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Seguiu-nos a:
facebook.com/El-Culturista

@culturista_bcn

Podeu consultar la graella d’activitats diàries  
i molt més a elculturista.cat i, de manera bimestral  
i gratuïta, la revista en paper.
Si vols anunciar-te a El Culturista, escriu-nos a:   
jaume@elculturista.cat 

@el_culturista

EDITORIAL

Steps, body pump, fitness, functional steps, body balance… al final, tot són 
variants i adaptacions de l’aeròbic. Aquí va arribar els anys 80 coincidint amb 
vídeos i productes de la Jane Fonda, però ja feia anys que havia sorgit als Estats 
Units promocionant un estil de vida més saludable. En forma con Jane Fonda 
va vendre 17 milions de còpies i va revolucionar la indústria del fitness. Vídeos 
i cassets vistos i escoltats en milions de llars de tot el món amb la intenció de 
posar-se en forma. Però, com passa massa sovint, darrere d’aquesta gran 
influencer i sex symbol hi havia patiment. Fa uns anys, la HBO va estrenar Jane 
Fonda en cinco actos, en què es repassava la seva vida, la feina, l’activisme i les 
controvèrsies com a actriu, passant per les relacions amb els seus tres marits.

Ja som una altra vegada al número de primavera, de llibres, de vida a l’aire 
lliure… que no us confongui la temàtica, no és cap apologia a l’operació biquini, 
tot al contrari! És un petit tribut a la gimnàstica amb música i escalfadors, res més!

Com sempre, fullegeu bé la revista que hi ha un munt de propostes per practicar 
la cultura en família i marqueu la data al calendari, que el 19 de maig ens 
estrenem amb la primera exposició a l’Espai Culturista Sendak comissariada per 
la nostra col·laboradora Marta Ardite.

El Culturista

Aeròbic
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N’hi ha per ballar a ritme d’aeròbic, o del que us agradi més, amb l’anunci del CCCB 
que estrena aquest any un programa propi de cinema per a tota la família! El títol 
del cicle, Cinema 3/99, ja és tota una declaració d’intencions: les projeccions –temà-
tiques i originals– s’adrecen a un públic de 3 a 99 anys amb pel·lícules d’animació, 
videoart i cinema d’artistes a partir de tècniques i formats ben diversos. Per al primer 
semestre, que arrenca el 26 de març i es tancarà el 15 de maig, la proposta són deu 
curtmetratges centrats en la relació de les diverses criatures de la natura.

Amb curts més llunyans o pròxims en l’espai (del Canadà i els EUA a Txecoslo-
vàquia i Catalunya mateix, gràcies a una peça creada expressament per l’artista 
Aurora Gasull), i també més lluny o més a prop en el temps (del 1957 al 2022), 
aquest primer 3/99 ens vol acompanyar en l’exploració dels múltiples ecosistemes 
del nostre planeta i de les espècies que hi convivim. Obrim, doncs, amb una dese-
na d’obres delicades i singulars, l’enèsima reflexió sobre les conseqüències de les 
accions humanes sobre el medi.

06

CINEMA

Proposta culturista / 01

Criatures de la natura:  
plantes, humans i altres animals

Cinema per a tota la família
Per: Martí Crespo

CCCB
16 i 17 d’abril i 14 i 15 de maig / Dissabte a les 17.00 i diumenge a les 11.00 h

Familiar / Gratuït amb reserva / cccb.org
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Torna la festa de la LIJ a la ciutat! El festival de la literatura per a nens i nenes. El 
festival agafa embranzida i recupera les sensacions d’abans de la pandèmia i s’alça, 
una vegada més, com la gran plataforma per a editorials, autors, il·lustradors, llibreters 
i petits i joves lectors.
Aquest any el festival presenta novetats destacades. Les entrevistes teatralitzades a 
autors i autores de LIJ, amb música i projeccions, per aproximar-los als seus lectors. 
Entre els deu entrevistats, hi figuren noms com Christian Inaraja, Anna Manso i Anna 
Cabeza. I Marc Boutavan, el creador de la reeixida sèrie del Gos Pudent (Blackie 
Books), és l’artista convidat internacional.
D’altra banda, Món Llibre ret homenatge a Joaquim Carbó, autor de més d’un centenar 
de novel·les per al públic infantil i juvenil. Segurament tots teniu al cap algun dels seus 
títols. Així de cop, recordo La colla dels deu i L’home de Munic… sí, l’edat ens delata! 
Més enllà de llibres i autors, al festival hi ha moltes més activitats organitzades per la cin-
quantena d’editorials que hi participen, com ara contacontes, tallers, espectacles itine-
rants i fins i tot experiències de realitat virtual per seguir el procés de creació d’un llibre. 
Famílies, ja ho veieu. Teniu tots els ingredients per recórrer la màgia del món en un cap 
de setmana: un món de llibre!
Ja ho sabeu, estudieu-vos a fons el programa per no deixar-vos res!

Món Llibre
Per: Vanessa Pérez

FESTIVAL / LITERATURA

CCCB, Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz i Biblioteca de Nou Barris
2 i 3 d’abril / Per a totes les edats / Entrada gratuïta / barcelona.cat/monllibre
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Proposta culturista / 03

Fanàtics de La guerra de les galàxies, estem de doble celebració! A la primavera 
del 45è aniversari de l’estrena d’Una nova esperança, el Poble Espanyol obre una 
exposició única a Europa amb objectes de col·leccionista de la sèrie.

La mostra prové de col·leccions privades independents a la productora de les pel·lícules 
i inclou una zona temàtica i una pop-up store on podreu ampliar (o començar) el vostre 
propi recull d’objectes de l’univers Star Wars. L’accés és inclòs en el preu de l’entrada 
al Poble Espanyol i cal demanar hora, perquè l’aforament és limitat.

Imagineu-vos passejar amb la mirada distreta i trobar un tauntaun de mida real, 
repassar de prop el detall del vestuari utilitzat a les pel·lícules, saltar de diorama en 
diorama o llegir alguns dels storyboards originals.

Quina millor manera d’escalfar motors per a l’estrena de la nova sèrie d’Obi Wan 
Kenobi que visitar aquesta exposició. Afanyeu-vos a reservar-ne entrada!

1977-2022  
Una galàxia molt llunyana 

L’EXPOSICIÓ

Per: Olga González

EXPOSICIÓ

Poble Espanyol
Del 2 d’abril al 5 de juny / Per a totes les edats / Preu: inclòs amb l’entrada al Poble Espanyol

poble-espanyol.com
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No us passa que, de vegades, no acabeu de sentir-vos bé amb alguna cosa vostra 
que no us agrada del tot? És molt normal: a la Cargol, la Mosca, el Gall i el Peix els 
passa el mateix! La primera està tipa d’anar tan a poc a poc, la Mosca creia que 
no tenia prou color de mosca, el Gall volia viure sota l’aigua i el Peix —ai, pobre 
Peix!— tampoc no estava content!
I, de cop, la Lluna els explica com poden aconseguir un desig cada un! És més fàcil 
del que sembla, tan sols han de passar per sota l’arc de Sant Martí i demanar-lo en 
veu alta. Ara, la Lluna, que és molt sàvia, els dona un molt bon consell: si aquest 
desig ha de canviar la seva manera de ser, s’ho haurien de pensar més que bé, 
abans de demanar-lo.
La faula, que ens explica Glòria Arrufat amb titelles de mitjà i gran format, ens con-
vida a reflexionar sobre la importància de valorar les pròpies aptituds, capacitats i 
particularitats, i a gaudir de les identitats no normatives.
La música en directe de Xavi Lozano acompanya aquesta obra amb cançons in-
fantils emblemàtiques, interpretades amb uns instruments de vent ben curiosos... 
Una obra que ens farà gaudir de la diversitat amb tots els sentits!

12

TEATRE I TITELLES

Proposta culturista / 04

L’arc de Sant Martí i la lluna
Per: Clara Drudis

SAT! Teatre
24 i 30 d’abril i 1 de maig  

A partir de 3 anys / Durada: 45 min / 9,5 €
sat-teatre.cat
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Nens, nenes, petits i grans, acosteu-vos al TNC perquè l’obra és a punt de comen-
çar. La companyia lleidatana La Baldufa, amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria, 
munta pista de circ per oferir-vos un espectacle de pallassos molt excèntrics. Tres 
pallassos desolats ploren la mort del seu líder, Confetti. El que els clavava planto-
fades i els feia la vida impossible ha deixat un buit absolut. Després del dol, caldrà 
trobar un nou lideratge que guiï aquests pallassos extravagants. Gaudireu d’humor 
i amor a parts iguals en una escenografia pensada perquè el públic sigui un actor 
més de la peça, trencar la quarta paret i fer que cada funció sigui única. 

