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El pi
EDITORIAL

Si hi ha un arbre que representi el mediterrani és el pi pinyoner, 
capaç de fer arrels entre la duresa de les roques o l’arena de 
les dunes. El seu fruit és tan especial que no madura fins al 
tercer any. A Centelles, cada desembre, s’hi celebra una festa 
commemorativa, la Festa del Pi, declarada Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional. De bon matí tot el poble surt a tallar el pi més 
bonic de la contrada per oferir-lo, engalanat a la patrona, Santa 
Coloma. Ara que s’acosta Nadal i la tradició de decorar l’avet ha 
arrelat amb força a casa nostra, podem optar per engalanar pins, 
un arbre molt més proper, adaptat al nostre clima i que, per tant, 
ajudarà a reduir l’impacte ambiental. 

És l’últim número de l’any i serà el moment d’escollir entre tots la 
millor portada, pensar en els temes de les revistes vinents i agrair, 
una vegada més, el suport de col·laboradors i anunciants per fer 
possible que el nostre projecte tiri endavant.

I ara us deixem: hem de mudar-nos una mica per recollir amb 
molta il·lusió i eufòria el Premi FLIC d’enguany a l’Espai Culturista 
Sendak per “ficcionar espais compartits on la literatura i la cultura 
per a famílies són l’eix vertebrador”. Visca!

El Culturista



La fada de les estacions és el nou títol de la jove francesa Célia Tisserant: els que 
heu anat al Meu Primer Festival potser l’heu vist en preestrena i tot, oi?

És la història de dues germanes que viuen amb la mare al bell mig d’un bosc. És 
hivern i les nenes han d’ajudar-la a buscar llenya. Inspirada en un conte dels ger-
mans Grimm, la pel·lícula ens guia a través del viatge que les nenes fan a través 
d’un vell pou: per a cadascuna, l’experiència a l’altra banda del pou serà ben dife-
rent. Totes dues, això sí, hi coneixeran una vella dama que els descobreix un món 
meravellós i els dona una lliçó de vida. És una proposta d’animació perfecta per als 
més petits per aproximar-se a la gran pantalla. 

La fada de les estacions es projecta acompanyada de la primera pel·lícula curta de 
la mateixa realitzadora, El petit pollet pèl-roig, i d’un tercer curt, Ampolles al mar, 
de Célia Tocco.
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CINEMA

Proposta culturista / 01

La fada de les estacions
Per: Cristina Rivas

Estrena el 3 de desembre als cinemes
A partir de 3 anys
Durada: 49 min

Consulteu-ne horaris i preus
ritalucafilms.com

07

/ 02

Recordeu com us va emocionar la pel·lícula Camí a l’escola, el viatge heroic i 
quotidià de tres germans a l’Índia? Doncs ara podreu recuperar tota l’essència de 
la història en català i en tres dimensions. El mèrit és de la companyia Campi qui 
Pugui, que ha transformat el documental francès en un muntatge reconegut ja amb 
alguns dels premis més importants de l’escena familiar. En comptes de tres nens, 
l’obra té com a protagonistes tres germanes que fan, del camí a l’escola, una aven-
tura plena d’obstacles, però també d’emocions. L’espectacle, de manera vivencial, 
visual, enjogassada i tendra, ens emmiralla amb realitats llunyanes, ens confronta 
amb les barreres que encara hi ha a tot el món i ens recorda que hi ha més coses 
que ens uneixen que no pas que ens separen. I, per damunt de totes, si hi ha una 
cosa que ens iguala és l’infant que portem dins.

Camí a l’escola
Cia. Campi qui Pugui

Per: Marta Grau

ARTS ESCÈNIQUES

TNC
4, 5, 11, 12, 18 i 19 de desembre. 

Dissabtes a les 17 h  i diumenges a les 12 h
A partir de 5 anys

8 € (infant) i 10 € (adult)
tnc.cat



AQUESTES FESTES DE NADAL ESTRENEM UNA NOVA  
EXPERIÈNCIA VIRTUAL,  L’ESCAPE MOVIE: 

Públic general

La Françoise Fives-Lille està atrapada en 
una història d’amor impossible, ha entrat 
en un bucle temporal del que no pot sortir. 
Cada any, al mateix dia i a la mateixa hora; 
apareix a la Central Cornellà on es troba  
el Museu de les Aigües. 

La filla de l’enginyer Fives-Lille busca 
desesperadament l’última penyora d’amor, 
que li va deixar amagada la seva parella, 
en Francesc Amargós. Només quan la trobi 
podrà reunir-se per sempre amb ell, i per 
això necessitarà la teva ajuda. 

Ajuda a la Françoise a resoldre l’enigma  
i a sortir d’aquesta història! 

Segueix les pistes amagades pel Museu 
de les Aigües i resol els enigmes que en 
Francesc Amargós va crear. museudelesaigues.cat

ATREVEIX-TE 
AMB AQUEST 
INNOVADOR 
ESCAPE! 

museudelesaigues.cat/activitats/ 
escape-movie-dama-aigua



La relació entre art i menjar és cosa seriosa i ve de lluny. No parlem de l’art de la 
cuina (que també podria ser), sinó d’un vincle molt més antic i evident. A la velocitat 
de la llum us proposem un viatge que va des del Sant Sopar de Leonardo da Vinci 
fins als excèntrics retrats d’Arcimboldo, les delicades escenes costumistes dels 
mestres neerlandesos i les natures mortes més avantguardistes de Braque, Gris 
i Picasso. Tot plegat, per demostrar la transcendència d’un acte tan quotidià com 
menjar. Potser no sempre en som conscients, però no hi ha dubte que menjar és 
un ritual ancestral.

Dins el programa Barcelona, Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, la 
Fundació Antoni Tàpies ha preparat una activitat que ens convida a reflexionar 
sobre aquest fet. A través d’algunes de les obres exposades podrem gaudir d’una 
experiència creativa en família que ens ajudarà a retrobar rols, gestos i relacions 
amb els objectes que formen part dels nostres àpats.
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ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

Proposta culturista / 03

Parem taula en família!
Per: Olga Rodríguez

Fundació Tàpies
12 de desembre a les 11 h

Infants a partir de 4 anys amb acompanyants / Durada: 1 h i 30 min. / 4 € 
Cal fer reserva de plaça: 676 243 702 / reserves@ftapies.com

fundaciotapies.org 



Ja fa vint-i-sis anys que l’Ateneu Popular 9 Barris ens fa la primera sorpresa del 
mes de desembre: el Circ d’Hivern. Una producció anual de circ que neix amb la 
intenció de fomentar la creació de companyies estables professionals relaciona-
des amb el circ i d’oferir propostes inèdites i de qualitat adreçades a tota mena 
de públics. I, tot plegat, sota l’aixopluc d’aquest espai recuperat fa quaranta anys 
pels veïns i veïnes del barri, que van ser capaços amb les seves reivindicacions 
de convertir una fàbrica que abocava fums tòxics als seus carrers en el centre 
sociocultural que és avui, un dels referents de la gestió comunitària de la ciutat.

Sotrac, doncs, podria ser un nom que escau perfectament a una creació sortida 
d’aquesta casa. I aquest és també el títol de la peça dirigida per Raül García, de la 
companyia Le Dessous de Barbara, per a aquest Circ d’Hivern. Una revisió irònica 
dels nostres dies, una reflexió a través d’imatges i situacions sobre com aprofitem 
el temps, com gaudim la vida i com afrontem la mort, sota un distanciament social 
aguditzat per les noves tecnologies. La perxa xinesa i el trapezi són algunes de les 
tècniques de circ que s’hi podran veure.
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ARTS ESCÈNIQUES / CIRC

Proposta culturista / 04

Sotrac  
26è Circ d’Hivern 

Per: Ione Hermosa

Ateneu Popular 9 Barris / Del 18 de desembre al 23 de gener
De dilluns a dissabte, a les 19 h. Diumenge a les 18 h / A partir de 8 anys / Durada: 70 min

Adults 12 €, infants (de 3 a 14 anys) 6 € i aturats 9,50 € / ateneu9b.net
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Loo és un vent asiàtic, càlid i sec, que apareix amb nivells d’humitat extremada-
ment baixos i temperatures molt altes. Actua a les tardes d’estiu, tot deshidratant i 
assecant la vegetació que es troba al davant. És capaç d’empènyer les dunes del 
desert, de devastar zones humides, selves i oceans i, com no podria ser d’una altra 
manera, de deixar vaixells paralitzats enmig d’un mar de sorra, impossibilitant-los 
de navegar mai més.

