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Seguiu-nos a:

facebook.com/El-Culturista @culturista_bcn

Podeu consultar la graella d’activitats diàries  
i molt més a elculturista.cat i, de manera  

bimestral i gratuïta, la revista en paper.
Si vols anunciar-te a El Culturista, 

escriu-nos a:  jaume@elculturista.cat 

@el_culturista

EDITORIAL

Ja us hem comentat alguna vegada que la tria de temes per a la nostra revista és 
del tot capritxosa, inesperada i aleatòria, però és de justícia explicar que aquesta 
vegada ha estat una proposta de la Núria Càrcamo, gran llibretera, col·lega i col·la-
boradora d’El Culturista. 

Quants remeis heu sentit per aturar el singlot? I quants n’heu provat que siguin 
efectius? Diuen que quan tens singlot creixes, que el singlot del fetus és perquè 
s’estan formant els pulmons... En fi, després d’informar-nos-en una mica més hem 
sabut que aquest molest fenomen és el resultat del cop que es produeix quan els 
pulmons i el diafragma deixen d’anar sincronitzats i xoquen entre si. Ah! I que es 
pot tenir singlot crònic!

Tingueu singlot o no, agafeu aire perquè aquest curs 2021-22 comença amb força. 
L’activitat cultural de l’Espai Culturista Sendak torna a arrencar: clubs de lectura 
infantil i juvenil, l’especial Quan la canalla dorm, tallers d’art, espais literaris per 
als més petits, formació per a adults sobre la LIJ, preparació d’un musical literari… 
Aneu marcant l’agenda, perquè la programació és atapeïda. 

I amb l’arribada de la tardor estrenem la Troupe! Aviat farà 7 anys del nostre pro-
jecte i tenim moltes ganes de continuar ampliant la comunitat culturista per gaudir 
de tot el que ja us oferim: llibres, música, arts plàstqiues, tendències, tallers i activi-
tats en família. I, com sempre, amb un criteri editorial propi. Us animem a entrar a 
troupe.elculturista.cat i descobrir com podeu formar-ne part!

Aprofitem l’ocasió per agrair la feina del Bito Cels i l’Isaac Casals, que han acon-
seguit resumir en nou vídeos l’esperit de la Troupe Culturista. I a les Caterines, els 
Teos, el Lucas, l’Abril, el Jem, la Joana i el Miquel per ser tan bons actors. 

El Culturista

HIP! HIP! HIP! SINGLOT
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Entre l’any 1936 i el 1939, el compositor català Robert Gerhard va crear la peça 
Soirées de Barcelone per a la companyia dels Ballets Russos de Montecarlo amb 
la finalitat de plasmar, mitjançant la dansa, moltes de les tradicions de la cultura 
catalana. La dissolució de la companyia va escapçar l’estrena de la producció, 
però una mica més de vuitanta anys després el Petit Liceu l’ha volgut recuperar 
amb la direcció del coreògraf i ballarí Antonio Ruz.

Si l’obra de Gerhard ens acosta a la nit mediterrània, la nit màgica, la nit de Sant 
Joan, amb la coreografia d’Antonio Ruz i el moviment dels cossos dels integrants 
del ballet podem identificar les guspires d’amor que salten de les fogueres i 
s’escampen per ser ballarines de la nit. La coreografia de Ruz és una peça d’art 
contemporani amb picades d’ull a la cultura popular que va acompanyada de la 
virtuositat del pianista i concertista internacional Miguel Baselga. La convergència 
del treball en equip i la bona sintonia entre música i dansa promou una peça ener-
gètica que recupera part del patrimoni cultural. El repte és donar cos a la música 
de Gerhard. L’art i la sensibilitat estan assegurades.

Fotografía: Antonio Ruz ®

La nit de Sant Joan
Per: Ester Bueno
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ARTS ESCÈNIQUES / MÚSICA

Gran Teatre Liceu
10 d’octubre a les 11 h

A partir de 5 anys / 18 €
liceubarcelona.cat
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Una ciutat d’ombres
Per: Ginesta Llorca

ARTS ESCÈNIQUES

CosmoCaixa
16 d’octubre (12 h), 30 d’octubre (12 i 17 h); 6, 13, 20 i 27 de novembre (a les 12 i 17 h);  

4, 11, 18 de desembre (a les 12 i 17 h). 
A partir de 6 anys / 6 € (50% de descompte clients CaixaBank) / Cal reserva prèvia

cosmocaixa.org

El ying i el yang, llums i taquígrafs, el dia i la nit... L’un no pot viure sense l’altre: no 
hi ha ombra sense llum ni llums que no generin ombres. La gent d’Imagin Art ho 
tenen clar i aquesta tardor els podem trobar cada dissabte al CosmoCaixa amb 
Una ciutat d’ombres.

L’espectacle, creat per Com un Llum i LaSala Teatre-Centre de Creació per a les 
Famílies, consisteix en la construcció d’un espai lliure on es podrà aixecar una 
ciutat amb ombres, colors i ritmes, viva i canviant, i es podrà jugar i aprendre amb 
la manipulació artística de la llum i la dansa urbana contemporània.

El taller espectacle compta amb la col·laboració creativa del coreògraf i ballarí 
Héctor Puigdomènech i pot ser una bona oportunitat per a infants i joves, i també 
per a adults, de compartir una experiència emocionant, cooperativa, pedagògica 
i desinhibidora.

Us atreviu a trobar, a tocar i a ballar les vostres llums i les vostres ombres? O, com 
a mínim, les de la ciutat que crearem i experimentarem entre tots els participants?





Tret que ja sigueu vegans, els poses el llibret al plat i, amb cara de pomes agres, 
et pregunten coses com “això abans era un porc?!” I sí, vaaa, però menja...  Ales-
hores t’asseus a taula i la pregunta fa que, durant uns segons, siguis tu qui mengis 
amb regust d’inquietud.  

Les relacions de les criatures amb les altres espècies són diferents de les nostres. 
Encara no han carregat –del tot– la motxilla de la supremacia humana que trista-
ment portem els adults i que ens és tan difícil de buidar. És per això que aquesta 
mostra del CCCB, on es posa el focus en la necessitat d’establir relacions més 
equitatives amb la resta d’éssers vius del planeta, pot reforçar la visió d’una altra 
manera d’habitar-lo, en què nosaltres no som al centre perquè, simplement, no 
tenim cap dret de ser-hi.

Per a la visita guiada en família, la proposta va acompanyada d’una trama i d’un 
joc de pistes. L’activitat, dissenyada pel guardonat col·lectiu Laboratorio de Pen-
samiento Lúdico, té com a protagonistes un fong, un pop i un ratolí que ens han 
deixat un missatge encriptat. El sabrem resoldre?

Mons de f(r)icció 
Per: Gemma Esteban
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EXPOSICIÓ / TALLER

CCCB
17 octubre i 14 novembre d’11.30 a 13.00

A partir de 7 anys / 6 € / 4 € Menors de 12 anys gratuït
cccb.org 
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A partir de la tardor, si visiteu el MNAC no us oblideu d’agafar un llapis. Sí, sí, un lla-
pis. Perquè amb la nova proposta de visita autònoma El museu dibuixat, concebuda 
tant per a infants a partir de 6 anys com per a adults, els responsables del museu 
volen treure tot el suc del dibuix perquè els visitants gaudeixin encara més de l’art. 
Perquè, us heu parat a pensar mai que, quan dibuixeu un paisatge, un racó de casa 
vostra o una obra d’art –com seria el cas–, la concentració i l’atenció pel que teniu 
al davant són imprescindibles?