Un espectacle d’alta qualitat artística, amb gags explosius i una proposta plàstica 
on paper, fusta, plàstic, pintura i guix són els protagonistes. 

La Baldufa va rebre el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud 2020, atorgat pel ministeri de Cultura espanyol. Un premi a la trajectòria 
de la companyia de la qual destacaven la “concepció de l’espectador com a ésser 
capaç, crític i reflexiu sigui quina sigui la seva edat” i la capacitat de crear universos 
“de gran riquesa poètica visual”.

Fotografía: © David del Val

TEATRE

Bye bye, Confetti
Per: Infraganti

TNC
Dissabtes i diumenges del 27 d’abril al 8 de maig

A partir de 8 anys / Durada: 1 h / 10 € (adults) i 8 € (nens)
tnc.cat
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Proposta culturista / 06

Arremangueu-vos que aquí la cosa va de jugar amb farina, i de valent! Però això 
no acaba aquí... Al joc i a la farina, hem d’afegir-hi acrobàcies i dansa. Es posa 
interessant, oi?

Aquesta és la base de Signos, el primer projecte de Michele&Francisca, un es-
pectacle de circ desenvolupat per aquest parell d’acròbates a través de la tècnica 
del mà a mà, estrenat l’estiu del 2021 i amb el qual es presenten ara en l’onzè 
Barcelona Districte Cultural. 

El resultat és un univers poètic, vibrant i fràgil alhora en què dos cossos en constant 
moviment s’uneixen, es distancien i es redescobreixen constantment. Un moviment 
que podrem resseguir amb el rastre de la farina...

ARTS ESCÈNIQUES

Signos
Cia. Michele&Francisca

Per: Vanessa Pérez

Diferents espais de la ciutat
CC Besòs | 28 d’abril, a les 19.30 h

CC Urgell | 29 d’abril, a les 19 h
Casal Font d’en Fargues | 30 d’abril, a les 20 h

Familiar
Gratuït amb reserva prèvia

barcelona.cat/districtecultural
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Xavier Manubens ofereix aquest taller perquè els nens i nenes juguin amb diferents 
llenguatges com la dansa, la performance i materials varis, i s’adonin de les imat-
ges que s’han construït sobre el cos –el propi, el dels altres i el refotut ideal…– i, 
d’aquesta manera, guanyin llibertat per explorar juntes altres imatges, possibilitats de 
ser més variades, sense caure en les limitacions de les categories o “del que toca”.

Pels pares i mares que heu vist la sèrie Pose, aquest taller s’inspira en la cultura 
de les “House” que acollien la diversitat sense motlles preestablerts i aconseguien 
fer grans balldance des de la singularitat de cadascú perquè en gaudís tothom. 

Donem carta de naturalesa a la diversitat, a la incertesa de les possibilitats i a 
l’ambigüitat del ser únic/a, que ens permeten ampliar els nostres mons i que també 
ho facin els altres! Ufffff, quin descans i quin gaudi!

18

DANSA / TALLER

Proposta culturista / 07

House of the seas

Per: Sandra Carrau

Mercat de les Flors
30 d’abril

De 9 a 12 anys / Durada: 3 h / 10 € - 8 € abonats
mercatflors.cat



19



20

L’exposició ‘El Sol’ amb Mikel Rodríguez Hidalgo i el mur geològic amb Isaac 
Camps

Actualment, les tècniques digitals ens permeten captar la natura fins a l’últim detall. 
Els tancaments de l’InfoK amb aquelles imatges d’insectes que ens deixen boca-
badats ja són tot un clàssic! Aleshores, podent emprar fotografia i vídeo, per què en 
ciència es continua utilitzant la il·lustració? 

El món que ens envolta és molt complex i sovint els científics i científiques neces-
siten simplificar-lo per poder-nos-el explicar. Davant aquest repte, la il·lustració és 
un bon recurs perquè els permet sintetitzar molt bé la informació i posar el focus en 
els aspectes més importants que volen comunicar. 

Introduïu-vos en família en aquesta manera d’observar i estimar la natura gràcies als 
nous tallers organitzats pel CosmoCaixa. El primer s’emmarca en l’exposició tem-
poral El Sol, astre que aprendreu a dibuixar de la mà de l’il·lustrador i científic Mikel 
Rodríguez Hidalgo. I el segon, conduït pel també il·lustrador i geòleg Isaac Camps, 
es desenvolupa en un dels espais més singulars del museu, el mur geològic.

20

ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

Proposta culturista / 08

Il·lustració científica en família
Per: Gemma Esteban

CosmoCaixa
2 i 30 d’abril i 7 i 28 de maig / Durada: 2 h / 6 € - 50% de descompte clients CaixaBank

cosmocaixa.org
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Cinc titellaires, una llàntia d’oli, una guitarra i la veu. Aquests ingredients defi-
neixen una de les tradicions escèniques més antigues d’Europa, i també una de 
les més conegudes i apreciades de Portugal. Els Bonecos de Santo Aleixo són 
Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i passaran per Barcelona 
aquesta primavera.

Aquests curiosos titelles són fabricats amb fusta i suro, un material abundant a 
l’Alentejo d’on són originaris. El repertori de l’obra és compost per divertides pe-
ces, combinació de tradició oral i escriptura erudita, que inclouen danses conegu-
des pel públic habitual com el Ball dels angelets o les Saidadas. Els personatges, 
amb el seu vestuari característic, també són coneguts i recurrents. Aquest espec-
tacle de tradició centenària ha passat de generació en generació fins a arribar a 
mans del Centre Dramàtic d’Évora, que ha creat una nova família titellaire que en 
recull el testimoni i recorre el món. 

La foscor d’una sala il·luminada per les espelmes, el so de la delicada guitarra 
portuguesa i el repicar de les sabates dels titelles quan ballen ens transporten 
segles enrere a través de generacions de cants populars de grans i petits al ritme 
de les cançons dels seus estimats Bonecos.

Podreu gaudir d’aquests fascinants 45 minuts de tradició màgica en les cinc fun-
cions úniques que La Puntual oferirà els dies 13, 14 i 15 de maig.

TITELLES

Bonecos  
de Santo Aleixo

Per: Olga González

La Puntual
Del 13 al 15 de maig
Per a totes les edats

Durada: 45 min
lapuntual.info
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Què és la infància? En trobarem, segur, moltes definicions, però en realitat són 
conceptes que hem creat els adults. De fet (i per sort), continua sent una fase bi-
ològica de la vida envoltada d’enigmes que comencen i s’acaben en un espai físic 
i temporal on sovint els grans fem nosa. Potser per això el gran repte que tenim 
des de l’adultesa és aconseguir connectar amb els infants amb una mirada humil, 
intentant no malmetre tot allò que fa màgic aquest “món propi”.

Els autors de llibres infantils tenen també aquest repte i aquest compromís. Amb 
les seves històries i imatges transmeten visions d’un món que fa temps que van 
deixar enrere. En aquesta exposició hem reunit l’obra d’il·lustradors capitals del 
panorama artístic i literari actual, per gaudir d’un fantàstic recorregut visual sobre 
la idea d’infància que entre tots estem construint i aprofitar l’oportunitat per fer-nos 
bones preguntes.

“Marta und ich” de It’s Raining Elephants

25

EXPOSICIÓ

Proposta culturista / 10

I TU COM ET VEUS?
Mirades il·lustrades sobre la infància

Per: Marta Ardite

Espai Culturista Sendak
A partir del 19 de maig

Entrada gratuïta
espaiculturistasendak.cat
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PATIS DE 
BRESSOL 
OBERTS 
AL BARRI 
Joc, llibres 
i activitats 
culturals per a 
la petita infància 
i les seves famílies

A partir del 23 d’abril, 
Barcelona amplia a 14 els 
patis de bressol oberts al 
barri com a espais d’ús 
públic.

El nou servei s’ofereix, 
dissabtes al matí, a patis 
d’escoles bressol municipals 
de tots els districtes i 
s’adreça a infants fins als 6 
anys i famílies.

Un dissabte al mes, com 
a mínim, a tots els patis 
s’ofereixen activitats 
culturals a les 11.30 h.

Està previst ampliar el servei 
fins a uns 25 patis de bressol 
oberts al barri per al 2023.

Horari: 
Dissabtes, 

10 a 13 hores. 

 Entrada: 
Lliure i gratuïta. 

Per a infants fins  
als 6 anys, sempre 
acompanyats d’un 
familiar o adult de 

referència.
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INICIATIVA MUNICIPAL 
EN EL MARC DE 
QUATRE REPTES  
DE CIUTAT:

Cap a la ciutat jugable, 

amb més i millors 

oportunitats de joc 

compartit i exploració a 

l’aire lliure.