Loo és també com es diu la protagonista que posa nom a un espectacle poc habitu-
al, sense text i purament sensorial. A través d’imatges, música i materials suggeri-
dors, Loo convida a experimentar la proximitat del teatre i a explorar les sensacions 
d’una manera ben especial.

Aquest Nadal, malgrat les baixes temperatures, la desertització arriba al Cosmo-
Caixa!

ARTS ESCÈNIQUES

Loo
Cia. Ponten Pie

Per: Clara Drudis

Del 23 de desembre al 5 de gener 
Recomanat per a infants d’entre 2 i 5 anys
6 € -50% de descompte clients CaixaBank

Consulteu-ne horaris
cosmocaixa.org



La companyia eia, escrit tot en minúscules, pertany a la fornada de companyi-
es que revoluciona les arts escèniques des del punt d’inflexió que va representar 
la crisi del 2008. Nuye és el tercer espectacle d’aquesta premiada companyia i, 
en aquest cas, vol ser una reflexió sobre la recerca constant dels humans per 
complementar-nos amb altres persones. Nuye explica les relacions de parella i els 
seus encaixos a través de coreografies acrobàtiques no lliures de càrrega poètica 
i alguns elements còmics. Tres parelles en escena, precisió tècnica i màgia sense 
artificis: un espectacle rodó que acaba de donar solidesa a una companyia que no 
deixa de sorprendre a cada creació. Una gran paret de forats, un trampolí i unes 
portes per escenografia ens situen en un món oníric que es va estrenar al Festival 
Grec l’estiu passat i que ara podrem tornar a gaudir al Mercat de les Flors. Tot un 
luxe per a tots els públics!

14

ARTS ESCÈNIQUES / CIRC

Proposta culturista / 06

Nuye, Cia eia
Per: Cristina Rivas

Mercat de les Flors
Del 27 al 30 de desembre, del 2 al 4 i del 6 al 9 de gener, a les 19 h

A partir de 8 anys / Durada: 60 min / 20 €
mercatflors.cat
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La finestra ha estat un motiu recurrent en la pintura al llarg dels segles i el prolífic Pi-
casso no va deixar d’incloure-la al seu catàleg d’exploracions artístiques. A les obres 
‘Lola, la germana de l’artista a l’estudi de la riera de Sant Joan’, El passeig Colom’ 
i ‘Els colomins’, hi veiem recintes interiors oberts a exteriors amplis i lluminosos a 
través de finestrals. Aquestes obertures serveixen d’enquadrament per descobrir un 
paisatge urbà i natural, aparentment quotidià, i que intuïm en constant moviment. 

A l’activitat Finestres, ideada per a infants de 5 a 10 anys (amb un acompanyant adult), 
podrem contemplar aquestes obres i algunes més del museu en què Picasso va jugar 
amb aquest element. Després, cada participant construirà el seu espai personal i a 
través de les seves finestres ens mostrarà (o no) què hi ha a dins, què hi veiem quan 
mirem cap enfora i, amb un joc de colors, què podem fer aparèixer i desaparèixer. 
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ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

Proposta culturista / 07

Finestres  
Què es veu i què no es veu  

quan mirem cap a fora i cap a dins

Per: Clara Queralt

Museu Picasso
8 i 22 de gener, a les 17 h
De 5 a 10 anys / 4,50 €

Reserva de places a museupicasso_reserves@bcn.cat
museupicasso.bcn.cat



En aquesta ocasió els alevins de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, presti-
giós planter de músics d’orquestra simfònica de casa nostra, i el Cor Infantil Amics 
de la Unió uneixen talent i sobretot ganes per crear un innovador espectacle. El 
fil conductor és ni més ni menys que El somni d’una nit d’estiu, una obra clau del 
compositor romàntic Felix Mendelssohn (Hamburg, 1809-Leipzig, 1847) que va es-
criure intermitentment al llarg de la vida, inspirant-se evidentment en l’obra teatral 
de W. Shakespeare. L’escenari de l’Auditori es convertirà en un espai de moviment 
coreografiat on els músics tocaran sense partitura i sovint drets, tot projectant i 
compartint els seus somnis de futur amb el públic. Artistes joveníssims, amb una 
qualitat i sensibilitat extraordinàries!

L’espectacle fresc i inspirador promet molt, i és una també una bona oportunitat de 
sentir la famosíssima marxa nupcial composta expressament per a l’obra, i popula-
ritzada a posteriori, en un context ben diferent de l’habitual a què estem acostumats.

Tot plegat, una aposta moderna i acollidora per acostar-nos a la música clàssica 
en família.
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MÚSICA

Proposta culturista / 08

Somnis de Músic
Per: Joan Villarroya

L’Auditori
15 de gener, a les 12.30 h  

A partir de 5 anys / Durada: 50 min
12 € (10 € si compreu 4 entrades per al mateix espectacle)

auditori.cat





Amb una animació neta i polida, però a la vegada rica i detallada, arriba als cine-
mes una història d’amor familiar per a totes les edats protagonitzada per una nena 
òrfena que vol una mare de totes totes... i per la goril·la que decideix adoptar-la. I 
el que al principi sembla una relació familiar impossible per culpa de les diferències 
entre l’una i l’altra, de seguida es converteix en un amor maternofilial ben sòlid. Les 
dificultats, com sol passar, no vindran de les protagonistes, sinó de l’entorn, que no 
acabarà d’acceptar aquesta família poc tradicional tal com, per desgràcia, al món 
real de vegades no s’accepten nous models de família. En aquesta adaptació cine-
matogràfica, la directora Linda Hambäck aconsegueix capturar tant l’explicació del 
conflicte de l’exclusió com també la màgia de la novel·la multipremiada Apstjärnan, 
de l’autora juvenil sueca Frida Nilsson. 
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CINEMA

Proposta culturista / 09

La meva mare  
és una Goril·la 

Per: Andreu Gabriel i Tomàs

Estrena el 21 de gener als cinemes
A partir de 5 anys
Durada: 76 min
packmagic.cat



Augmentar  
la inversió  
en adaptació  
i resiliència  
al clima

Reduir  
les emissions  
de gasos  
d’efecte 
hivernacle

Incloure els joves  
en totes les 
negociacions  
i decisions  
sobre el clima

El 99% dels 2.200 milions  
de nens i nenes del món 
estan exposats a almenys 
una amenaça ambiental, 
com ara onades de calor, 
ciclons, inundacions, sequera, 
transmissió de malalties, 
contaminació de l’aire  
i intoxicació per plom.

Aproximadament  
1.000 milions d’infants viuen 
en països que corren un  
“risc extremadament alt” 
de les amenaces del canvi 
climàtic que posa en risc la 
seva salut, educació  
i supervivència.

La crisi 
climàtica 
és una  
crisi dels  
drets  
dels infants

@unicef_es
@unicef_cat UNICEF España @unicef_esunicefESP

unicef.org/es/educacion

www.unicef.es/cat/educa

UNICEF demana als governs  
que prenguin tres accions:

COCO22€
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Proposta culturista / 10

SAT! Teatre
30 de gener, a les 12 i 17.30 h / A partir de 3 anys / Durada: 40 min

sat-teatre.cat
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La companyia Silver Drops Dansa presenta el seu segon espectacle: Terra. Des-
prés de l’èxit de SilverDrops, una peça sobre l’aigua, el grup es reitera en un lloc 
comú que dona molt de si: els elements. El canvi d’estat de líquid a sòlid significa 
la consolidació de la companyia de dansa contemporània per al públic familiar.

Tres ballarines dalt de l’escenari juguen amb l’escenografia dinàmica i ambiental 
que permet als espectadors de viure un experiment visual sobre el moviment en re-
lació amb la terra. La música expressament creada per a l’ocasió està inspirada en 
la Fest-noz, una festa tradicional de la Bretanya. Música a cappella o instrumental 
a ritme de danses que impliquen tot el veïnat a repicar la terra amb els esclops per 
tal de fer-la més argilosa.

Des de la tradició, les arrels, la vida... Terra vol ser una mirada profunda i since-
ra sobre com aquest element ens permet viure, tant a nivell real com simbòlic. A 
través de la dansa i la bellesa ens faran endinsar en escenaris i situacions que 
estimulen la imaginació de grans i petits. Us ho perdreu?

ARTS ESCÈNIQUES / DANSA

Terra
Cia. Silver Drops

Per: Ginesta Llorca





menuts

Per: Gemma Esteban
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Selecció culturista / 01

Pi i pícnic comencen per pi perquè no hi ha res com un pícnic sota un pi. Millor si 
és amb alguna cosa dolça per a després de l’entrepà (una presa de xocolata… o 
dues). Per als grans un termo de cafè sempre s’agraeix. Millor si és amb amics per 
poder jugar després de l’àpat. Compte amb la resina de les branques! 