Això busca precisament el MNAC i qualsevol museu, al capdavall: que les obres 
exposades s’observin amb detall i deteniment i que disparin, potser, la imaginació 
o la inspiració! I una visita dibuixada en família per les sales del museu, en contacte 
directe amb les obres d’art, no n’hi ha cap dubte que va en aquesta direcció. L’acti-
vitat consta de tres quaderns (que es poden descarregar a la web o trobar impresos 
a les taquilles) i funcionen independentment els uns dels altres: Relleus dibuixats és 
dedicat a l’art medieval romànic, Sabates i petjades a l’art medieval gòtic i Artistes 
al Museu a l’art modern. Ja ho sabeu, doncs: a partir de l’octubre, si aneu al MNAC, 
trieu la col·lecció o el tema que més us engresqui… i a dibuixar!

El museu dibuixat
Per: Martí Crespo
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ARTS PLÀSTIQUES 

MNAC
A partir del novembre en horari del museu

Familiar / Activitat autònoma
museunacional.cat
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Institut Quatre Cantons, Teatre Can Felipa
Del 21 al 24 d’octubre

Familiar / Preu entre 6 € i 8 € / Consulteu-ne edats i programació 
escenapoblenou.com
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Del 21 al 24 d’octubre tenim una cita amb el Festival Valentina, dins l’Escena Po-
blenou. Enguany és la tercera edició i mantenen la intenció de reivindicar el dret 
dels infants d’accedir a la cultura i de jugar, de créixer sans i sense discriminacions.

El festival serà la plataforma per presentar tres espectacles: Vitamina Aire, Quatre 
parets i un sostre i Tèntol.

Vitamina Aire és una peça teatral en moviment de la companyia Sisme. Deu mes-
tres han expressat i donat forma a les seves inquietuds, pors i desitjos d’educar en 
l’era pandèmica. Es pregunten com es pot acompanyar persones dins una tempes-
ta, mirant a través de les pantalles i ensumant la por.

Quatre parets i un sostre és un espectacle de circ a càrrec de Sputniks_Cia. Entre 
acrobàcies i giragonses es qüestionen què ens fa sentir casa, llar, persona... i posen 
en evidència la hipocresia i la incoherència arrelades a la nostra quotidianitat.

I, finalment, Tèntol de Cia Manipulats és una barreja de circ, moviment, teatre físic, 
text i arts plàstiques que reivindica el temps d’oci i d’esbarjo. La paraula tèntol s’usa 
a Mallorca per demanar pausa enmig d’un joc.

Festival Valentina
Per: Ginesta Llorca

ARTS ESCÈNIQUES
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De pressa! Agafeu agenda i bolígraf! O el mòbil si ja heu abandonat l’analògic! 
Aneu fins al mes de novembre i marqueu amb colors llampants els quinze dies 
següents: del 13 al 28. I és que durant aquesta quinzena, ja ben entrada la tardor, 
torna el Festival elPetit! Dues setmanes farcides de cultura i espectacles per a la 
primera infància.

El Mercat de les Flors, el SAT!, la Fabra i Coats i diverses escoles bressol i escoles 
d’educació infantil de la ciutat es converteixen en l’escenari d’un festival que, tot 
i haver canviat de nom, continua apostant per gaudir, repensar i retrobar-nos amb 
la cultura en família a través de les arts.

I en el marc del festival, el Mercat de les Flors aprofita l’avinentesa per presentar 
dues estrenes els dies 19 i 21 de novembre: Compagnie Act 2 i Mímesis. El primer 
espectacle, de la companyia francesa Le Mesonge, dibuixa en la història d’una 
nena com una successió innocent de petites mentides pot convertir-se en una 
càrrega molt difícil de suportar. I el segon, dirigit per la companyia asturiana Zig 
Zag, és un viatge per la importància de la imitació en els processos d’aprenentage. 
Una reflexió cuidada i íntima de com l’instint i allò que ens envolta construeix què 
fem, veiem, diem i som.

Per la seva banda, el Sant Andreu Teatre (SAT!) porta tres espectacles en el marc 
del Festival elPetit. Idees que volen, circ contemporani dissenyat per la companyia 
Animal Religion, que a través del joc de llums i música, i gràcies a un escenari cir-
cular, aposta per un espectacle col·laboratiu. Primers mOts, de la companyia Ak 
Entrepot, inspirada per les paraules del filòsof francès Merleau-Ponty, reflexiona 
sobre la importància dels sons, els gestos i els moviments a l’hora d’explicar què 
volem i què necessitem. I, finalment, si busqueu propostes diferents i atrevides, 
probablement Nius és el vostre espectacle. Una experiència sensorial, pensada 
per a pares i nadons (de 0 a 18 mesos), on les barreres entre espectadors, escenari 
i actors es difumina del tot, i és la curiositat i la interacció el que vertebra i dirigieix 
tota l’obra.

14

ARTS ESCÈNIQUES
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Festival elPetit 
Per: Enric Cerveró

SAT! Teatre, Mercat de les Flors, Fàbrica de Creació Fabra i Coats
Del 13 al 28 de novembre

De 0 a 5 anys / Consulteu-ne preus i programació
elpetit.cat
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CINC  CINC  
MANERES  MANERES  
D’INTRODUIR  D’INTRODUIR  
LA MÚSICA  LA MÚSICA  
A CASA A CASA 

Sabem que no hi ha 
fórmules úniques ni 
receptes màgiques 
però si algú et pot 
ajudar en aquest camí 
és L’Auditori

 ABONAMENT  ABONAMENT 
FAMILIAR! FAMILIAR! 
ESTALVIA’T FINS A UN 40%  ESTALVIA’T FINS A UN 40%  
EN EL PREU DE LES ENTRADES!EN EL PREU DE LES ENTRADES!

Traieu la pols 
dels discos, 
escoltar 
música a casa 
és essencial!

11
Potser  
us fa 
vergonya  
o desafineu 
però  
canteu-los 
cançons. 

22
Accepteu  
que vulguin 
posar la 
mateixa cançó 
15 vegades, 
potser no us  
ho sembla però 
la repetició  
és positiva.

33
Aprofiteu  
el poder 
sensorial de 
la música per 
ballar, jugar, 
riure… 

44
Complementeu 
aquesta escolta 
amb algun 
directe de  
tant en tant,  
és fonamental!

55

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

Cada entrada  
et surt per 7€

Cada entrada  
et surt per 6,5€

ESPECTACLESESPECTACLES ESPECTACLESESPECTACLES

--4040%%

NOVA TEMPORADA 
FAMILIAR  
2021-2022

ABONAMENTABONAMENT ABONAMENTABONAMENT

33 55
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El cinema per a infants té el seu propi festival per entretenir, educar i estimular la 
imaginació i la creativitat i despertar l’esperit crític dels nens i nenes d’entre 2 i 12 
anys. I té un nom difícil d’oblidar: el Meu Primer Festival.

