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Far West
EDITORIAL

Fins que no he estat adulta no he entès la devoció paterna cap al gènere 
cinematogràfic del western. De petita, les pel·lis de “l’Oeste” em semblaven 
avorrides, no n’entenia gaire els arguments, els actors poc expressius i els 
paisatges depriments... l’únic que m’interessava del gènere era el Lucky Luke. 

Vist amb perspectiva, els dissabtes de cinema en família als 80 són dignes de 
debat, des de l’avi al net/a de 7 anys contemplaven a la pantalla un John Wayne 
a cavall repartint trets a tort i a dret. Pel·lícules violentes, amb mascles molt alfa i 
poques dones, molt poques. 

Amb els anys han sorgit algunes propostes amb referents femenins i dirigides al 
públic infantil com Calamity Jane de Rémi Chayé, que narra l’aventura d’aquesta 
heroïna llegendària de l’Oest. I d’altres per a adults com el remake de Valor de 
ley dels germans Coen –confesso que no vaig parar fins que vaig aconseguir 
disfressar-me de Mattie Ross. 

Venen mesos amb molta activitat als museus i propostes d’arts escèniques 
interessants, mentrestant, i com és habitual, us proposem un bon recull de llibres 
que us traslladaran a l’Oest Llunyà, música per acompanyar les lectures i alguna 
sorpresa més. 

Que lluny és el Far West! 
que bonica és Oklahoma! 
Com el Far West, no hi ha res!

El Culturista

NO ESTÀS  
SOL,
ARRIBA LA  
TROUPE

Una iniciativa de:troupe.elculturista.cat



Recordeu els canelons Rossini? Sí, aquells que duen foie-gras o tòfona. Doncs el 
famós compositor Gioachino Rossini (Pesaro, 1792 - Passy, 1868) els feia farcint 
macarrons de l’època mentre, qui sap, componia algun fragment d’El barber de 
Sevilla. L’afició del compositor per la gastronomia és arxiconeguda, com també 
les seves soirées, festes a casa seva on combinava actuacions amb molt i molt 
beure i menjar. En aquesta ocasió El Petit Liceu ens ofereix aquest espectacle, 
acompanyat de les òperes del compositor italià, en què dos protagonistes, els ger-
mans Isabella i Ross, viuran una aventura amb l’objectiu d’aconseguir el llibre de 
les receptes màgiques perquè ella esdevingui una gran xef, i ell es converteixi en 
un excels compositor. En aquesta croada els acompanyarà el fantasma del mateix 
Rossini, i d’aquesta manera s’endinsaran en un món màgic on es trobaran diferents 
personatges de les seves obres, com Guillem Tell, el famós barber o la Ventafocs, 
tots ells desorientats i actuant de maneres estranyes. 

Amb la direcció de David Selvas i La Brutal, i la participació de l’Ensemble Conser-
vatori Liceu i la Fundació Ferrer-Salat podreu gaudir d’aquest preciós espectacle 
familiar per a la canalla. 
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La cuina de Rossini
Per: Joan Villarroya

Gran Teatre del Liceu
5 i 6 de febrer a les 11 h, 23 d’abril a les 10.30 i 12.30 h, i 24 d’abril a les 11 h 

A partir de 6 anys / Durada: 1 h 15 min
liceubarcelona.cat
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Diabolus in musica és una companyia nascuda amb l’afany d’apropar el món ope-
rístic a tots els públics. En aquest cas ens proposa un espectacle perquè el públic 
familiar s’endinsi a l’òpera. Operàmida està entremig d’una obra musical i el Tria 
la teva aventura, el públic és l’encarregat de guiar cap a on va la història i en defi-
nitiva quines peces s’acabaran interpretant. El repertori de l’espectacle està format 
per àries, duos i trios d’algunes de les òperes més conegudes i populars: Carmen, 
Tosca, Rigoletto, Guillem Tell, La flauta màgica, El barber de Sevilla, etc.

A escena hi apareix una taula d’inventor, un pianista amb piano i una pantalla ge-
gant on es projecten il·lustracions animades (a les quals caldria donar un parell de 
voltes) que acompanyen l’inici i el final de cada escena. A partir d’aquí es desenvo-
lupa l’obra, que, com tota òpera, descriu una història d’amor entre una soprano i un 
baríton. «Qui finisce l’opera, perchè a questo punto il Maestro è morto», Turandot. 

Operàmida
Per: Infraganti

ARTS ESCÈNIQUES / MÚSICA

CaixaForum
Del 5 al 20 de febrer. Dissabtes a les 18 h i diumenges a les 12 h

A partir de 5 anys  
6 € (50 % de descompte clients de CaixaBank)

caixaforum.org



L’art com a motor de reflexió i de transformació social. Una premissa que subscriu 
el MACBA, de cap a peus –nosaltres també!– i que per això impulsa programes 
amb la voluntat de promoure l’accés a l’art contemporani de tots els col·lectius. Un 
compromís que queda ben palès si doneu un cop d’ull a la programació. Desco-
brireu que un dissabte al mes, de febrer a juny, l’artista i performer Laia Estruch 
condueix una activitat adreçada a famílies amb infants amb autismes. 

Ens referim a Flatus Vocis, un taller que explora l’espai i el cos a partir de la veu, 
com un material lúdic, escultòric, poètic i relacional i ho fa de la mà d’una artista 
de la talla de la Laia Estruch, tot un referent en la matèria. Amb ella, els partici-
pants dibuixaran un paisatge sonor en què s’invocarà la veu sense cridar-la, un 
cos col·lectiu format per molts cossos, que en ocasions es troben i es connecten 
i, en d’altres, s’allunyen. Una gran iniciativa que posa damunt la taula el potencial 
inclusiu de les arts del moviment.

De petita somiava a ser exploradora, segurament per aquest meravellós afany que 
tenen els infants de conèixer tot allò que els envolta, començant per la descoberta 
del propi cos. I viatjar, és clar!
Kotomi Nishiwaki i Miquel Casaponsa, coneguts com a associació Park Keito, van 
més enllà i proposen un taller familiar per experimentar amb el cos a través del joc, 
cosa que generarà nous moviments que es transformaran en sons i així s’establi-
ran noves connexions. O el que és el mateix: explorar sonoritats, sensibilitzar els 
nostres cossos en transformació i expandir l’espai que ens envolta i els nostres 
imaginaris. No em digueu que no és una fabulosa manera d’explorar la relació es-
pai-cos! En aquesta ocasió, per viatjar a les illes de l’Oto no ens hem de desplaçar 
ni amb avió, ni amb cotxe, ni amb vaixell, sinó amb el nostre propi cos. Serà un 
recorregut sensorial entre diferents illes d’experimentació. 
Famílies, prepareu-vos per gaudir d’un espai expandit de joc, amb connexions in-
esperades a través del so, el moviment i uns quants objectes sorprenents que 
entraran a escena per revolucionar-ho tot!
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Proposta culturista / 03

Flatus VocisLes illes de l’Oto

MACBA Per: Vanessa Pérez

Dissabtes 5 de febrer, 5 de març, 2 d’abril, 7 de maig i 4 de juny, a les 11h
Taller familiar per a infants amb autisme / Gratuït, amb reserva prèvia / macba.cat

Dissabtes 26 de febrer, 5, 12, 19, 26 de març i 9 d’abril, a les 11 h 
Famílies amb infants d’entre 2 i 5 anys / 3 € / macba.cat
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activitat 
per fer a casa
Construeix una pandereta casolana i, mentre balles 
aquesta versió d’aire balcànic, acompanya’t amb 
aquest nou instrument.
 
Necessites: Dos plats de cartró, màquina de fer 
forats, veta i 7 picarols.