Natura, menjar i bona companyia. Una combinació tan senzilla i alhora tan brillant 
com aquest àlbum il·lustrat que farà les delícies dels més petits. Formes geomè-
triques que, de la mà de l’experta Marta Comín, màgicament van transformant-se 
–ara en una pera, ara en unes margarides– gràcies a encunys enginyosos. Colors 
plans, llampants, perfectes per guiar-nos en un recorregut que acabarà inevita-
blement, sentim l’espòiler, sobre unes estovalles de quadrets. Bon profit i bona 
passejada!

El pícnic
Marta Comín

Combel

LLIBRE



La il·lustradora japonesa Yukiko Noritake, a El bosc dels germans, ens fa agafar 
des de la primera pàgina (o làmina, potser?, per les dimensions, la textura i la 
qualitat dels dibuixos) dos camins per endinsar-nos al bosc, cadascun representat 
per un germà: el camí de l’esquerra ens porta, pàgina a pàgina, cap a una convi-
vència respectuosa amb la natura, on els humans ens esforcem per adaptar-nos-hi 
i conviure-hi; i el camí de la dreta ens mena, amb successives capes de ciment i 
asfalt, cap a la transformació del medi i la imposició urbana i humana.

En un joc de contrastos molt reeixit tant en termes d’il·lustració com també en la 
tria exacta dels verbs antagònics que les acompanyen, cada germà representa 
una tendència d’entendre la natura i relacionar-s’hi. Al capdavall, d’entendre’ns a 
nosaltres mateixos i de relacionar-nos amb els altres.

I arribats a l’última pàgina, és inevitable plantejar-se la pregunta: què, quin camí 
agafem?

El bosc dels germans
Yukiko Noritake

Coco Books

Per: Martí Crespo
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LLIBRE

Selecció culturista / 02

primers lecto
rs

Deia Maurice Sendak que l’àlbum il·lustrat és la difícil integració d’elements visuals, 
narratius i poètics amb equilibri i naturalitat, per donar com a resultat un producte 
únic, complex i bell. Doncs bé, us presentem un dels millors exemples que se 
n’han fet a l’Estat, de la mà del duet creatiu Manuel Marsol i Carmen Chica, grans 
coneixedors del llenguatge de l’àlbum.

Yōkai narra el dia d’un repartidor que es veu obligat a parar en una carretera de 
muntanya per unes sobtades ganes d’anar al lavabo. Quan vol tornar al camió no 
troba el camí i es perd, s’endinsa al bosc i, a poc a poc, va experimentant el poder 
transformador de la natura...

La història comença a les guardes i, com diuen els autors, s’acaba a la mateixa 
coberta. El llibre és tota una experiència artística que cal llegir amb calma i silenci, 
per gaudir de perdre’s a la muntanya amb el camioner i tornar-ne transformats a 
la nostra realitat.

Les il·lustracions van guanyar el Premi Internacional d’Il·lustració de la Fira del 
Llibre Infantil de Bolonya. Una joia, senyories.

Yōkai
Carmen Chica 

Il·lustracions: Manuel Marsol 
Fulgencio Pimentel

Per: Luz Verdaguer
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primers lecto
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lectors experiment
at
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Arbre. Un arbre. Un arbre gran. Una arbre gran i frondós.  
Un arbre gran i frondós al bosc. 

Fins aquí tot són paraules. Arbre és una paraula que aprenem de seguida quan 
som petites. Però, parem-nos. Parem-nos un moment davant d’un arbre. I mirem-
lo, mirem-lo molt atentament. Té moltes fulles, en té poques? Són verdes, grogues 
o vermelles? Acostem-nos-hi: què veiem al tronc? És llis? És rugós? Té l’escorça 
dura o tova? Quants anys deu tenir aquest arbre: és jove o en té més de cent? Com 
ha arribat fins aquí? 

De vegades no ens parem prou a mirar els arbres, perquè sempre són allà i ens 
passen inadvertits com si fossin un fanal més de la ciutat. Aquest gran llibre és una 
guia per a qui vulgui conèixer i descobrir-ho tot sobre els arbres. No sols els tipus 
que n’hi ha a tot el món (que són infinits!), sinó també com són les seves arrels, 
com respiren o s’alimenten, les seves múltiples utilitats per a nosaltres, les perso-
nes, i per als animals. No podríem viure en un planeta sense arbres, per això és tan 
important que els respectem i els cuidem. Un bon manual, doncs, per introduir-nos 
en el seu apassionant món.

Árboles
Piotr Socha

Maeva

Per: Laura Bernis
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LLIBRE

Selecció culturista / 04

lectors experiment
at

s

I vosaltres, n’heu plantat mai, d’arbres? El pastor Bouffier, el protagonista d’aques-
ta història, en va plantar milers! Jean Giono, l’autor del llibre, ens explica merave-
llosament bé com l’home i la natura som inseparables. 

Les muntanyes que acollien el pastor Bouffier estaven malmeses i ell va decidir 
posar-hi remei. Si les muntanyes li donaven pau, ell havia d’oferir-los alguna cosa 
a canvi. 

L’autor del llibre era jove quan caminava per la regió dels Alps provençals: tenia 
ganes de conèixer les terres d’una comarca pràcticament deshabitada i eixuta. No 
hi havia arbres i s’hi veien herbotes seques pertot arreu. Cansat i assedegat, el 
jove Jean Giono buscava una font o un pou, però només trobava petits grups de 
cases abandonades. Llavors, a la llunyania, li va semblar distingir la figura d’una 
persona. Era el pastor Bouffier, que li va donar aigua, el va acollir a la seva caseta 
i li va descobrir tot un món.

Anys més tard, quan el narrador de la nostra història va tornar a aquella regió, va 
poder veure com havia canviat el paisatge. Fins aquí, ja us podeu fer una idea de 
com d’especial és aquest relat que ha esdevingut un clàssic de la literatura francesa.

L’home que plantava arbres
Jean Giono  

Viena Editorial

Per: Cristina Rivas
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cruilla.cat

Un altre títol de la sèrie 
Digues on és, aquest cop 
per saber conèixer plantes 
i animals de la muntanya, 
el bosc, el camp, la vora de 
l’estany i la costa. Els menuts 
hauran de triar una planta 
o un animal de la solapa i 
després buscar-lo a la doble 
pàgina interior, enmig de tots 
els altres.

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

Per què la Terra és -pel que sabem- 
l’únic planeta on hi ha vida? Quins 
canvis ha causat l’activitat humana 
al llarg dels segles? Un llibre amb 
desplegables per conèixer a fons  
el nostre planeta.

Un llibre per viatjar per la natura, 
descobrir 10 dels paisatges més 
diversos del món i veure amb tres 
visors màgics els animals que hi viuen 
i que s’amaguen a les pàgines.

Un llibre senzill amb solapes perquè 
els més petits de casa aprenguin a 
estimar la natura.

Mira, toca i experimenta amb els 
animals del bosc! Un llibre de tacte 
ple de colors i textures per als més 
petits. Amb un penjador per al cotxet.

editorialflamboyant.com

I si us diguéssim que al regne dels 
animals s’hi poden trobar mestres de 
l’arquitectura, projectistes, enginyers 
de primer nivell i hàbils constructors?

Un llibre de buscar i trobar d’una de 
les il·lustradores més destacades de 
la literatura infantil contemporània.

Una visita a l’àvia pot portar-te  
a la boca del llop? La història que  
ja coneixes, com mai l’has llegit. 
Amb escenes desplegables  
i tres nivells de lectura!

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

Set germans difícils d’enganyar  
i un llop que no voldrà rendir-se.  
La història que ja coneixes, com 
mai l’has llegit. Amb escenes 
desplegables i tres nivells de lectura!

Prepara’t per donar la volta al món 
i conèixer 12 herois i heroïnes reals 
que treballen salvant vides en equips 
d’emergència.

Construccions 
animals
Emilia Dziubak

Salvavides
Eryl Nash 
Ana Albero

En Litus  
i el Club  
de les 
Caputxes
Rotraut Susanne 
Berner

La  
caputxeta 
vermella
Jacob Grimm 
Wilhelm Grimm 
Rocio Bonilla

Amb calma
Rachel Williams 
Freya Hartas 

El llop  
i els set  
cabridets
Jacob Grimm 
Wilhelm Grimm 
Rocio Bonilla 

El bosc

Digues on és. 
La natura 
Thierry Laval

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

La terra,  
casa meva 

La terra,  
el planeta  
i la gent

Il·luminatura
Carnovsky i 
Rachel Williams
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Árboles  
de tu ciudad
Luciano Labajos 
Sánchez i 
Clara Moreno 
Cela
Reservoir Books 
A partir de 7 anys
21,90 €

La cocina  
es tuya
Aizpea 
Oihaneder Pérez 
i  Julio Fuentes 
Arconada
Reservoir Books 
A partir de 7 anys
21,90 €

Árboles de tu ciudad és un llibre diferent  
sobre la natura, pensat perquè desco-
breixis el teu entorn, sense haver de  
sortir del cotxe ni anar-te’n al camp o  
a la muntanya. Un superàlbum amb el  
que aprendrem a diferenciar les espècies 
més comunes que trobem als carrers  
i coneixerem històries sorprenents sobre 
la vegetació.