Cap a la ciutat 
cuidadora i més 

amigable amb els 

infants que compta amb 

les bressol com a cases 

de la petita infància.

Cap a la ciutat més 
verda que lluita contra 

el canvi climàtic.

Cap a la participació 
cultural, la creativitat 
i la imaginació dels 

infants, des de ben 

petits, i en clau familiar.

L’Ajuntament de Barcelona, 
per mitjà de l’Institut 
Municipal d’Educació i la 
col·laboració de Biblioteques 
de Barcelona, ofereix a 
infants i famílies patis de 
bressol on poder gaudir 
del joc, llibres i activitats 
culturals a l’aire lliure, en un 
entorn segur i amigable.

Llistat de patis oberts  
a escoles bressol: 

Ciutat Vella:  
Canigó (Àngels, 7) i La Mar 
(Andrea Doria, 40)

Eixample: Casa dels Nens 
(Roger de Llúria, 132) 

Sants – Montjuïc:   
Pau (Muntades, 1) 

Les Corts:   
Can Bruixa (Vallespir, 196)

Sarrià – Sant Gervasi:  
El Putxet (Marmellà, 13)

Gràcia: Galatea (Vallcarca, 
229) i Gràcia (Maignon, 2)

Horta – Guinardó:  
Albí (Bernat Bransi, 3) i Cargol 
(Mossèn Josep Bundó, 6)

Nou Barris:  
El Vent (Miguel Hernández, 
20) i Ralet (Joaquim Valls, 10)

Sant Andreu:  
Manigua (Garcilaso, 232)

Sant Martí: Cobi (Àlaba, 37)
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Una exposició per descobrir la 
infància a través de la mirada de 
grans il·lustradors contemporanis.

Amb obres de Jutta Bauer, Britta 
Teckentrup, Alicia Varela, Rocío Araya,  
It’s Raining Elephants, Ester García i 
molts d’altres!

Inauguració 19 de maig
Espai Culturista Sendak
C/ Grassot, 42
espaiculturistasendak.cat 

I TU,  
COM  
EM  
VEUS?
Comissariada per  
Marta Ardite
(Galeria Ilustrarium)

Culturista

Espai

Sendak

Venda  
d’originals  
i edicions 
limitades
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Cada dia es publiquen més de 35 llibres
per a nens, es miren més de 50 sèries infantils

i s’escolten 200 cançons de bressol.
Si ets dels que es perd en un mar de possibilitats, 

dona un cop d’ull al que ve a continuació. 

A la selecció culturista us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,

que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius. 

Selecció culturista
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menuts

Per: Bruno Fernández

32

Selecció culturista / 01

“Estimo tots els animals, i inherentment aquesta estima em ve del pare.” Prou que 
ens hem de creure les paraules d’Eric Carle quan llegim De la cabeza a los pies, 
on ens presenta tot d’animals que desafien els infants a moure les parts del cos. 
De l’autor, conegut sobretot per L’erugueta goluda, destaquen les referències a 
la natura, que és un element inequívoc de l’imaginari infantil, però també la cu-
riosa manera de pintar que tenia. Realitzava collages amb pintura acrílica en pa-
pers translúcids i fins, amb la qual cosa podia compondre textures variades per 
a un sol personatge i els matisava. De fet, un dels seus referents més clars és 
l’impressionista Franz Marc, qui tenia també el gust per la mixtura desenfrenada 
de colors que desprenen els seus llibres. Aquest en concret pretén fer escalfar els 
motors als menuts mitjançant exclamacions d’ànim, no apte per abans d’anar a 
dormir! És una obra amb poc text, molta imatge i un inesperat gir final. El llibre està 
fet per resistir tots els reptes, fet de cartró, de mida petita, perfecte per a les seves 
mans i cantonades arrodonides per evitar que ningú prengui mal. Perquè, sigui 
petit o gran, segur que a tothom li va de perles aquest entrenament!

De la cabeza a los pies
Eric Carle

Kókinos

LLIBRE
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Tots fem de tot és un llibre que no necessita paraules i que funciona com un joc. De 
tapa dura, amb espiral, cada pàgina està partida per la meitat. A la part superior, hi 
trobem un personatge (home, dona, avi, nen, nena, jove, de qualsevol procedèn-
cia) i a la part inferior una acció: treballant, cuinant, jugant, tocant un instrument, 
rentant plats, fent bricolatge o surf... A partir d’aquí, el lector pot combinar totes les 
pàgines al seu gust i canviar els personatges i les accions, de manera que tots 
fan de tot.

Un llibre que convida a construir històries, a imaginar mil possibilitats, i on totes les 
combinacions d’imatges són permeses, sense limitacions ni prejudicis.

Les il·lustracions de Madalena Matoso, una de les autores més interessants de 
la literatura infantil actual, són de gran vitalitat i senzillesa. Un llibre excel·lent per 
llegir o jugar plegats, fomentant la igualtat i qüestionant les idees preconcebudes.

Todos fazemos tudo
Madalena Matoso

Planeta Tangerina

Per: Luz Verdaguer
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Us agrada l’esport? Sou d’aquells que us agrada provar-los tots? O sou més dels 
que preferiu veure des del sofà com els altres suen la cansalada i hi deixen la pell? 
Sigui quina sigui la vostra tendència natural, segur que aquest llibre us farà passar 
una bona estona. Sabeu per què? Doncs pel munt de curiositats que s’hi expliquen. 
L’àlbum ens presenta catorze dels esports més populars del món, des del futbol i el 
tennis fins a l’esquí i la natació, i, a banda d’explicar-nos-en alguns aspectes tèc-
nics, ens dona a conèixer un munt de personatges cèlebres i ens explica anècdotes 
d’aquelles que, si mai jugueu al Trivial, us permetran guanyar el formatget taronja. 
Per exemple, sabeu quin és l’únic atleta del món que ha guanyat vuit medalles d’or 
en uns mateixos Jocs Olímpics? O qui va obtenir el primer 10 de la història de la 
gimnàstica artística?

De tot el contingut, només hi posaria un però: la representació femenina, que, 
malgrat que hi és, encara té camí per recórrer, sobretot pel que fa a alguns esports. 

El gran llibre dels esports
S. Cavenaghi, M. Invernizzi i C. Pelizzoli

Il·lustracions de Luca Poli 
VVKids

Per: Marta Gil
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No va ser fins al 1900 que les dones van poder competir en uns Jocs Olímpics. Fa 
només 122 anys! Fa temps semblava que l’esport era només cosa d’homes. De 
veritat? En aquest llibre trobarem una representació de dones que es van fer un lloc 
dins l’esport gràcies a l’esforç i la perseverança. Gràcies a totes elles, que ens han 
obert el camí! Són moltes les esportistes que ara mateix són un referent per a les 
nenes i nens: la nedadora Mireia Belmonte, la jugadora de futbol Alèxia Putellas, la 
Laia Sanz, pilot de motos i cotxes, i la jugadora de bàsquet Núria Martínez, entre 
moltíssimes altres. Totes acumulen èxits a escala mundial. 

Aquest llibre fa un repàs de la figura de la dona en l’esport al llarg de la història i ens 
parla de moltes dones que han triomfat en diverses disciplines i que fins ara desco-
neixíem. Com per exemple la nord-americana Wilma Rudolph, la primera dona que 
va guanyar tres medalles d’or en atletisme en un any olímpic. O l’alpinista japonesa 
Junko Tabei, que va ser la 36a persona que va escalar l’Everest! Descobriu-les i 
mai més no les oblidareu!

Mujeres en el deporte
Rachel Ignotofsky

Nórdica Libros

Per: Laura Bernis
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En forme! va ser la primera obra en solitari d’aquesta il·lustradora francesa i va 
guanyar el Premi Bologna Ragazzi a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 
en la categoria de no-ficció. El llibre ens parla, d’una manera visual, sobre l’esport, 
però sobretot de les relacions que té el cos amb el seu entorn durant la pràctica 
esportiva a través de formes i colors.

Ella explica que aquest projecte va néixer amb un desig estètic per la seva fascina-
ció per la fotografia esportiva i, efectivament, aconsegueix que cada pàgina sigui 
una fotografia il·lustrada d’un moviment. Mai he aconseguit percebre la pràctica 
esportiva amb tanta poesia, potser és així com ho veieu els aficionats a l’esport, 
i això explicaria com l’esport ocupa moltes de les nostres pantalles, converses… 

No espereu trobar-hi una enciclopèdia esportiva, no és un inventari exhaustiu, és 
un exercici per entendre que l’esport, al capdavall, és una qüestió d’espai i de 
moviment.