1. Col·loca un plat contra l’altre de manera que es 
vegin els dos culs dels plats.
2. Fes 7 forats i intenta deixar la mateixa distància 
entre cadascun d’ells.
3. Passa pel forat un tros de veta i el picarol, lliga’l 
ben fort. Repeteix el mateix pas als altres forats.
4. Decora-la com vulguis i a fer-la sonar!

Escoltem 
Beethoven!

palaumusica.cat

Big Bang 
Beethoven

Trobareu més activitats per fer 
a casa i conèixer el compositor 
més explosiu a:

Explosió  
i revolució musical  

(a partir de 6 anys)

6 de MARÇ  
a les 10.30 i 12.30 h

Escolta aquesta peça del concert,  
fixa’t com sona la trompeta i el riq,  
una mena de pandereta d’origen àrab 
que s’utilitza tant en la música clàssica 
àrab com en la música tradicional.

Quartet de corda núm. 3, op. 59 (Andante)
Audició



“Ce qui m’intéresse, c’est ce que l’on fait ensemble”

“El que més m’interessa és allò que fem junts”, diu el coreògraf Marc Lacourt. I per 
això els seus espectacles proposen un joc amb el seu públic, que participa directa-
ment de la construcció de l’obra. 

“Fer junts és construir quelcom i per fer això primer cal desconstruir”, diu Lacourt. 
Aprofitant les ganes que tenen els nens de riure, jugar i mirar del revés les co-
ses dels grans, a l’espectacle el públic podrà qüestionar-se certeses. Per què els 
contes sempre comencen igual: “hi havia una vegada…”? O per què els objectes 
només poden tenir una sola funció? Així comença la dolça subversió que proposa 
Lacourt amb les seves obres.

El pal de fregar (la serpillère) serà un dels protagonistes que, juntament amb altres 
objectes ja desconstruïts per artistes, cobraran moviment tot fent altres funcions 
ideades pel públic i fins ara impensades.

Què podríem fer amb l’urinari de Duchamp? I què tal un rock’n’roll amb el llum de peu?
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La serpillère de Monsieur Mutt
Per: Sandra Carrau

Mercat de les Flors
12 i 13 de febrer a les 12 h i a les 17 h

Familiar / Durada: 35 min / 12 €
mercatflors.cat
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Terra a la vista! Un nou territori es comença a albirar a través de l’ullera de llarga 
vista: aventures, descobriments i... perruques enfarinades? 

El Museu de la Música ens porta un conte musical basat en la novel·la Els viatges 
de Gulliver, de Jonathan Swift, acompanyat per la música dels seus coetanis Georg 
Philipp Telemann i Jean-Marie Leclair. Aquesta tria d’autors barrocs ens transpor-
tarà a l’Europa de principis del s. XVIII de la mà de les cordes d’Adriana Alcaide i 
Frederic Ibáñez.

Seguirem els passos de Gulliver des de Lilliput fins a la terra dels houyhnhnms, i 
així anirem descobrint la riquesa en la diversitat de punts de vista i participant de 
cadascuna de les aventures amb les quals es trobarà el protagonista.

En aquest conte trepidant ens transportarem al 1700 sense sortir de la ciutat i al 
ritme de dos violins incombustibles.

ARTS ESCÈNIQUES / MÚSICA

Un Gulliver violinista
Per: Olga González

Museu de la Música
13 de febrer a les 17.30 h

A partir de 5 anys / 5 €
ajuntament.barcelona.cat/museumusica



Pantalles i més pantalles, jocs interactius, fotografies i vídeos digitals... Si aquest 
ha estat el resum dels vostres regals nadalencs, és el moment d’allunyar-vos per 
una estona de la realitat virtual i permetre que l’escultura us porti cap al present, 
cap a una experiència totalment tangible i plena de sentit. 

En aquesta activitat organitzada per la Fundació Miró, cada família rebrà un objecte 
quotidià o un element natural amb el qual recorrerà les sales de la col·lecció i de 
l’exposició temporal observant, combinant, dibuixant i fent dialogar aquest objecte 
amb d’altres, també amb les escultures exposades. Al final de la visita, haurem 
après alguns dels processos escultòrics de Miró i el nostre objecte s’haurà convertit 
en un objecte màgic, amb una dimensió diferent, nova i fantàstica.
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Objectes i personatges.  
Les escultures de Joan Miró

Per: Clara Queralt

Fundació Joan Miró 
13 de febrer a les 11 h i 26 de febrer a les 16 h

De 6 a 12 anys
Durada: 1 h 15 min 

7 € per persona, 6 € Carnet Famílies i 4 € Amics de la Fundació
fmirobcn.org

15

/ 07

Els hotels són espais plens de vida, d’hostes amunt i avall carregats de maletes, 
d’olor de nou i de llençols impol·luts. Però, un moment: qui té cura que aquests 
llençols estiguin impecables?

A Italino Grand Hotel se’n fa càrrec un personatge solitari que, des de la bu-
gaderia situada al soterrani de l’edifici, renta, planxa i perfuma els llençols dels 
hostes perquè sempre els trobin perfectes. Combat la solitud tot conversant amb 
les màquines, jugant amb la seva ombra, somiant i vivint un món imaginari fora 
de les quatres parets fosques que l’envolten. El contacte amb el món exterior el 
troba a través dels altaveus de les màquines que els treballadors de l’hotel utilitzen 
per comunicar-se amb ell. Però hi ha sobretot dues veus que l’ajuden a mantenir 
l’esperança de poder conèixer, algun dia, el món que per ara només pot imaginar.

Jordi Magdaleno, amb la Cia. La Tal, interpreta el bugader de l’Italino Grand Hotel 
tot creant un univers propi fruit d’una revisió profunda del món del clown.

L’ajudeu a combatre la solitud?

ARTS ESCÈNIQUES

Italino Grand Hotel
Cia. La Tal
Per: Clara Drudis

SAT! Teatre
19 i 20 de febrer, dissabte a les 17.30 h i diumenge a les 12 h i a les 17.30 h

Familiar / Durada: 50 min / 9,50 € (Si sou usuaris del Passaport Cultural teniu descompte.)
sat-teatre.cat



La coneixeu? 
És una cançó tradicional catalana i que com moltes  
altres formen part de les músiques d’arrel, és a dir,  

cançons populars que es transmeten oralment. 

Al concert Ullsclucs, us proposem que tanqueu els ulls  
i passegeu amb les orelles ben obertes per descobrir  

el nostre entorn natural i humà a través dels sons  
i les músiques que neixen d’aquests sons.

Cada entrada  
et surt per 7€

ESPECTACLESESPECTACLES ESPECTACLESESPECTACLES

 ABONAMENT  ABONAMENT 
FAMILIAR! FAMILIAR! 
ESTALVIA FINS A UN 40%  ESTALVIA FINS A UN 40%  
EN EL PREU DE LES ENTRADES!EN EL PREU DE LES ENTRADES!
T’oferim dues maneres d’aprofitar  
al màxim les nostres propostes amb 
l’abonament familiar de L’AUDITORI!
auditori.cat

--4040%%

ABONAMENTABONAMENT ABONAMENTABONAMENT

Cada entrada  
et surt per 6,5€

33 55

ULLSCLUCSULLSCLUCS
ESPECTACLEESPECTACLE

A partir de 2 anys

Dissabte 12 de març  
a les 12  i 17 h

Diumenge 13 de març  
a les 12 h

EL NOSTRE GALLEL NOSTRE GALL

El nostre gall és cantador;
canta de dia, canta de dia,
canta de dia i a la nit no.
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Filmoteca de Catalunya
Familiar

Consulteu horaris i programació
filmoteca.cat

19

/ 08

Per despertar l’amor cap al cinema a la canalla, hi ha mil vies, però poques seran 
tan eficaces com la que us encamini cap a la Filmoteca de Catalunya del Raval de 
Barcelona. La FilmoXica és la proposta d’aquesta institució per al públic infantil: 
una programació trimestral temàtica en què les sessions es completen amb tallers, 
presentacions i concerts que engrandeixen, encara més, l’experiència d’anar al 
cinema. Fins aquest mes de març, podreu passar-ho bé amb el cicle Contes, fau-
les i poemes, una selecció de films que reivindica el cinema de contes i rondalles. 
Consulteu-ne la programació, perquè cada dissabte i diumenge a les 17 h hi troba-
reu alguna joia. Des d’un clàssic de l’animació del cinema mut com La ventafocs 
(1922) de Lotte Reineger (sessió en què la pianista Anahit Simonian acompanyarà 
musicalment la pel·lícula) fins a Ponyo al penya-segat (2008) de Hayao Miyazaki 
(la versió bona del conte de la Sireneta), passant per la potentíssima versió que 
la factoria Disney va produir de l’onírica Alícia al país de les meravelles (1951).