Aquest volum, completament il·lustrat 
i amb múltiples detalls, ofereix moltes 
més possibilitats que un simple llibre de 
receptes per cuinar en família (tot i que 
també inclou trucs de cuina). 
Segueix el gran viatge que han fet 
més de 70 ingredients essencials a les 
cuines de totes les cases: els cigrons, 
les anxoves, els bolets, les pomes, el 
xai... respectant els models de producció 
tradicionals i els criteris de proximitat.

Una nova col·lecció de Reservoir Kids, amb l’entusiasta veu  
de l’Hematocrítico: àlbums il·lustrats a tot color, plens de coneixements  

tradicionals i de continguts didàctics i lúdics. Ni petits ni grans  
podran escapar al seu encant.

A les teves 
sabates

Meritxell Garcia 
Roger Simó

Et  
necessitem
Jose Luis Gallego 
Xavier McPherson

El petit  
gran llibre  
de la música
Jose López
Xavier Romeu 
María Simavilla

Els Reis Mags 
porten camises 
hawaianes
Gabriel García  
de Oro
Roger Zanni

Un conte sobre la màgia de connectar 
amb els altres. Inclou una pàgina final 

de senzills exercicis i reflexions per 
treballar l’empatia en família. 17,50 €

Fora  
disfresses!

Bel Olid 
Anna Baquero

El màgic  
d’Oz

Marc Artigau 
Juan Manuel  

Moreno

Un llibre per descobrir l’alegria 
contagiosa d’atrevir-se a desafiar  

les normes absurdes. 13,95 €

Basat en el musical de la 
companyia de teatre La Brutal, 

ens arriba una bonica adaptació 
del clàssic de la literatura 

universal. 13,95 €

El llibre que et farà cantar i ballar!  
Un viatge pels diferents estils musicals  
que inclou llistes de Spotify per  
enriquir-ne el contingut. 17,90 €

Alguna cosa va malament al món  
si la nit dels Reis se celebra a l’agost... 
Un conte boig i divertit, per educar  
els nens en els valors de la solidaritat  
i la cura del planeta a partir de la  
màgia i el riure. 12,95 €

Onze espècies amenaçades 
d’extinció t’expliquen com pots 
col·laborar en el teu dia a dia per 
evitar la seva desaparició. 17,50 €

Benvinguts a la  
Pequeña Escuela de la Vida

Un llibre sobre la natura  
per no sortir de la ciutat

Un llibre per descobrir els  
primers secrets de la cuina

penguinlibros.com
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Baliga i Tut  
i els pirates empipats

Fiqueu en el sac uns quants pirates 
empipats, molts barrets, més un parell  
de desastres, i ja teniu els ingredients  

per a una gran GRAN AVENTURA.
A partir de 7 anys.

Baloney i els seus amics
Riu amb en Baloney mentre fa  

una mica de màgia, encoratja’l quan 
estigui una mica deprimit, anima’l mentre 

desafia la piscina i, finalment, aprèn a 
dibuixar els personatges protagonistes!  

A partir de 6 anys.

Viatge pels patis infinits
Durant l’estona del pati la Sara puja a 

l’arbre més alt per intentar recuperar la 
pilota del seu germà petit. El que la nena 

no s’esperava era trobar un portal a la sala 
del Vigilant dels Patis, un estrany ésser 
que observa, alhora, tots els patis del 

multiunivers. A partir de 6 anys.

La Societat dels Exploradors
Acompanya aquesta inusual colla  

en la seva primera aventura! Un viatge 
en el temps d’anada i tornada que podria 

conduir-los fins al tresor amagat de 
Rosavent del qual parla la llegenda…  

A partir de 10 anys.

     

nanit.cat

COL·LECCIÓ 

Cançons Contades  
amb La Pegatina i Sopa de Cabra

COL·LECCIÓ 

Nanit petit  
amb La Tresca i la Verdesca i un recull de cançons de bressol

Aquest Nadal gaudeix de la música  
a través dels contes de Nanit. 

LA COL·LECCIÓ  
DE BARCANOVA  
DEDICADA AL MÓN  
DE LES VINYETES

Entra a nanit.cat i descobreix  
com convertim les cançons en conte.
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Durant els freds mesos d’hivern, la 
majoria de ratolins de camp es posen a 
cobert dins els seus caus. Però a la Lucy 
li encanta com li cruix la neu sota les 
potetes, i posar–se la seva gorra de llana 
preferida. I per damunt de tot, la Lucy 
adora patinar sobre el gel.14,90 €

En Gos Pudent no ha viscut mai un Nadal 
en família. Però un dia coneix la família 
Noel i pensa que les coses poden canviar… 
Quines aventures l’esperen en aquesta 
època tan freda de l’any? 12,90 €

Els ratolins de la Bardissa Secreta 
sempre estan atrafegats però sempre 
troben temps per divertir-se. i celebrar 
els dies assenyalats amb festes i 
banquets. 11,90 €

L’Olga descobreix una nova criatura 
anomenada Meh: deu ser una nova 
espècie? Un llibre que reforça la 
importància de la ciència i la curiositat, 
així com l’empatia i l’amistat. 15,90 €

En Tuffy està entusiasmat, la seva família 
se’n va de vacances! Quan s’assabenta 
que qui el cuidarà serà el mossèn 
Barnham, s’imagina el pitjor. Un capellà 
cuidant un gat? On s’és vist! 12,90 €

Durant els freds mesos d’hivern  
els ratolins de camp són dins els seus 
caus, ben calentons. Però la Lucy no. 
A la Lucy adora patinar sobre el gel. 
14,90 €

La meva  
petita 

pastisseria
Mayumi  

Oono

El meu 
petit 
taller  
de moda
Mayumi 
Oono

Petons
Marta 

Comín

El llibre  
del temps
Guillaume 

Duprat
Olivier 

Charbonnel

Què 
s’amaga  
al cel  
de nit?
Aina 
Bestard

Cap i pota
Majda Koren 
Damijan 
Stepancic

Els més petits sempre senten interès i curiositat per les feines que fan «els grans». 
Aquesta col·lecció els endinsa en algunes de les professions més creatives  

i universals dels adults alhora que ofereix la possibilitat de crear i jugar. 

Un petó és una magnífica manera de 
demostrar afecte. Els peixos, les abelles 
i fins i tot les serps ho saben! Però, com 

sonen aquests petons i aquests animals? 

És el mateix el temps mesurat per les 
màquines que el que «sentim»? Ens passa 
igual de ràpid el temps si estem tristos que 

si estem contents? Les respostes de ben 
segur que et sorprendran!

Els nens podran descobrir què s’amaga 
al cel nocturn des de vuit racons del 
món. En obrir la finestra, a contrallum, 
hi veurem constel·lacions com per art 
de màgia!

En Cap i en Pota, els dos criminals  
més ximples i els brètols més adorables 
del món, fan qualsevol cosa per un 
strudel. Deixeu que la seva estupidesa 
us atrapi…

Gos pudent, 
bon Nadal!
Colas Gutman 
i Marc 
Boutavant

Conte 
d’hivern: 
la Bardissa 
Secreta
Jill Barklem

Pitschi
Hans Fischer

L’Olga i 
l’estranya 
criatura  
sense nom
Elise Gravel
PRIMER VOLUM  
DE LA SÈRIE OLGA

DIARI D’UN  
GAT ASSASSÍ. 
El retorn
Anne Fine 

La rateta 
patinadora
Annie Silvestro 
 i Teagan White

zahoribooks.com
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Un nen i la seva joguina estan  
a punt de canviar-ho tot... Torna 
J.K. Rowling! A partir de 7 anys.

El Celler de Can Roca per a tota  
la família. A partir de 7 anys.

Nou títol de la genial col·lecció 
per redescobrir les tradicions  
i cançons de la cultura catalana 
en la seva versió més genuïna.  
A partir de 3 anys.

Omple’t d’esperit nadalenc  
i celebra les festes amb aquest 
llibre acordió! A partir de 3 anys.

