Tibidabo, que en el seu moment tenia més bons padrins; i, d’altra banda, 
aquesta és la raó de la seva supervivència fins ara. També hem de tenir en compte 
els canvis d’hàbits dels barcelonins: al final de la dècada del 1970, amb la genera-
lització del cotxe privat, l’oci es busca fora de la ciutat.

En els espectacles més de caràcter itinerant o esporàdic, ens hem d’imaginar 
la típica cort de personatges grotescos que hem vist tantes vegades al cine-
ma i a la literatura? (malformacions prodigioses, dones barbudes, rareses 
explotades…)
Sí. En ciutats com París, Londres i Nova York eren molt habituals i se’n té molta 
informació. En canvi, de Barcelona, Catalunya i la resta de l’Estat no se’n sap 
res. Però hi posarem remei aviat, a aquest desconeixement. El mes de novembre 
d’enguany, Viena Edicions i l’Ajuntament de Barcelona publicaran la història que 
he escrit sobre aquest fenomen: Freak Show i espectacles ambulants a Barce-
lona (segle xviii-1939).
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Enric H. March 

Per què creus que han desaparegut molts d’aquests espais quasi onírics?
En el cas dels fenòmens humans, són espectacles que avui no serien permesos i, 
en molts casos, allò que s’entenia com a raresa avui ja no ho és. Ara l’explotació 
de les misèries humanes es fa directament a la televisió amb els reality shows. Si 
parlem d’atraccions en què es posa en risc la vida humana, també n’està limitada 
l’exhibició. Sense anar més lluny, actualment un trapezista no pot actuar sense 
xarxa; només sobreviuen en llibertat els faquirs. I, d’altra banda, els animals han 
desaparegut dels espectacles circenses.

Quin és el fenomen, relacionat amb les fires i les atraccions, més fascinant 
que has investigat?
Bé, aquesta pregunta només la contestaré a mitges perquè no vull revelar cap 
sorpresa de les que sortiran al nou llibre. Sens dubte, per mi la cosa més fascinant 
eren aquests personatges marginals de barraca de fira. Segur que tots estarem 
encantats de conèixer el nostre “home elefant” amb nom i cognoms, o qui era 
l’home salvatge que s’exhibia a la plaça de Catalunya i la cort de nans, gegants, 
dones barbudes i hermafrodites que eren exhibits a la ciutat.

Enric H. March (Barcelona, 1959) és un historiador i blocaire que té una 
certa predilecció pels parcs d’atraccions i els espectacles itinerants. Ha publicat 
els llibres Barcelona, una ciutat de vestigis (2016), El Rec Comtal. 1.000 
anys d’història (2016), Somorrostro. Mirades literàries (2018) i Barcelona. 
Anatomia històrica de la ciutat (2018), i és coautor de L’Abans de Barcelona. 
El Clot-Camp de l’Arpa. 1885-1979 (2015) i L’Abans de Barcelona. Ciutat 
Vella. 1844-1986 (2016). I si us ha encuriosit el seu bagatge, el seu pròxim llibre 
serà de lectura obligatòria.



Coneixes els beneficis  
de l’aigua de mar?
La platja , per a molts, és sinònim de diversió, banys, passejades, 
relax i sol. Però el que potser se’ns escapa és que l’aigua de mar 
també aporta a l’organisme molts beneficis a nivell físic, mental 
i emocional.  Tant de manera externa, en forma de bany, com 
interna, bebent-la. Us descobrim alguns d’aquests beneficis 
perquè els aprofiteu tota la família. 

1 EFEC TE 
ANTIBIÒTIC  
I  ANTISÈPTIC 
QUE A JUDA 
A PREVENIR 
INFECCIONS  
A LES FERIDES 

2 RELAXA ELS 
MÚSCULS I 
AFAVOREIX LA 
RECUPERACIÓ 
DE LESIONS

3 MILLORA I ALLEUJA ELS SÍMPTOMES 
EN PROBLEMES RESPIRATORIS 
(OBSTRUCCIÓ NASAL REFREDATS 
O SINUSITIS, NETE JA LES VIES 
RESPIRATÒRIES I MILLORA  
LA FUNCIÓ AUDITIVA)

4 ALLEUJA 
ELS DOLORS 
ARTICULARS 
EN C ASOS 
D’ARTRITIS  
I  ARTROSIS

5 ELS EXERCICIS 
A LA PLATJA I A 
L’AIGUA AC TIVEN 
I MILLOREN LA 
CIRCULACIÓ 
SANGUÍNIA

MILLORA 
LA 
QUALITAT 
DE LA PELL

6 RELAXA, MILLORA 
L’ESTAT D’ÀNIM, 
A JUDA A PREVENIR 
L’ESTRÈS I 
L’INSOMNI

7

L’aigua de mar,  
a diferència de l’aigua 

dolça de rius i llacs, 
conté minerals com  
el zinc, iode, potassi, 

magnesi i altres 
oligoelements que 

ajuden la nostra  
salut. 
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www.mgc.es




