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Síndria
EDITORIAL

Olor de Flit, persianes abaixades i síndria a daus a la nevera, un resum ràpid dels 
records d’estiu al poble amb els avis. I és que si hi ha una fruita que representi la 
temporada estival és la síndria.

El seu cultiu es remunta al temps de l’antic Egipte, segons les representacions 
pictòriques que s’han conservat. Es van trobar llavors de síndries en assentaments 
de més de 5.000 anys d’antiguitat a Líbia (per sort, no existia la síndria fashion). 
També se’n van trobar en tombes egípcies. Escrits del 400 aC al 500 dC indiquen 
la propagació de la síndria des del nord de l’Àfrica a totes les ribes mediterrànies. El 
seu contingut en aigua dolça per a llargs viatges es creu que va ajudar a l’expansió. 
I és que ja ho diuen: amb la síndria es menja, es beu i es renta la cara. 

A Grècia, Hipòcrates i Dioscòrides en van lloar les propietats curatives i el natura-
lista romà Plini el Vell també la va descriure captivat per la seva frescor. Artistes de 
tots els temps l’han il·lustrada, a Mèxic és el símbol nacional… Amb totes aquestes 
referències, estareu d’acord que la fruita es mereix un número de la revista!

Passeu pàgina i descobriu noves exposicions, on gaudir de bon cinema, com pre-
parar un granissat… Nosaltres, com sempre, us acompanyarem amb bons llibres, 
bona música i recomanacions variades per gaudir dels mesos d’estiu.

El Culturista

Espai Culturista
Sendak

Espai
Culturista 
Sendak

Grassot 42
08025 Barcelona

Llibres, exposicions, joguines,  
espai de creació, tallers familiars...

Vine a 
conèixer  
el nostre 
nou
espai! 
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Si algú ens pregunta per la manera d’introduir els infants en l’art contemporani, 
la nostra resposta és: porteu-los a conèixer l’obra d’Antoni Tàpies. Ben mirat, si 
ens feu la mateixa pregunta pensant en adults, la resposta seria la mateixa. I ja 
que hem decidit no fer equilibris, encara ens arriscarem més. Si simplement ens 
demaneu per on començar amb l’art, endevineu la nostra resposta?

I és que sí, mirar, jugar i pensar tot acceptant la invitació del Mestre és sempre 
un encert.

La Fundació Antoni Tàpies ens proposa fer una visita en família de manera autò-
noma amb l’ajuda d’una guia molt especial que trobareu dins un sobre groc a la 
seva llibreria. Parlem de Sobre Tàpies, un joc d’observació ple d’eines que ens 
ajudaran a veure les coses invisibles. Màgia? Potser una mica sí, i el mateix Antoni 
Tàpies ens revela el misteri al text “El joc de saber mirar”, que va escriure per a 
Cavall Fort el 1967 i que es recupera a la guia.

Ah! I com que visitar museus durant les vacances té premi, no us oblideu de demanar 
el vostre Sobre Tàpies si feu una visita a la fundació aquest agost amb tota la troupe.

Sobre Tàpies 
Per: Olga Rodríguez
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ART

Fundació Antoni Tàpies
Agost i setembre

Dijous, divendres i dissabte de 10.00 a 19.00 h; diumenge de 10.00 a 15.00 h
Familiar / 8 €

fundaciotapies.org 

Proposta culturista / 01
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Criatures submarines.  
Una aventura immersiva al fons del mar 

Per: Enric Cerveró

EXPOSICIÓ

Poble Espanyol
Fins al 12 d’octubre / De dilluns a diumenge, de 10 a 19.30 h   

Familiar / Adults des de 13 € - Infants (de 4 a 12 anys) des d’11 €
És imprescindible reserva prèvia. / poble-espanyol.com

Termòmetres disparats? Xafogor insuportable? L’estiu barceloní pot ser molt di-
vertit, però hi ha dies en què es pot fer molt feixuc. Si, superades totes aquestes 
setmanes d’estiu, encara teniu ganes de remullar-vos i ja esteu tips de la sorra 
entre els dits dels peus, de la sal marina incrustada a la pell i ben marejats per 
la fragància de coco de les cremes solars, aquesta és la vostra oportunitat: una 
capbussada virtual al fons marí!

Gràcies al Poble Espanyol i a Layers of Reality, un dels col·laboradors habituals del 
projecte d’experiències immersives de l’Ideal Centre d’Arts Digitals, us estalviareu 
haver de posar-vos el vestit de neoprè, els quilos de les bombones d’oxigen i les 
hores de classes de preparació, i us podreu submergir a les profunditats del mar 
Mediterrani.

A més de l’aventura immersiva, en què us convertireu en els protagonistes de l’ex-
ploració i el descobriment de les criatures abissals, reflexionareu en família sobre 
la urgència i la imperiosa necessitat de protegir el fons marí.





Famílies, esteu preparades per a una nova aventura a la Fundació Miró?

El món que Joan Miró pinta es caracteritza pels colors vius, les línies, els elements 
del cel... Però sobretot és una invitació a fer volar la imaginació: un blau que va a 
buscar un groc, una estrella que canta a una lluna prima, una dona que parla amb 
un ocell...

A la Fundació Joan Miró ens conviden a escoltar algunes de les històries que es 
poden llegir dels quadres de l’artista i ens acompanyen, a través del cos i la veu, 
a descobrir-ne de noves. Contes que ens parlen dels personatges dels quadres 
i als quals podrem donar vida nosaltres mateixos posant-nos mans a l’obra amb 
llapis, sons i moviments.

Una proposta per visitar les sales, la terrassa i el pati de la fundació amb la millor 
companyia i feta a mida per als més petits de casa! Necessiteu més excuses per 
viure un cap de setmana d’allò més culturista?

Univers Miró
Per: Marta Rosell Chust
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ART / TALLER

Fundació Joan Miró 
Dissabtes 7 i 28 d’agost i 11 de setembre de 2021, a les 17.30 h
Diumenges 15 d’agost i 19 de setembre de 2021, a les 11.30 h

De 3 a 5 anys (acompanyats) / Durada: 1 h / 7 €, 6 € Carnet Famílies, 4 € amics Fundació
fmirobcn.org 

Proposta culturista / 03 / 04
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Si tens entre 3 i 8 anys has de saber que estàs a punt d’estrenar-te en el món 
de les exposicions temporals. El Museu de Ciències Naturals de Barcelona ha 
pensat la millor proposta per a aquest bateig cultural: una mostra plena de jocs 
interactius i multimèdia sobre les cries dels animals. Igual que tu, els bebès ani-
mals neixen, aprenen i es van fent autònoms. Compara els teus progressos amb 
els de les tortugues, els gripaus o els tigres de la teva edat. Descobreix com els 
hipopòtams acabats de néixer mamen sota l’aigua, com la colobra s’espavila per 
menjar i protegir-se tota sola quan surt de l’ou, o com el bebè coala neix amb la 
mida d’un bombó i s’aixopluga en una butxaca del ventre de la mare. Durant el re-
corregut, tot fet a la teva mida, descobriràs històries reals i mil anècdotes insòlites, 
curioses i emocionants sobre el desenvolupament animal. Sens dubte, quan surtis 
del museu t’hauràs fet una mica més gran.

Bebès animals
Per: Marta Grau

EXPOSICIÓ / CIÈNCIA 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
Fins al 8 de maig de 2022

De 3 a 8 anys
Preu: normal: 6,5 € / reduïda: 4,50 €

museuciencies.cat



Durant els mesos d’agost i de setembre podreu refrescar-vos a la Filmoteca de 
Catalunya mentre gaudiu amb una selecció de pel·lícules pensada per a tota la 
família.