El tió
Roser  
Argemí 
i Noemí 
Fernàndez

El carrer 
Nadal
Ingela P. 
Arhenius

El llibre del nou musical de 
Dagoll Dagom! A partir de 3 anys.

35 històries per empoderar-te  
i superar les adversitats.
A partir de 7 anys.

Bye Bye 
monstre
Marc Artigau, 
Dàmaris 
Gelabert  
i Lyona

Contes  
per tenir 
valor
Àlex Rovira 
i Francesc 
Miralles

El porquet 
de Nadal
J.K. Rowling

Les delicioses 
aventures  
dels germans 
Roca
Joan, Josep,  
Jordi Roca  
i Laufer

combeleditorial.com

Salvem l’Evo!
Bitmax&Co 
Jaume Copons i Liliana Fortuny
Saps que al Bosc Blau hi ha algú  
que fa sis anys? Llegeix el llibre  
i descobreix qui és!
A partir de 6 anys

Quina amiga més estranya! 
Mia Fantasia
Elisenda Roca i Betowers
I si descobrissis que la teva  
millor amiga és una bruixa?
A partir de 7 anys

Atlàntida 
L’Agus i els monstres

Jaume Copons i Liliana Fortuny
El Sr. Flat ha perdut el seu exlibris i, si no 

el recupera, al Llibre dels monstres es 
quedaran sense biblioteca i sense llibres!

A partir de 8 anys

Hi ha un kronk a l’escola!
Mia Fantasia

Elisenda Roca i Betowers
És el primer dia d’escola de la Mia! L’Escola 

del Bosquet és un lloc preciós, però la Mia 
s’adona que hi ha un ésser terrorífic a classe. 

A partir de 7 anys
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Meravellosos 
mags

Lydia Corry

Història  
de la 
música  
per a nens
Mary Richards 
i David 
Schweitzer

blume.net
@editorial_blume

I tu,  
on vius?
Signe Torp

Els set 
regnes dels 
éssers vius
Mike Barfield 
i Lauren 
Humphrey

Un gran mag mai no revela els 
seus secrets, però aquest llibre ens 

descobreix dades sobre il·lusionistes 
famosos, els vuit efectes màgics en què 

es basen els trucs i els components 
necessaris de la caixa d’eines d’un mag.

L’os, el piano,  
el gos i el violí

David Litchfield

El millor 
amic de la 

Brunilda
Valerie Thomas 

i Korky Paul

Un gos que toca el violí i el seu amic 
humà comparteixen l’alegria de la 

música i descobreixen que, fins i tot 
en temps tristos i difícils, la bona 

amistat pot durar per sempre.

Aquesta és la història de com es van 
conèixer la Brunilda i el Bru. Quan 

la Brunilda se’n va a viure a la seva 
immensa casa, es demana si estarà 

sola per sempre…, fins que veu un gat 
negre, brut i escanyolit!

Viatja des de Cambodja a Vanuatu i 
des dels Països Baixos a Mongòlia per 
descobrir 10 dels tipus de cases més 
singulars que es continuen utilitzant 
avui dia.

Coneix les vides fascinants sobre els 
éssers que t’envolten. Endinsa’t en els 
còmics sobre supercientífics que han 
buscat indicis de vida en el passat i 
en el moment actual. Diverteix-te fent 
experiments a casa i que neixi la vida!

Submergeix-te en aquest viatge 
musical pel món i coneix els 
compositors, músics i intèrprets que 
s’han fet famosos per haver creat la 
música que ens apassiona.

El cercle
Miriam Tirado
Joan Turu

Els homes 
plorem
Joan Turu

Estels i 
formigues
Sebastià Serra

A cau 
d’orella
Elisa Molina 
Marta Costa

T’estimo
Glòria Fort

El tàndem Míriam Tirado i Joan 
Turu tornen amb el conte per 
trobar-nos en la diferència.

El nou àlbum il·lustrat de Joan Turu 
revisa estereotips de la masculinitat.

Àlbum per desenvolupar la 
capacitat d’observació dels infants, 
que descobriran en les il·lustracions 
mil i un detalls.

Fomenta la reflexió i l’autoconeixement 
i aporta eines i estratègies per evitar 
cridar.

El conte sobre l’amor per als més petits. 
Existeixen moltes maneres d’expressar 
l’amor, les descobrim?

Pompi puff
Gracia Iglesias i Ferran Orta 
Conte d’imaginació amb un unicorn  
com a protagonista. Conte adaptat a  
la LSC (llengua de signes catalana).



Univers Invers
Carla Aledo

A partir de 2 anys

Barrejacolors
Marina Sáez
A partir de 3 anys  

mtm-editor.es

Avista l’arbre
Holly Exley i Tony Kirkham   
A partir de 6 anys    

El joc d’aprendre és infinit. 
Amb aquest llibre les criatures 
més petites podran descobrir 
universos inversos seguint el 

fil de les formes i els colors. La 
senzillesa en estat pur.

La Carta
Magali Attiogbé

A partir de 4 anys
En Leo envia nou sobres misteriosos 

a les seves amistats, que viuen a llocs 
extraordinaris. Comprova que la carta 

hagi arribat a totes les cases...  
I no et descuidis de mirar sota les 

solapes. Què creus que hi diu? Caldrà 
que arribis al final per saber-ho!

Aprèn a llegir les fulles i descobreix 
la diferència entre roures, freixes, 
teixos, avets i molts més. Les 
diferents espècies se’t gravaran  
a la memòria en un tres i no res i 
tindràs una visió arbòria excel·lent!

Has pensat mai què passa quan 
barreges groc i magenta? I si hi 
afegeixes més magenta? Si et pica la 
curiositat, acompanya l’Aran i la Tigreta, 
que travessen unes finestres de colors 
per visitar tot de mons fantàstics en 
cerca de… no t’ho direm pas! Però aquí 
tens una pista: para atenció a la Tigreta. 
Obre el llibre ara i comença l’aventura!
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Per molt que en sapiguem, de pins, mai en sabrem tant com els esquirols, perquè 
per a ells un pi és una casa. Actualment potser ja no se’n parla gaire, però compar-
tint nom amb aquests bells rosegadors i amb el municipi osonenc d’on provenien hi 
havia una formació musical que va ser important per a unes quantes generacions. 
Els Esquirols van ser un dels principals exponents de l’onada folk catalana dels 
anys 1970. Van editar sis discos entre el 1973 i el 1982, inspirats en part en la 
cançó popular autòctona i en part per bandes britàniques com la Incredible String 
Band i Fairport Convention, o la llarga tradició folk nord-americana, de Pete Seeger 
a Peter, Paul and Mary. La tasca d’Esquirols va nodrir de melodies i harmonies els 
cançoners de múltiples grups d’esplai i entitats excursionistes, en una època en 
què aquesta mena de col·lectius feien una tasca enorme de cohesió entre canalla, 
adolescents i jovent de casa nostra. Als infants i joves d’avui potser els sonarà 
demodé, però una escolta pacient i sense prejudicis pot detectar l’encant kumbayà 
de cançons com Cada dia és un nou pas, Torna, torna Serrallonga, Fent camí, 
Pujarem dalt dels cims i Dins la fosca. De fet, més d’una segur que ja la coneixen.

Esquirols
1960

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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En el nom ben suggeridor d’aquesta banda, hi trobem pins i un turó, però també 
fantasmes, perquè el terme haints –cada dia s’aprenen coses noves– pot designar, 
en alguns indrets del sud dels Estats Units, criatures espectrals, esperits i unes 
altres menes d’ens anguniosos. Així que aquí els pins no se’ns evoquen assolellats 
i mediterranis, sinó recaragolats, foscos i retallats al contrallum d’una lluna grossa 
i estàtica. Aquest imaginari proper al gòtic del sud és el que han emprat The Pine 
Hill Haints per ambientar la seva música. De fet, ells mateixos s’han molestat a 
descriure-la: en diuen Alabama Ghost Music. 

De vegades com relats lleugerament sinistres, de vegades com cançons de taver-
na, el repertori d’aquests xicots bé podria engalanar rondalles de fa cent anys, però 
encara estan en actiu i no són precisament una colla gaire veterana. Tot i això, en 
uns vint anys de trajectòria han publicat una dotzena d’àlbums, farcits de tonades 
i d’instruments curiosos actulament, però ben naturals a l’Amèrica rural de la Gran 
Depressió: banjo, fusta de rentar roba, serra, mandolines... En tot cas, van ben 
servits de cançons curtes que fan xalar i tenir els peus amunt i avall.