Enguany arriba a la 14a edició amb una selecció de més de cent pel·lícules de tot 
el món que difícilment trobareu en cinemes comercials i amb un cine-concert ben 
especial per celebrar el 150è aniversari del cineasta Segundo de Chomón que us 
deixarà bocabadats.

El festival recuperarà el seu esperit participatiu i el públic podrà opinar, votar, crear, 
pensar i parlar!

Així doncs, prepareu-vos, que us avancem algun film que podreu trobar a les sec-
cions competitives. 3, 2, 1...  acció!

A la competició internacional de curtmetratges destaquem dues pel·lícules sense 
diàlegs: Banc (Bench, +2 anys), sobre el fet de compartir, que ens farà reflexionar 
sobre la naturalesa humana; i Kiki La Ploma (Kiki La Plume, +4 anys), que es 
basa en l’anhel de llibertat d’un canari que vol sortir de la gàbia, però les coses no 
seran tan fàcils com es pensava. Què et pensaves, Kiki?

Entre la competició internacional de llargmetratges trobareu Buladó (+10 anys), 
que explica la història de la Kenza, una nena d’onze anys sense mare que nave-
ga entre la racionalitat del seu pare i l’espiritualitat que li inspira l’avi. Ratolins i 
guineus. Una amistat d’un altre món (Even mice belong in heaven, +5 anys) és 
un elogi a l’amistat explicat a través de la relació d’un ratolí i una guineu que es 
troben al cel dels animals.

També trobareu preestrenes fora de competició i més espais que contribuiran a 
educar la mirada cinematogràfica dels infants!

Enguany la programació serà híbrida: podreu veure algunes de les pel·lícules en una 
vintena d’espais de Barcelona i unes altres online a través de la plataforma Filmin.

Que el cinema us acompanyi!

EL MEU  
PRIMER  

FESTIVAL
Per: Clara Drudis

CINEMA

En 20 sales de Barcelona i a Filmin
Del 12 al 28 de novembre

De 2 a 12 anys
Consulteu-ne preus i programació

primerfestivaldecine.com
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El FLIC s’ha convertit en un clàssic de la tardor cultural infantil i juvenil. La cita 
d’aquest any (l’onzena ja!) es presenta plena de bones notícies! D’entrada, els es-
pais. I és que amb l’edició 2021 podreu explorar mil i una formes de viure la litera-
tura, dins i fora de les pantalles. Si aneu al Museu del Disseny podreu recórrer els 
“(Curt)circuits literaris” que, encara que us sembli increïble, seran exclusius per a 
cada família! Ara, si preferiu mantenir-vos calentons a casa, també podeu obrir la 
porta i el FLIC us entrarà per la finestra! Així és el FLIC, inesperat, imaginatiu i ple 
de sorpreses! A la web Flicfestival.com podreu comprar entrades per a la versió 
presencial i descobrir la manera de convidar, al vostre menjador, la seva versió més 
íntima. Un cop viscuda l’experiència en podreu deixar un testimoni sonor en una 
ràdio creada especialment per a l’ocasió. Ja ho veieu, aquest any no hi haurà un sol 
FLIC, sinó moltíssims. El vostre festival, especial i únic, el trieu la teva família i tu.

Festival de literatura  
i arts infantil i juvenil

11è FLIC FESTIVAL
Per: Marta Grau
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FESTIVAL / LITERATURA

Museu del Disseny de Barcelona i a casa!
20 i 21 de novembre

Familiar
Consulteu-ne preus i programació

flicfestival.com
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Fotografía: ©Tristan Perez-Martin





De l’escola d’animació txeca, pionera sobretot en la tècnica de stop-motion, ens 
arriba ara una nova joia. Basada en el llibre d’Iva Procházkova, i amb més de 
vuitanta decorats originals i una galeria de personatges inacabable, Ratolins i 
guineus s’arrisca a abordar un tema difícil, però que últimament el cinema dit in-
fantil comença a tractar (heus aquí Coco i Soul de Pixar): la mort. Una ratolina i una 
guineu moren en un accident de cotxe i, un cop són en un cel dels animals molt 
poc marcat des del punt de vista religiós, han d’adaptar-s’hi i superar el fet d’estar 
separats de la gent que s’estimen. El to de la pel·lícula és pretesament blanc i poc 
cru, molt adaptat perquè sigui una proposta fàcil per a tota la família. De fet, juga 
una bona part de les cartes en l’espectacularitat formal. Es tracta de la pel·lícula 
txeca de stop-motion més cara de la història i, en aquest cas, la direcció artística 
ho ha aprofitat a la perfecció.

Ratolins i guineus
Per: Andreu Gabriel i Tomàs

24

CINEMA

Estrena el 27 de novembre als cinemes
A partir de 5 anys 
packmagic.cat
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Donar accés a l’aprenentatge 
inicial i a l’educació primària 
i secundària a 60 milions 
d’infants que no van a l’escola, 
en relació amb una base de 
referència de 10 milions.

Proporcionar material per  
a l’aprenentatge inicial o 
l’educació individual a 93 
milions de nenes i nens,  en 
relació amb una base de 
referència de 15,7 milions.

Millorar els resultats 
d’aprenentatge de nenes i nens 
a un 79% dels països, en relació 
amb una base de referència del 
62% i el 60% respectivament. 

S’estima que 
617 milions 
d’infants i joves 
de tot el món 
no assoleixen 
els nivells de 
competència 
mínima de lectura 
i matemàtiques, 
malgrat que dues 
terceres parts 
d’aquests van  
a l’escola.

Cada infant té 
dret a aprendre

EDUCACIÓ

@unicef_es
@unicef_cat UNICEF España @unicef_esunicefESP

unicef.org/es/educacion

Cap infant pot quedar 
exclòs de l’educació per 
qüestions de gènere, 
discapacitat, pobresa, 
ètnia, llengua o per efectes 
d’emergències. 

Què fem 
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El 2017 un conjunt d’editorials independents es van associar amb l’objectiu de 
donar visibilitat social al llibre àlbum i fomentar la lectura en aquest format, combi-
nació única de text i imatge. Cinc anys més tard continuen creient que l’àlbum és 
imprescindible per construir una societat creativa i amb esperit crític, i organitzen 
la setmana de l’àlbum amb aquesta determinació.

Del 5 al 14 de novembre podrem participar en la cinquena edició d’aquest festival 
literari amb activitats de promoció de llibres, de formació i foment de la lectura, 
tallers, exposicions, taules rodones, narracions en viu, etc. Enguany tot girarà al 
voltant de l’humor a l’àlbum.

Estigueu alerta perquè podreu copsar la capacitat de l’àlbum per explicar històries 
des de l’humor, els seus personatges còmics i la seva capacitat de fer-nos riure 
amb text i imatges pertot arreu: biblioteques, llibreries, centres cívics i plataformes 
online. Guardeu-vos les dates, petits i grans, perquè diuen que riure no té edat!