En forme!
Anne-Margot Ramstein

Albin Michel Jeunesse

Per: Infraganti

LLIBRE
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blackiebooks.org

En aquesta nova aventura, Olga i la seva estranya 
criatura, Meh, decideixen viatjar a l’espai. 

Un llibre que reforça la importància de la ciència, 
l’amor pels animals, la curiositat i la diversió que 
hi ha rere la investigació i el coneixement, així 
com l’empatia i l’amistat. 15,90 €

El darrer dia de gener, la Mare Musaranya 
s’amoïna pel seu petit Hugo, que està malalt. No 
sap què li passa, però sap que haurà de viatjar 
lluny, molt lluny, per aconseguir un remei. A la 
lluna, ni més ni menys. 17,90 €

En Gos Pudent és un gos de ciutat i no ha anat mai al camp. Per això quan 
el conviden a passar uns dies en una granja, no pot estar més content… 
Però la vida al camp de vegades no és tan idíl·lica com ens la pinten. En 
aquesta nova aventura, Gos Pudent i el seu amic Gatxafat alliberaran els 
animals d’una granja que viuen en terribles condicions! 12,90 €

La Nan Sparrow és la millor escura-xemeneies 
de la ciutat, encara que a molts els faci ràbia que 
sigui una noia. Però no està sola: l’espera el seu 
gólem, nascut d’un tros de cendra. 

Una poderosa història sobre sobreviure als 
records, sobre lluitar per la justícia i trobar aliats 
amb els quals anar fent camí. 23 €

Què tenen en comú un peixet, una porqueta i un 
ocellet? Que s’avorreixen com ostres i voldrien 
tenir un amic per no sentir-se tan sols. Però ¿i si 
el destí els té preparada una amistat per jugar i 
aprendre junts? Un clàssic infantil de les lletres 
alemanyes. 14,90 €

L’Olga viatja a l’espai 
exterior (o no) 
Elise Gravel 
Traducció de Hara Kraan

Mel de lluna
Kenneth Kraegel
Traducció de Yannick Garcia

Gos Pudent a la granja
Marc Boutavant i Colas Gutman / Traducció de Isabel Obiols

Cendra.  
Història d’una nena  
i el seu monstre
Jonathan Auxier
Traducció de Jordi Martín Lloret

Tres són companyia
F.K. Waechter
Traducció de Marina Borrás
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En Jordi  
i el drac 
petaner
Pilar Rahola  
Cèsar Barceló
Un recull de contes 
fantàstic, divertit i ple 
de màgia escrit per 
Pilar Rahola.
De 3 a 5 anys

Anna Kadabra   
8. El festival  
de bruixeria
Pedro Mañas 
David Sierra Listón
I si les bruixes fossin les 
bones del conte?
De 6 a 8 anys

Els Onze   
2: El porter  
amb els braços 
més llargs  
del món
Roberto Santiago
De dia juguen a futbol, 
de nit són superherois.
De 6 a 8 anys

Un talp a  
l’Antic Egipte
Martí Gironell 
Coaner Codina
Tornen les aventures 
del Talp més eixerit! 
En aquesta història els 
protagonistes viatjaran 
fins a l’Antic Egipte.
De 3 a 5 anys

Las Ratitas 
5. Les sirenes 
existeixen!
Las Ratitas
No et perdis l’aventura 
més màgica de Las 
Ratitas, el canal infantil 
número 1 de YouTube
De 6 a 8 anys

Los Compas  
i l’Entitat.exe
Mikecrack 
El Trollino  
y Timba Vk
Una cosa terrible està a punt 
de succeir a Ciudad Cubo i 
només uns herois de debò 
ho podran evitar…
De 9 a 12 anys

estrellapolar.cat
     @estrellapolareditorial
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La Isadora Moon  
i la fada de les dents

Harriet Muncaster
A partir de 6 anys

El fil invisible
Míriam Tirado
Per als més petits

El Drac Rac
El Pot Petit
A partir de 4 anys

Amanda Black  
i la campana de Jade
Juan Gómez-Jurado i Bárbara Montes
A partir de 9 anys

ESPECIAL 

Sant Jordi!

penguinllibres.com
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barcanovainfantilijuvenil.cat

La feroç enciclopèdia dels llops 
Aquesta ferotge enciclopèdia presenta un catàleg de 
vint-i-cinc llops: el llop gamberro, el llop vegetarià, el 

llop amb ulleres, l’home llop i molts més. Quin és el teu 
preferit? Fica’t en la gola del llop per descobrir-lo.

A partir de 8 anys

El follet Oriol i el viatge en globus   
El follet Oriol li vol fer un regal especial al nadó 
de la Mar i en Genís: un picarol amb propietats 

màgiques! Però, per fer realitat aquest desig, haurà 
d’emprendre un viatge en globus cap a una vall 

llunyana. A partir de 3 anys

Males Bèsties. Episodis 11 i 12 
Els Males Bèsties han salvat el món. I ara toca 
celebrar-ho! Però el senyor Serp no té ganes de 
celebracions; s’estima més traginar amb coses 
que li permetin obrir un portal a un món nou... 

A partir de 8 anys

La pilosa, el pelat i el punxegut  
A través d’aquestes tres històries sorprenents i 
divertides aprendrem, amb els infants, a resoldre, 
amb paciència, imaginació i complicitat, petits 
problemes i entrebancs. 

A partir de 0 anys
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Per als nens, des de ben petits, el so és una cosa fascinant. Aquest llibre 
proposa un exercici original i diferent: més enllà de la lectura i de gaudir d 
e les seves meravelloses il·lustracions, convida els nens a interpretar els sons 
de les imatges, convertint-les en una partitura gràfica acolorida i intuïtiva.     
+5 anys

Enigmes d’art
Víctor Escandell  
i Ana Gallo
Els enigmes que 
entusiasmen els 
nostres joves lectors 
es traslladen aquesta 
vegada al món de 
l’art. Entre escultures 
renaixentistes i pintures 
futuristes, sempre hi ha 
un misteri que hauran 
de resoldre amb lògica i 
imaginació. +6 anys

Prit
Un llibre per crear i experimentar amb els sons
Cristina Cubells i Joana Casals

People Power
Rebecca June  
i Ximo Abadía
Canviar les coses està a 
l’abast de tothom, i, si ens 
unim tots, som molt més forts. 
Les reivindicacions pacífiques 
han servit per assolir millores 
socials i defensar els drets 
humans. Les històries del llibre 
posen en mans dels nens 
una eina tan invisible com 
poderosa: la consciència del 
poder de la gent. +6 anys

El viatge  
de les paraules
Andrea Marcolongo  
i Andrea Ucini
Cada paraula amaga 
una història emocionant 
que ens explica quan i 
on va sorgir, com n’ha 
evolucionat el significat 
i quins altres mots 
n’han derivat. Aquestes 
etimologies ens regalen 
una mirada àmplia de 
com es construeix el 
llenguatge, de com el 
llenguatge som nosaltres 
mateixos. +8 anys

La terra  
és amiga meva
Maïa Brami  
i Karine Daisay
Les nenes i nens d’arreu del 
món que ens presenta la Maïa 
Brami han après a viure en 
harmonia amb la natura i són 
un exemple de com fer les 
coses d’una altra manera.  
Ens mostren nous camins  
i obren de bat a bat una 
finestra a l’esperança.  
I si els seguim?  
+6 anys

zahorideideas.com
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mtm-editor.es

Toc-toc
Kaori Takahashi

“On és el meu os?”, demana una  
nena en tornar a casa. Ha desaparegut! 

Surt a buscar-lo de seguida i truca  
a totes les portes de l’edifici. A mesura 

que puja, es troba tota mena de gent  
i veu coses sorprenents... Però  

què passa amb l’os? El trobarà?  
Llibre desplegable.  

A partir de 4 anys

Univers Invers
Carla Aledo

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. A partir de 2 anys

Barrejacolors
Marina Sáez
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! A partir de 3 anys

La Carta
Magali Attiogbé
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! A partir de 4 anys
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editorialjuventud.es 

L’expedició Arc Iris
Nora Brech

L’ornitòloga Ava Pigot necessita ajuda! 
Duu molt de temps cercant l’ocell arc iris, 

però no el troba enlloc. La Kim i en Carl 
decideixen ajudar-la. L’expedició Arc Iris és 

a punt de començar! A partir de 3 anys

L’Os i el murmuri del vent
Marianne Dubuc

L’Os té bons amics i una vida ben dolça.  
Tot això abans de la gran revelació.  
Un dia, sent el murmuri dels arbres  

i sap que és hora de marxar. L’Os agafa  
el farcell i emprèn un llarg viatge.  