A l’agost els zombis no fan vacances i els sembla un bon mes per engegar una 
lluita contra els mortals (Dixie eta matxinada zonbia, 2014). Si teniu ganes de vi-
atjar, podeu anar a la Gàl·lia, on Cèsar vol construir un barri residencial romà d’allò 
més luxós (Astérix: Le domaine des dieux, 2014); o creueu l’Atlàntic i aneu a Las 
Vegas amb Tadeo Jones i Sara Lavrof i visiteu plegats els discos d’or del collar del 
rei Mides. Hi ha qui prefereix fer esport i compartir el temps amb els animals: en 
aquest cas us podeu deixar endur per la màgia dels moviments impossibles de 
Charles Chaplin (The Circus, 1928) i per l’amor incondicional del Trasto, un gos 
que no coneix els problemes fins que la seva propietària es mor i es queda sense 
llar (Trouble, 2019).

Al setembre ens arriben històries de superació, d’emocions i, per què no dir-ho, 
de pensar en noves malifetes, com li encantava de fer a l’Emil, fins que el tanquen 
al magatzem de la llenya i aprèn a tallar figures de fusta (Emil & Ida i Lönneber-
ga, 2013)! Qui també ha de desenvolupar l’enginy per sobreviure és novament 
Chaplin, aquesta vegada lluitant contra el fred, la gana i la desesperació d’una 
manera que ens fa riure sense parar (The Gold Rush, 1925). Tant el pingüí Mauri-
ce, criat com si fos un tigre (Les As de la Jungle, 2017), com la Sam, que passa de 
nena a adulta molt més ràpidament del que voldria (Hiernamaals, 2019), hauran 
de superar algunes adversitats que la vida els té preparades.

Sabeu quin és un bon antídot per superar les adversitats? El cinema!

12

CINEMA 

Proposta culturista / 05

Estiu  
a la Filmoteca

Per: Clara Drudis

Filmoteca de Catalunya
De l’1 d’agost al 25 de setembre

Familiar
Consulteu-ne preus i horaris

filmoteca.cat
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D’entre totes les accions programades per als mesos d’agost i setembre, no us 
perdeu el bibliocasal (es fa en vuit biblioteques i cal inscripció prèvia!) per a infants 
de 6 a 12 anys, i compta amb una programació lúdica i creativa al voltant de la 
promoció de la lectura.

I atenció, que això no és tot! Aquest mes d’agost a les biblioteques obertes troba-
reu tallers de descoberta, contes, música i llibres a escena. No deixeu escapar 
l’oportunitat d’aprendre a fer un titella o un ninot de drap a partir d’un mitjó vell, 
començar un hort urbà, crear a partir de bosses de plàstic o fabricar joguines 
amb envasos, marcar el ritme amb percussió i, fins i tot, convertir-vos en autors 
de còmic. També podreu explorar una altra manera de fer fotos a través de la 
cianotípia: a partir d’objectes diversos n’obtindreu el negatiu i on no deixem pas-
sar els raigs UV.  O descobrir la tècnica de brodat japonès sashiko… i no cal que 
sapigueu cosir!

No us ho acabareu... Així, doncs, visca l’estiu!

100% Estiu 
Per: Vanessa Pérez

TALLERS / ART / LITERATURA / CIÈNCIA

Biblioteques de Barcelona
Del 2 d’agost al 9 de setembre

De 6 a 12 anys 
Activitats gratuïtes 

Amb inscripció prèvia 
ajuntament.barcelona.cat/biblioteques
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Aquest estiu, l’activitat a les Biblioteques de Barcelona no s’atura. De fet, durant 
els mesos de juliol, agost i setembre es programen més de cinquanta activitats i 
bibliocasals amb la lectura i l’escriptura, les arts, la ciència i la tecnologia com a 
teló de fons. Així mateix, i de manera excepcional, vint biblioteques de la ciutat 
estaran obertes durant tot el mes d’agost, la major part als districtes de Sants-
Montjuïc, Sant Andreu i Nou Barris. 



FUNICULAR  
DEL TIBIDABO

1901 
A mitjans del 
1900 començaven 
les obres de 
construcció del 
primer funicular 
d’Espanya. El 3  
de juliol de 1901  
el funicular va fer la 
primera ascensió, 
però la inauguració 
oficial no fou fins  
a finals d’octubre 
del mateix any.

Els primers vehicles 
del funicular 
estaven fets de 
fusta i disposaven 
de 5 compartiments 
en un únic vagó, 
repartits entre les 
classes preferent  
i general, amb una 
capacitat màxima 
de 80 passatgers 
per comboi.

2019
A la tardor del 2019, 
l’antic funicular va  
fer el seu últim 
viatge abans de 
donar pas a una nova 
etapa transformat en  
la Cuca de Llum.

1922
Amb la imminent 
celebració de 
l’Exposició Universal 
de l’any 1929 es va 
decidir duplicar 
la capacitat del 
funicular, afegint  
un vagó a cada 
tren, canviant-ne 
la maquinària i el 
cable. La reforma 
va permetre 
transportar 150 
persones cada  
10 minuts. 

1958 
El 10 de gener del 
1958, el primer 
funicular va fer  
el seu últim viatge,  
es va iniciar una 
renovació  
i modernització 
total de la 
maquinària, via i 
cotxes. 

Tres mesos més 
tard, engegava 
un nou funicular, 
les carrosseries 
de fusta es van 
substituir per 
carrosseries 
metàl·liques.  
Va permetre passar 
de 1.040 a 1.624 
viatgers per hora. 

1960 
El 20 de febrer del  
1960 es va posar 
en marxa una nova 
maquinària de tracció 
que va reduir 4 minuts  
la durada de cada viatge, 
abans n’eren 8. 

2006 
Es va tancar amb la 
intenció de renovar el 
cable i la maquinària de 
tracció per duplicar la 
freqüència dels viatges i 
capacitat de transport 
i el 2007 es va reobrir.

2021 
El nou funicular té un disseny innovador que  
permet gaudir d’una visió panoràmica de la ciutat  
i augmentar la seva capacitat a 252 persones  
per viatge. També és més ràpid: redueix el temps  
de viatge a només 3 minuts.

La Cuca de Llum 
es converteix 
en la primera 

experiència del 
Tibidabo i el primer 

contacte amb la 
biodiversitat de la 

muntanya. 

la màgia!On començaLa Cuca de Llum120 ANYS  
TRANSPORTANT-NOS  
AL PUNT MÉS ALT  
DE BARCELONA



La Makoto és una noia molt trempada i espontània que surt escopetejada cada dia 
cap a l’institut amb bicicleta. La seva vida de barri, que consisteix principalment a 
compartir estones jugant a beisbol quan surt de classe amb els seus amics Chiaki 
i Kousuke –amb els seus desitjos i preocupacions–, és força normal i rutinària, fins 
que un esdeveniment insòlit ho canvia tot. La nostra protagonista descobreix que 
és capaç de retrocedir en el temps quan està a punt de patir un greu accident en 
un pas de nivell! El viatge en el temps (i la possibilitat implícita de poder modificar 
els esdeveniments que són causa d’una conseqüència futura) obre tot un seguit de 
reflexions i situacions llargament explotades en el món de la ficció literària i cinema-
togràfica, i en aquest cas ens planteja una trama molt quotidiana, però alhora molt 
emotiva, marca de la casa de l’anime japonès. 

Per a aquells que no sigueu fans del manga portat a la pantalla, és una bona ocasió 
per donar-li una oportunitat i comprovar que aquest gènere nipó no està concebut 
només per a la canalla.