SETMANA  
DE L’ÀLBUM  

2021
En clau d’humor

Per: Ginesta Llorca

FESTIVAL / LITERATURA

Biblioteques, llibreries i espais culturals
Del 5 al 14 de novembre

Familiar / Consulteu-ne la programació / webdelalbum.org
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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



Si encara no coneixeu l’editorial índia Tara Books, aquest llibre us n’obrirà les 
portes i, a més, us donarà un munt de consells per posar fi a l’inesperat i molest 
singlot. 

La seva autora, Anushka Ravishankar, ha escrit nombrosos llibres que han encan-
tat els nens i nenes pel seu humor i enginy. Però no sabem si les seves idees per 
aturar el singlot són tan populars com les seves obres... ni gaire eficaces. 

Ara, sí que us podem garantir que és un llibre imprès de manera ecològica fent 
servir la tècnica de la risografia, que utilitza tintes de base orgànica fetes a partir 
de soja. La seva textura és ben diferent; comproveu-ho! 

En resum: si esteu desesperats amb un singlot tossut o voleu descobrir més llibres 
d’aquesta editorial, acosteu-vos a l’Espai Culturista Sendak, on trobareu el llibre i, 
potser, el remei al vostre mal.

Hic!
Anushka Ravishankar, Christiane Pieper 

Tara Books 

Per: Núria Càrcamo
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El pare os torna a casa
Else Holmelund Minarik

Il·lustracions de Maurice Sendak
Kalandraka
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Aquesta és la història d’un osset i el seu petit món: la mare, el pare i la seva colleta 
d’amics, el mussol, el gat, la gallina i l’ànec. Amb ells, el petit os anirà a pescar, 
esperarà que el pare torni de mar enllà, mirarà de fer-se passar un atac de singlot i  
anirà de pícnic a la riba del riu. I entre joc i joc i conversa i conversa, el petitó anirà 
trobant respostes a les seves inquietuds i anirà aprenent a fer-se gran, sempre 
mogut per la il·lusió i pel viu desig d’algun dia trobar una sirena. 

Un conte amb un llenguatge molt proper als infants, amb diàlegs construïts a base 
de lèxic senzill, frases curtes i repeticions, i unes il·lustracions amb una gran ri-
quesa expressiva que no només acompanyen el text sinó que també ajuden a 
interpretar-lo. Un àlbum de l’any 1959 de dos grans autors de la literatura infantil i 
juvenil contemporània que avui es pot considerar un clàssic i que segur que con-
nectarà amb el públic més petit o amb aquells que tot just s’hagin llançat a llegir.

Per: Marta Gil HIP HIP, COF COF COF, AAATXUM, PRRRR! A veure si endevineu a què correspo-
nen aquestes onomatopeies? Segur que les reconeixereu, perquè són sons molt 
habituals que surten del nostre propi cos. Com el singlot, els esternuts o els rots. 
Alguns d’aquests sorollets, els emetem els humans cada dia unes quantes vega-
des. Però sabem per què? Què es mou dins el nostre cos que ens provoca una 
orquestra de sons? Aquest és un àlbum interessantíssim i molt divertit. Sabrem per 
què un pet fa pudor, per què fa soroll quan se’ns escapa i quins aliments provo-
quen aquests gasos pudents! I els badalls? Sabíeu que si badalleu prop dels altres 
els l’encomanareu? Ep! També els gossos s’encomanen els badalls!

Aquest llibre repassa tots aquests sons als quals estem tan habituats: alguns ens 
fan vergonya, però també hi trobarem consells per evitar-los, o per ser més dis-
crets. A cada pàgina hi ha uns experiments per fer a casa que serveixen d’exemple 
per entendre bé el motiu pel qual ens passa. Un llibre fantàstic per conèixer el 
nostre propi cos per dins.

Els sons del meu cos 
Marta Maruszczak

Il·lustracions d’Artur Gulewicz
Lata de Sal

Per: Laura Bernis
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Manual del terror
Paul van Loon

Il·lustracions d’Axel Scheffler
Siruela 
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Diu Paul van Loon, l’autor d’aquest llibre, que el terror és un art. I no li falta raó. A 
les històries de por passen coses impossibles a la vida real i tot i així ens estremim, 
per alguna raó les veiem possibles, i encara que ens amaguem sota el llençol ne-
cessitem saber com acaben.

Si a casa us agraden les històries de terror, no us el podeu perdre. Per fi un com-
pendi exhaustiu, ben documentat i escrit amb sentit de l’humor sobre els perso-
natges més terrorífics de la nostra cultura: fantasmes, zombis, vampirs, homes 
llop, bruixes, monstres... Hi trobareu informació sobre el seu origen, costums, for-
mes que adopten, la manera de lluitar contra ells i moltes coses més.

Il·lustrat per Axel Scheffler, inclou també una àmplia bibliografia i una llista de lli-
bres i films recomanats. Un llibre informatiu per gaudir, aprendre i consultar sovint, 
sobretot si a mitjanit reps la visita d’un d’ells i necessites saber com fer-lo fora.

Per: Luz Verdaguer

A mesura que et fas gran, el terror deixen de ser els monstres i passen a ser coses 
més banals. La por del fracàs, del pas del temps o, senzillament, dels altres. De 
la gent que et tracta malament o de la que et menysprea. De quedar-te sola. Pam 
Smy t’ho fa entendre molt bé amb aquest llibre misteriós sobre un orfenat i dues 
nenes, que és alhora un còmic i un diari adolescent, però que en cap moment 
no saps ben bé què és. Ni per on et porta. És la història de la Mary l’any 1982 a 
l’orfenat de Thornhill que es creua amb la de l’Ella al present, i d’aquesta doble 
narració gràfica i escrita surt el misteri, la crueltat i la tragèdia. També la tendresa. 
És un forat fosc on és fàcil caure i deixar de veure la llum del sol durant cinc-centes 
pàgines. Tinguis l’edat que tinguis.

Per: Adrià Crespo
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Thornhilll, orfenat de noies
Pam Smy

Blackie Books
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La llengua anglesa posseeix un concepte anomenat vocal hiccup per designar 
una peculiar tècnica de cant. Ho podríem traduir com ‘cantar singlotat’ i fa de mal 
definir en què consisteix més enllà del que ja suggereix el terme. Un so retallat, 
com un tartamudeig sense alè, utilitzat per emfasitzar certes paraules. Diversos 
artistes han emprat el vocal hiccup i l’han modelat una mica al seu gust, però 
un dels casos més recognoscibles és el de Buddy Holly. El posseïdor d’unes de 
les ulleres més icòniques de la història de la música popular ho va aplicar a unes 
quantes cançons i l’investigador cultural Edward P. Comentale ho ha comparat fins 
i tot amb l’scratching dels punxadiscos, allò de fer recular o avançar el disc amb 
els dits mentre gira al plat.

Ens podem quedar amb molt de gust amb l’exemple de Rave On, una de les 
tonades més cèlebres que va interpretar Buddy Holly, on el cantar singlotat apa-
reix ja al primer segon. És una cançó del 1958 que encara avui és absolutament 
irresistible per a qualsevol organisme viu que tingui un mínim sentit del ritme. I una 
porta d’entrada immillorable al catàleg d’un artista que en només vint-i-dos anys 
de vida en va tenir prou per esdevenir un referent clau en el rock and roll i el pop 
que van venir després.