A partir de 7 anys

El gran llibre de la Mare Terra
Yuval Zommer
Tots respirem el mateix aire i ens escalfem 
amb el mateix Sol, creixem, ens adaptem a les 
estacions i convivim en grups familiars… Un 
llibre que ajudarà a brollar una nova generació 
d’ecologistes. A partir de 5 anys

EINSTEIN.  
El fantàstic viatge d’un ratolí 
a través de l’espai i el temps
Torben Kuhlmann 
La fira del formatge més gran del món. Un ratolí 
que arriba tard a la fira. Hi haurà cap manera de 
viatjar enrere en el temps? El nou i brillant llibre 
de Torben Kuhlmann doblega el temps  
i la imaginació! A partir de 9 anys

Des de 1923 apostant  
pel llibre infantil
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Qui estima  
un drac?
La dragona està trista. És a 
punt de començar la Festa 
Major de l’Amistat i els seus 
amics no hi són. On es 
deuen  haver ficat? El petit 
lector haurà d’anar passant 
les pàgines i seguint les 
instruccions, aviam si la pot 
animar! 11,95 €

L’aventura dels 
Vallbona i els 
tretze
En els seus viatges en el 
temps, els Forasters aquest 
cop apareixen al París 
del segle xvii, dominat per 
un rei que encara és un 
nen i el temible cardenal 
Mazasquieu. Per evitar 
una guerra entre França i 
Espanya hauran de fer un 
perillosíssim viatge fins a 
Moratalaz, en companyia 
dels valents mosqueters. 
12,95 €

Què hi ha dins  
de l’orinal?
El ratolí és molt tafaner i 
es fica pertot arreu. Tot 
li interessa, fins i tot les 
gibrelletes dels seus amics! 
Quan ell haurà vist què hi 
tenen, a l’orinal, la llebre, la 
xaieta, el coala..., els amics 
també voldran saber què 
hi té ell. I, quina sorpresa! 
12,95 €

Atrapa’n 22
En aquesta nova 
aventura esbojarrada, 
l’Home Gos i el gat 
Pepet hauran d’oblidar 
les seves diferències i 
lluitar junts per salvar el 
món de les grapes de 
vint-i-dos capgrossos. 
12,50 €

Aquí sí que hi 
ha dracs!
El cavaller vol 
demostrar que els 
dracs existeixen, i ha 
aconseguit un mapa 
que ho demostra! 
En segueix totes les 
instruccions, busca 
els senyals... però no 
hi ha manera que trobi 
cap drac! O potser sí? 
11,95 €

Un conte per  
a cada lletra
Recull de contes, un 
per a cada lletra de 
l’abecedari, perquè 
els prelectors i primers 
lectors distingeixin les 
grafies i els sons de 
cada lletra i aprenguin 
a reconèixer-les. Cada 
conte té una lletra com 
a protagonista. 19,95 €

cruilla.cat
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Selecció culturista / 06

Avui estan una mica oblidades, però Baccara fou un duo espanyol de música disco 
que té l’honor de ser les primeres artistes de l’estat que van aconseguir un número 
1 a les llistes britàniques. Va ser el 1977 amb “Yes Sir, I can boogie”, un hit irresis-
tible que va canviar la vida de les dues integrants de la formació, Mayte Mateos i 
María Mendiola. Tanmateix, l’aventura amb Baccara no va durar gaire. Una sèrie 
de desavinences va trencar el grup i ambdues vocalistes van partir peres. Lliçó: 
sovint és millor anar fent i dur-se bé que no pas triomfar exageradament i bara-
llar-se. Diem això perquè les carreres en solitari de Mateos i Mendiola van ser un 
desastre en termes d’èxit comercial. Però, en fi, almenys aquesta darrera ens va 
deixar aquesta apologia de l’aeròbic, quelcom que el 1983 era el súmmum de la 
modernor. Va ser l’any en què també es va estrenar el programa d’Eva Nasarre a 
TVE i del qual el Professor Catòdic us fa cinc cèntims en aquest mateix número. 
“Aerobic”, la cançó, és una peça entre el disco-funk, el tecnopop i la guia d’exerci-
cis que permet posar-se el vestuari de la portada i remenar el cos a un ritme prou 
assumible. El punt just per fer una suadeta, però sense treure el fetge per la boca.

María Mendiola 
Aerobic
Movieplay, 1983

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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La visió romàntica sovint ens ha explicat la creació gairebé com una necessitat 
arravatada de l’artista, una pulsió interna que ha de cristal·litzar, un imperatiu d’ex-
pressió. Però la realitat és que sovint els i les artistes s’han posat al servei de 
qui tenia calés per tirar endavant la seva pràctica i satisfer les seves necessitats 
econòmiques. Passava a l’època gloriosa del renaixement italià, amb famílies com 
els Mèdici, i passa ara amb grans corporacions. És el cas de l’entesa entre LCD 
Soundsystem i Nike per publicar una peça amb música nova de la banda de James 
Murphy orientada a acompanyar una sessió de running. És a dir, música concebu-
da expressament per compassar un exercici aeròbic. 

Es tracta d’una sola pista de tres quarts d’hora de duració, però que ningú no pa-
teixi: a banda de ser una molt bona estona de música, en absolut una obra sobrera 
dels seus autors, en realitat funciona com una sessió de DJ amb diverses peces 
enllaçades. Sense pausa, però amb canvis de ritme, com demana l’activitat física 
per a la qual fou ideada. De passada, a tots, petits i grans, ens serveix per obrir 
la ment i anar acceptant amb naturalitat que hi ha moltes maneres de presentar la 
música, més enllà del format cançó habitual.

LCD Soundsystem
45:33

Nike+ Sport Music, 2006

Per: Borja Barbesà 

MÚSICA
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Les lliçons del  
Professor Catòdic Hemeroteca  

Familiar
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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?



 

Fama
1982

58

Hi va haver una època, estimats 
amics, en què el metro de Nova York 
era la meca dels graffitis i no la gran 
xarxa de vagons impol·luts actual. 
Jo la vaig descobrir, aquella època, 
gràcies sobretot a una sèrie que, 
com ben poques, va saber retratar 
–indirectament– una ciutat aleshores 
plena de desigualtats i sinònim de 
violència. I ho va aconseguir gràci-
es a un grup d’estudiants de tots els 
barris que somniaven d’obrir-se camí 
a la New York City High School for 
the Performing Arts. Sí, parlo de la 

mítica Fama, que al llarg de sis tem-
porades (entre 1982 i 1987) ens va 
omplir la petita pantalla (ep, que par-
lem de quan els televisors no eren 
ultraplans ni les imatges d’altíssima 
resolució, sinó més aviat el contrari!) 
de malles i mallots de colors crida-
ners, d’escalfadors i de cintes per a 
tota mena de cabells. Ah! I amb una 
banda sonora capaç de tocar la fibra 
a una bona part dels pares que, sen-
se saber per què, encara fan lloc a la 
memòria per a un nom propi: Leroy 
Johnson.
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Mentre a Nova York un grup d’amics 
buscaven a tota marxa la fama a les 
aules de l’Escola d’Art de la mega-
ciutat nord-americana, a casa nostra 
una desconeguda esportista lleidata-
na, sense voler-la ni buscar-la, se la 
va trobar de cara gràcies a una idea 
una mica esbojarrada: engrescar els 
teleespectadors a seguir els exerci-
cis que practicava amb un grup de 
gimnastes en un plató de televisió. 
La nostra Jane Fonda particular, 
sense cap experiència davant les 

càmeres, es va ficar el públic a la 
butxaca amb la seva naturalitat i es 
va convertir en una de les cares més 
populars de TVE gràcies a progra-
mes mítics com Puesta a punto i En 
marcha. El 1986, tal com havia arri-
bat a les pantalles, va desaparèixer 
dels focus i només en va quedar el 
record d’un nom lligat a un lleu som-
riure i una veu mel·líflua.

Puesta a punto  
1983
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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





Misaki Kawai
2018

En són uns quants, els artistes que, després d’haver dedicat una pila d’anys 
a aprendre i perfeccionar diferents tècniques i llenguatges artístics, desco-
breixen que la forma d’expressió més autèntica és la dels infants! N’enve-
gen l’espontaneïtat, la frescor, la llibertat..., i fan tot el possible per recupe-
rar-la i traduir-la a la seva obra.