CINEMA

FilmoXica
Per: Andreu Gabriel i Tomàs

Proposta culturista / 08



Després de la ressaca nadalenca, n’hi ha que no en tenim prou, de celebracions: 
festes, reunions, taules parades i ganes de riure i gaudir. I no som els únics: la 
història de l’art està plagada de moments de celebració retratats per a la posteritat.

En el marc de les activitats Famílies i lleure, el MNAC ens proposa un itinerari on 
la disbauxa, la imaginació i la creativitat són les protagonistes. Al llarg d’aquesta 
visita utilitzen diversos formats per endinsar-nos en les històries més festives que 
recullen les obres de les seves col·leccions. 

Aquest trimestre només hi haurà tres ocasions per gaudir d’aquest tipus de visita 
comentada. Si voleu descobrir tota la festa que s’amaga dins l’art català, la col·lec-
ció del MNAC us espera!
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Converses en família:  
Parlem de... celebracions

Per: Olga González

MNAC
20 de febrer, 20 de març, 15 de maig i 19 de juny a les 11.30 h

A partir de 6 anys / Durada: 1 h 30 min / 3 €
museunacional.cat





Al cor de Gràcia, a L’Autèntica Teatre, hi ha un cau d’on surt un conillet afamat. 
La seva passió per la cuina i les amistats del bosc el portaran a preparar un pa de 
pessic ben dolç.

El conillet que volia pa de pessic és un muntatge de titelles amb música en directe 
basat en un conte i les poesies del mestre i escriptor Ramon Besora. Entre bambo-
lines, la companyia Cacauet Teatre treballa des de fa més de 15 anys en muntatges 
dirigits al públic familiar.

Ells són la Marta, el Miquel i la Montse, i utilitzen les titelles, els objectes, la música 
i la interpretació per portar la riquesa i l’expressivitat del llenguatge verbal al púbic 
familiar. Ens duran, amb la seva cura per la presentació escènica, a passar una 
estona captivats (petits i grans) per la riquesa de la narració oral protagonitzada pel 
conillet, l’os, l’eriçó, les abelles i les orenetes.

Així doncs, ens trobem aviat en aquesta clariana de bosc plena de poesia.
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El conillet que volia pa de pessic 
Cacauet Teatre

Per: Olga González 

L’autèntica
19 de març, a les 10.30, 12 i 17 h, i 20 de març a les 10.30  i 12 h

Edat recomanada: de 2 a 6 anys
Durada: 30 min / 11 € adults, 9 € infants

lautenticateatro.com



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 aquells que ens resulten més atractius. 

Selecció culturista



menuts

Per: Laura Bernis
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S’obre el teló i es veuen dues tortugues i un barret: Títol del llibre? Podria ser ben 
bé un acudit, i és que de riure en fa, i molt. Però no és un acudit, sinó un divertidís-
sim àlbum il·lustrat pel magnífic –als seus peus– Jon Klassen. No us enganyaré, 
soc una fan total d’aquest il·lustrador i els seu personatges. Dues tortugues i un 
barret és el tercer d’una trilogia protagonitzada per barrets. 

En aquest cas trobem dues tortugues que dormen tranquil·lament i en obrir els ulls 
veuen un barret entre elles. De qui és això? Qui l’ha posat aquí? Però, ep! Elles són 
dues i de barret només n’hi ha un. Qui se l’ha de quedar? En Klassen és d’aquells 
que pensen que menys és més; amb molt pocs objectes, colors sobris i un joc de 
mirades que et faran petar de riure fa, d’una història aparentment senzilla, un con-
flicte moral que farà trontollar l’amistat de les dues tortugues.

Dues tortugues i un barret
Jon Klassen

Nubeocho

LLIBRE

ElCulturista
p o d c a s t



Al tombant de segle, l’oest nord-americà és un món en desaparició sota l’acció de 
l’home blanc, que de mica en mica va sotmetent un territori –i els seus habitants–
orgullosament salvatge.

Un llop llegendari. Un caçador de llegenda… Un enfrontament que canviarà la vida 
d’un home. Quan potser ja serà massa tard…

Los lobos de Currumpaw és una història trista. Una història que ens defineix com a 
societat. Insistentment enfrontats a la natura, incapaços d’exercir la convivència i el 
respecte, fins que el mal ja és massa gran. No n’aprendrem mai?

És una història trista, dèiem, però magistralment il·lustrada, combinant vinyetes pe-
tites –gairebé miniatures– amb dobles pàgines espectaculars que ens transporten 
a la immensitat dels paisatges de l’oest nord-americà.

Los lobos de Currumpaw
William Grill

Impedimenta

Per: Pepon Meneses
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primers lecto
rs

Un clàssic. Un dels llibres més bonics de l’autora alemanya Ursula Wölfel, conegu-
da arreu per la novel·la Sabates de foc i sandàlies de vent. 

Estel Fugaç és un nen d’un poblat indi de l’Amèrica del Nord. El seu millor amic i ell 
volen créixer ràpid i fer tot allò que fan els grans, com ara muntar a cavall i caçar 
búfals. Però el desig i la impaciència s’entronquen amb una realitat preocupant: fa 
dies que els caçadors tornen amb les mans buides. L’home blanc, cada cop més 
present a les seves terres, ha espantat els búfals i el seu poble passarà gana si no 
aconsegueixen trobar-los. 

És llavors quan Estel Fugaç, omplint-se de coratge i desobeint tothom, decideix 
anar en secret allà on viu l’home blanc. Amb la innocència de l’edat i la valentia 
de qui creu tenir raó, els dirà que han de marxar perquè el búfal torni i les coses 
siguin com abans. 

Una història sobre l’oest americà en què dos mons oposats s’enfronten per la 
supervivència. Així, Estel Fugaç ens aproxima als conceptes de conquesta i jus-
tícia en una novel·la d’aventures per a nens i nenes a partir de 9 anys que ens fa 
reflexionar, també, sobre quina relació volem mantenir amb el nostre entorn. 

Estel Fugaç
Ursula Wölfel 
Editorial Bambú

Per: Núria Càrcamo
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Sabíeu que la història del cavall, al llarg dels segles, explica bona part de la his-
tòria de la humanitat? Aquest llibre en fa un repàs, des dels primers cavalls a la 
prehistòria fins a l’actualitat, passant per Grècia, Roma, l’Índia, Amèrica, la Xina 
o el Japó. A més del repàs històric, explica anècdotes, usos i evolució d’aquest 
fantàstic animal.

Les il·lustracions són precioses, amb uns colors plans i brillants d’una gran força. 
Com explica la mateixa autora, ha dibuixat els cavalls a la manera dels artistes 
de l’antiguitat perquè captaven millor la mobilitat que les fotografies actuals. I el 
resultat és realment sorprenent. Un llibre informatiu de fons, que parla dels cavalls 
com pocs llibres infantils ho fan.