La noia que saltava a través del temps 
Mamoru Hosoda

Per: Joan Villarroya

18

CINEMA

CosmoCaixa
19 d’agost a les 21 h concert, i a les 22 h projecció de la pel·lícula

A partir de 10 anys / 6 €, 50% de descompte als clients de CaixaBank
cosmocaixa.org

Proposta culturista / 07

CaixaForum
Del 4 de setembre al 5 de gener del 2022

Dissabtes, d’11 a 14 i de 17 a 20 h / Diumenges i festius, d’11 a 14 h
A partir de 5 anys / Durada: 45 min

Activitat gratuïta semidirigida, amb reserva d’entrada per franges horàries
Les entrades es podran reservar a una setmana vista / caixaforum.org
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Proposta culturista / 08

Per poc que observem el nostre entorn ens adonarem que estem envoltats de for-
mes geomètriques. Gairebé tot es pot reduir a cercles, quadrats i triangles. De fet, si 
provem de fer aquest exercici ens costarà veure res més que les formes bàsiques. 
Tots les tenim incorporades al cap i es manifesten quan dibuixem i interpretem el 
món: podem dir que és un llenguatge universal.

El CaixaForum ens proposa una activitat familiar per treballar amb les formes més 
simples i universals, tal com han fet artistes de tots els temps. Més enllà de movi-
ments com el cubisme, De Stilj i la Bauhaus, hi ha hagut molts referents de l’art que 
han fet servir les formes bàsiques com a representació. 

A partir de cercles, quadrats i triangles de diferents colors i formats haurem de crear 
paisatges i comprovarem les múltiples i inexhauribles possiblitats de creació que 
ens ofereixen. 

L’ABC de les formes
Per: Infraganti

TALLER / ART





Des de fa un temps, el Castell de Montjuïc és un dels pocs espais de la ciutat on 
es pot veure circ al llarg de la temporada. Estàvem acostumades que passés du-
rant les festes de la Mercè, però ara també passa en uns altres moments de l’any 
gràcies al Festival Rebombori. Centrat en teatre per a tots els públics, proposa 
espectacles de màgia, de clown i de teatre familiar de carrer diumenge al matí 
durant tot un mes. Aquest setembre es fa una aposta especial per les pallasses!

Així, el 5 de setembre de 12.30 a 13.30 hi podrem veure la Madamme Roulette, 
un espectacle de clown de la companyia la Bleda. La Madamme se’n va de va-
cances amb tot preparat a la seva rulot, però, ves per on, les vacances no seran 
tan perfectes com ella esperava. 

I el dia 12, de 12.30 a 13.30, l’Anna Confetti ens porta A la fresca, tres personat-
ges que podrien sortir de les Teresines que busquen el lloc perfecte per plantar la 
seva cadira gegant, fer petar la xerrada i seure a la fresca. 

22

CIRC / ARTS ESCÈNIQUES

Proposta culturista / 09

Festival  
Rebombori

Per: Ione Hermosa

Castell de Montjuïc
5, 12 i 19 de setembre, de 12.30 a 13.30 h

Familiar
Inclòs amb l’entrada del Castell de Montjuïc

ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/ca

23
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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

Després de la celebració de Sant Jordi i més recentment del Llibrestiu, arriba la 
tercera gran cita literària a la ciutat: la Setmana del Llibre en Català, que enguany 
celebra la 39a edició del 10 al 19 de setembre.

Repeteix emplaçament al Moll de la Fusta, un espai molt més ampli que la tradicio-
nal plaça de la Catedral, ideal per mostrar la riquesa i diversitat de l’edició en català. 
La Setmana vol continuar afavorint com sempre el contacte directe entre llibreters, 
editors, autors, il·lustradors i lectors, i oferir totes les novetats i també llibres de fons i 
col·leccions de cada segell. I, és clar, arriba com cada any amb una àmplia proposta 
d’activitats de tota mena per a infants i adults, a les quals se sumen les tradicionals 
passejades literàries per la ciutat amb les autores i autors per descobrir els escenaris 
literaris de les seves obres. Tot plegat, amb l’objectiu final d’estimular i promoure la 
lectura en català.

Doneu un cop d’ull a la programació, culturistes, i pareu especial atenció a la secció 
familiar, amb propostes d’allò més diverses que van des d’emfasitzar la inclusivitat, 
l’autoconeixement i l’acompanyament emocional, passant per la reconnexió amb el 
medi natural, la cultura popular, les aventures, el món de la il·lustració i l’educació, 
fins a les propostes especials per als infants de 0 a 3. Tot plegat, amb l’objectiu final 
d’estimular i promoure la lectura en català.

Setmana del Llibre en Català
Per: Vanessa Pérez
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FIRA / LITERATURA / TALLERS

Moll de la Fusta
Del 10 al 19 de setembre / Familiar / Consulteu-ne activitats i horaris / lasetmana.cat

Proposta culturista / 10



No sé a casa vostra, però a la meva la fascinació entre la canalla pel llop és abso-
luta. I els d’Éditions l’Agrume –una editorial amb publicacions meravelloses!– ho 
saben prou i tenen una col·lecció protagonitzada pel llop pensada per a mans 
petites. Tot comença amb Une faim de loup, un llibre objecte desplegable amb 
boniques imatges perquè els infants omplin l’enorme panxa del llop famolenc de 
manera divertida. Tenim al davant un llibre de descoberta, en aquest cas dels 
aliments, a través del joc i l’experimentació.

Al taulell de la cuina hi ha un bolet; a sobre de les estovalles de pícnic un gran tall 
de síndria; a la nevera, una porció de formatge; damunt la taula d’un saló de te, un 
pastís de nabius... De fet, a cada pàgina la mainada agafa un aliment –tallat– i el 
col·loca dins la panxa de l’animal.

Rau-rau! Sembla que algú té gana! Ajudem el llop a omplir la panxa?

Une faim de loup
Yen-Lu Chen-Abenia & Mathilde Bel 

L’Agrume 

Per: Vanessa Pérez
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LLIBRE

Selecció culturista / 01

menuts



 / 03

Quantes coses passen en un minut, en una hora, en un dia i en un any? I quantes 
històries hi ha als llibres? I en una pàgina? I en una paraula? I quantes històries 
creieu que poden existir en una lletra? Moltíssimes! I aquest llibre ens ho demos-
tra: 27 lletres, doncs 27 històries estrafolàries amb cada una de les lletres de l’abe-
cedari. L’autor argentí Pablo Picyk és un artista i aquest àlbum una obra d’art! Amb 
els animals i les lletres com a protagonistes ens podem perdre en els seus colors 
estridents i immersius i jugar a aprendre les lletres creant les històries més diver-
tides. Cada pàgina disposa d’una gran il·lustració i una frase amb lletra de pal per 
als lectors primerencs. Una súper sandía és una meravellosa manera d’aprendre 
l’abecedari i de despertar la creativitat dels petits i també dels més grans.

Una súper sandía
Pablo Picyk 
Nuevo Nueve

Per: Laura Bernis
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Ha arribat l’estiu i, de retruc, les llargues tardes de calor mentre esperem que el 
capvespre ens porti una miqueta de fresca. Les hores s’allargassen, les cigales no 
callen i tot convida al repòs, així que busqueu una bona ombra i deixeu-vos acom-
panyar per una parella d’amics entranyable, el talp i el ratolí. Segur que les seves 
històries us faran passar una bona estona i us resultaran refrescants. 