És el cas de l’artista japonesa Misaki Kawai, que es deixa anar creativament 
amb una obra colorista, divertida i desenfadada, molt pròpia de l’univers 
infantil. Un bon exemple és aquesta obra, El mestre d’aeròbic, on s’atreveix 
a representar-lo d’una manera absolutament irreverent i descarada.
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Inicis difícils
La Misaki va començar venent 
dibuixos al carrer, però aviat va 
conquistar el cor de la gent amb la 
seva bona energia.

Arrels manga
El seu estil s’inspira en la  
il·lustració de còmic japonès  
i s’anomena heta-uma,  
que vol dir “dolent però bo”.

Escultures peluix
Amb els seus éssers  
tovets i peluts ens convida  
a fer sortir la nena i el  
nen que portem dins.

Bons ingredients
La cosa que més agrada 
de la seva obra és 
l’alegria, la ingenuïtat i el 
bon rotllo que transmet. 

Mans  
a l’obra! 

Sabies que...
la Misaki també ha  

dissenyat una  
estora per a Ikea  

i joguines per  
a Tiger?
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Joguines
Per: 

Ginesta Llorca

01

Diuen que la memòria i el moviment 
es retroalimenten quan van plegats. 
Sovint, si vols recordar una data 
o la taula de multiplicar del set, si 
l’acompanyes d’un gest és més 
fàcil de gravar al cervell i poder-la 
recordar després. El joc consisteix 
a col·locar totes les peces cap per 
avall i aixecar-ne una de diferent a 
cada torn. Els participants han de re-
cordar les peces que han sortit (i en 
quin ordre) per repetir tota la sèrie de 
moviments. Coordinació i memòria a 
punt? A jugar!

Els joc dels 
moviments

bs-toys.com
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Un clàssic de la gimnàstica! Si es 
tracta de moure la cintura, aquesta 
és la vostra anella. Seixanta centí-
metres de diàmetre seran els vos-
tres amics si sou capaços de fer-la 
girar sense que caigui. La casa Erzi 
ens presenta un hula-hoop de fusta 
que, quan ja estiguem cansats de 
tant de moviment, també el podem 
fer servir per fer manualitats, manda-
les o un atrapa-somnis.

Hula-Hoop
erzi.de

02

Si ets com els animals de l’illa de 
Madagascar i You like to move it, 
move it... no et pots perdre el joc de 
matalassos de Foamnasium! Amb 
les peces esponjoses de diferents 
formes podreu construir estructures, 
destrossar-les, construir-ne d’altres, 
lliscar-hi, saltar-hi al damunt... Fins i 
tot quan les energies vagin de baixa 
us podreu crear un bon amagatall, 
un refugi o un lloc per estar còmodes 
i descansar. 

Matalassos
foamnasium.com

03
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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
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Estau llegint una autèntica fanàtica  
dels escalfadors de llana.  

Qualsevol adolescent dels 80 amb un criteri estètic  
indiscutible es va enamorar d’aquesta peça. I totes vàrem 

aprofitar l’habilitat innata amb les agulles de fer calça  
de les nostres mares i padrines per tenir-ne parells de tots 
colors. Llisos o de ratlles, blau elèctric, vermell i gris, verd  

i rosa... Quantes de les nines d’aquella època vam voler  
ser ballarines o gimnastes… o tot al mateix temps?

Això és el que t’oferia l’aeròbic i, a més, amb un estilàs  
que no he tornat a trobar en cap de les especialitats esportives 

que he anat provant al llarg de la vida. Aquells mallots, aquelles 
malles de licra de colors al·lucinants (atenció: en tenia  

unes de color fúcsia!), la cinta per als cabells, el cinturó elàstic 
“perquè sí”… i els escalfadors, és clar. No hay dolor. 

I les protagonistes de sèries, pel·lícules i classes televisives  
van ser els meus primers models d’heroïnes quotidianes:  

na Coco de Fama, n’Alex de Flashdance (anys i anys pensant 
que si tenia una filla l’anomenaria Alex!!) i la molt nostrada  
Eva Nasarre i la seva veu de campaneta al Puesta a punto  
i aquelles repeticions que la meva germana i jo copiàvem  

a casa reconcentradíssimes.

Per cert, ara fa alguns mesos vaig descobrir una altra ídol 
inspirada en els 80 que em va retornar a aquest món de dones  

que suen amb estil: na Sheila de Physical, una reina de  
l’aeròbic al més pur estil Jane Fonda. Una sèrie que agafa 

el nom de la mítica cançó d’una altra ídol de l’època: Olivia 
Newton-John. Quin revival, el tendències d’aquest número!

Per: Pema Maymó
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Quin regal em va fer més il·lusió en aquells anys de gimnàstica i dansa? Una bossa 
cilíndrica negra de teixit encoixinat amb detalls daurats. La trobava meravellosa. 
Era la meva primera bossa no motxilla. Me sentia gran i millor ballarina! El mateix 
que me podria passar amb aquesta bossa de lona brodada de la marca francesa 
Rive Droite. Té la mida ideal per encabir-hi quatre peces imprescindibles i serveix 
per a grans i petits, perquè no és d’aquelles que fan un embalum terrible. 

Fabricada al Marroc per cosidores artesanes –i a qui les tres sòcies de la marca 
francesa han ajudat a sortir de situacions precàries– i elaborada a partir de mate-
rials reciclats i excedents de teixits de la indústria tèxtil, la trobareu en uns colors 
preciosos i actuals. Jo, per fer un homenatge a la meva nina somniadora dels 80, 
me quedaria la bois de rose. Ideal.

rivedroite-paris.com   

1. 



Si sou d’aquells pares i mares que vo-
leu predicar amb l’exemple i practicau 
esport a casa davant els vostres nins, 
o fins i tot anau més enllà i compartiu 
aquests moments amb ells des de ben 
petitons, hem trobat l’estoreta perfecta. 
Amb forma de fulla o flor i fabricades 
amb cotó 100% orgànic, són gruixudes 
i acollidores, ideals perquè el vostre 
nadó hi passi llargues estones de bo-
caterrosa, aprengui a aixecar el cap i 
rodar i rodar els primers mesos de vida.

La marca belga Trixie, dedicada als 
més petits, juga amb estampats ori-
ginals, colors naturals i actuals i ma-
terials sense substàncies nocives i un 
cotó molt i molt suau. Mentre vosaltres 
recuperau la licra i els colors llampants 
de la vostra joventut i posau música 
disco, ells no perdran la calma i l’har-
monia arran de terra...

trixie-baby.com

2. 3.
I de Bèlgica anam a Àustria, de la mà 
de BE [...] MY FRIEND, una marca 
fresca i jove de productes orgànics i 
vegans per a la pell fundada el 2015 a 
Salzburg. Amb una filosofia minimalis-
ta i d’aprofitament (els seus productes 
no tenen només una sola utilitat), han 
creat una gamma cuitadíssima feta 
amb herbes, olis orgànics i més in-
gredients d’alta qualitat amb l’objectiu 
de cuidar-te per fora, però també per 
reduir l’estrès. 

Un dels productes més especials és 
aquest esprai ambientador de romaní 
que serveix per netejar i desinfectar 
l’estoreta de ioga i, al mateix temps, 
refrescar la casa i a tu mateix! Ja vos 
he dit que els seus productes tenen 
més d’un ús! 

en.besoapmyfriend.com
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Per la ciutat

Falcons,  
l’aeròbic  

‘avant la lettre’?

64

Text: 
Martí Crespo



73

En el calendari de festes populars i tradicionals de 
Barcelona, ja ho sabeu prou bé, al costat del bestiari i els 
gegants de la ciutat, els bastoners, els esbarts dansaires  
i els castellers, no hi solen faltar tampoc els falconers,  
des del 2002, amb les seves vistoses acrobàcies col·lectives. 

65
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Pel fet de centrar-se en construccions humanes  d’una certa altura, és habitu-
al que la majoria de la població col·loqui la pràctica falconera en el mateix sac 
que l’activitat castellera o moixiganguera. Però, en el fons en el fons, què en 
pensaríeu, si us diguéssim que potser s’acosta més a l’aeròbic?!

