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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

Els anys 60 es va produir l’auge dels creuers als Estats Units, però en el meu 
cas va ser els 80 amb la sèrie de televisió Vacaciones en el mar. El meu llit era 
la coberta, el llit niu del meu germà l’embarcació d’emergència, jo feia de Julie o 
Vicky. Una tarda, la tieta més viatgera de la família ens va explicar que se n’anava 
de creuer i no m’ho podia creure... Veient que seria impossible acompanyar-la, 
vaig demanar si podria ajudar-la a fer la maleta i va acceptar! El moment de 
màxima emoció va ser escollir la millor gala per a la cena con el capitán: el que 
hauria donat jo per sopar amb l’Stubbing!

Fa pocs dies, a Barcelona, hi va amarrar el creuer més gran del món, el Wonder 
of the Seas, amb capacitat per a set mil passatgers, i la notícia va reobrir el 
debat (si és que estava tancat) sobre la sostenibilitat d’aquesta mena de turisme 
i l’impacte ambiental que té. Abans de la covid, Barcelona era la ciutat europea 
més castigada per la contaminació derivada dels creuers i tot fa pensar que, amb 
la represa de l’activitat i sense regulació, continuarem al mateix lloc del rànquing. 

És fàcil caure en el somni del creuer de l’amor, ple de luxes, piscines i bàrmans 
simpàtics, però cal trobar altres maneres de fer turisme sense deixar tanta 
empremta. En aquestes pàgines us convidem a fer el turista per la ciutat sense 
necessitat de contaminar gaire: cinema a la fresca, música de festa major, cicle 
de concerts a l’Espai Culturista Sendak... i amb una bona banda sonora per 
acompanyar la tria de llibres nàutics!

Love, exciting and new. 
Come aboard. we’re expecting you.

El Culturista

Creuers



6 7

Visitar amb criatures una exposició sobre disseny pot semblar, així d’entrada, un 
esport de risc. Però, tot i això, us animem a tirar-vos a la piscina amb El millor disseny 
de l’any, la mostra que recull les obres, entre guanyadores i finalistes, dels diferents 
premis que atorguen les associacions del FAD.

Disseny gràfic i comunicació visual, disseny industrial, arquitectura i interiorisme... 
Segurament petits i grans us fixareu en aspectes diferents, però amb més de qua-
tre-centes obres la inspiració està garantida!

Situada al Disseny Hub Barcelona, l’exposició –que es pot visitar gratuïtament– 
inclou enguany una proposta per visitar-la en família. Es tracta d’un recurs en forma 
de joc de dinàmica lliure perquè els infants descobreixin què és el bon disseny, quins 
són els valors que el caracteritzen i, qui sap, detectar futures vocacions creatives. 
Bona visita i bon disseny per a tothom!
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EXPOSICIÓ

Proposta culturista / 01

El millor disseny de l’any
Per: Gemma Esteban

Disseny Hub Barcelona
A partir del 3 de juny
Per a tots els públics
Consulteu-ne preus

fad.cat
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Aquest any coincideixen dos aniversaris ben especials: el 20è de l’estrena de Harry 
Potter i la Pedra Filosofal i el 90è del naixement de John Williams. I si ho celebrem?
Amb aquesta idea en ment, la Franz Schubert Filharmonia ens porta un concert al 
Palau de la Música que commemora aquestes dues efemèrides. Un programa que 
té com a protagonista la banda sonora de la pel·lícula, acompanyada d’altres èxits 
de la carrera fílmica de Williams: La guerra de les galàxies, Indiana Jones, Parc 
Juràssic i més sorpreses que reconeixereu a la primera!
La Franz Schubert Filharmonia és una orquestra estimada pel públic perquè crea 
programes destacables i els interpreta amb una gran qualitat. Formada per la nova 
generació dels millors músics del país i encapçalada per Tomàs Grau, ens porta 
un homenatge al popular compositor, guanyador de cinc Oscars i responsable de 
posar melodia a les històries més populars del setè art dels últims quaranta anys.
Des de la vostra butaca al Palau podreu sentir l’aire càlid del desert de Tatooine, la 
vibració de la moto d’Indiana Jones acostant-se a tota velocitat i l’esnitx daurada 
volant sobre els vostres caps. 