El talp, curt de vista, elegant i entusiasta, i el seu fidel amic el ratolí, atent i de 
cor generós, seran els protagonistes de tres petites històries carregades d’humor. 
Amb ells anireu a pintar al camp, sortireu a pescar al riu i fins i tot descobrireu 
l’amor. Pàgina a pàgina els acompanyareu en les seves sortides i presenciareu 
escenes sempre divertides, perquè una cosa és el que llegireu al text i una altra de 
ben diferent el que anireu descobrint a les il·lustracions, un joc entre el que es diu 
i el que es veu que segur que provocarà més d’un somriure.

Talp i ratolí. Dies de sol és el primer de quatre volums, cada un ambientat en una 
estació, protagonitzats per aquest tàndem d’amics inseparables. 

Talp i ratolí. Dies de sol
Henri Meunier i Benjamin Chaud 

Patio

Per: Marta Gil
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Fruits i fruites
Gerda Muller 
Anima Llibres
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Poques vegades tenen ocasió els nens i nenes urbanites de gaudir de la natura 
i conèixer-ne els secrets. Com la Sofia, que viu a la ciutat i el contacte el té amb 
els seus tiets i cosí que viuen al camp. Fins que un dia ella també hi anirà a viure... 
Aquest és un llibre informatiu o de coneixements que ve a salvar aquesta distància 
i, com a tal, és excel·lent: combina la narració amb explicacions sobre moltíssims 
fruits i fruites, oferint així diferents nivells de lectura; conté informació de rigor, 
supervisada per dos jardiners i un biòleg, i s’acompanya d’un glossari complet i 
unes guardes que continuen oferint píndoles en forma de joc.

No podem acabar sense parlar de la preciosa feina de Gerda Muller, l’autora i il-
lustradora, és apassionada de la natura, ha il·lustrat més de 120 llibres infantils i el 
seu estil es inconfusible: dolç i ferm, viu, detallista i amb una paleta de colors que 
et transporta de seguida als capvespres d’estiu al sud de França.

Un llibre fons d’armari amb el qual sempre s’aprenen coses.

Per: Luz Verdaguer

Per casa meva corria un llibre dels anys 1970 que es deia Vivir otra vez. Em tenia 
captivada. Jacques Massacrier, un publicista francès de trenta-set anys, deixava 
París i l’agència per anar a fer el hippie amb la família a una casa abandonada 
d’Eivissa. El llibre explica tot el que cal per començar una nova vida. Ara Errata 
Naturae publica La vida en el campo, una guia il·lustrada de tot el que necessiteu 
saber si a casa vostra els ha agafat la fal·lera de fugir de l’urbs i es volen instal·lar 
en plena natura. 

Hi trobareu des de diferents tipologies de tancats per al bestiar fins a la manera de 
preveure el temps o de saber si un ou està passat submergint-lo a l’aigua. També 
hi ha receptes de cuina, maneres d’apilar la llenya, instruccions per construir una 
torre plantapatates i un extens vocabulari relacionat amb el camp. I si de moment 
continueu en contacte amb l’asfalt, us proporcionarà un coneixement infinit per 
saber distingir un carbassó d’un cogombre i no fer el préssec. 

La vida en el campo 
Julia Rothman 
Errata Naturae

Per: Infraganti
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L’accés a l’aigua és un dret universal i UNICEF porta molts 
anys fent que això sigui una realitat. Gràcies al projecte 
Gota a gota, cadascuna es converteix en accés a aigua 
potable, programes de sensibilització sobre la higiene 
i la distribució de materials així com instal·lacions de 
sanejament, especialment en situacions d’emergència. 

Milers de nens, nenes i adolescents han participat a les 
curses de gotes des del seu inici el curs 2008-2009 i, 
des d’aleshores, estudiants de totes les edats han pogut 
conèixer més de prop el dret a l’aigua i a l’educació, 
aportant les seves gotes per secundar la feina d’UNICEF.

75 anys treballant 
per fer arribar aigua 
a tots els infants  
del món

Gotes,  
la cursa solidària

Kolasata Banda, de 12 
anys, extreu aigua d’un 
pou gràcies a una bomba 
hidràulica manual.  
El pou el va instal·lar 
UNICEF a Malawi.

Gota a gota

@unicef_es
@unicef_cat

UNICEF España @unicef_es

unicefESP

unicef.es/cat/educa

www.unicef.es/cat/educa/
blog/organitza-cursa-solidaria-
escola-gotes

#gotesUNICEF
+ solidaritat

+ esport
+ educació

T’animes  
a organitzar  
una cursa de 

gotes a la teva 
escola?
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Acostumats que els tòpics del rocanrol vagin associats normalment a estils de vida 
poc sans, resulta cridaner que un músic animi la gent a dur fruita als seus concerts. 
Això és el que sol fer l’uruguaià criat a Queens Juan Wauters. “¡Traigan fruta!”, diu 
en xarxes socials i textos promocionals dels seus xous. I dono fe que hi ha qui en 
duu i, en alguna petita pausa, entre cançó i cançó, Wauters hi fa referència i clava 
un mos a un tall de síndria, per exemple.

Aquest fet ja ens avisa que Wauters no és un rockstar a l’ús, sinó un ésser bonho-
miós que, després d’uns inicis propers al punk amb The Beets, ha anat introduint 
a la seva música més elements acústics i ingredients de les músiques populars 
d’Amèrica meridional. Prou prolífic, en qualsevol treball de Wauters trobem motius 
més que agradables per gaudir, des del seu debut North American Poetry (2014) 
al recent Real Life Situations, passant per La onda de Juan Pablo (2019), on 
s’inclou la cançó Disfruta la fruta. No us perdeu les rimes: “Disfruta la fruta / Un 
camión por la ruta / Te trajo a ti la fruta hoy / Rica la fruta / Que trajo el camión / La 
fruta estoy disfrutando. / Me gusta la manzana /La uva también / Me gusta comer 
sandía / Me gusta la ciruela / También a mí / Me gusta comer el melón.”

JUAN WAUTERS
Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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No descobrirem ara les virtuts d’Els Pets, banda emblema de la música en català, 
exemple com pocs que es pot tenir una carrera llarga, sobrevivint amb tota la dig-
nitat del món a les primeres batzegades de l’èxit massiu i, disc a disc, anar trobant 
l’espai natural propi, potser més discret que fa alguns anys, des d’on articular i 
compartir un talent que no és poca cosa. Un exemple d’aquesta fase confortable  
–però sobretot reconfortant– de la banda de Constantí és el seu LP del 2013, 
L’àrea petita, melangiós, sense sobresalts de felicitat impostada, però serè i es-
perançat. La cançó d’aquest treball que ha tingut més fama segurament és Blue 
Tack, però avui ens aturarem, és clar, en Un tall de síndria. Aquí, aquest bocí de 
fruita és una metàfora dels bons moments, contrapunt dolç a les vicissituds feixu-
gues i de vegades desagradables del dia a dia. “Per això no rondines, saps que 
també hi ha dies rodons com un tall de síndria regalimant”, canta amb convicció 
Lluís Gavaldà. I servidor, molt més favorable a la idea d’una síndria que a la síndria 
mateixa, per un moment només pot desitjar que hi hagi síndries, bones i sucoses, 
durant tot l’any i per molts anys.