‘Rave On’ 
Buddy Holly
Coral Records, 1958

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Resultava difícil esquivar l’associació del singlot amb la d’anar una mica trompa, 
sigui de vi, d’aigua amb gas o d’alegria i, francament, no ho volia. Així, podem 
explicar quatre coses sobre Spike Jones. Aquest ciutadà del sud de Califòrnia va 
ser un músic molt popular als Estats Units durant les dècades centrals del segle 
passat i part de la seva fama la deu als arranjaments humorístics que incorporava 
a les cançons de la seva orquestra: xiulets, esquelles de bestiar, botzines, frases 
còmiques, trets, molles i els esgarips i sorolls més insospitats que puguin sortir 
d’un cos, com ara singlots. Tots ells es barrejaven amb instruments tradicionals, 
sempre amb la intenció de fer tabola. A la compilació Spike Jones Goes Crazy 
trobem una bona mostra d’aquest repertori irreverent, amb més d’una aturada al 
recurs del singlot de qui en duu més al cap que els peus: Clink Clink Another Drink, 
per exemple, és una invitació a continuar brindant i tocant música que dringa fins 
que arribi l’alba. I Cocktails for Two, un estàndard swing que originalment posava 
èmfasi en l’encontre romàntic entre dues persones, a les mans de Jones i la seva 
colla va acabar essent una oda irreverent a tardes d’esbarjo sucat en alcohol i, 
diguem-ho també, el seu principal hit.     

‘Spike Jones Goes Crazy’ 
Spike Jones

Wnts

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



Mr. Hiccup   
1983
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Els qui recordeu els dibuixos animats 
de Mr. Hiccup, una producció italo-
suïssa del principi dels anys 1980, 
us mereixeu un premi! Perquè el fas-
cinant univers que es van treure del 
barret Guido Manuli i Bruno Bozzet-
to va passar molt de puntetes per la 
televisió a casa nostra: Mr. Hipo tan 
sols es va emetre un any –entre el 
1989 i el 1990– a TVE1 i en un pro-
grama que es deia, ni més ni menys, 
que Cajón desastre… I això que, vist 
amb perspectiva i passades unes 
quantes dècades, a aquest vostre 
humil Professor Catòdic tant la idea 
com l’execució de Mr. Hiccup no li 

poden semblar més atractives! Per-
què, que el protagonista es passi la 
vida singlotant i que, gràcies o a des-
grat d’això, acabi ajudant tothom qui 
té algun problema, és per treure’s el 
barret, no? I que tots els breus capí-
tols –i en són 39!– s’acabin amb un 
possible mètode casolà per treure el 
singlot, ja és de traca! Quedeu avi-
sats: si no vau pescar quan tocava la 
sèrie, ja podeu submergir-vos a You-
Tube i devorar-la!
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Tenir singlot, com ens demostra de 
manera divertida i exagerada Mr. 
Hiccup, és una cosa ben natural. 
Però, no ens enganyem, perquè 
també es pot provocar si ens pas-
sem de la ratlla amb el mam! O no 
us en recordeu, amics lectors, dels 
mítics singlots de l’elefantet Dumbo 
anant gat amb una bona mona a so-
bre? Ai, en Dumbo! Tot i el seu nom 
ximple (dumb, en anglès) i les se-
ves orelles ridículament immenses, 
setanta anys després de l’estrena 
continua formant part encara ara de 
l’imaginari col·lectiu de la mainada. 
I per a sorpresa de tothom, perquè 

es comenta que la quarta pel·lícula 
sortida de la superproductora Walt 
Disney va tirar endavant, simple-
ment, per mirar de cobrir d’alguna 
manera les pèrdues generades per 
dues produccions anteriors, Pinocc-
hio i Fantasia. Doncs encara els va 
sortir prou bé la jugada, oi? Perquè 
amb un simpàtic elefantet d’un circ 
peculiar, acompanyat de l’insepa-
rable ratolí Timoteu, Dumbo es va 
guanyar inesperadament els elogis (i 
els calerons) del públic i va fer volar, 
literalment, un nou personatge cap 
a la fama cinematogràfica… Amb 
adaptació de Tim Burton inclosa!

Dumbo 
1941



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
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HICCUPS
Robert Rauschenberg

1978

Si haguéssiu de representar artísticament un atac de singlot, com ho faríeu? 
D’entrada no sembla fàcil, però segur que se us acuden moltes maneres curio-
ses! En aquest cas, l’artista nord-americà Robert Rauschenberg es va inspirar 
en el ritme entretallat tan molest que governa el nostre cos quan ens agafa el 
hip... hip...hip...

Hiccups o Singlot és una sèrie de noranta-set fulls de paper fets a mà que 
s’uneixen entre si formant una franja contínua d’imatges que, a certa distàn-
cia, sembla només una línia gruixuda de colors i textures vibrants. Per indica-
ció de l’artista, tots els fulls s’han de presentar junts quan es mostra l’obra, 
però aquesta és l’única restricció a l’hora d’instal·lar-la. Que divertit, no?

Cultura popular
Moltes de les imatges van ser tretes de 
revistes dels anys 1970 dels Estats Units: 
fotos d’atletes, gent famosa de l’època, etc. 

Un muntatge  
ben original
Les cremalleres no només 
serveixen per unir els fulls, 
sinó també per penjar-los 
a la paret. Que apanyat!

Molt original
La manera d’unir 
els fulls és ben 
curiosa: amb 
cremalleres! 

Sempre diferent! 
Gràcies a això, els fulls  
es poden “tancar” entre 
si en qualsevol ordre.  
Les variacions són 
infinites...
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Mans  
a l’obra! 

Sabies que...?
Rauschenberg havia 
treballat d’inspector 

de cremalleres en una 
empresa de vestits de 
bany i des d’aleshores 
va quedar fascinat amb 

aquest material.

A B C

VOGUE
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Sembla que el singlot és el resul-
tat del cop que es produeix quan 
els pulmons i el diafragma deixen 
d’anar sincronitzats i xoquen entre 
si. Una bona manera d’explicar-lo 
als infants podria ser amb aquest joc 
de cirurgia de Plan Toys. Consisteix 
en una peça de tela amb bronquis, 
pulmons, cor amb un botó sorollós, 
estómac, fetge i ronyons que es po-
den extreure amb els estris mèdics 
necessaris: un bisturí, pinces, cotó, 
gasa, mascareta, dispositiu de suc-
ció i una safata. Preparats per des-
cobrir el cos humà?

Joc de cirurgia
plantoys.com
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Joguines
Per: Ginesta Llorca

01

Unes cartolines negres per una cara 
i fluorescents per l’altra... Si ens ho 
imaginem de dia potser una casa i 
vuit personatges amb un pal de fus-
ta no ens suggereixen gaire com a 
proposta de Moulin Roty, però quan 
la foscor inunda la nit tot es pot cap-
girar. Les històries tenebroses i els 
monstres espantosos afloren de les 
nostres ments i la por treu el cap. 
I... quan menys t’ho esperes... un 
ensurt! I quin ensurt, perquè ja t’ha 
passat el singlot!