Harry Potter, Star Wars,  
Indiana Jones i molt més…

Les millors BSO de John Williams
Per: Olga Rodríguez

MÚSICA

Palau de la Música 
6 de juny, a les 19 h / Per a tots els públics / 39 € / palaumusica.cat
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MONSTRES
ESTRENA

El Projecte Educatiu i Social de L’Auditori és un referent  
indiscutible per a escoles i famílies des dels seus inicis i un any 
més aposta per espectacles multidisciplinaris que saben  
combinar música, pintura, arts escèniques, videocreació...  
Guadiu d’una nova programació per sentir en família. 

Impactar per interessar,  
experimentar per sentir  
i aprendre per estimar la música.

MA,ME,MI… MOZART!  
19-20/11/22

L’OBC BALLA RAVEL  
3/12/22

ZOOM 
DIES DE MÚSIC 
15/01/23

OUT OF  
THE [CAGE] 
3-4 /12/22

PICA-SO
28-29 /1/2023SONETS  

DE  
JOGUINA 
18-19/02/23  
i 17-18/06/23

HÄNDEL  
& FRIENDS 
15-16/4/2023

ELS COLORS 
DEL METALL  
18-19/3/2023

ULLS  
CLUCS 
4-5/03/23

TUTTI FAN PIU
22-23/04/23  
i 29-30/04/23

MAAAMBO!
LA CUBANA
29/04/23

VINE A 
CANTAR  
...  
THE BEATLES 
AMB ELS 
SARGENT 
PEPPERS 
12/03/2023

UP
PIXAR
7/01/23

20-21/5/2023

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

Cada entrada  
et surt per 7€

Cada entrada  
et surt per 6,5€

ESPECTACLESESPECTACLES ESPECTACLESESPECTACLES

--4040%%
ABONAMENTABONAMENT ABONAMENTABONAMENT

33 55
Entrades i abonaments a la venda a  partir del 21 de juny.
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Proposta culturista / 03

L’orquestra amb més tradició de la ciutat no vol deixar passar l’ocasió de tornar a 
celebrar les festes majors, ara que reviscolen. Tot i tenir més de cent trenta anys 
d’història i un bagatge que destaca en la interpretació de música clàssica, la Banda 
Municipal de Barcelona no es tanca a res. Aquest mes de juny farà un parell de 
sortides de l’Auditori, on és resident, i dirigida per Carlos Ramón prendrà les pla-
ces de Fort Pienc i d’Adolfo Marsillach (a la Teixonera) per oferir-hi dos dels seus 
concerts de festa major, en què acostuma a presentar repertoris de peces con-
temporànies populars i per a tots els públics. Si a les festes de la tardor passada 
van ser números de musicals, ara la cosa va de grans artistes pop del segle XX, 
amb composicions arranjades a partir de la música, ja clàssica també, de Michael 
Jackson, els Beatles, Coldplay i Queen, entre molts més.

MÚSICA

La Banda a la Festa Major

Per: Pol Serrahima

Plaça Fort Pienc i plaça Adolf Marsillach
9 i 10 de juny, a les 21.30 h

Per a totes les edats
Accés lliure amb aforament limitat

auditori.cat

Fotografía: © Ricardo Rios Visual Art
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ARTS ESCÈNIQUES 
MÚSICA GREC Per: Olga Rodríguez

Uns quants espais de la ciutat
A partir del 2 de juliol / Familiar
Consulteu-ne la programació  
i els horaris a: barcelona.cat/grec

S’acosta el festival d’arts vives que cobreix Barcelona 
de dansa, teatre i talent creador. Un tapís esquitxat 
d’activitats per a tots els gustos i edats. I, entre 
aquestes, en destaquem cinc que ens han cridat 
l’atenció per l’originalitat i vitalitat. Preneu-ne nota!

De l’Olimp als nens,  
sense intermediaris.
Comencem forts! Els dies 2 i 3 de 
juliol veurem una trilogia on el públic 
és 100% infantil: els únics adults a la 
sala són els performers. Tres mites 
grecs explicats especialment per a pú-
blic d’entre 7 i 11 anys. Què tenen en 
comú les Amazones i les Pussy Riot? 
Prometeu i Julian Assange? Què diria 
Demèter veient la roba barata que 
comprem?

Qui ho ha dit, que cal ser perfecte?
Els dies 6 i 7 de juliol trobem al SAT! 
una reflexió sobre la bellesa de la im-
perfecció a través dels cossos de tres 
homes que s’acosten a la cinquantena 
i aprenen a ballar. La por, la incertesa i 
la mobilitat limitada seran els punts de 
partida per començar a jugar, a abra-
çar la idea que les coses no necessi-
ten ser perfectes per satisfer-nos. 