‘Un tall de síndria’ 
Els Pets

Per: Borja Barbesà

MÚSICA





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



Les aventures de Tom Sawyer  
1980

42

Us ho confesso, estimats lectors: una 
de les coses que més em fascinen 
dels dibuixos animats japonesos de 
les dècades de 1970 i 1980 és la 
desimboltura amb què els seus efi-
cients i treballadors creadors triaven 
una zona concreta del planeta, sem-
bla que com més allunyada del Japó 
millor, i es llançaven a crear-ne una 
sèrie que gairebé sempre s’acabava 
convertint en un èxit mundial. Que 
els Alps suïssos tenien tirada? Doncs 
ambientem-hi la Heidi! Que molts ita-
lians al principi del segle xx van ha-
ver d’emigrar a l’Argentina per gua-
nyar-se la vida? Doncs fem-hi anar la 
mare d’en Marco i expliquem el seu 
enyorament i entestament per retro-
bar-s’hi. També em venen a la me-
mòria Les aventures de Tom Sawyer, 

la mítica sèrie d’anime basada en la 
novel·la de Mark Twain (no me’n puc 
estar: l’escriptor que va néixer coinci-
dint amb la visita del cometa Halley a 
la Terra el 1835 i que, tal com va pre-
dir ell mateix en vida, es va morir a la 
visita següent, el 1910) i ambientada 
en el Mississipí, un riu tan ple d’aigua 
com d’aventures. Per cert, perquè 
m’hagi quedat tan gravada a la ment, 
la història d’en Tom i el seu insepa-
rable amic i manllevador de síndries 
Huckleberry Finn, hi té força a veure 
també l’enganxosa cançó introduc-
tòria, composta per una banda bar-
celonina, Santabárbara, actualment 
considerada –qui ho diria!– un an-
tecedent del heavy peninsular. Què, 
encara no heu posat “Santabárbara 
Tom Sawyer” a Google?
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I just entre el Mississipí i el Japó hi 
ha les illes Hawaii, l’indret on Disney 
va situar l’any 2002 la seva particular 
aportació animada als films d’extra-
terrestres que un dia van a parar a 
la Terra amb més o menys ganes de 
brega. En aquest cas, l’alien arribat 
d’una constel·lació llunyana rep el 
nom de Stitch i, com que és l’animal 
al qual s’assembla més, acaba “con-
vertit” en el peculiar gosset falder 
d’una nena òrfena i enflorada anome-
nada Lilo Pelekai. Però el comporta-
ment d’aquest estrany gos blau aca-
bat d’adoptar, que aixeca cotxes amb 
un sol braç i endrapa síndries i tot el 
que tingui a l’abast, el delata: en el 
fons és una criatura programada per 

destruir i generar el caos fruit d’un 
científic a qui se li ha escapat l’ex-
periment –literalment– de les mans. I 
a Hawaii, on l’Stitch d’entrada només 
s’interessa per la Lilo per amagar-se 
dels agents de la federació interga-
làctica que el busquen, acaba tocat 
per l’anomenat ‘ohana, el concepte 
de família extensa d’aquestes illes 
pacífiques. No trobeu força meta-
fòric, sobre com van les coses per 
aquí a la Terra, que un ésser de les 
galàxies ens hagi de venir a explicar, 
als humans, conceptes de respecte i 
companyonia provinents d’una cultu-
ra ancestral situada a mig camí entre 
Hollywood i els grans estudis d’anime 
japonesos?

Lilo & Stitch  
2002



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



Viva la vida
Frida Kahlo

1954

Celebrar la vida quan no ha estat gens amable requereix una gran força i un 
esperit extraordinari. Com el que tenia l’artista mexicana Frida Kahlo. Una 
bona mostra n’és aquesta pintura, considerada una de les més importants 
perquè és probablement la seva darrera obra. 

Tot i que hi ha dubtes sobre la data en què va ser pintada, sí que se sap que 
pocs dies abans de morir va afegir-hi la seva signatura i la inscripció: “Viva 
la vida - Coyoacán 1954 - México.” Intuint segurament que el final s’acosta-
va, va voler deixar per escrit el seu particular homenatge a la vida, malgrat 
l’enorme patiment que les seves circumstàncies personals li havien ocasionat.
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Un comiat compartit
El marit de la Frida, Diego Rivera, 
s’acomiadaria tres anys després de  
la mateixa manera, fent la seva pròpia 
versió d’aquesta natura morta.

Vida i mort 
Les síndries, d’un vermell intens, 
simbolitzen la vida, però també 
apareixen sovint a les representacions 
mexicanes del Día de los Muertos, 
associat als esquelets.

Font d’inspiració 
El cantant de la banda Coldplay 
va quedar tan impactat amb 
aquesta obra i el seu significat 
que va posar el mateix títol a un 
dels seus àlbums de més èxit!
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Mans  
a l’obra! 

Sabies que...?
aquesta pintura va ser 

candidata a convertir-se 
en una de les 10 pintures 

universals de Mèxic?

AU  
REVOIR!

NYAM



Heu sentit mai la frase:  
“No jutgis un llibre per la portada”?

Doncs jo ho vaig fer i la vaig encertar.  
Un llibre d’aventures fantàstiques.

És molt divertit  
perquè passen coses 
que no t’esperes.

És un còmic que es 
llegeix a la revista 
infantil  Petit Sàpiens. 
Us el recomano 
perquè tothom comet 
errors que no solucio-
na i els dos prota-
gonistes d’aquest 
còmic es dediquen a 
viatjar en el temps per 
solucionar-los, això fa 
que m’agradi tant. 

Us recomano tots 
els còmics de la 
sèrie Narval perquè 
hi surten els meus 
animals preferits, són 
molt divertits i fan 
riure molt. 

5 mundos és un còmic d’aventures 
que tracta d’una nena que es diu 
Oona Lee i  dos amics seus. Junts 
aniran als 5 mons a encendre els 5 
fars i restaurar la pau. La sorra és un 
element gairebé fonamental i s’ha de 
saber controlar però l’Oona encara 
n’està aprenent. Els que controlen la 
sorra es diuen “Bailarenas” i tenen una 
“pedra de sorra” molt especial (com la 
que surt en aquest dibuix) per fer-ho.

El llibre m’ha agradat moltíssim perquè 
és un còmic diferent, gens normal i 
al final et deixa amb intriga. Ja tinc 
ganes que arribi el tercer volum!

5 Mundos
Mark Siegel, Alexis Siegel, 
Xanthe Bouma, Matt 
Rockefeller, Boya Sun
Astronave

Las Varamillas
Camille Jourdy
Astronave

Hora Zero 
Sebastià Roig i Toni 
Benages i Gallard
Petit Sàpiens

Narval.  
Unicorn marí
Ben Clanton
Editorial Joventut

Linus 
10 anys

Guillem 
10 anys

Leyre
10 anys

Bruna 
9 anys

Lluc 
7 anys

A l’estiu… 
vinyetes!
Els nostres lectors i lectores 
culturistes ens fan arribar 
recomanacions per gaudir de  
la lectura seqüencial, una tria  
molt especial de còmics. 



Ets més de síndria o de meló?  
Minus Éditions ens proposa vint-
i-cinc cartes per definir i comparar 
els gustos, descobrir punts en comú 
amb les persones que ens envolten 
i meravellar-nos de les nostres di-
ferències. Emporta-te-les on vulguis 
i comparteix moments divertits i de 
complicitat. Què ets més, de platja 
o de piscina?  

Més d’això  
o d’allò?

minus-editions.fr
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Joguines
Per: Ginesta Llorca

01

És estiu, fa calor... Què hi ha de més 
refrescant que un batut de fruites? 
Mitja maduixa, un tall de pomelo, 
mitja poma i una rodanxa de taron-
ja. Posa-ho tot dins la liquadora de 
fusta, col·loca bé la tapa, fes girar la 
rodeta per posar el programa et voi-
là! Ja està a punt per servir. Agafa-
ho per la nansa i aboca-ho equita-
tivament a les dues tasses. Ah! Un 
consell: comproveu que el batut que 
us acabeu prenent no sigui de fusta.