Que d’on ho traiem, 
això? Doncs anant 
enrere en el temps, és 
clar. Els falcons, com a 
manifestació de cultu-
ra tradicional i popular 
catalana consistent en 
la construcció i l’exe-
cució de figures hu-
manes, són el resultat 
evolutiu d’una època 
de forta expansió del 
teixit associatiu i de 
revalorització de l’es-
port al començament 
de la dècada dels anys 
1930. Amb l’esclat de 
la República, efecti-
vament, a casa nostra 
van florir un munt de 
grups esportius i cul-
turals, de creences 
ideològiques ben va-
riades. Alguns, com 
Palestra i la Federació 
de Joves Cristians de 
Catalunya, van pren-
dre com a model els 
anomenats sokols de 
Txecoslovàquia, un 
moviment gimnàstic de 
masses creat el 1862 
a Praga, amb un caràcter marcadament educatiu i nacionalista, que pretenia es-
tendre l’educació física i l’exercici a totes les capes de la societat. L’èxit del Sokol 
(que en txec significa precisament falcó) no va trigar a escampar-se per la resta de 
països eslaus de l’Europa central i, ja entrat el segle xx, va fer certa fortuna entre 
algunes associacions esportives i gimnàstiques de Catalunya, enlluernades pels 
valors intrínsecs dels sokols com el treball en equip, la disciplina, l’esforç, l’equilibri, 
la força, el seny, la superació, la creativitat i la integració.
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“Molt bé, sí, però més enllà de tots aquests valors genèrics, els falconers tenen 
més semblança amb els castellers”, podeu ben dir. I en certa manera teniu raó, per-
què hi han influït. Tot té una explicació, és clar. La dura guerra civil, primer, i la fosca 
postguerra, després, van aturar tota aquella efervescència gimnàstica escampada 

per nombrosos munici-
pis catalans. En algun 
racó, amb tot, ben 
aviat es va reprendre 
l’activitat, com al petit 
poble de Llorenç del 
Penedès, on actual-
ment hi ha la colla en 
actiu més veterana 
del país, amb vuitan-
ta anys a l’esquena. 
I el 1959, a la veïna 
Vilafranca del Pene-
dès, es va constituir 
una segona colla, a la 
qual han seguit una 
desena més per tota 
la geografia catalana, 
inclosa Barcelona. 
Les dues primeres, 
malgrat la proximitat 
temporal i geogràfica, 
són les que han aca-
bat marcant les dues 
grans tendències del 
moviment falconer ca-
talà: la tradicional, amb 
exercicis i figures de 
caràcter més gimnàs-
tiques i acrobàtiques; 
i l’anomenada caste-
llera, actualment majo-
ritària, que afegeix a la 

vestimenta estrictament blanca una faixa i mocador identificatius, a més del so de 
grallers i tabalers.

Els Falconers de Barcelona, a banda les actuacions al llarg de l’any per uns quants 
indrets de la ciutat, els podeu trobar habitualment a la seva seu, a la Casa dels 
Entremesos (plaça de les Beates, 2), on també s’allotja permanentment en Nicolau 
Lau (Niku), la seva divertida mascota.
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Culturista

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

Clubs de lectura 
infantil, juvenil  
i àlbum il·lustrat

Formació  
per a adults 
sobre LIJ  
amb Piu Martínez

Informació i inscripcions a  
botiga.llibreriasendak.cat

Estrenem web i instagram:

espaiculturistasendak.cat

@espai_culturista_sendak
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Tallers de 
mediació 
artística

Laboratoris 
d’acció gràfica

Activitats 
literàries 
0-3 anys

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

I molt més!



Bones idees

Altaveus  
reciclats

Per:  
Carla Marin
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Impossible pensar en aeròbic sense que ens vingui  
al cap la imatge  de Jane Fonda, amb el seu look dels 80  

i les seves rutines d’entrenament. I, com deveu haver pogut 
comprovar si ajuntem aeròbic, bona música  
i bona companyia, la fórmula no falla mai. 

Així que us proposo  fer el vostre propi altaveu  
amb material reciclat. Us animeu a fer  aquest  

experiment i a comprovar com sona de bé?

2 gots 
de paper 
reciclats

Un mòbil  
per posar  
música

Pinzell  
i pintures

Retoladors  
i elements per  

decorar (opcional)

2 rotlles de 
paper de wc 

reciclats

Llapis  
i tisores

01. Marca als dos gots la part circular 
del rotlle de paper i retalla. Ajusta-ho 
fins que puguis passar el tub per dins 
del got i quedi ben ajustat. Treu els 
rotlles.

02. Fes uns talls allargats a cada 
rotlle de paper del gruix del teu mòbil, 
tal com es veu a la foto. 

03. Pinta els gots i els rotlles de 
paper amb colors ben llampants i 
decora’ls amb retoladors o adhesius.

04. Munta els dos rotlles, posant-
ne un dins l’altre i col·locant els 
extrems dins els gots. Posa el mòbil 
dins el forat i ajusta l’amplada fent 
desplaçaments de dreta a esquerra 
fins que quedi ben fixat.

05. Selecciona una bona playlist, 
apuja el volum i som-hi!  
A gaudir de la classe  
d’aeròbic!

Necessitem: 

Més informació a  
elculturista.cat

Bric
olatge i m

anualita
ts

bric
otec

a.net
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elculturista.cat

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les

propostes, idees i recomanacions
més culturistes!



Barretes 
energètiques

Bones idees
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Com que un dels aliments més energètics  
que hi ha és la xocolata, amb aquestes barretes 

podreu practicar hores i hores d’exercici!  
Us recomanem que busqueu, si és possible,  

xocolata d’alt contingut en cacau (70% o més).

01. 
Prepareu un motlle rectangular amb 
paper de forn.
02. 
Poseu els trossos de xocolata al fons.
03.  
Tritureu les ametlles, el cacau i el polsim 
de sal.

04.  
En un cassó, tireu-hi la mel i l’oli de 
coco fins que es desfacin, després 
afegiu-hi l’arròs inflat, barregeu-ho bé i 
poseu-ho al motlle.
05.  
Deixeu-lo a la nevera almenys durant 
una hora, per poder tallar les barretes.

Necessitem: 

60 g de xocolata negra, 75 g d’ametlles, 35 g de cacau, un polsim de sal
80 ml de mel, 60 ml  d’oli de coco, 1 culleradeta de vainilla, 15 g d’arròs inflat

Bon profit!

Més informació a elculturista.cat

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

L’ENTREVISTA

TARIQA  
Psicomotriu

Per: Borja Barbesà
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Tariqa Psicomotriu

La nostra societat encara sanciona potser en excés el moviment, sobretot en 
relació amb els infants? Allò de “Nen, estigues quiet!” La quietud com a signe 
d’allò també una mica antiquat de ‘bona educació’?

Iolanda Vives: Crec que ara els pares són més permissius, fins i tot diria que 
menys autoritaris. Abans et deien “estigues quiet” i t’estaves quiet, ara encara que 
diguin “estigues quiet” no sembla que tinguin gaire autoritat. Tenim altres priori-
tats, ara, tant en l’àmbit familiar com en l’escolar. Les famílies ara ho tenim més 
difícil perquè som més democràtiques. La dificultat és que s’ha passat del poc al 
molt i a vegades al massa, i els infants a vegades ens tiranitzen, potser perquè 
creuen que nosaltres, els adults, no tenim clar què volem. Ells ho tenen molt clar, 
els encanta tenir la raó i fer el que diuen, i si l’adult no dona gaires directrius, les 
donen ells.

Us definiu com un centre sanitari de referència de la pràctica psicomotriu. 
Psicomotricitat és un terme que molts tenim associat a l’educació infantil, a 
allò que després esdevé educació física. Però en realitat crec que en general 
no sabem ben bé què vol dir. La meva filla, que fa 3r de primària, reivindica 
que el que fa ella és educació física, no pas psicomotricitat, gairebé com una 
marca d’estatus.
I: Abans teníem rituals de pas, la majoria eren religiosos, però no els hem substitu-
ït. Aleshores els infants necessiten saber que el temps ha passat, que han crescut i 

Fem una visita a les instal·lacions de Tariqa Psicomotriu  
al carrer Malgrat de Barcelona. És una iniciativa  
que aplega un equip expert de professionals especialitzats  
en l’àmbit de l’educació i la salut amb la formació  
comuna en la teràpia psicomotriu seguint la línia  
del professor Bernard Aucouturier. 

Ajuden i acompanyen infants i adolescents en el procés  
de desenvolupament i de maduració psicològica,  
“assegurant la coherència necessària amb la família  
i l’entorn educatiu”. Un lema oficiós de la seva tasca  
podria ser cos, moviment i joc. Parlem amb la fundadora, 
Iolanda Vives, i al cap d’una estona s’afegeix a la conversa 
Josep Maria Ordóñez, un altre membre de l’equip.
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L’entrevista

que ja no és psicomotricitat sinó educació física. Crec que se’n psicomotricitat per 
donar importància al terme psico. Sembla que educació física evoca entrenament, 
una funcionalitat del cos. En canvi, psicomotricitat fa referència al fet que tot el que 
passa al cos, passa a la ment i a la inversa. Sí que hi ha psicomotricitats que posen 
èmfasi en la psico, que seria la nostra opció, i d’altres que la posen en la motricitat. 
Almenys en el pla teòric sembla molt clar que cos i ment van junts, però a la vida 
quotidiana tendim a dividir els aspectes que són més importants físicament dels 
que són més importants psíquicament. Però, feliçment, funciona tot junt i tant la 
psicologia com la pedagogia han ajudat que les escoles ho tinguin clar i que els 
especialistes de la salut també. 