Cal fer menció especial a l’autora, Dahlov Ipcar. Nascuda el 1917 a Vermont i filla 
d’artistes, va desenvolupar un estil artístic propi que destaca per l’ús excepcional 
que fa del color. Va escriure i il·lustrar més de 30 llibres infantils i va ser la primera 
dona que va exposar la seva obra al MOMA, l’any 1939. Va morir el 2017 a la seva 
granja de Maine, on va viure rodejada d’animals i d’art.

Caballos de otros tiempos
Dahlov Ipcar

Silonia

Per: Luz Verdaguer
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“L’home blanc no ho entén (...) tracta la seva mare, la terra, i el seu germà, el cel, 
com coses que es poden comprar, depredar i vendre (...) els gossos de la gana 
engoliran la terra fèrtil i només en quedarà un desert”. Aquestes són les paraules 
premonitòries i reveladores que el líder indígena de l’Amèrica del Nord Si’ahl va 
pronunciar fa ni més ni menys que 168 anys! 
“Que potser la terra és vostra, per fer-ne el que vulgueu?”, deia Si’ahl i és una 
frase que podria dir avui Greta Thunberg. De fet, el discurs del cap indígena ha 
estat un referent històric dels moviments ecologistes des dels anys setanta, entre 
d’altres, gràcies al guionista Ted Perry, que el va reconvertir en un documental per 
a la televisió. Tot i així, és molt recent, tristament, la presa de consciència (més o 
menys) generalitzada de les grans veritats que ens trasllada: la terra és viva, és la 
nostra mare, i tots els elements de la natura s’han de cuidar en lloc d’explotar fins a 
l’extermini perquè llavors “s’acaba la vida i comença la supervivència”. La cosmovi-
sió indígena ha avisat sempre que tot està connectat. “L’home no va teixir la xarxa 
de la vida; ni tan sols n’és un dels fills. Tot el que fa a la xarxa s’ho fa a si mateix”.
Els animals són els nostres germans, deia Si’ahl fa un segle i mig. Ho hem entès? 
Les mascotes esdevindran membres oficials de les famílies i entraran al sistema 
amb DNI geolocalitzat, però no sé si era això al que es referia. Mentrestant, l’acció 
occidental depredadora i el consegüent canvi climàtic està deixant els animals sen-
se selva i fugint de la calor o de les flames.    
Ens queda molta feina per fer. Reconèixer els errors forma part de la solució. Hi 
ajudarà (re)llegir i compartir la saviesa d’aquest discurs en la preciosa adaptació 
il·lustrada que n’ha fet Akiara, editada i comentada per Jordi Pigem, artífex de filo-
sofia de la ciència i pensament ecològic. La prepotència occidental basada en una 
suposada superioritat científica s’ha evaporat. Les conclusions a les quals estem 
arribant ara són les que advertia el líder indígena. Mai no és tard per rectificar però 
sí que seria bo fer-ho ràpid, amb contundència i humilitat.

Cada part  
d’aquesta terra  
és sagrada per  
al meu poble
Si’ahl / Ted Perry  
Il·lustracions: Neus Caamaño 
Akiara

Per: Marta Grau
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Descobreix  
el nou espai
cultural  
de Barcelona 
Llibres, joguines,
exposicions,
espai de creació, 
tallers familiars...

Grassot, 42. 08025 Barcelona
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El Far West en català, almenys pel que fa a assumptes musicals, el tenim més aviat 
a l’est, a Mallorca, i gairebé tot concentrat en un sol individu: l’inefable Tomeu Pe-
nya. El seu aprenentatge musical, com el de molts músics de l’illa, va anar lligat al 
turisme, ja que de ben jove va formar part de bandes que tocaven en hotels farcits 
d’estiuejants. Passats els 30, Penya va començar a enregistrar i publicar discos. 
Els primers treballs ja incloïen la seva veuota marca de la casa, però presentaven 
sonoritats entre la cançó d’autor i la tradició popular mallorquina. A poc a poc va 
anar incorporant més gèneres i durant els anys 90 la seva predilecció pel country 
va ser molt notòria. A dia d’avui, si preguntem per Tomeu Penya, la majoria de gent 
ens farà referència a aquesta faceta, potenciada per una estètica inequívoca: un 
barret proper al dels cowboys, ulleres d’inspiració nord-americana i sovint altres 
complements a joc. Penya atresora un grapat d’èxits que són la via més curta per 
amenitzar una vetllada que uneixi llengua catalana i country. La llista és llarguíssi-
ma, però peces com “Illes dins un riu”, un duet amb Adriana Ceballos que versio-
nava l’èxit de Dolly Parton i Kenny Rogers amb “Islands in the Streams”, és encara 
una carta guanyadora. I si voleu peces més irreverents, també tindreu on triar: “Duc 
es dimoni dins jo”, “Mallorquins i catalans”...    

Tomeu Penya
Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Costa prou pensar en el country com un gènere musical que pugui interessar el 
jovent i la canalla d’avui. La proposta fins i tot fa riure. De fet, el country sovint ha 
vessat sentit de l’humor. A vegades des de dins, autoconscient, però en algunes 
èpoques la mofa més o menys afectuosa ha vingut de músics i aficionats pro-
vinents d’altres gèneres. El country com a paròdia l’hem vist més d’una vegada 
i, en algun punt no gaire concret enmig d’aquestes aproximacions, podem situar 
l’àlbum fantasma dels Beastie Boys. Corria l’any 2000, la banda de rap blanca més 
famosa del planeta gaudia de la bona acollida del Hello Nasty (1998) i, al·lèrgics 
al que és previsible, van decidir gravar un disc de country com a regal de Nadal 
per a amics i seguidors propers. Ni tan sols el van signar com a Beastie Boys, es 
van inventar un alter ego per a Mike D, que va posar veu a la majoria dels temes. 
Country Mike’s Greatest Hits és un disc de ficció amb cançons de veritat: senzilles, 
amb un so gens sofisticat, però amb la gràcia innata dels seus artífexs. “We Can 
Do This” és gairebé un hit de llauna amb deixos velvetians i “Country Delight” un 
homenatge al “Rapper’s Delight” de Sugarhill Gang amb aires de rodeo. D’aquest 
disc, se’n van fer menys d’un miler de còpies, mai es va posar a la venda i encara 
avui és un objecte de col·leccionisme.

Country Mike’s Greatest Hits
Per: Borja Barbesà 
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Molt abans que vosaltres naixéssiu van existir obres 
audiovisuals espectacul 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

THAT'S ALL  THAT'S ALL  
FOLKS!FOLKS!



 

Correcamins
1966

46

Bip-bip! Si aquest so us ha tocat la 
tecla dels records entranyables d’in-
fantesa o d’adolescència, no n’hi ha 
cap dubte: és que ja teniu una edat. 
En concret, l’edat pròpia dels qui a 
l’últim terç del segle xx ens entrente-
níem, televisivament, amb les aven-
tures més bestials (en tots els sentits 
del terme bèstia) d’uns dibuixos ani-
mats molt animals: Tom i Jerry, La 
Pantera Rosa, Correcamins… En tots 
els casos, invariablement, la fórmula 
argumental dels capítols es reduïa 
a persecucions interminables dels 
uns respecte als altres, amb paranys 
més o menys enginyosos i violència 

plàstica a dojo. Molt lluny, doncs, dels 
estàndards a què estem acostumats 
actualment. Però, tot i això, oi que 
no els entomàvem tan malament, 
tots aquells mastegots, trompades i 
explosions que es dedicaven el gat 
i el ratolí per casa, la Pantera Rosa 
i l’home ou pels carrers i parcs, i el 
correcamins veloç i el coiot famolenc 
pels paisatges àrids del llunyà oest 
nord-americà?