Desperta! L’acrobàcia marroquina 
arriba al pop!
El Groupe Acrobatique de Tanger 
porta al Teatre Grec una potent com-
binació de tradició, dansa urbana, 
breakdance, taekwondo i footfreestyle. 
El pop, el kitsch i la cultura popular 

marroquina s’uneixen amb humor per 
crear una proposta innovadora plena 
de color i ritme. Podreu veure FIQ! els 
dies 7 i 8 de juliol al Teatre Grec.

Bajau, l’atracció per l’aigua
Baixem de la falda de Montjuïc per 
arribar al mar i trobar-nos un bajau, 
un membre d’un poble singular que fa 
generacions que viu del mar. La com-
panyia Ponten Pie ens porta a través 
dels efectes visuals, la música i l’es-
cenografia al món on viuen aquests 
personatges i a imaginar viure al medi 
aquós. Teatre gestual ple de poesia 
per dur-nos de cap a l’aigua.

Festa en família al roserar Amargós
Acabem el Grec amb una proposta 
festivalera que introdueix els nens i ne-
nes en les arts vives: tallers, contacon-
tes, instal·lacions i concerts com el de 
Quimi Portet i Joan Miquel Oliver es-
quitxen jardins als voltants del Teatre 
Grec. El dia 16 de juliol podreu gaudir 
d’aquest tastet d’espectacles variats 
per passar una tarda ben culturista.
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L’estiu, el mar, la remor de l’aigua... Segur que ja ho teniu tot a punt a casa per afron-
tar-lo com cal: vestits de bany, galledes i pales, flotadors, inflables, estels... Però si 
ja puc sentir els peus trepitjant la platja sense ser-hi! Ara, per rematar-ho, tanco els 
ulls i sento el so de les onades! Ho sentiu? Des de lluny, molt lluny i sense veure-les, 
també puc sentir el lleuger vaivé de l’aigua del mar sobre la sorra... El sentiu? 

Aquest estiu, el CaixaForum ens proposa un taller familiar on descobrirem el po-
der del so per transformar la percepció del que ens envolta. En aquesta ocasió, 
ho farem acompanyats per l’artista Sofía Montenegro, que a la seva obra utilitza 
diferents metodologies que vinculen el so amb allò visual i escènic. Ens guiarà a 
través d’aquests paisatges sonors on la nostra imaginació superarà les limitacions 
de l’espai. 

Som-hi! Cap al CaixaForum (a la platja!) hi falta gent!

14

TALLER / ARTS PLÀSTIQUES

Proposta culturista / 05

Ribera des de lluny  
amb Sofía Montenegro

Per: Vanessa Pérez

CaixaForum
28 de juny i 5 de juliol, a les a les 18:30 h 

A partir de 5 anys / 4 €
caixaforum.org
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Si sou mares o pares, no em negareu que un dels moments més especials del dia 
és el de la lectura compartida amb els fills i filles. No importa l’edat que tinguin, 
encara que les criatures vagin creixent aquest exercici de llegir en veu alta esta-
bleix unes complicitats i un vincle poderós teixit per les històries que compartim. 
L’esperem, les unes i les altres. I és aquí, arran de la vivència d’aquests moments, 
que sorgeix la idea de crear un nou club de lectura compartida en família.

Amb la complicitat d’en Gerard Segura, l’Espai Culturista Sendak engega aques-
ta iniciativa pionera, arriscada i necessària! Una nova aposta per reivindicar que 
molts llibres (com en el cas de la pel·lícules de Pixar) tenen moltes lectures i, si es 
comparteixen, l’univers de l’adult i de l’infant es complementen amb totes les inter-
pretacions. El tret de sortida serà aquest mes de juliol amb un clàssic, En Tristany 
s’encongeix (Blackie Books).

I ja se sap: de pares i mares lectores, filles i fills lectors.