Liquadora
kidsconceptstore.es

03
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Us presentem la síndria de l’artista 
Pia Weinberg. Per gaudir-la no cal-
drà cap tovalló per quan regalima ni 
n’hauràs de treure les llavors... Més 
aviat ves preparant l’equilibri i fins 
i tot un barret de cowboy. Aquesta 
reinterpretació del cavallet és feta 
de fusta i té un agafador per poder 
cavalcar a partir dels 18 mesos so-
bre una síndria.

Síndria  
balancí 

maisondeux.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



Responeu sense pensar: coses que es poden fer amb la síndria? Gelats! Millor 
encara: gelats tots junts! 
Els genis de la innovació de Lekué ho tenen clar: diversió i cuina sempre funcionen 
bé. Amb el seu disseny de motlles de silicona amb tapa per fer gelats, això està 
assegurat. Són bonics, són divertits i són molt fàcils de desemmotllar! 
Aquest pack no només inclou quatre motlles (dues pinyes i dues síndries), sinó 
també receptes ben senzilles perquè les feu entre tota la família: en tenen una de 
síndria i alfàbrega que és un vici! Unes horetes de congelador i tendreu els gelats 
més sans i bons de fer de tot el barri!
lekue.com
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1.

Menjar síndria sense  
que regalimi pels braços.

Estiu i fruita.  
Tàndem guanyador per assolir aquella felicitat  
que atorguen els menjars simples i gustosos.  
I (ai!), tàndem guanyador de les rentadores  
infinites (nocturnes o en cap de setmana,  

no ho oblidem!), de taques morades, vermelles  
o groc fosforescent que no se’n van ni amb  

Lagarto ni KH-7. I si diem estiu i fruita  
en una mateixa frase pensam en la fruita 

 per antonomàsia, la que es mereix  
un número sencer d’aquesta revista. 

Síndria per jo és sinònim de concurs d’estiu  
per veure qui en menja més a qualsevol  

festa major de Mallorca. Rialles i animalades 
assegurades. Síndria vol dir fusta de tallar antiga  

i una peça descomunal que el veí ha regalat  
a mon pare. Síndria vol dir allargar el dinar  
abans que arribin els cafès. I assaborir-la  

a poc a poc sabent que, com l’estiu,  
la temporada de síndria no dura gaire... 

Per: Pema Maymó



Un cop superada la primera fase (sín-
dria per la boca, fresca o gelada), po-
dem passar a incloure aquesta fruita 
allà on faci falta amb una icona senzilla 
i alegre. Els danesos de Liewood ho 
tenen clar: la fruita no només fa estiu, 
sinó que també és un magnífic recurs 
per a la roba infantil. I la síndria sem-
pre queda bé acompanyant la seva 
cosina tropical, la pinya, i aportant el 
punt mig exòtic a pomes i peres, fruites 
amb menys expectatives. 
Aquesta samarreta de màniga llarga 
és d’aquells recursos útils ara que ja 
tenim clar allò que els nens no poden 
estar-se hores i hores al sol. Feta amb 
tela de vestit de bany a partir de 35 
ampolles de plàstic PET reutilitzades 
i amb protecció ultraviolada de factor 
50+, no només en resulta un material 
innovador, sinó que també es redueix 
la quantitat de petroli emprat al món 
i, encara que sigui poc, contribuïm a 
no desgastar més el planeta. Seguint 
la màxima de la marca de crear pro-
ductes que durin generacions, ajuden 
també que puguem anar passant el 
planeta de pares a fills.
liewood.com
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2. 3.
El súmmum de tot plegat seria arribar 
a menjar-vos la vostra pròpia síndria. 
La que heu sembrat, cuidat i regat du-
rant mesos fins que s’ha inflat i s’ha 
convertit en una superfruita gegantina 
que promet dolçor i el vermell més 
fresc de tota la paleta. 
Aquest objectiu de poder mantenir 
el nostre hort urbà amb adobs natu-
rals i orgànics és el mateix que té en 
Quentin, el fundador de Pur Plant, i la 
seva parella. Des d’un petit poble de 
la zona d’Alacant, on tenen el seu hort 
ecològic, aquest belga i aquesta ala-
cantina ho tenen claríssim: volen que 
la gent que vivim a les ciutats tinguem 
accés a productes de jardineria orgà-
nics i locals, sense additius sintètics 
que facin malbé el nostre ecosistema 
i la biodiversitat. El gener del 2020 
van treballar el pèl·let de femta de 
cavall i això va ser el principi d’una 
oferta que inclou hummus de cucs o 
llavors. Adob natural i boníssim!
Sona tan bé que ja n’he encarregat un 
pack i emularé mon pare al seu tros-
set de foravila mallorquí. Perquè l’es-
tiu, com la síndria, és per refrescar-se 
les idees i provar coses noves! 
purplant.es  



En el passat, encara que  En el passat, encara que  
ens pugui semblar increïble,  ens pugui semblar increïble,  
el pla de Barcelona que s’estenia el pla de Barcelona que s’estenia 
entre els rius Besòs (al nord)  entre els rius Besòs (al nord)  
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cap al mar.cap al mar.

La  
febre 
d’hort

Text:  

Martí Crespo

Per la ciutat
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Parc Güell fins ara mateix, ja en són 

una quinzena els horts urbans muni-

cipals, amb parcel·les sortejades entre 

persones jubilades i entitats socials. 

Dos dels més interessants, a més, 

es poden visitar lliurement els caps 

de setmana i festius al matí: el de la 

masia de Can Cadena, a Sant Martí 

de Provençals, i el de la masia de Can 

Mestres, a la Zona Franca. I sabeu 

què? A més de tomàquets, mongetes, 

carbassons, cebes i enciams, hi tro-

bareu també ovelles, cabres, conills, 

gallines, galls, oques i ànecs!

A aquesta estratègia d’agricultura 

urbana estrictament municipal, cal 

sumar-hi encara desenes d’iniciatives 

veïnals més que, normalment consti-

tuïdes en cooperativa i amb el suport 

de l’ajuntament, han aconseguit tirar 
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Però la tendència gradual a la des-
aparició, contra tot pronòstic, s’ha 
aconseguit frenar i fins i tot contra-
restar amb l’entrada del nou mil·lenni 
i una nova visió de la ciutat i el verd. 
Els horts, de fet, hi han tornat a pene-
trar, per diverses vies i amb diverses 
mides. O és que no teniu vosaltres 
mateixos o algú que conegueu un 
hort al balcó? O al terrat de casa? O a 
l’escola dels nens? O al centre cívic? 
Ara, més enllà d’aquestes modalitats 
d’hort diguem-ne minimalistes, com 
moltes altres urbs Barcelona també 
ha vist florir aquestes últimes dèca-
des camps de verdures i hortalisses 
per tots els districtes, en una mena 
de febre d’hort del segle xxi, tant en 
solars municipals com de particulars 
i fins i tot d’okupats. Des de la lluita 
veïnal per l’Hort de l’Avi del 1986 al 

endavant horts comunitaris autoges-
tionats. De motius i motivacions, és 
clar que no en manquen: tots respo-
nen a la conscienciació creixent so-
bre l’alimentació sana, els productes 
de proximitat i ecològics, l’interès de 
recuperar espai verd a la ciutat i de 
lluitar contra l’emergència climàtica… 
i també, en temps de crisi, la necessi-
tat de produir i obtenir directament els 
aliments. A la falda de Montjuïc n’hi 
ha dues de força joves i actives, però 
ja ben arrelades al sòl urbà: els Horts 
de la Font de la Guatlla i l’Hort de la 
Font-trobada. Les famílies i col·lectius 
implicats hi treballen la terra amb les 
mans, sí, però també amb la ment 
de múltiples maneres: amb cursets 
i tallers d’agricultura, amb activitats 
ambientals, amb visites col·lectives 
o, senzillament, com a petits oasis de 
natura per als infants d’espais densa-
ment urbanitzats. I a l’altra punta de la 
ciutat, a la part alta de Nou Barris amb 
Horta, ja fa vint anys que es va okupar 
la finca de Can Masdeu amb la doble 
idea de revitalitzar l’antiga masia i, 
també, de recuperar els horts comuni-
taris que l’envolten, com “un espai de 
relativa autonomia alimentària a tocar 
de la ciutat megadependent”.