47

Basant-se en l’argument de poder 
viatjar amunt i avall en el temps per 
modificar o corregir el periple vital 
dels personatges del present, el di-
rector Robert Zemeckis i el productor 
Steven Spielberg es van fer d’or del 
1985 al 1990 amb la trilogia de Retorn 
al futur. Protagonitzada per Marty Mc-
Fly (encarnat per un jovenet Michael 
J. Fox), el Dr. Emmett Doc Brown 
(interpretat per l’actor Christopher 
Lloyd) i l’espectacular cotxe futurista 
DeLorean, en el primer lliurament el 
viatge temporal –accidental– era cap 
enrere, del 1985 al 1955; en el segon, 
cap endavant, fins al 2015, i en el ter-

cer, més enrere i tot, fins al 1855, per 
viure unes quantes aventures trepi-
dants a l’Oest Llunyà abans de tornar 
de pressa i corrents al present. Amb 
tots aquests salts en el temps, potser 
els actors i productors de Back to the 
Future no van poder saltar mai d’ale-
gria rebent premis Oscar (només en 
va caure un, el 1985, a la millor edició 
de so!), però és innegable que Marty 
McFly i el seu DeLorean sí que van 
aconseguir entrar per mèrits propis 
en l’univers de les grans icones del 
cinema i l’imaginari del segle xx. O 
no, pares i mares?

Retorn al futur 
1985, 1989 i 1990



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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El progrés  
americà 
John Gast

1872

Molt abans que Hollywood convertís el Far West en un mite nacional, molts 
artistes van representar aquest període històric tan convuls en les seves 
obres. L’exemple més famós és aquesta pintura de John Gast, una clara 
al·legoria de l’anomenat “Destí Manifest”, l’expressió utilitzada a l’època 
per referir-se a la creença que els Estats Units tenien una missió divina: 
expandir-se, progressar i estendre la seva forma d’entendre la llibertat i la 
democràcia. Dit i fet!

Si ens hi fixem bé, veurem que la pintura està plena de símbols i metàfores 
evidents del missatge que volien escampar: 
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Referents clàssics
La toga romana i l’estrella al 
front amb què vesteix Colúmbia 
són símbols de l’imperi.

L’esperit de la frontera
Colúmbia, la figura femenina, representa 
l’ésser superior que ha vingut a portar la 
llum de l’est a l’oest, fosc i perillós.

Explosió tecnològica
El ferrocarril, el cable del  
telègraf, els vagons 
coberts... Tot arriba per 
portar el progrés i la 
riquesa.

Destí inevitable
Els salvatges, animals 
i nadius no tenen res 
a fer i fugen davant 
l’avanç imparable  
dels colons.

Mans  
a l’obra! 

Sabies que...
es van fer gravats  
de la pintura per  
poder fer arribar  

la imatge a  
tot arreu?
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Joguines
Per: 

Ginesta Llorca

01

Per molt inversemblant que sembli, 
de vegades no calen ni tan sols qua-
tre potes per muntar a cavall. Amb 
el gronxador Hammock Town podreu 
cavalcar per l’aire i sense estreps. 
Una estructura de fusta amb un 
cap de cavall i dos agafador per les 
mans van lligats a les dues cordes 
que amb una argolla i un mosquetó 
es poden penjar a qualsevol barra. 
Només us faltarà el barret per sentir-
vos autèntics cowboys.

Gronxador de 
fusta

hammocktown.com

Com diu la Trinca: “Que lluny és el 
Far West! Que bonica és Oklaho-
ma!”, i quina sort que amb aquest 
campament d’indis de Jugar i Ju-
gar hi puguem viure quan vulguem. 
Disposem de quatre ninots d’indis 
acompanyats de dos tipis, dos ca-
valls i dos búfals, un tòtem, una fo-
guera, un arc de caça i un tambor. Hi 
podem dormir, cavalcar, protegir-nos 
dels esperits, menjar, fer música i tot 
allò que ens permeti la nostra imagi-
nació. Ja ho diuen: “Com el Far West 
no hi ha res!”

Campament 
d’indis

goki.eu

02
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Ser l’espurna que encén la flama, 
com diuen aquells, ens pot ser molt 
útil enmig de les dunes del desert 
o enmig d’un bosc quan marxeu 
d’acampada. Aquest joc pot servir 
per encendre un foc d’una manera 
fàcil i ràpida. Només cal moure amb 
impuls la peça metàl·lica sobre el 
pedrenyal i encendre el combustible 
amb les guspires que es generen de 
la fricció. El combustible són discos 
de cotó amb cera. Què? Us animeu 
a intentar mantenir la flama encesa 
tota la nit?

Equip per 
encendre foc

haba-play.com

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



Com que no sé si és senzill de justificar, això del Far West i els menuts de casa, 
propòs que sigui tot molt subtil i amb dobles interpretacions. Com, per exemple, 
aquests leggings per a nadons. Suaus i calentons, de color beix, ideals per a iaies 
clàssiques si els combinau amb alguna altra peça de roba arregladeta (i incòmoda, 
digue’m-ho!)... o ideals per a qualsevol de nosaltres si jugam a “disfressar-los” de 
pistoler a l’hora de dormir. Qui no es va sorprendre amb els calçotets llargs fins als 
peus d’un vell cowboy atrotinat? 

Una peça versàtil com poques i no gaire higiènica, si hi pensam. Però aquest mo-
del de La petite collection és tot el contrari: la francesa Elodie Lelaous va crear 
aquesta marca ecoresponsable el 2015 arran de l’èxit de la seva marca de tèxtil 
per a la casa, Lab. Dissenyada i fabricada a França, la línia de roba es produeix de 
manera artesanal a Mauricio i aprofita les restes de teixit per crear vestits per a les 
nines a joc amb els dels nins.

la-petite-collection.com

Me ballen els dits amb alegria damunt el teclat.  
El tema d’aquest número remou totes les cèl·lules  
de la meva infància. Qui no ha crescut als anys 80  

veient pel·lícules “del Oeste” amb el seu pare o jugant 
amb el Fort Bravo de Famobil (sí, he dit Famobil!)? 

El Far West me duu als dissabtes després de dinar  
i a un indret on els pistolers, els xèrifs i els indis  
xerraven en castellà. Em va costar anys entendre  
el perquè de Caravana de mujeres i obrir els ulls  

respecte als indis que arrancaven melenes,  
però he de reconèixer que moltes d’aquestes pel·lícules 

van fer que miràs el cinema com un recurs per  
entendre la història. Si més no, com ens la volien  

explicar els victoriosos herois amb rifles i revòlvers.

Quin imaginari, el del Far West!  
Pobles d’un únic carrer, bars on sabies que hi hauria  

una bona brega, deserts infinits, cels més infinits  
encara, una serp inesperada, cavalls salvatges,  

fugitius de la justícia, indis amagats dalt d’un congost. 
I alguna dona, però poques, perquè això de conquerir 

l’horitzó era molt de mascles testosterònics.  

Sigui com sigui, gràcies, Clint Eastwood.  
Gràcies, spaghetti western.  

Gràcies, Bud Spencer i Terence Hill.  
Gràcies per totes les hores de tele amb mon pare  

i els meus germans. 

Per: Pema Maymó
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Els dies i les nits damunt un cavall ne-
cessiten suport logístic per sobreviure. 
Un foc a terra, un animal de compa-
nyia amb qui parlar per no acabar so-
nat i un cafè o una sopa calenta per 
tirar milles. 