The Pine Hill Haints
2012

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



 

David el Gnomo 
1985
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Avui arrenco amb una confessió: soc 
fatal a l’hora de recordar lletres de 
cançons. Però, sorprenentment, n’hi 
ha algunes que em van quedar gra-
vades ben endins des de petit i ja no 
m’han abandonat. Un exemple? La 
sintonia de David el Gnomo, la míti-
ca sèrie de follets creada per un nom 
quasi tan enigmàtic com el la famosa 
Hanna Barbera, Claudio Biern Boyd, i 
que es va emetre per primera vegada 
el 1985. “Soooooy un gnoomoooo…” 
Què, ja la taral·legeu, oi? I, com que 
ens coneixem, potser ja heu teclejat a 
Google les tres paraules i heu posat 
a tot volum la cançoneta. Si tot això 

ja va aconseguir la sèrie simplement 
amb l’entradeta, imagineu-vos, pares, 
què ens va inculcar mentre érem cla-
vats davant la pantalla, sense ado-
nar-nos-en, en termes d’ecologia, 
d’amistat i d’imaginació amb els seus 
màgics i minúsculs personatges en-
mig de pins, bolets, amagatalls i trols!

65

Ara fa exactament vint anys, O bos-
que animado: sentirás a súa maxia es 
va convertir en la primera experiència 
de cinema en 3D fora dels EUA. I, 
curiosament, presentava si fa no fa 
els mateixos ingredients que la sèrie 
del famós gnom televisiu: també té 
un bosc ben viu i animat, bon sentit 
de l’humor i una producció premia-
da i ben allunyada de Hollywood. En 
aquest cas era la versió animada –i 
més animal– de la novel·la El bos-
que animado, de l’escriptor gallec 
Wenceslao Fernández Flórez, que 
el director José Luis Cuerda ja havia 
portat al cinema el 1987. En la versió 

tridimensional, signada per la produc-
tora corunyesa Dygra Films, agafen 
tot el pes del relat els habitants –i les 
peripècies que protagonitzen– d’un 
bosc frondós i encantat de la Galícia 
rural: dos talps, una gata i un ratolí, 
una cuca de llum, un parell de mos-
ques, un roure, un eucaliptus i un pi… 
i un pal de telèfon.

El bosque animado:  
Sentirás su magia

2001



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 perquè estàs a punt de viure  

una experiència inspiradora!

Mans a l’obra!

Per:  
Marta Ardite
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GRAN PI  
prop d’Aix 
Paul Cézanne

1895-1897

Penseu que un modest pi pot convertir-se en el protagonista d’una valuosa 
pintura? Doncs sí, i fins i tot més d’una vegada. Curiosament, molts artistes 
han dedicat el seu temps i les seves habilitats a representar aquest arbre 
silvestre, aparentment ben poc espectacular. És el cas del reconegut pintor 
francès Paul Cézanne, que podríem dir que va anar més enllà i va fer-li un 
autèntic retrat! 

I és que si ens hi fixem bé, quan som dins un bosc descobrirem que cadascun 
dels arbres té la seva bellesa i singularitat. Això els artistes, amb la seva capa-
citat d’observar atentament, ho saben prou bé. Per això Cézanne, que havia 
pintat tants paisatges al llarg de la vida, va pensar segurament que dedicar 
tota la seva atenció a un de sol era una bona manera de retre’ls homenatge.
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La natura com a musa
Per a Cézanne els elements 
naturals com les muntanyes 
eren la màxima font d’inspiració. 
No és estrany, oi?

Icona d’un paisatge
El bosc provençal,  
que ell tant s’estimava, 
es veu sintetitzat en  
un sol arbre!

Una mirada diferent
La manera com 
Cézanne va captar 
aquests paisatges  
va canviar per sempre 
les regles de l’art.

Símbol de la vida
Hi ha qui creu que 
l’arbre representa la 
força (tronc) i la fragilitat 
(fulles), l’equilibri entre 
l’estabilitat i el canvi.

Mans  
a l’obra! 

Sabies que...
Cézanne jugava  

sota aquests pins amb  
el seu amic escriptor  

Émile Zola quan  
era petit? 
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Joguines
Per: 

Ginesta Llorca

01

Comença el compte enrere: pi20, 
pi19, pi18, pi17... on ens podem 
amagar? Darrere aquell arbre més 
alt o potser sota l’arbust? Dins la 
copa? Si ens hi enfilem no ens veu-
rà! Obrim els ulls i som al bosc de 
Raduga Grëz: vuit peces de dife-
rents mides i formes que ens perme-
tran fer volar la imaginació. La fusta 
és la protagonista principal, però si 
mirem més enllà els límits són infi-
nits. Shhht! No facis soroll que ens 
veurà! Pi3, pi2, pi1.

Bosc de fusta
raduga-grez.com

“Dins la fosca, tot d’una, sobre el 
tronc d’un vell pi, s’enfilava la lluna 
com el punt d’una i.” Ep, en aquest 
cas el que trobem a l’ombra del pi 
són uns fongs comestibles d’Eperfa! 
Apagallums, xampinyons i moixer-
nons de fusta provinents del parc 
nacional del Danubi-Ipoly, a 65 km 
al nord de Budapest, a Hongria. Els 
podeu fer servir de decoració, de 
model per estudiar-los i trobar-ne 
més al bosc... i per als més juganers: 
fixeu-vos que els podeu posar cap 
per avall i fer-los girar! “Olarà liria, 
olarà liró!”

Bolets baldufa
eperfa.com

02
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Què tenen en comú un escarabat, 
un cérvol, una granota, un bernat 
pescaire, una serp i un eriçó? Ni tots 
són animals vertebrats ni pertanyen 
a la mateixa família... Són els amfi-
bis, rèptils, aus, mamífers, peixos i 
insectes de TickIt que viuen al bosc. 
El joc té trenta figures de fusta im-
preses per les dues bandes perquè 
puguin tenir volum i una guia en vuit 
llengües que ens ajudarà a conèixer 
el nom de cada animal. Podem ju-
gar-hi a casa i els més atrevits, com 
a bons pixapins, ens els podem em-
portar a la natura!

Animals del 
bosc

tickit.co.uk

03





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



Però com que toca justificar el tema, i com que cercar productes que creen o cre-
aran tendència és l’objectiu d’aquesta secció, començam amb un caramelet. Mai 
més ben dit: amb la recepta centenària dels monjos del monestir de Camaldoli, a 
Itàlia. En aquest indret de conte, situat al bell mig dels Apenins toscans, al segle 
xiv es va fundar una farmàcia on els monjos preparaven medecines amb herbes i 
flors per guarir els malalts de l’hospici situat al mateix lloc. Amb el final del servei 
de cures mèdiques al segle xix, els monjos es van reinventar (precursors ells!) i 
van crear una línia de productes cosmètics per al cos, sabons, perfums… i dolços!

Gotes de pi, brots de pi… els noms d’aquests caramels dolços i verds prometen 
pau interior i refrescant. I permeten mantenir viu el monestir gràcies a la seva mà-
xima benedictina: Ora et labora.

anticafarmaciacamaldoli.it

Tots drets i seriosos, que la jefa em permet  
el meu moment de glòria i mallorquinitat màxima! 

Amb tots vostès, polo blau marí i faldilla grisa  
de teixit Príncep de Gal·les, na Pema  
de 5è d’EGB recitant Costa i Llobera:

“Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera, 
més poderós que el roure, més verd que el taronger. 

Conserva de ses fulles l’eterna primavera 
i lluita amb les ventades que atupen la ribera 

com un gegant guerrer.”

Amb això ja podria donar per bona i tancada  
aquesta secció, perquè xerrar de pins  

és ensumar el Mediterrani i si invocam un pinar, 
Mallorca en té a voler arran de mar.  

I ja estaria tot dit. Pins i paradís. 

Per: Pema Maymó
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1. 



Quan pens en un pinar, la primera 
cosa que me ve al cap són els estius 
dels 80 i els dies infinits a la platja 
amb la seva migdiada davall dels pins, 
amenitzada per la banda sonora medi-
terrània per excel·lència: les estridents 
cigales. Dormir al bosc no ha estat mai 
tan idíl·lic com ho imaginàvem...

Però dormir entre els llençols de 
Garbo&Friends sí que suposa arri-
bar al nirvana. Fabricats a Portugal, 
amb uns acabats delicats i elegants, 
aquesta col·lecció anomenada Wood-
lands ens farà somiar el sotabosc i els 
arbustos inabastables, aquells que 
formen les bardisses, plenes d’es-
pines i fulles que punxen, però també 
de nius amagats, ocells fonedissos i 
insectes increïbles. L’amagatall per-
fecte per passar-hi la nit!

garboandfriends.com
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2. 3.
L’any 1947 el marit de l’Andrée Jar-
din va fundar una fàbrica de raspalls 
i graneres a Nantes. Setanta anys 
més tard, ja declarada patrimoni viu 
empresarial, aquesta marca francesa 
continua creant peces senzilles, però 
pensades al mil·límetre, com aques-
tes casetes amb substàncies aromàti-
ques 100% naturals que protegeixen 
ca nostra dels petits insectes. 