Si encara no heu fet el pas d’implicar-
vos en un dels centenars d’horts co-
munitaris que broten per tota la ciutat, 
us recomanem que en visiteu algun a 
través de coneguts que ja hi participin 
o bé aprofitant esdeveniments com 
les 48 Hores d’Agricultura i Verd Urbà, 
a la primavera.
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I no ens hem d’imaginar 
camps només entre l’antiga 
ciutat medieval i els petits 
poblets que l’envoltaven  
–Gràcia, Sarrià, Sant 
Andreu de Palomar…–,  
sinó també dins de les 
muralles mateix! Perquè 
el Raval, com ens indica 
clarament el nom de la 
bufona església de Sant Pau 
del Camp, va ser durant 
molt de temps l’hort de 
la ciutat. I fins fa quatre 
dies, com també indica la 
zona de les Hortes de Sant 
Bertran, el Poble-sec era 
una successió de petits 
horts entre la ciutat i el 
castell de Montjuïc. Però 
amb la revolució industrial, 
primer, i el creixement 
desmesurat de la ciutat, 
a partir de mitjan segle 
xix, tot això va canviar 
d’arrel. Tant i tant, que 
actualment els principals 
espais agraris de l’àrea de 
Barcelona queden confinats 
a la perifèria: el delta del 
Llobregat (amb permís de 
l’aeroport), al sud; i la finca 
de la Ponderosa, una petita 
explotació del barri de 
Vallbona enclavada entre 
les autopistes i el Besòs,  
al nord.
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Llibres, joguines, cinema, 
música, museus, rutes, 
bones idees, escapades...
Aquí tens els millors 
plans per a l’estiu!

Hi trobareu una dotzena llarga de 
títols especialment adequats per 
a aquesta època de l’any i amb 
opcions per a menuts, primers 
lectors i lectors experimentats! 
Bones vacances… i a llegir!

Les millors exposicions i activitats 
que pots fer en família aquest 
estiu a Barcelona. Perquè, 
amb tot el temps del món i la 
calor de les hores centrals del 
dia, els museus poden ser uns 
perfectes aliats per refrescar-nos 
ambientalment i mentalment!

Ara és l’època de l’any ideal per 
gaudir del bany i refrescar-nos, i 
també és quan la canalla disposa 
de més temps per jugar. Així doncs, 
com cada estiu, us recomanem 
una selecció de jocs i joguines que 
ens encanten per gaudir d’aquests 
mesos de vacances.

Va, que aixequi la mà qui, aquest 
estiu, vulgui rebre o escriure una 
postal! Us en compartim tres 
models perquè envieu el que més 
us agradi! 

El nostre expert en cinema, 
l’Andreu Gabriel, ens recomana 
alguns títols infal·libles per gaudir 
en família durant l’estiu.

Segur que aquest estiu estarà ple 
de moments divertits i no parareu 
ni un segon, però per si algun dia 
us fallen els plans us proposem 
fer aquests petits velers fets amb 
material reciclat que segur que 
teniu per casa. Lleveu l’àncora, 
grumets, i deixeu-vos portar  
pel vent! 

Les recomanacions musicals de 
Borja Barbesà per gaudir-ne tot 
viatjant aquest estiu: discos, llistes 
de reproducció i fins i tot podcasts.

Ja han obert les piscines 
descobertes municipals! N’hi ha de 
repartides per tota la ciutat, fem un 
petit repàs per districtes amb els 
llocs on podem remullar-nos. 

Un museu, un carrer, una sala 
de cinema, un parc, un teatre… 
Descobrim els racons de Barcelona 
més especials pels protagonistes 
del sector cultural.

Us proposem una activitat perquè 
la mainada s’engresqui a caminar: 
animeu-los a recollir flors, fulles 
i fruits. Prepararem uns originals 
gerros perquè les vostres llars 
s’omplin de plantes i colors… i així, 
de passada, juguem a ser floristes!

LLIBRES  
PER A L’ESTIU

JOGUINES 
ESTIUENQUES

CINEMA 
D’ESTIU

FEM GERROS 
RECICLATS?

RACONS 
CULTURISTESPISCINES!

VELERS

ENVIEM 
POSTALS?

A L’ESTIU, AL 

MUSEU

MÚSICA 
PER VIATJAR

Pots llegir  
tots aquests  
continguts  
i molt més a: 
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Una funda d’ulleres  
ben fresqueta

Per:  

Carla Marin

Aquest estiu, tant si t’agrada menjar fruita com si no,  
segur que no podràs resistir-te a aquest refrescant tall  

de síndria! I saps què? Segur que a partir d’ara,  
gràcies a aquesta superfunda, ja no tornaràs  

a oblidar-te les ulleres de sol quan surtis de casa.

Necessitem: 
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Goma eva  
verda i vermella

LlapisSilicona líquida Tisores

Retolador permanent Pinzell i pintura blanca Ulleres de sol

01. Plega un rectangle de goma 
eva verda per la meitat i col·loca les 
ulleres a sobre per calcular la mida de 
la funda. Marca amb un llapis la forma 
circular d’un tall de síndria. Retalla-ho.

02. Fes el mateix amb la goma eva 
vermella, però aquest cop fes una 
peça uns 2 cm més petita per cada 
banda i retalla-la.

03. Posa una peça sobre l’altra i 
marca amb llapis la forma vermella a 
la peça verda. Utilitza aquesta línia per 
pintar una línia gruixuda amb pintura 
de color blanc.

04. Encola les dues peces amb la 
silicona líquida especial per a goma 
eva i dibuixa les llavors de síndria per 
sobre amb el retolador permanent.  

05. Plega-ho per la meitat i encola-
ho per l’extrem, però deixant una part 
sense cola per poder posar-hi les 
ulleres. Deixa-ho assecar bé i llestos! 
Ja tens la funda-síndria per lluir-la a 
l’estiu!

Més informació a elculturista.cat
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Granissat  
de síndria

Bones idees

39

Hi ha res més refrescant que un tall de síndria? Sí! Un 
granissat de síndria! 

Una recepta fàcil per a les tardes d’estiu i aquesta 
vegada trobareu unes petites banderoles retallables 

per decorar les palles del granissat. 

01. 
Preparem l’almívar: barregem l’aigua 
amb el sucre i ho escalfem al foc. 
Ho anem remenant fins que el sucre 
s’hagi dissolt i ho coem 2 minuts més. 
Ho treiem del foc i ho deixem refredar. 
02. 
Tallem la síndria a trossos, sense la 
pell, i en traiem les llavors. La posem 
en un bol o recipient per triturar. Hi 
posem la pell d’una llima ratllada, el 
seu suc, el gingebre i l’almívar i ho 
triturem tot. 
03.  
Posem la barreja en un recipient apte 
per al congelador. Després d’una hora 
traiem el recipient, ho remenem una 
mica i tornem a guardar-ho. Al cap 
d’una hora més tornem a repetir el 

procés... i a la tercera hora ja tindrem el 
granissat. 
04.  
Podeu aprofitar aquesta estona per 
decorar unes palles (procureu que 
siguin reutilitzables o de paper).*
05.  
Ja ho podeu treure del congelador, 
triturar-ho tot i servir el granissat! 