D’altra banda, quan es parla de psicomotricitat es parla sobretot d’infants, per-
què també és una etapa evolutiva, l’etapa psicomotriu que arriba justament fins a 
primària. Un infant que de manera espontània té un bon recorregut va fent; amb 
els que tenen dificultats o lentitud madurativa, has d’anar una mica més a les 
beceroles per consolidar tot allò que sembla que no està assentat i que és global.  

Tot plegat, com es concreta a Tariqa? Com ho poseu en pràctica? Treballeu 
sempre aquí?
I: Nosaltres tenim aquí el centre de psicologia i fem teràpies, sempre centrades 
en el cos, el moviment i el joc, però les formacions habitualment van adreçades 
a professionals de l’educació, fisioterapeutes, logopedes... És a dir, especialistes 



Tariqa Psicomotriu

que desitgen complementar el seu coneixement i bagatge amb alguna pràctica 
més global, i això els ho dona la psicomotricitat. Per exemple, un fisioterapeuta 
que treballa directament amb el cos es pot trobar amb infants que pateixen o han 
patit malalties o operacions, i aleshores veuen que ho poden abordar des de la 
psicomotricitat i després sumar-hi tot el que saben del seu àmbit específic. Així, 
el recorregut és més espontani, més natural, més plaent, perquè quan un infant té 
dolor és difícil, però quan la intervenció és més global i lúdica resulta més efectiva.

Amb quines edats treballeu?
I: Hi ha diversos serveis en l’àmbit de la psicomotricitat, hi ha els centres d’atenció 
primerenca, que atenen infants de 0 a 5 anys que requereixen una derivació mè-
dica. Per a molts d’aquests infants, l’atenció fins a aquests 5 anys no és suficient 
i aleshores segueixen en centres de psicologia i psicomotricitat com nosaltres. 
També ens poden arribar perquè l’evolució s’ha anat encallant, i això ho acostu-
men a detectar i a comunicar les escoles. Un aspecte que ens trobem i abans no 
ens trobàvem tant és que l’escola ens diu: “No acabo de veure’l feliç.” Quan una 
mestra ens diu això, a nosaltres ens aporta moltíssim perquè percebem que no 
sols l’aprenentatge és l’important a l’escola i ens reforça en el convenciment que 
tant l’educació com la psicologia com la medicina han de fer un mateix camí i no 
cada branca observar l’infant des d’un àmbit desconnectat dels altres. 

Ara que esmenteu que les escoles detecten més infants ‘no feliços’. Tariqa 
neix el 1994: en aquests gairebé trenta anys s’observen canvis significatius i 
més o menys generalitzats en les necessitats dels infants amb qui treballeu? 
I: Segurament sí, i altres companys també ho detecten. Sempre hi ha com uns 
cicles d’entre cinc i deu anys en què hi ha com un calaix de sastre imperant. En 
aquest moment, el calaix de sastre és infants amb trets autistes. I fa set anys, 
posem per cas, era la hiperactivitat l’aspecte que més dificultats comportava a 
famílies i escola. És com un pèndol.

És una mena de moda de diagnòstic o realment la realitat empeny a aquesta 
mena de situacions predominants?
I: Una mica ambdues coses. S’infla perquè s’estén, fins i tot a escala mediàtica 
apareix més el tema. Ens estem inventant certs títols i termes perquè així sigui, ho 
facilita tothom, també les famílies, que ara volen un diagnòstic i fa deu anys no 
tant... Abans de la hiperactivitat era la dislèxia i els lateralitzats creuats, i abans 
eren els peus plans... Sempre hi ha hagut alguna etiqueta, parlo de calaix de sastre 
perquè s’hi col·loca tot el que no té un diagnòstic diferencial, diríem. Però el títol, 
el terme d’aquesta presumpta diagnosi, s’acaba fent popular. Soc hiperactiu, t’ho 
diuen grans, petits i mitjans. El cas és que hi ha uns trets conductuals que estan 
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facilitats per una manera d’entendre l’educació per part de famílies, escola i soci-
etat en general que és diferent. Però ens queixem que hi ha molts infants que no 
fan cas, que són impertinents, que són difícils... Sabem molt més ser pares i mares 
ara, però és molt més difícil ser-ne que fa vint-i-cinc o trenta anys.
Josep Maria Ordóñez: Sí, el marc social ha canviat força, abans hi havia una regla 
conjunta molt establerta. El que era correcte i el que no estava molt més definit. I 
actualment aquest marc és molt més elàstic i acompanyar la infància és molt més 
complex, perquè s’amplifiquen les mirades. Fins i tot els infants volen decidir sobre 
aquest marc, sense que ho puguin fer pel seu nivell maduratiu.

Però això és principalment positiu, no?
I: Som molt millors pares i mares que abans, però no es pot tenir tot.

JM: Jo diria que obre portes molt positives.

I: La comunicació ha millorat molt. Abans era només obeir i es valorava molt. Ara 
es valora intercanviar, que els infants expliquin, s’expressin. Abans parlàvem de 
moviment corporal, i aquí en tenim molta experiència, però els moviments són a 
tot arreu, el corporal és un reflex de tot el més general. 

Us relacioneu constantment amb escoles. Observeu diferències entre públi-
ca, concertada, una escola més tradicional o de pedagogies més avançades?
I: Les coordinacions que fem amb les escoles normalment són molt positives per-
què és ampliar un camí en comptes de tenir diversos camins separats. I normal-
ment quan fem la coordinació amb l’escola també intervé l’EAP (equip d’atenció 
primària), el CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) o el Centre de Detec-
ció Precoç. És a dir, no és solament la tutora, sinó també totes les persones que 
d’alguna manera atenen aquell infant i aquella família. Sí que veiem diferències en-
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tre escoles, però quan parlem de l’infant agraïm molt poder traspassar-nos infor-
mació, cadascú amb la seva metodologia. Tant l’escola privada com la concertada 
i la pública han evolucionat molt i en aquest moment mestres, físios, nosaltres... 
els adults en general, també els pares, hem après d’una manera i estem ensenyant 
d’una altra, i això de vegades es fa complicat i pot generar certs conflictes. 

JM: El matís diferenciador de les escoles és on posen el focus, què interessa a un 
centre o a un altre en relació amb els infants. En unes és l’aprenentatge, l’aspecte 
més cognitiu, en unes altres l’aspecte emocional... No és que les unes siguin mi-
llors que les altres, perquè enriqueix l’educació. A Catalunya, una altra cosa no, 
sempre hi ha hagut un ampli ventall de modalitats d’educació, tot i les etapes de 
més estancament.

I: A més, aquest èmfasi que posen les escoles no és només dels mestres, sinó que 
també marquen molt el pas les famílies, que són les que romanen des de P3 fins 
a 6è. Sovint cap on tiren, què exigeixen, és tant o més decisiu que si una escola 
és pública o concertada.

Arran de la dedicació de la darrera Marató de TV3 a la salut mental, Tariqa i 
moltes altres entitats vau publicar un comunicat una mica crític a La Directa. 
I: Sí, ens va doldre perquè s’estaven deixant de banda just les bases. Un pacient 
que va al psiquiatre, el deriva el mestre, el psicòleg o el pediatre, no hi va direc-
tament. La Marató enfocava la salut mental quan aquesta ja està qüestionada. I 
la prevenció que cal per no arribar a aquest punt i evitar col·lapsar el sistema? 
Mancava que tota aquesta gent de base pogués oferir els seus punts de vista i les 
seves estratègies. Vam percebre un biaix massa mèdic i massa farmacològic. No 
és que hi estiguéssim en contra, però sí que volíem reivindicar que hi fóssim totes.
JM: Plantejava una mirada a quelcom necessari, l’accés a aquest darrer estadi 
quan ja han passat certs anys o no hi ha cap altra sortida que passar a una medi-
cació, a una atenció psiquiàtrica directa. Però la part preventiva, aquesta atenció 
des del minut zero, és bàsica. Entendre l’infant com un ésser global amb múltiples 
aspectes, no un número més dins un conjunt. Perquè, si no, generem un tipus de 
respostes a les quals l’infant ha d’adequar-se i li limiten les capacitats de desenvo-
lupament. L’adult estarà més situat, però l’infant es desenvoluparà en relació amb 
un patró de funcionament. 
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