Ombres
moulinroty-maboutique.com

03
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Endavant i enrere com un pèndol. 
Aparentment senzill: una barra de 
fusta, unes anelles i dues cordes. 
Però a la vegada el gronxador de 
Small Foot ens ofereix un ventall de 
possibilitats, des de balancejar-se 
tranquil·lament fins a fer acrobàcies 
de circ. Ajuda a treballar el control 
del cos, la força i la destresa. Ja 
t’estàs imaginant un bon lloc per 
posar-lo? Pensa que ha de ser un 
lloc accessible perquè quan t’agafi 
singlot puguis penjar-te cap per 
avall i beure una mica d’aigua per 
foragitar-lo!

Gronxador
jugaia.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

NO  
ESTÀS 
SOL,
ARRIBA  
LA  
TROUPE

Una iniciativa de:troupe.elculturista.cat



De totes maneres, per intentar esbrinar una mica l’origen d’aquesta respiració sin-
copada, tenim recursos de nivell com aquesta meravellosa Anatomia Detallada de 
Les Jolies Planches, una empresa francesa que elabora làmines de coneixements 
diversos i que des de fa un temps reinterpreta il·lustracions antigues de la Bibliote-
ca Nacional de França, uns tresors originals i gens coneguts. 
Aquesta làmina del cos humà explicat des de nivells diferents (esquelet, pell, cir-
culació sanguínia i limfàtica) està pensada com un objecte artístic i impresa amb 
tintes ecològiques damunt tela de cotó. 
Una combinació excepcional de patrimoni, tradició i modernitat que potser podria 
triomfar entre els joves de casa amb inquietuds científiques o artístiques! 
lesjoliesplanches.com
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1.

“Això és que creixes!”

“Això és que t’engreixes!”

“Això és que anaves a dir una mentida!”

  
De versions de mares i padrines per explicar  

la causa del singlot, n’hi ha per regalar i vendre.  
Però totes tenen en comú que sol fer riure  

a qui és davant el “singlotador” [sic].  
Perquè el singlot té això: tots sabem que  

quan t’agafa un atac no hi ha pràcticament  
res a fer fins que la natura física dels nostros cossos 

savis (fuà!) decideix que s’ha acabat.  
Però, mentrestant... fem intents per liquidar-lo  

per mètodes més o menys tradicionals!

Però heu de saber, progenitors i més familiars  
que em llegiu, que el singlot no es pot aturar  

quan volem. Funciona com un esternut...  
o com un pet! Això sí, al contrari que  
aquests dos efectes físics, del singlot  

–un cop ha passat– no en queda ni rastre...

Per: Pema Maymó



Un cop tenim definits l’origen i la loca-
lització del singlot al nostre cos, con-
vindria saber si hi podem fer res per 
aturar-lo. Tots en sabem un parell o 
tres, de mètodes familiars ancestrals. 
D’entre tots ells, el més mític: beure 
aigua a l’inrevés. 
Primer hem d’entendre bé què vol dir 
això de “beure a l’inrevés”. Et poses 
cap per avall? No, estimats, ja sabeu 
en què consisteix: fer veure que estàs 
bevent des del cantó superior del tas-
só (mentre rius com un posseït perquè 
et va caient tot el líquid per damunt, és 
clar!). En el meu cas, sempre ha estat 
motiu d’augment del singlot, de tantes 
rialles. O de quasi ofegamenta, a ve-
gades...
Si no ho teniu clar, però teniu set (amb 
singlot o sense), aquest tassó infantil 
de Kinto, una empresa japonesa de 
vaixelles que cerca l’equilibri entre uti-
litat i estètica, és ideal. Donau-li l’opor-
tunitat de ser el remei al vostre singlot 
impossible!
kinto-europe.com
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2. 3.
Si el truc de l’aigua no funciona i no 
teniu ningú a mà per pegar-vos un 
ensurt de por, queda el recurs de no 
respirar. No respirar una estoneta, un 
minut!, tampoc no és qüestió d’ofe-
gar-se per voluntat pròpia. 
Per calcular-lo, podeu emprar el rellot-
ge de la marca barcelonina Mini Kyo-
mo, un disseny entre retro i futurista 
que mos ha cridat molt l’atenció. La 
seva fundadora no trobava un rellotge 
que li agradàs per al seu fill i va deci-
dir crear-lo ella mateixa. I com a mare 
a prova d’accidents i imprevistos, va 
cercar la practicitat i la facilitat en l’ús. 
El resultat? Aquest rellotge fabricat al 
Japó es neteja amb facilitat, té una es-
fera de lectura senzilla (hores, minuts, 
segons) i és resistent a l’aigua. Bellesa 
i pragmatisme com a premissa... com 
mos agrada tot el que està pensat des 
d’aquest punt de vista!
minikyomo.com



Text:  

Martí Crespo

Per la ciutat
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Anem a jugar a la Meridiana!

Si en un racó de Barcelona es pot comprovar ben clarament el 
pas de la ciutat dels cotxes i l’asfalt a la de les persones i el verd 
és sens dubte l’avinguda Meridiana. Aquesta gran via d’entrada 
i de sortida de la ciutat, amb un trànsit rodat molt intens, no s’ha 
escapat de l’estratègia municipal d’anar reduint espai als vehicles 
de motor privats en favor dels vianants. Es va començar, ja fa 

anys, reduint-hi el nombre de carrils motoritzats; després va 
arribar la creació d’un carril bici a tota l’avinguda; va continuar 
amb el sorgiment d’alguns trams centrals per a vianants a la 
part més pròxima a Glòries, i ara s’ha concretat amb l’anomenat 
Meridià, un nou “ecosistema” segur, accessible i jugable per 
afavorir la vida comunitària i la trobada dels veïns.
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Es va inaugurar fa relativament poc, 
el 2020, i per tant si no sou del barri o 
no hi soleu passar gaire sovint és ben 
probable que encara no el conegueu. 
Però paga molt la pena, perquè el 
que hi ha fet el jove Arjub Studio, amb 
l’arquitecta Anna Castellà al capda-
vant, és realment una proposta digna 
de veure –especialment els grans– i de 
viure –sobretot els petits–. Partint del 
mapa de triangulacions per calcular el 
meridià de París que es van fer al final 
del segle XVIII a Barcelona, i del qual 
pren el nom justament l’avinguda, el 
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parc Meridià s’ha concebut com un 
recorregut lúdic de geometria allarga-
da, dividit en dos trams perfectament 
integrats, que va de l’altura del carrer 
Indústria fins a Aragó. I què hi troba-
reu, en aquests 376 metres quadrats? 
Doncs tot un seguit d’elements, sen-
se un ús definit, que volen potenciar 
la imaginació i el joc lliure i abstracte 
dels infants. No us sorprengueu, per 
tant, si hi trobeu estructures geomè-
triques, taules i sorrals, gronxadors 
amb cistella i hamaques individuals o 
col·lectives, un tobogan, un refugi, cor-

des i barres d’equilibri i, fins i tot, un 

caminet de llits elàstics arran de terra.