Elaborades amb fusta de cedre, un 
cosí del pi, són el típic detall exquisit 
i discret d’una persona amb bon gust 
que aprecia la feina artesanal i els 
productes que perduren. 

I si me deixeu posar una mica metafí-
sica vos explicaré que el pi i el cedre 
–que provenen de la mateixa família 
d’arbres– tenen significats compati-
bles. Així com el pi simbolitza l’amor 
etern i és portador de llum i felicitat, el 
cedre és símbol de perseverança i de 
reunions familiars. Amor, família i felici-
tat, combo guanyador a prova d’arnes! 

andreejardin.com
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Per la ciutat

Nadal  pixapí
Text: 
Martí Crespo

Cada estació de l’any, si ho penseu bé, té tot un seguit 
d’espais associats a Barcelona. En el cas que ens ocupa en 
aquest número 43, l’hivern, oi que els autèntics pixapins 
solem fer un tomb per les fires tradicionals de Nadal i els 
nous mercats nadalencs que van sorgint aquí i allà? Ah! 
I també és obligat, de tant en tant, de passejar pel centre 
de la ciutat il·luminat.
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Molts caps de setmana al llarg de l’any, 
de fet, a la primera plaça hi podem tro-
bar un atractiu mercat de productes d’ali-
mentació artesanals i de proximitat, molt 
adient per agafar escalfor i per ensumar 
les flaires que desprèn; i a la segona, 
els dissabtes i diumenges, desenes de 
cavallets plantats, amb quadres de pin-
tors més amateurs o més professionals, 

atorguen a tot l’espai un aire parisenc 
sensacional. I a la veïna placeta del 
Pi, ja podeu anar obrint ben bé els ulls, 
perquè us hi espera un joc: descobrir-hi 
la tossuda inscripció, mig esborrada pel 
temps i pels règims, que ens xiuxiueja 
descolorida com era conegut aquest 
racó en temps de la revolució.

Però hi ha més de 3,1416 raons per rei-
vindicar el barri del Pi com el quilòmetre 
zero de la Barcelona nadalenca. Perquè 
hi conflueix el carrer de Petritxol, el car-
reró més bufó de la ciutat, ple de vida i 
de vianants a la recerca de les papereri-
es més ben assortides, de llibreries cen-
tenàries per a amants de la natura i les 
excursions i, mmmmh!, de les mítiques i 
delicioses xocolateries Dulcinea i Palla-
resa. A la mateixa plaça del Pi, per cert, 
desemboquen les primeres galeries 
comercials de la capital, les Maldà, que 
després d’uns quants anys d’acumular 
pols han revifat ara amb força com a pol 
d’atracció de l’univers més friqui i fan-
tasiós, gràcies a botigues temàtiques 
de Bola de Drac i Harry Potter, de Star 
Wars i el Senyor dels Anells, i fins i tot 
de Charlie i la fàbrica de xocolata! I a 

l’estret carrer de l’Ave Maria, que va a 
parar a la plaça de Sant Josep Oriol, 
des de fa tres anys s’hi ha obert una de 
les màgiques botigues de la multinacio-
nal del Nadal Käthe Wohlfahrt, experts 
exportadors de la tradició decorativa 
alemanya i amb un autèntic poble na-
dalenc a l’interior!

Ara, no hi busqueu caganers, en l’ex-
tens catàleg de guarniments de la bo-
tiga bavaresa, perquè no n’hi trobareu. 
Però tranquils, esteu salvats, perquè 
a dos passos de Käthe Wohlfahrt, al 
mateix carrer dels Banys Nous, hi ha la 
meca de Caganer.com!

En aquesta zona més cèntrica i comercial, com si es tractés 
d’un poblat gal, potser ja sabeu que hi ha un petit oasi de 
tranquil·litat, sense aglomeracions excessives de compradors 
compulsius ni de grans botigues, que ens convida a deambular 
ben abrigats, sota la càlida llum dels aparadors i l’enllumenat, 
desafiant la fresca i la foscor hivernals. Parlem, és clar, de l’àrea 
al voltant de l’església de Santa Maria del Pi, semiencerclada 
per les acollidores places del Pi i de Sant Josep Oriol, a més de 
l’amagada placeta del Pi.



Culturista

Espai

Sendak

No cal anar molt ni tampoc necessiteu 
molt a poder-vos perdre entre les 
desenes de productes que us hem 
preparat a l’Espai Culturista Sendak per 
viatjar arreu aquests mes de desembre. 
Preparats doncs per un meravellós 
i llarg viatge per descobrir grans 
tresors atemporals que us deixaran 
bocabadats? 

Joguines artesanals fetes de fusta inspirades 
en els paisatges i la vida salvatge d’Hongria. 

Jocs de llapis de colors fets amb cera vegetal i no 
tòxics especialment dissenyats per a mans petites. 
Arriben de Califòrnia i són el llapis d’inici perfecte  
per a joves artistes!

Joguines sostenibles a partir de peces soltes de fusta 
natural de faig i bedoll per estimular el joc creatiu. 
Tot està cuidat al màxim per oferir un producte 
d’extraordinària qualitat i de proximitat –Alt Empordà.!

Tenim el millor trineu per a nens! Dissenyat al 
Canadà, lleuger, compacte i increïblement segur. 
Agafeu-vos fort i a gaudir del viatge!

Un mar universal farcit de peixos de colors fets 
a mà i que es poden utilitzar com a moneders, 
estoigs o bosses! Mariners, prepareu-vos per  
una super jornada de pesca!

Exploradors, científics, artistes…Se us gira feina 
amb aquesta colla d’insectes, ocells, animals 
marins i màscares que ens han arribat d’Anglaterra! 
Són dissenys 3D fets de cartró reciclat I tintes 
vegetas I ofereixen infinites possibilitats de joc.

Inspirades en la natura, aquestes fantàstiques  
i colorides ampolles sensorials -nascudes a Olot!- 
presenten un disseny sostenible i pensat perquè  
els nadons les manipulin amb total llibertat.

Les revolucionaries ceres japoneses –ecològiques  
i no tòxiques- es poden utilitzar sobre tota mena  
de superfícies i fins i tot són aquarel·lables.  
Tot un món per explorar!

Joguines sostenibles i creatives fetes a Barcelona. 
Les joguines de sempre però a la última, sense data 
de caducitat ni gènere amb un disseny que premia  
la bellesa de la simplicitat. Aquí només importa jugar  
i jugar i jugar. Doncs som-hi!

Des de Madrid, ens 
arriba una gama de 
fabulosos kits DIY 
amb els que grans i 
petits podreu posar 
en pràctica les vostres 
habilitats creatives, 
quan vulgueu i amb 
qui vulgeu!

LA  
VOLTA  
AL MÓN 
SENSE SORTIR  
DE BARCELONA GOOBER CRAYON

TRINEUS ZIPFY

FÁBRICA  
DE TEXTURAS 

KITPAS

ME AND MINE 

PETIT BOUMDON FISHER

GRAPAT

EPERFA

STUDIO ROOF 

Regals molt  
especials
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Pinyes  
arrebossades
Per:  
Carla Marin

Sabíeu que, segons com siguin les pinyes d’un pi,  
podeu saber si és un pi pinyer, un pi negre,  
un pi roig, un pi blanc... És ben curiós això!

Què us sembla si en fem una de grossa  
i disfressem algunes pinyes (amb menjar d’ocell)  

per després penjar-les d’algun altre pi o de qualsevol arbre  
que tingueu prop de casa? Així segur que quan un ocellet  

es trobi aquestes pinyes tan especials es posarà  
ben content, i més ara que comença el fred! 

Ah! Un secret: a les mallerengues carboneres  
els encanten els cacauets!

89

Pinyes Ganivet  
o espàtula petita

Menjar  
d’ocell

Cordill Crema  
de cacauet

01. Recull algunes pinyes del bosc 
i porta-les a casa. Si pots, tria’n unes 
que estiguin ben obertes i que no 
siguin gaire grosses.

02. Lliga un tros del cordill a la punta 
més estreta de la pinya (per on la 
penjarem).

03. Amb l’ajuda del ganivet o 
l’espàtula, posa una mica de crema de 
cacauet a cadascuna de les parts de la 
pinya. No cal posar-ne gaire.