Hem trobat la cafetera ideal per repro-
duir aquesta escena idíl·lica sota el cel 
estrellat. En blanc, negre o altres co-
lors de somni (permeteu-me la cursila-
da) i fabricada sense plàstics, aques-
ta cafetera esmaltada amb disseny 
vintage resistirà qualsevol exploració 
a través del desert, ja que es tracta 
d’un material molt resistent que no es 
trenca, conserva la lluentor i no perd 
el color (si no li anau pegant cops, és 
clar...). He de dir, però, que no només 
m’he enamorat de la cafetera: voldreu 
tenir tota la línia esmaltada Eve de la 
marca belga Zangra pel seu disseny 
funcional i retro. 100 % Far West! 

zangra.com
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2. 3.
Les nits sota els estels són fredes, al 
Far West. Però els indis sabien com 
fer dels seus tipis un lloc acollidor i 
càlid, amb mantes i pells treballades 
amb cura. Que ens serveixin d’inspi-
ració per a ca nostra, que a vegades 
ens falta una mica de carinyo a l’hora 
de vestir-la perquè sigui la llar que ens 
rebi amb amor. 

Dins d’un tipi potser hi hauríem trobat 
una manta semblant a aquesta de Blo-
omingville. El disseny senzill i natural 
de tots els productes de la reconeguda 
marca danesa fa que aquesta manta 
sigui un bon exemple del que vos estic 
intentant dir: tingueu cura dels detalls 
de casa, perquè cada cosa bonica i 
agradable que hi poseu és una mane-
ra de cuidar-vos a vosaltres, els que 
l’habiteu. 

I ara, a mirar un western amb els vos-
tres fills davall d’una manteta...  

Bloomingville.com



Per la ciutat

Spaghetti 
western

Text: 
Martí Crespo

El concepte “spaghetti western”, petits culturistes, no té res 
a veure amb un deliciós plat de pasta, no. Si pregunteu als 
pares de què va, segur que se’ls dibuixarà un somriure a la 
cara. Sabeu per què? Perquè els haureu fet recordar els films 
ambientats al Far West americà que es feien –ben sovint 
amb mitjans escassos– en alguns racons de la Mediterrània, 
sobretot al centre d’Itàlia i al sud d’Espanya. Tot i que a 
Barcelona, exceptuant el jardí de cactus de Montjuïc, es fa 
difícil pensar en un lloc que ens transporti mentalment a 
les grans extensions àrides que apareixen en aquest gènere 
cinematogràfic, heu de saber, estimats lectors, que en algun 
moment del passat diguem-ne recent també es van cuinar a 
la nostra ciutat alguns spaghetti!
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Sí, sí, no poseu aquesta cara! Situem-nos al 1961 a Horta, 
per exemple. Un grapat de socis dels Lluïsos, impressionats 
per pel·lícules d’indis i vaquers com Río Bravo, Duel de titans, 
Un home sense estrella i El Álamo, van tenir la idea d’emular 
a la seva manera i amb els recursos a l’abast els mítics John 
Wayne, Burt Lancaster, Kirk Douglas i Glenn Ford. Amb un re-
duït equip tècnic local i un centenar de voluntaris provinents 
del grup de teatre i de les seccions esportives de l’entitat, a 
més de parents, amics i el mateix rector del barri, el somni es 
va fer realitat al cap d’un any amb Rifles de maldad (Rifles of 
corruption, en versió original). Produïda per Àgora Films en 8 
mm, es va rodar íntegrament a Horta: els interiors, a l’escenari 
del teatre dels Lluïsos; i els exteriors del poble de Laramie, on 
transcorria l’acció, a les casetes amb pou que encara ara hi 
ha al petit i bonic barri de la Clota, a més de fer-ho a les zones 
boscoses de Valldaura i de Montbau.

Contents i satisfets amb aquella experiència, el 1966 la repe-
tirien amb El preu de la venjança, una segona producció amb 
una mica més de pressupost i de mitjans filmada ja al gran 
plató de l’Oest americà construït pels Estudis Cinematogràfics 
Balcázar a Esplugues de Llobregat. Conegut com a Esplugues 
City, es tractava d’un veritable poblat de gairebé 10.000 metres 
quadrats amb tres carrers i quaranta cases, entre les quals hi 
havia un saloon, el despatx del xèrif, una barberia, un magat-

zem, una ferreria, un banc i una esglé-
sia. Entre el 1963 i el 1972 s’hi van rodar 
una setantena de westerns de producció 
europea o nord-americana, com Pistole-
ros de Arizona i Una pistola para Ringo 
(1965), Crónica de un atraco (1968) i El 
más fabuloso golpe del Far West (1970).

L’última producció va ser Le llamaban 
Calamidad (1972), en què el poble va ser 
dinamitat i incendiat de debò per fer coin-
cidir el final de ficció amb la fi real d’Es-
plugues City, en ple declivi dels westerns 
nostrats. I atenció: com que la filmació 
no es podria repetir, diuen que per pre-
caució les escenes de destrucció es van 
rodar amb tres càmeres, per si alguna 
fallava. Després d’allò, el plató dels ger-
mans Balcázar va quedar reduït a pols i 
cendra i va caure en l’oblit. Però gràcies 
als films que s’hi van rodar, com el del 
grup d’aventurers i somniadors d’Horta, 
encara el podem fer reviure a les petites 
i grans pantalles.
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Espai

Sendak

Un espai-botiga amb una acurada 
selecció de llibres, joguines 
artesanals i làmines i pòsters 
d’il·lustradores i il·lustradors locals 
i internacionals. Hi trobareu llibres 
d’artista i altres rareses d’aquí i de 
fora, d’editorials que per a nosaltres 
són de referència.

A més, hi organitzem cursos i 
tallers relacionats amb la literatura, 
la il·lustració, l’art, el cinema i la 
música, tant per a infants com per 
a famílies i professionals del món 
del llibre, amb el suport d’una àmplia 
llista d’experts col·laboradors de tots 
aquests àmbits.

Coneixes 
l’Espai 
Culturista 
Sendak?

C/ Grassot, 42
08025 Barcelona
Metro: Verdaguer i Joanic

Tallers de 
mediació 
artística

Laboratoris 
d’acció gràfica

Clubs de lectura 
infantil, juvenil  
i àlbum il·lustrat

Activitats 
literàries 
0-3 anys

Quan  
la canalla dorm 
el club de lectura 
per a adults  
amb Gerard Segura

Formació  
per a adults 
sobre LIJ  
amb Piu Martínez

Informació i inscripcions a  
botiga.llibreriasendak.cat I molt més!
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Vaquers i vaqueres  
amb pinces

Per:  
Carla Marin

La figura del cowboy cavalcant sobre el seu cavall  
és el símbol indiscutible del Far West. Per a molts, les pel·lícules 

d’indis i vaquers van marcar una època de la nostra infància, 
quan només podíem escollir entre poc més de 2 o 3 canals  

de TV. Mare meva que lluny queda tot allò!

Tan lluny com el Far West, oi? Què us sembla si canviem  
el guió de la pel·lícula i fem un vaquer/a una mica agafat  

amb pinces? Hi, hi, hi! Un dels que no dispara,  
no caça búfals i que al final de la pel·lícula fins i tot  

es fa amic dels apatxes, dels navajos i de qui faci falta!

71

Cartonets 
reciclats 

Cola
blanca

Llapis 
i retoladors

TisoresCordill Pinces  
de fusta

01. Recicla alguns cartonets de 
caixes de cereals, de te o de pasta  
i per la part interior dibuixa-hi un cavall 
(mira l’exemple) i un vaquer/a. Amb els 
retoladors, acaba de fer-hi els detalls  
i retalla-ho tot.

02. Plega la peça del cavall  
i posa-hi la pinça de manera que  
la part metàl·lica sigui l’ull. Si vols,  
lliga un cordillet per simular la brida 
fent un foradet al cartó amb la punta 
del llapis i passant-hi el cordill.  
Posa-li dues pinces que faran de  
potes i busca l’equilibri. La cua  
s’agafa amb la pinça de darrere.