Això últim és molt important, perquè 

els jocs del nou parc s’han pensat i 

dissenyat tenint molt en compte la 

inclusivitat, assegura Arjub Studio, 

amb la intenció d’oferir uns espais 

lúdics de menys a més dificultat per 

incentivar els infants de totes les edats 

o amb diversitat funcional a trobar el 

que més s’adeqüi a les seves capa-

citats. Ah! I cal que us diguem que tot 

plegat és delimitat pel verd? Doncs 

sí… i encara més: en els materials uti-
litzats per Castellà i companyia s’han 
proritzat els més naturals, com la fusta 
certificada, les cordes d’origen vege-
tal, l’acer reciclat, els paviments de 
sorra, les tanques de protecció amb 
plantes arbustives… Ja us podeu 
afanyar, pares, a trobar el dia (o millor, 
els dies!) per portar la canalla al nou 
parc de la Meridiana. I, de passada, ja 
veureu com comenceu a eliminar del 
fons de la vostra memòria la imatge 
que guardàveu de l’avinguda, plena 
de grisor i d’embussos.
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Bones idees

72

Remei  
per al singlot

Per:  

Carla Marin

Segur que has sentit a dir que hi ha  
molts trucs per aturar el singlot, oi?  

Que et clavin un ensurt, deixar de respirar,  
beure un got d’aigua, mastegar lentament algun aliment...  

hi ha qui diu que potser tots aquests remeis no són  
sinó mites i, tant si ho són com si nono, nosaltres  

en volem afegir un, que esperem que sí que us tregui  
el singlot, però que si no us funciona segur  

que ens farà passar una bona estona! 

Necessitem: 

73

Una canyeta
Aigua

Bol o plat fondo

01. Posa un dit d’aigua i una mica de sabó dins el bol.

02. Amb la canyeta des de baix ves bufant molt a poc a poc i veuràs com 
comencen a créixer les bombolles. Juga i experimenta amb les diferents formes 
que es van creant depenent de com treus l’aire. 

03. Continua així, passant-ho bé, fins que et passi el singlot ;P 

Més informació a  
elculturista.cat
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Pan  
de muerto

Bones idees

39

A Mèxic, Tots Sants és un gran esdeveniment,  
i així com aquí tenim el tortell de Reis,  

allà el Pan de muerto és les postres de la diada.  
Adornat amb calaveres i ossos és una manera  

ben dolça de recordar els que ja no hi són. 

01. 
En un bol posarem tots els ingredients 
menys la mantega i començarem a 
pastar-los bé fins a aconseguir una 
massa uniforme. 
02. 
Comencem a afegir la mantega fins  
a aconseguir una massa enganxosa  
i elàstica. Deixarem que fermenti fins 
a duplicar la mida (entre 30 minuts  
i 1 hora).
03.  
Després tornem a amassar-ho per 
desgasificar la massa. 

04.  
Agafarem un terç de la massa i farem 
dos xurros: seran els ossos i una bola. 
Amb la resta farem una bola grossa. 
Col·locarem la grossa a sota, els dos 
ossos damunt i la bola més petita a 
sobre i ho tornarem a deixar perquè 
fermenti fins que dobli el volum.
05.  
Finalment pintarem tota la massa 
amb l’ou batut i hi tirarem una mica de 
sucre per sobre. 
06.  
L’enfornarem 25 minuts a 200 ºC.

Necessitem: 

500 g de farina de força, 5 g de llevat sec de forner, 5 g de sal,  
130 g de sucre, 2 ous, 120 g de llet, pell de taronja ratllada,  

aigua de flor de taronger, 100 g de mantega, 1 ou per pintar

Bon profit!Més informació a elculturista.cat

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



NO ESTÀS  
SOL,
ARRIBA LA  
TROUPE

Una iniciativa de:troupe.elculturista.cat
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L’entrevista

79

Cleanwave

Com va néixer la iniciativa Cleanwave?
El moviment Cleanwave és una iniciativa sense ànim de lucre amb seu a Mallorca 
que va néixer el 2017 amb el propòsit de promoure un canvi d’hàbits cap a una 
cultura de la reutilització. Volíem oferir una alternativa a l’aigua embotellada i abor-
dar el problema de l’elevat consum d’ampolles de plàstic d’un sol ús a les nostres 
illes, que és el més elevat de tot Espanya!

Per això hem creat una xarxa de punts de proveïment d’aigua i fonts públiques 
gratuïtes, i també oferim solucions d’aigua per a esdeveniments sense plàstics i 
animem les entitats públiques i privades a implementar solucions per crear espais 
de treball lliures de plàstics d’un sol ús.

L’any 2020 l’organització va evolucionar a la Fundació Cleanwave, des d’on ac-
tualment impulsem les línies de treball Moviment Cleanwave per a la prevenció 
de plàstics; la línia Educació Cleanwave per a la conscienciació i educació ecoe-
mocional; i finalment MedGardens per a la regeneració de boscos submarins poc 
profunds de la Mediterrània.

El plàstic d’un sol ús és un dels materials més estesos a totes les nostres cases 
i en el nostre dia a dia. No obstant això, a vegades se’ns oblida la repercussió 
que poden tenir les xifres globals en el nostre entorn i el nostre planeta. La 
quantitat d’ampolles d’aigua d’un sol ús que utilitzem cada any deu ser es-
fereïdora, no?
Sí, les xifres són una autèntica barbaritat. A més, la contaminació causada pel 
plàstic no només té un impacte sobre el nostre entorn i la vida marina, sinó també 
sobre la nostra salut. Espanya s’ha convertit en el país de la Unió Europea que més 
plàstics aboca al mar. Segons un informe recent, aboca a la mar unes 120 tones 
d’aquest material cada dia!

S’estima que a les Illes Balears es consumeixen diàriament 1,5 milions d’ampolles 
de plàstic d’un sol ús. Segons un estudi recentment publicat per la Conselleria 
d’Agricultura, l’aigua embotellada encapçala el rànquing de productes més con-
sumits a les Illes.

Sens dubte hem d’actuar ara mateix.

A banda conscienciar sobre aquestes pràctiques, la vostra iniciativa defensa 
l’accés lliure i gratuït a l’aigua potable per omplir les ampolles reutilitzables. 
Per què creieu que el que vosaltres implementeu a les Illes és més una excep-
ció que una norma?
Així és, creiem que l’aigua és vida i el seu accés hauria de ser lliure. De fet, les 
Nacions Unides reconeixen l’accés a l’aigua potable i al sanejament com un dret 

L’ENTREVISTA

Cleanwave

Per: Marina Llompart

“Espanya s’ha convertit en el país de la Unió 
Europea que més plàstics aboca al mar.”
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Cleanwave

humà. El problema a les nostres illes és que hi ha la percepció popularitzada 
que l’aigua d’aixeta no és potable o que té mal gust, i això ens ha fet depen-
dre de l’aigua embotellada. D’altra banda, encara hi ha falta de transparència i 
d’informació actualitzada de dades sobre la qualitat d’aigua a les webs dels ajun-
taments. Aquesta situació perpetua la manca de confiança de la societat en la 
qualitat de l’aigua i dificulta la promoció de l’aigua de l’aixeta com a aigua segura 
i apta per al consum humà.