* Trobareu les banderoles per decorar 
a la pàgina 69.

Necessitem: 

500 g de polpa de síndria , 125 ml d’aigua mineral, 50 g de sucre de coco, ½ 
llima, un trosset de gingebre i un polsim de sal.

Bon profit!

Més informació a elculturista.cat

Trobaràs tots els ingredients de la recepta
i molts altres als supermercats ecològics
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1. Retalla  
les banderoles.

2. Plega-les 
per la meitat.

3. Posa-hi pega al 
dors de cada una.

4. Col·loca-la al voltant 
de la palleta, a la part 
superior.
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L’entrevista
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Espai Nyam nyam

Quin tipus d’art produïu, defenseu, somieu, des de Nyam Nyam?
Doncs una pràctica artística que genera relacions i que produeix que, quan hi en-
tres en contacte, alguna cosa et fa canviar de perspectiva i plantejar-te preguntes 
sobre les coses que t’envolten.

El col·lectiu neix l’any 2012, en un moment d’incertesa, de precarietat i crisi 
sistèmica. Com sorgeix?
Sorgeix de la necessitat de crear un lloc de trobada en un moment en què els 
contextos i recursos públics van minvar. Un espai on es pogués posar en valor 
els processos de creació artística més enllà del resultat. Un espai de retorn a la 
quotidianitat quan semblava que els cubs blancs dels museus o els cubs negres 
del teatre no tenien espai per a molts dels que treballàvem i creàvem a la ciutat.

L’ENTREVISTA

Iñaki Álvarez
Ariadna Rodríguez

CREADORS DE L’ESPAI COL·LECTIU NYAM NYAM

Per: Marina Llompart



L’entrevista

73 9373

Espai Nyam nyam

Dieu que el vostre art sorgeix dels anys de formacions i deformacions. Com 
es crea i per què aquest equilibri entre les arts visuals i les arts en viu? Què us 
atreu i us ofereix cadascuna?
De fet, aquestes formacions i deformacions de les quals parlem no venen només de 
les arts visuals i les arts en viu, sinó que l’Ariadna prové també del món de la música 
i l’Iñaki també té experiència en mons com el disseny i l’elaboració de publicacions. 
Entenem totes aquestes formacions com a eines que ens permeten treballar per for-
malitzar el que volem expressar des de diferents angles; parlem de deformacions per-
què ens ha calgut formatar aquestes eines inicials perquè puguin parlar de nosaltres.

El menjar és un element capital del projecte, no? No cal sinó mirar quin nom 
vau escollir per al col·lectiu. Com entra el menjar en el projecte? De quina 
manera el vehiculeu?
El menjar va tenir un paper molt important al principi del projecte. Va suposar 
un espai de trobada, el retorn a la quotidianitat de què hem parlat anteriorment; 
suposava una nova eina que exploràvem conjuntament amb els artistes amb 
qui treballàvem, com per exemple en el cicle d’intervencions “Todo lo que me 
gusta es ilegal, inmoral o engorda”, que succeïa els dijous al migdia a l’hora de 
dinar al nostre espai del Poblenou. Ara mateix les eines s’han anat multiplicant 
i diversificant, i el menjar ja no ocupa un espai tan central, però molts elements 
que se’n desprenen, com la convivència o generar espais de trobada, continuen 
sent clau en la nostra pràctica.

En el vostre vessant més propi de les arts en directe, una de les premisses és 
respectar l’esperit local del lloc on feu la intervenció (que no han estat pocs) 
i involucrar-hi tot el teixit local. Com ho concebeu?
No hi podem involucrar TOT el teixit... això seria impossible. De fet, sovint diem que 
no som sociòlegs ni antropòlegs, i que la nostra feina interacciona amb el context 
per naturalesa, perquè necessitem entendre d’arrel on som i perquè hem de treballar 
en un lloc concret. Pensem que aquests tipus de pràctiques són també una resposta 
a una visió molt més mercantilista de la cultura, en la qual a nosaltres mateixos en 
unes altres vides ens ha tocat anar de lloc a lloc del món reproduint la mateixa cosa, 
sense que aquesta cosa reaccionés gens al lloc on érem. Ara aprenem i vivim cada 

«Seria important que aquestes connexions  
hi fossin sempre, que la xarxa es generés també 
en moments bons i que el món de l’art o la cultura 
entengués que té un lloc dins l’economia social  
i solidària com tenen molts altres sectors»
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context, on pràcticament sempre viatgem amb els nostres fills Gal·la i Juls... Pensem 
que és una experiència important que poden viure a través de la nostra feina.

La vostra iniciativa bascula entre projectes propis i l’ajuda, el suport, a uns 
altres projectes artístics. Cal més col·laboració i xarxa en l’art?
Sempre cal més col·laboració. Sovint la xarxa només arriba en els moments de ne-
cessitat màxima, quan la cosa ja no es pot sostenir. Seria important que aquestes 
connexions hi fossin sempre, que la xarxa es generés també en moments bons i 
que el món de l’art o la cultura entengués que té un lloc dins l’economia social i 
solidària com tenen molts altres sectors; nosaltres ens hem constituït com a coo-
perativa de treball associat recentment.

Alguns potser recorden o han visitat el vostre espai al Poblenou. Si vau 
començar en un any complicat, el canvi d’espai el vau fer també en un dels 
anys més irreals. On us heu traslladat i què hi podem trobar?
Justament fa poc en parlàvem... Dos moments que per nosaltres tenen molts 
paral·lelismes i que han marcat fases al projecte i al món! Aquest nou espai ha per-
mès estendre en molts sentits el treball començat a Barcelona; ara som a Mieres, 
un poble de poc més de dos-cents habitants a la Garrotxa, un lloc on el temps i 
l’espai són diferents que a la ciutat. Hi venen artistes a fer residències de creació, 
tenim una sala amb terra de fusta, una nau de 300 m2, un hort, una era, una cui-
na oberta, una impremta i ara muntem el taller de fusteria. També posem molta 
energia en el cicle “Si no vols pols no vinguis a l’era”, una jornada mensual de 
maig a setembre en què programem un dia sencer (d’11 a 19 h) d’activitats trans-
generacionals i majoritàriament a l’aire lliure, per tal que diversos artistes puguin 
compartir els seus treballs sota un mateix paraigües conceptual. Hi ha arts en viu, 
música, arts visuals, publicacions... i un dinar a càrrec de Nyam Nyam! És una 
bona excusa per venir a visitar la Garrotxa! Teniu tota la informació a nyamnyam.
net/sinovolspols

Quin és el projecte més especial que heu fet mai? 
La Gal·la i en Juls.

Nyam Nyam és un espai col·lectiu que van crear el 2012 l’Iñaki Álvarez  
i l’Ariadna Rodríguez. El seu projecte cultural, establert d’entrada al Poblenou, 
s’ha traslladat fa poc al cor de la Garrotxa i ens parlen de la seva última 
interacció, que té lloc precisament en aquest nou emplaçament. La cruïlla  
entre arts en directe, pensament crític, pedagogia i interacció social  
fa d’aquesta iniciativa una mostra artística completament genuïna. 
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