LITERATURA

Club de lectura en família 7-99
Per: Vanessa Pérez

Espai Culturista Sendak
5 de juliol a les 18 h  
A partir de 7 anys 

Durada: 1 h / 10 € (infant + adult)
espaiculturistasendak.cat
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Quantes, quantes activitats que defineixen l’estiu barceloní! De l’1 de juliol al 5 d’agost 
en tenim una de les més clàssiques, el cinema a la fresca de Sala Montjuïc. Precedides 
d’un concert que animarà el públic mentre va arribant, hi podrem veure pel·lícules de 
tota mena i condició. Us aconsellem consultar-ne el programa, però us recomanem 
tres títols amb els quals els que hagin passat de la desena ja podran passar-ho bé. 
D’una banda, dos musicals: Grease (Randal Kleiser, 1978) i la nova versió de West 
Side Story (Steven Spielberg, 2021). Amb la primera ens costarà estar-nos asseguts: 
film i escenari perfectes per perdre la vergonya i deixar-nos anar i fer un gran ball col-
lectiu. A West Side Story, els Romeo i Julieta novaiorquesos potser ens tocaran més la 
fibra sensible gràcies al domini de Spielberg de l’espectacle emocional, que aquest cop 
ens guanyarà gràcies a uns moviments de càmeres virtuosos i, malgrat no oblidar-se 
de ser un engranatge tràgic, alguns tocs humorístics adequadíssims. 
Finalment, un clàssic trepidant: North By Northwest (Alfred Hitchcock, 1959), més 
coneguda a casa nostra amb el títol per un cop encertat de Con la muerte en los talo-
nes. Cary Grant amb cara de no entendre res corre i corre fugint d’un perill que de cop 
i volta l’assetja sense contemplacions. Vigileu que uns mafiosos no us confonguin com 
fan amb ell! Quin patir, pobre; però en realitat estarem encantats dels seus patiments i 
de tantes persecucions (ai, l’avioneta i el camp de blat!) perquè, ai quin gust, no poder 
aixecar els ulls de la pantalla gran! Ah! Ja que hi som, que els joves espectadors es 
fixin en la casa del dolent: és una versió de la Casa de la Cascada del famós arquitecte 
Frank Lloyd Wright. Ben bé que veure cinema és fer una cultura completíssima.
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CINEMA

Proposta culturista / 07

Sala Montjuïc
Per: Andreu Gabriel i Tomàs

Castell de Montjuïc
De l’1 de juliol al 5 d’agost
Selecció a partir de 10 anys / A partir de 7,5€
salamontjuic.org
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Ets d’aquells a qui els agrada el cinema a l’hivern, però quan ve el bon temps et 
fa mandra tancar-te a la sala fosca i només penses a remullar-te o fer castells a 
la sorra? Cinema Lliure a la Platja et porta la solució! Gràcies a aquest festival a 
l’aire lliure podràs conjugar, durant les vacances, les teves dues grans passions. 
La màgia t’espera a la platja de Sant Sebastià, on podràs recuperar la tradicional 
cita cinematogràfica de l’estiu ja sense mascareta i després de dues edicions amb 
restriccions covid. Cada dijous entre el 7 de juliol i l’11 d’agost s’encendrà una pan-
talla al cel quan es pongui el sol. Una de les pel·lícules que no et pots perdre per 
al públic infantil i familiar és Les vides de Marona, la història d’una gosseta que 
busca el seu lloc al món tot recordant els diferents amos que ha tingut al llarg de la 
vida i totes les llars on ha viscut. La cinta, que ha rebut múltiples premis en pres-
tigiosos festivals, és un espectacle de llum i color que omplirà la nit de Barcelona 
d’emocions, innocència, amor i tendresa en totes les seves formes.
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Proposta culturista / 08

Cinema lliure a la platja  
Per: Marta Grau

Platja de Sant Sebastià, Barceloneta 
28 de juliol quan es pon el sol

A partir de 7 anys
Durada: 92 min

Gratuït
cinemalliure.com/platja/

Fotografía: © Astrid Vives
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Si us agrada l’aventura, doncs, esteu de sort perquè per als mesos més calorosos de 
l’any (juliol, agost i setembre) la Filmoteca ha programat el cicle de cinema Aventures 
i Amistats i ens ofereix un ventall enorme i variadíssim d’obres de tota mena, mida i 
condició, amb títols tan remarcables com Cuenta conmigo (9 i 17 de juliol), l’adap-
tació cinematogràfica d’un relat curt de Stephen King que ha esdevingut un clàssic 
entre els clàssics dels anys 1980, que segueix les aventures de quatre adolescents 
a la recerca d’un noi desaparegut. I, per a aquells amb esperit inquiet i ganes de 
descobrir món, recomanem fermament l’univers de Julia Donaldson amb El cargol 
i la balena i El Grúfal (16 i 24 de juliol). Prepareu-vos per viure històries on queda 
palès que les grans aventures són sempre millors amb grans amistats! Ja a l’agost, 
deixeu-vos captivar per una joia de l’escola d’animació txeca pionera en la tècnica 
de l’stop-motion i que en aquest film s’arrisca a abordar el difícil tema de la mort a 
Ratolins i guineus (13 i 21 d’agost). I, finalment, un western animat sobre l’empode-
rament femení, Calamity (20 i 28 d’agost). 