Veiem en les entitats públiques i ajuntaments un interès creixent a capgirar aques-
ta situació i secundar la nostra iniciativa. Un clar exemple és la ciutat de Palma, 
on s’han adquirit trenta fonts públiques d’aigua i ja se n’han instal·lat divuit; o 
Marratxí, que va instal·lar la primera el febrer del 2021, i ben aviat se n’instal·laran 
les primeres a Eivissa.

En quina situació particular es troben les Illes que fan especialment impor-
tant el vostre projecte? Com es podria extrapolar a uns altres indrets?
A banda del problema de confiança que comentàvem, s’hi suma el clima calorós 
i la pressió turística. Tot això ens fa molt dependents de l’aigua embotellada, que 
causa enormes quantitats de residus.

De fet, el consum d’aigua embotellada a les Balears dobla la mitjana del país, amb 
116 kg/persona respecte a 60 kg. Tan sols a la Mediterrània les escombraries ma-
rines augmenten fins a un 40% en temporada alta, convertint-se en un dels mars 
més contaminats per plàstics a escala mundial. Això converteix les Balears en una 
de les regions més vulnerables davant la contaminació per plàstic.

La nostra iniciativa vol facilitar l’accés lliure a una xarxa de punts de proveïment 
d’aigua potable. Cada vegada que algú s’hi omple la seva ampolla reutilitzable 
està evitant que una altra ampolla de plàstic acabi en el nostre entorn.

La novetat de les nostres fonts públiques és que incorporen un filtre de carbó actiu 
que millora el gust de l’aigua de la xarxa i la presència de panells informatius que 
permeten promoure la conscienciació. Tots aquests punts de proveïment d’aigua 
són localitzables a través de l’app de Cleanwave. Fins ara, estimem que gràcies a les 
nostres iniciatives s’han evitat més de 8,5 milions d’ampolles de plàstic d’un sol ús.

Creiem que aquesta iniciativa és extrapolable a uns altres indrets; hem demostrat 
per l’experiència que és un model que funciona i establir-lo en uns altres llocs és 
possible.

A banda de les fonts que es poden trobar a diferents llocs de les Balears, feu 
una feina molt important d’educació ambiental, amb tallers a escoles.
Sí, efectivament. La sensibilització és bàsica per produir un canvi de mentalitat 
i d’hàbits en la societat. Per això, dins la Fundació Cleanwave s’ha creat l’àrea 
educativa i de sensibilització, que desenvolupa un programa innovador d’educació 
ambiental amb base ecoemocional per a escoles i empreses. Busquem fomentar 

emocions i reaccions per actuar de manera positiva envers el nostre entorn na-
tural, i interioritzar els valors de protecció de l’entorn i la lluita per un Mediterrani 
lliure de plàstics.

En aquests moments implementem amb èxit tallers a infantil, primària i secundària. 
Aquest estiu hem realitzat el primer campament d’aventura i ecologia, Algacada-
bra Cleanwave Camp, i un programa destinat a menors en risc d’exclusió social.

A la vostra web citeu també la importància de dur a terme la vostra tasca 
en una comunitat autònoma amb tant de turisme. L’oferta d’alternatives i 
l’aposta per la sostenibilitat, quin impacte creieu que té no només en els re-
sidents, sinó també en els visitants?
És crucial sensibilitzar tothom, residents i visitants. La contaminació per plàstics 
és un problema a escala mundial i tots hi podem actuar i ser part de la solució.

Els turistes que venen a les nostres illes, hi venen per les platges idíl·liques, el 
mar i la bellesa natural que ofereixen. No obstant això, cal trobar l’equilibri. És 
obvi que per mantenir-lo cal preservar-lo i cuidar-lo, per això el nostre missatge 
és també per a qui ens visita. Volem un turista responsable i compromès amb el 
nostre entorn.

Però cal oferir solucions, com la xarxa de punts de proveïment d’aigua, amb la 
qual els oferim la possibilitat de tenir accés a aigua potable per tota l’illa sense 
haver de comprar ampolles de plàstic. D’aquesta manera tornen als seus països 
d’origen més conscienciats. 

Què podem fer per apostar per un dia a dia més sostenible amb el nostre 
medi?
Podem implementar petits canvis diaris, substituint productes de plàstic d’un sol 
ús per alternatives reutilitzables. Si tenim accés a una xarxa d’aigua potable, portar 
sempre la nostra ampolla reutilitzable, omplir i evitar ampolles de plàstic d’un sol 
ús, donar suport al producte local i de proximitat, adquirir productes a granel...

Aquestes decisions automàticament et portaran a aprofundir en la problemàtica i 
connectar amb l’entorn natural que volem protegir, i et portarà a descobrir nous 
camins cap a un estil de vida més respectuós amb el planeta i alhora més saludable.

Cleanwave és una iniciativa nascuda a Mallorca que busca combatre un 
dels grans mals del nostre temps: la contaminació i el consum irresponsable de 
plàstics i envasos d’un sol ús. Si heu anat els darrers anys per les Illes Balears, 
és probable que us hàgiu trobat amb una de les seves fonts i esperem que 
portéssiu la vostra ampolla reutilitzable per reomplir-la.
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Llibres, joguines,  
cinema, música,  
museus, rutes, bones 
idees, escapades...

Aquí tens  
els millors plans  
per aquesta tardor!

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 fer-vos un 
amulet amb algun tresor que 
hagueu trobat aquest estiu. 
Segur que com que estarà 
carregat d’un munt de bons 
moments, serà una bona 
manera de teletransportar-te a 
l’estiu cada cop que tingueu la 
sensació que aquest ja queda 
massa lluny…

Bicicletes de càrrega, 
tàndems, cadiretes, remolcs… 
aquí teniu algunes de les 
moltes possibilitats per anar 
amb la mainada amb bicicleta 
perquè escolliu la que millor 
s’adapti al vostre estil i 
necessitats. Au, poseu-vos el 
casc i a pedalar!

El divendres a la nit, no ens 
ho negareu, té dos ingredients 
principals: pizza i pel·li! Amb la 
pizza, que quedi clar, no ens hi 
posarem. Però amb la pel·li sí. 
Així que aneu fent lloc al sofà 
de casa perquè cada setmana 
us recomanarem un film per 
veure en família!

Hi trobareu una llarga llista  
de títols amb opcions per  
a menuts, primers lectors  
i lectors experimentats!  
Bona lectura!

Per fer de boletaires només 
necessitem un bon calçat, un 
cistell de nanses... i el metro!

S’acosta la tradició mexicana 
del Día de Muertos, una nit per 
recordar els morts, i per això 
què millor que una joguina feta 
per tu vinculada a aquesta 
festivitat tan curiosa! T’animes 
a crear un titella i fer-li moure 
l’esquelet al ritme d’una 
música zombie?

CULTURISTES CANALLA

LITERÀRIES

MOVEM  
L’ESQUELET  
PEL  
DÍA  
DE LOS 
MUERTOS

ANAR A  
CAÇAR  
BOLETS  
AMB METRO

LA PEL·LI 
DELS DIVENDRES

AMULETS

Pots llegir  
tots aquests  
continguts  
i molt més a: 

RACONS 
SOBRE RODES

NOVETATS 