03. Acaba de muntar el teu vaquer/a 
encolant-lo sobre una pinça, i no 
t’oblidis del barret, eh?!

04. Pots posar i treure el vaquer del 
cavall, jugar amb els cordills, moure-li 
la cua, fer que salta per sobre d’uns 
cactus... Només cal que t’imaginis 
cavalcant sobre el teu cavall pel bell 
mig del Far West. Yee-haw!!!!

Necessitem: 

Més informació a  
elculturista.cat
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Corn  
Fritters  
(bunyols de blat de moro)

Bones idees

39

Així com per als mediterranis el blat era l’aliment 
principal o per als orientals, l’arròs, el blat de moro  

ho era per als indis americans; en feien pa,  
postres i era la base d’un munt de receptes.  
Us deixem amb uns bunyols boníssims per 

acompanyar plats de carn, arròs, amanides, etc.

01. 
Bateu els ous i afegiu-hi la farina i la 
meitat del blat de moro. Barregeu-ho 
tot amb una batedora de mà.
02. 
Talleu la ceba ben petita i afegiu-la 
a la mescla amb la resta de blat de 
moro, el pebre vermell, la sal i el 
pebre. Barregeu manualment per 
integrar els ingredients.

03.  
Afegiu una mica d’oli d’oliva en una 
paella i aboqueu un cullerot petit de la 
mescla al centre. Fregiu els bunyols per 
tandes uns 3 o 4 minuts de cada banda, 
fins que es daurin. 
04.  
Finalment, deixeu-los sobre paper de 
cuina per eliminar-ne l’excés d’oli.

Necessitem: 

500 g de blat de moro cuit, 70 g de farina de civada, 3 ous, ½ ceba,  
1 pessic de pebre vermell, 4 cullerades de llet d’ametlla, oli d’oliva, sal i pebre.

Bon profit!

Més informació a elculturista.cat

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

L’any 2018 (amb tot el que ha passat aquests darrers anys potser et sembla 
una altra vida) et vas convertir en el primer il·lustrador espanyol a guanyar el 
Premi Internacional d’Il·lustració de la Fira del Llibre de Bolonya-Fundació 
SM. Com et vas sentir en aquell moment? Vist amb perspectiva, creus que ha 
canviat molt la teva carrera?
En realitat ho sento molt a prop encara. Vaig publicar el meu primer llibre el 2014 
i malgrat que els meus llibres han rebut certs reconeixements encara penso que 
gairebé estic començant. Potser perquè mai em vaig imaginar que m’hi dedicaria. 
Amb el premi de Bolonya la felicitat va ser immensa, però també va despertar al-
guns dimonis relacionats amb les expectatives i l’autoexigència. En aquell moment 
vaig pensar –i tots el que tenia al voltant m’ho deien– que el canvi seria més gran. 
Així i tot, després comproves que no n’hi ha per a tant. Potser et conviden a fer 
més xerrades, però no vaig rebre ni de bon tros una allau de correus d’editorials 
de tot el món interessades a publicar-me.

Aquest mercat de l’àlbum il·lustrat no deixa de ser petit, i normalment les condi-
cions econòmiques no es fixen sobre la base de la suposada qualitat de l’obra de 
l’autor sinó en funció de les reduïdes tirades d’exemplars. D’altra banda, jo em 
vaig enfocar des del principi a desenvolupar en la mesura del possible els meus 
propis projectes, cosa que implica no només rebutjar força encàrrecs sinó també 
acceptar que en realitat no hi ha tantes editorials on el teu treball encaixi o que tu 
consideris afins a la teva proposta. Sí que és cert que per a mi va ser un impuls a 
l’hora d’intentar gestionar els drets dels meus llibres pel meu compte, cosa que 
molts autors o no saben o no s’atreveixen a fer, i ho deixen sempre en mans de 
les editorials. Això té sentit si el projecte sorgeix d’elles o col·laboren estretament 
en el seu desenvolupament, però no tant si l’autor presenta una obra acabada 
gairebé llesta per imprimir.

Què és el que valores més positivament del canvi professional que vas realit-
zar del món de la publicitat a la teva feina actual com a il·lustrador?
Abans feia anuncis per vendre telèfons mòbils i ara faig llibres il·lustrats per inten-
tar enlluernar nens i adults. Tampoc és qüestió d’idealitzar la feina perquè no m’he 
estalviat disgustos ni frustracions ara que se suposa que faig el que m’agrada, i he 
renunciat a una carrera probablement més estable. Però sí que m’he evitat estar 
cada dia preguntant-me com seria la meva vida si em dediqués a dibuixar i a fer 
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“Amb el temps em vaig adonar que  
aquestes pel·lícules tenien una funció  
molt similar a les dels mites i els contes  
de fades, vàlids per a totes les edats.”

Per: Marina Llompart
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llibres. I no és poca cosa. Suposo que també vaig guanyar en llibertat; treballant com 
a creatiu publicitari, t’adones ràpidament que no és el lloc per desenvolupar-te com 
a artista. No fas feina amb les teves pròpies idees i interessos i hi ha massa inter-
mediaris opinant amb capacitats i objectius dispars i gairebé sempre incompatibles.

Ja que aquest número tracta sobre el western, parlem del teu interès pel gène-
re. Què t’atreu? Quines són les teves referències visuals i culturals?
Vaig començar a veure pel·lícules de l’Oest amb el meu pare quan era petit. Ell, 
a més a més de ser professor d’Història de l’Art, tenia moltíssima cultura cine-
matogràfica. Una de les seves pel·lícules preferides era Centaures del desert, de 
John Ford. També recordo veure amb ell altres clàssics com Arrels profundes, Sol 
davant el perill o Ballant amb llops, que es va estrenar aleshores. I el meu pare, 
per plaer, m’acompanyava sempre al visionat, tant en qüestions filosòfiques com 
estètiques i narratives. Em deia: fixa’t en això o allò, i això no s’oblida. 

Amb el temps em vaig adonar que aquestes pel·lícules tenien una funció molt similar 
a les dels mites i els contes de fades, vàlids per a totes les edats. Qüestions com-
plexes sobre la moral, els desitjos i la conducta humana en un embolcall senzill i fas-
cinant, i sobretot posant per sobre de tot l’encantament, l’atmosfera, la ficció. Però 
no va ser fins fa uns sis o set anys que em vaig adonar que el cinema de l’Oest era 
també un refugi per a mi. Un home a cavall, un paisatge, la música... no necessitava 
gaire més per sentir-me bé. Era un lloc on volia ser, potser un lloc relacionat amb 
aquesta infantesa perduda. Que en el fons és un dels temes del Western, la idea 

d’un paradís perdut o corromput pel desenvolupament de l’home, o l’esperança que 
encara queden llocs de misteri més enllà de la frontera. L’home davant del paisatge, 
les grans preguntes existencials, com un quadre romàntic de Friedrich, tot hi era. 

Aleshores em vaig submergir de ple en el gènere i vaig aprofundir en directors 
(John Ford a part) com Peckinpah, Anthony Mann, Delmer Daves, William A. Well-
man, Sergio Leone o Budd Boetticher. Pintors com George Catlin, Alfred Jacob 
Miller, Albert Bierstadt o Charles Ferdinand Wimar. I també a la literatura, que sem-
pre es va associar a les novel·les “barates”, però que un no va trigar a comprovar 
que hi havia la mateixa literatura que en qualsevol altre gènere. Els clàssics com 
Warlock d’Oakley Hall, Pequeño gran hombre de Thomas Berger o la mateixa The 
Searchers d’Alan Le May, en què es va basar Centaures del desert. Els relats de 
Mark Twain, O. Henry, Dorothy M. Johnson, Bret Harte, Stephen Crane o Elmore 
Leonard, les cartes de la pionera Elinore Pruitt Stewart, les memòries de Geróni-
mo, els westerns moderns com Meridià de sang de McCarthy, 1280 ànimes de Jim 
Thomson o recents com El banquet celestial de Donald Ray Pollock, Ahora me rin-
do y eso es todo del mexicà Álvaro Enrigue, En busca de New Babylon de la cana-
denca Dominique Scali o l’estranya meravella que és Basilisco de Jon Bilbao, que 
sent asturià, no té res a envejar als grans nord-americans del gènere d’ahir i avui.