04. En un plat o en un bol, posa  
el menjar d’ocell i passa-hi per sobre 
la pinya impregnada de crema de 
cacauet. Ràpidament veuràs com 
s’aniran enganxant totes les llavors  
i veces.  

05. Amb cura, penja la pinya 
disfressada d’un arbre o al balcó de 
casa i segur que més d’un ocellet, 
aquest hivern quan comenci el fred, 
t’ho agrairà de debò!

Necessitem: 

Més informació a  
elculturista.cat
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‘Frittata’   d’espinacs i pinyons

Bones idees

39

Els humans hem consumit pinyons de pi pinyoner 
des d’èpoques històriques. Els romans, fins i tot, el 
consideraven un arbre fruiter. Amb aquest preuat 
fruit us animem a preparar una fusió culinària de 

frittata italiana amb espinacs a la catalana. 

01. 
Tallem el porro a rodanxes i l’enrossim 
en una paella amb oli, hi afegim els 
pinyons i després els espinacs, ho 
salpebrem i ho deixem durant pocs 
minuts.
02. 
Batem els ous amb la llet i un polsim 
de sal i hi posem la meitat del 
parmesà.

03.  
Encenem el forn a 180 graus.
04.  
Barregem els espinacs amb els ous i 
ho posem en una safata rodona apta 
per al forn. Per damunt, hi tirem la 
resta de parmesà i ho deixem al forn 
25 minuts aproximadament.

Necessitem: 

6-8 ous, 200 g d’espinacs frescos, 1 porro, 20 g de pinyons,  
100 g de parmesà, una tassa de llet d’ametlles, sal i pebre

Bon profit!

Més informació a elculturista.cat

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



La lletra del hit infantil per excel·lència, amb permís dels solets, les 
llunes i les prunes, sembla que té a veure amb una reforma del pavi-
ment que hi va haver a la Rambla el 1798, en què es va crear l’actual 
passeig central elevat –com un terrat– i els dos carrils –o camins– 
laterals. I quan sortien a ballar els gegants, els de la Ciutat anaven 
pel terrat i els del barri del Pi, pel camí. Per cert, els Gegants del Pi 
originals, anomenats Mustafà i Elisenda, els podeu trobar a l’església 
de Santa Maria del Pi i les rèpliques, a la Casa dels Entremesos.

Oi que havíeu estat 
esperant tota la vida, fins 
a tenir a les mans aquest 
número del Culturista 
dedicat al pi, per descobrir 
d’on surt la incomprensible 
lletra d’El Gegant del Pi?
El moment ja ha arribat, 
culturistes: endavant 
espòiler! 

Curiositat Culturista

El  gegant  
del pi



L’entrevista
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Eperfa Toys

Quina és la missió d’Eperfa?
Eperfa pretén combinar unes quantes coses ben senzilles: crear joguines de 
disseny bonic que no sols busquen promoure l’alegria, sinó també motivar la in-
tel·ligència dels infants mentre juguen; al mateix temps volem crear un producte 
responsable ambientalment i socialment, perquè les nostres joguines es fabriquen 
dins el marc del nostre projecte social.

Què voleu dir quan parleu de slow childhood?
Pensem a permetre als infants el temps per explorar les fulles d’un arbre, els in-
sectes sota les roques, les formes dels flocs de neu. No afanyar-se a arribar a la 
tasca o activitat següent, sinó quedar-se a casa llegint i jugant amb el castell de 
coixins que hem construït. Fer llargues caminades mentre gaudeixes del viatge en 
si, sense pressa per arribar a la destinació. Realment es tracta de prendre cons-
ciència del temps.

Com va començar el projecte?
Va començar després d’acabar la universitat, fa uns quants anys, amb un projecte 
que ajudava a fer que les idees es convertissin en negocis. Havia cursat estu-
dis d’arquitectura en una escola de disseny, però sempre vaig tenir la inquietud 
de crear peces més petites i delicades que es poguessin utilitzar diàriament en 
un context diferent. La idea de fer joguines em va sorgir quan vaig tenir la meva 
primera filla i necessitava ajuda, per exemple, per gatejar. Va ser llavors quan la 
col·lecció d’escarabats va començar a desplegar les ales. Vaig crear joguines que 
van ajudar el meu nadó a aprendre a arrossegar-se cap a una joguina que rodava a 
una velocitat prou lenta perquè ella la pogués perseguir. El més meravellós és que 
ara també ajuda milers de nadons.

Creus que la nostra societat permet als nens ser nens, explorar lliurement i 
prendre’s el seu temps per descobrir, jugar i observar?
Com que soc una persona optimista m’encantaria creure-ho! Tanmateix, sé que no 
tothom és tan afortunat de tenir aquesta possibilitat o tenir l’oportunitat de man-
tenir el seu fill així. No obstant això, la meva missió personal és difondre i ajudar 
aquells que es troben en un lloc i un moment que els permet criar els seus fills 
amb aquesta visió. Espero que les nostres joguines també puguin donar suport 
a aquesta missió.

L’ENTREVISTA

Anna Nora Nagy
Eperfa Toys

Per: Marina Llompart

“‘Slow childhood’: permetre’ls el temps  
per explorar les fulles d’un arbre, els insectes  
sota les roques, les formes dels flocs de neu”

Eperfa és una marca de joguines sostenibles naturals fetes amb fusta 
pensades, dissenyades i produïdes a Hongria. Hem parlat amb l’Anna 
Nora Nagy, el cap i les mans rere aquesta iniciativa, per parlar-nos sobre  
el procés de fabricació, què és –a banda de la natura, turons de Budapest  
i el llac Balaton– per crear els seus productes.
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Per què vau decidir crear una 
marca de joguines fetes a mà per a 
nens i no un altre tipus de produc-
te? Què és el que més t’agrada?
Gaudeixo del procés en si. Puc 
observar les meves filles i aprendre 
alguna cosa nova d’elles cada dia. 
Em permeten fer un viatge impres- 
sionant i m’ensenyen coses que mai 
no tindria l’oportunitat d’aprendre. 
M’inspiren a crear noves joguines 
i crec que és increïble tornar-los 
alguna cosa a canvi, a aquesta gent 
menuda increïble com les meves 
filles, i donar-los eines que no sols 
els entretinguin, sinó que també els 
ajudi en el seu desenvolupament. 

Com funciona Eperfa?  
Quin és el procés de reflexió,  
disseny i creació d’una nova peça?
El món alegre dels meus fills 
m’inspira. Primer de tot, detecto una 
necessitat. Normalment m’adono 
que necessiten alguna cosa en par-
ticular i després intento crear alguna 
cosa que serveixi exactament per 
a aquest propòsit. Per exemple, els 
encantava utilitzar la meva llanterna 
durant la nit i acostumaven a dirigir 
la llum als ulls dels altres des de 
molt a prop. Per descomptat ho 
odiava, perquè estava preocupada 
per la seva vista. Tenia tantes ganes 
de resoldre-ho que vaig crear una 
llanterna apta per a nens que poden 
fer servir abans d’anar a dormir per 
jugar a crear ombres a la paret o 
llegir sota l’edredó.

Així, ja ens ha quedat clar que la 
teva principal font d’inspiració són 
els teus fills i els infants en general.
Sí, els éssers humans de mida petita 
tenen un món fascinant. M’inspira 
molt el seu punt de vista del món  
i la seva imaginació eterna.

Per què la fusta? Què fa que una 
joguina de fusta sigui tan especial?
Dura més i amb la quantitat de 
màteria prima que fem servir no 
perjudica el medi. La fusta per a  
les nostres joguines prové d’un 
parc nacional d’Hongria i des del 
primer dia hem volgut no utilitzar cap 
plàstic per fabricar-les. Fins i tot els 
nostres paquets seran respectuosos 
amb el medi i 100% lliures de plàstic 
ben aviat.

A banda del teu equip, he llegit 
que demaneu ajuda i suport a 
altres persones i institucions?  
Per què creieu que és important 
per a la vostra marca?
Normalment col·laborem amb parcs 
nacionals o institucions que tenen 
com a objectiu preservar el medi, 
perquè considerem que és increï-
blement crucial tenir cura del nostre 
planeta i dels nostres recursos 
naturals. Intentem donar una mica 
de llum a aquestes meravelloses 
institucions i ajudar-los donant 
una certa quantitat dels productes 
venuts que hem creat amb la seva 
orientació. Per exemple, la nostra 
darrera col·lecció va ser creada  
amb la gran ajuda de la cova de 
Pál-völgyi i esperem poder ajudar  
els animals nocturns que hi viuen.



“Ficcionar espais compartits 
on la literatura i la cultura  
per a famílies són  l’eix 
vertebrador”.
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