Parlem de Duelo al sol, un llibre àlbum meravellós. En algunes entrevistes dius 
que quan veus algun producte audiovisual acabat t’agrada imaginar la idea 
que el va desenvolupar. Com vas arribar aleshores a la idea d’aquest àlbum?
És curiós perquè tinc un full del quadern on es veu clarament com sorgeix la idea, 
cosa que no sempre passa, almenys no d’una manera tan clara. Estava treballant en 
un projecte de llibre il·lustrat relacionat amb l’Oest, Western Scenes, més pictòric, 
i en un full tinc apuntat que a Cowboy de Delmer Daves, un pistoler en mata un 
altre en un duel, però després és mossegat per una serp verinosa. I per alguna raó 
se m’acut substituir un d’aquells pistolers per un indi i separar-los per un riu. I si la 
picada es produeix abans del duel? Per què disparar? I si en comptes de deixar-lo 
morir, l’altre busca un remei? A poc a poc l’absurd aflora, i m’enganxo a la idea de 
crear un duel on sempre passa alguna cosa que evita el conflicte. Dos mons comu-
nament enfrontats que busquen excuses per no barallar-se. Per exemple, perquè un 
veu un núvol que recorda un cactus i ho fa saber a l’altre, que diu que més aviat és 
una forquilla. També tinc apuntades unes paraules que va dir Howard Hawks: que 
hi havia poques coses al cinema més boniques que mostrar l’amistat fraternal entre 
dos homes, com demostren Dean Martin i John Wayne a la inoblidable Río Bravo.

Com vas desenvolupar aquesta idea fins a l’àlbum que podem llegir avui dia? 
Va ser un procés ardu?
Cap procés és senzill, però aquest no va ser dels més ardus. El primer va ser definir 
el to gràfic, que en jugar amb els gags humorístics visuals, pensava que requeria un 
estil més directe, més senzill, menys pictòric i atmosfèric del que acostumo a fer. 

Il·lustració Western Scenes
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Per això el dibuix és digital, amb menys detalls i colors plans. I després el mateix 
gènere em va donar la clau. Més que el western clàssic, prenc l’spaghetti western 
de Leone com a referència. I em plantejo com seria traslladar el seu llenguatge de 
plans cinematogràfics a les pàgines. Aquest ús del pla detall dels ulls dels duelistes 
per generar tensió, contraposat als plans generals per alliberar-la. Un joc d’inflar el 
globus que Leone explotava a través dels trets dels seus protagonistes, però que jo 
intento desinflar una vegada i una altra jugant amb les expectatives del lector, ja que 
la violència mai acaba de desencadenar-se. En el meu propòsit inicial, per cert, no hi 
havia el de fer una metàfora sobre l’entesa entre dues cultures. Era un propòsit lúdic, 
de fer riure des de l’absurd, d’utilitzar el gènere per donar-li la volta i de passada 
entretenir des d’allò més estètic i literari. Vull dir que no m’interessa la propaganda, 
per molt bones intencions que un tingui. Crec que és més convincent quan aquests 
missatges s’aconsegueixen fent una volta, anteposant la història i la ficció, i no de 
manera intencionada a través d’idees massa clares des del principi.

Una de les coses que més sorprenen de la teva feina és com cuides sempre 
la composició, com si fossin plans cinematogràfics. Com ho imagines quan 
penses en els teus llibres?
Suposo que haver estudiat Comunicació Audiovisual hi influeix. Veig molt de cine-
ma i en pensar en imatges i en seqüències és inevitable que hi recorri, com al 
gust per la pintura. La meva cultura cinematogràfica i pictòrica sempre han estat 
molt més grans que la de l’àlbum il·lustrat, sobretot quan començava. El cinema 
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clàssic, l’independent, les obres de culte, de sèrie B... a totes les seves èpoques 
sempre ha estat disponible i accessible. La pintura a través de llibres i museus 
també. Però amb els àlbums és diferent. N’hi ha molts que mai s’han editat a Es-
panya o són impossibles de trobar. Per sort han aparegut blocs, comptes a xarxes 
i sobretot plataformes com archive.org que a manera de biblioteca universal per-
meten l’accés a obres desaparegudes. I la venda en línia de llibres descatalogats 
a preus molt raonables a través de xarxes de llibreries com Iberlibro també han fet 
la seva tasca. De tota manera, m’interessen les obres més que els formats. No faig 
gaire distinció entre artistes de disciplines diferents, ja siguin pintors, il·lustradors, 
escriptors, músics o directors de cinema. M’influeixen al mateix nivell les obres de 
John Ford, Atak, Big Star, Munch o Rulfo.

Trastejant per la teva pàgina web vam trobar el projecte que comentaves: Wes-
tern Scenes, que sembla que és un work in progress, no? Què en pots explicar?
Com deia abans, va ser realitzant aquest projecte que va aparèixer la idea de Duel 
al Sol, el 2016. L’estiu del 2015 havia fet uns dibuixos sense cap altre propòsit que 
el de dibuixar per plaer escenes de l’Oest, inventades o inspirades en el cinema. 
El mateix plaer que em proporcionava veure Westerns, me’l donava crear aquests 
mons amb els seus personatges petits, com el nen que juga amb figuretes d’indis 
i vaquers i les col·loca sobre unes pedres o les amaga darrere d’unes branques. 
Per això l’escala és un món en miniatura. Els drames de l’Oest vistos amb aques-
ta distància, el contrast entre la violència, l’humor i una certa ingenuïtat infantil 
de la posada en escena. Aquests dibuixos van ser seleccionats per a l’Exposició 
d’Il·lustradors de la Fira de Bolonya el 2016 i després de rebre l’interès de molts 
editors, vaig arribar a un acord per publicar-los amb una editorial important de 
Nova York. Vaig avançar en el projecte i sense cap explicació d’un dia per un altre 
em van deixar tirat (pel que sé és una pràctica habitual en ells). Vaig aparcar el pro-
jecte desanimat i un any després, parlant amb la meva editorial d’aquí, Fulgencio 
Pimentel, em van dir que el recuperés. Vaig avançant el projecte quan tinc temps, 
però tinc un problema d’escala: he vist i llegit tant de l’Oest que m’imagino un lli-
bre massa gran. Amb algunes il·lustracions, WeArtExhibitions han produït Fine Art 
Prints limitats i signats. Pel que fa al llibre, espero acabar-lo algun dia.

Manuel Marsol (Madrid, 1984) és un il·lustrador i escriptor centrat 
principalment en la creació de llibres il·lustrats. Duelo al Sol, escrit i il·lustrat per 
ell mateix, publicat a Espanya per Fulgencio Pimentel (2019), ha estat editat a 
França, Itàlia, Corea, el Japó i Taiwan, i reconegut amb prestigiosos guardons 
com la Palleta d’Or del Saló del Llibre de Montreuil o el Premi Sorcières a França, 
i el Premi Ragazzi Di Cento al millor àlbum il·lustrat a Itàlia.
www.manuelmarsol.com
instagram: @manuelmarsol
twitter: @manuel_marsol

Duelo al sol