Tota una descoberta per a les caluroses tardes dels caps de setmana d’estiu, oi?

24
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Proposta culturista / 09

Aventures i amistats,  
cicle a la FilmoXica

Per: Vanessa Pérez

Filmoteca de Catalunya
A partir del 9 de juliol / 3€ (2€ menors de 12 anys i gratuït amb el carnet Filmoxica)

filmoteca.cat
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El cervell humà ens permet somniar, recordar el passat, imaginar futurs i entendre 
l’Univers. Com crea la realitat? Una màquina podria imitar la creativitat humana? 
Quin és l’origen de l’experiència conscient? Tenen consciència els animals no hu-
mans? Què passa quan l’experiència conscient es malmet?

L’exposició Cervell(s) planteja aquestes i moltes altres preguntes a través de la 
mirada d’artistes contemporanis i de dibuixos de Santiago Ramón y Cajal, les pri-
meres edicions de Descartes, invents i maquinaris de científics visionaris, còmics, 
pel·lícules i també de projectes de centres de recerca científica.

Fareu un recorregut per la representació del cervell des dels orígens, descobrireu 
la importància de la memòria per al cervell i la consciència i us qüestionareu l’es-
tatus únic d’aquest òrgan: tot el que podem conèixer es limita al nostre cervell? 

28
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Proposta culturista / 10

Cervell(s)

Per: Clara Drudis

CCCB
A partir del 12 de juliol
Per a tots els públics
Consulteu-ne preus

cccb.org
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menuts

Per: Infraganti

30
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La il·lustradora Lisa Laubreaux ens convida a navegar entre pàgines gegants 
il·lustrades amb molt d’humor. Podreu dibuixar-hi, personalitzar, acolorir i emmar-
car! Perquè cada pàgina és una peça d’art desmuntable. Podeu decidir el tatuatge 
d’un mariner, escollir el millor estampat per a un biquini o recrear amb el pinzell una 
escena d’amor. La intenció és deixar que la imaginació intervingui en cada pàgina 
per explicar alguna història a la vora del mar. 

Setze pàgines a dues tintes per embarcar-nos en la nau de Laubreaux, una artista 
marsellesa que treballa el dibuix, l’estampat i la confecció de roba i que és una 
estrella dels tallers plàstics, tant per a infants com per a adults. Us recomanem que 
seguiu el que fa! 

Oh! Mon Bateau
Lisa Laubreaux
Maison Georges

LLIBRE
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Les vacances... Ai, les vacances! Llevar-se tard, la sal incrustada a la pell, la sorra 
entre els dits, la bicicleta inseparable, la pila de llibres, les trobades amb els amics, 
deixar passar el temps com si no s’hagués d’esgotar mai... i els quaderns d’estiu! 
Plof! L’estampa idíl·lica de les vacances se’n va en orris. Segur que alguna vegada 
us ha agafat aquella mandra insuportable quan apareixia damunt la taula el maleït i 
avorrit –m’ho semblaven molt– quadern d’estiu. Sí, oi? Tot un clàssic a casa meva, 
com la cantarella posterior: “Nooooo! Maledicció! És estiu i vull descansar i passar-
m’ho bé!”

Doncs canalla, teniu molta sort perquè la gent de Blackie Books ho ha caçat al vol 
i ens presenten un quadern de vacances divertit, amè i amb propostes originals i 
engrescadores per als més petits. Per fi! Ara ja només us cal buscar un raconet 
que us agradi, el vostre llapis preferit i a divertir-vos aprenent un munt de coses i 
desafiant la ment! Bon estiu, culturistes!

Quadern Kids
Daniel López Valle

Yimeisgreat
Blackie Books

Per: Vanessa Pérez
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Qui no ha somiat mai a fer la volta al món, a passejar-se per tots els continents 
explorant nous territoris, coneixent gent amb maneres de fer diferents, visitant mo-
numents i vestigis de civilitzacions antigues? Doncs això és el que podreu fer amb 
aquest acolorit atles farcit de dades curioses sobre el planeta on vivim. Hi descobri-
rem quina superfície ocupa i quants habitants té cada continent, quina és la seva 
ciutat més gran o el pic més alt, però també quin és l’origen del nom que se li ha 
donat o quina fauna salvatge amaga. I tot això sense emetre ni un sol gram de CO2 
a l’atmosfera ni fer el guiri de port en port acumulant destinacions sense tenir prou 
temps per conèixer res. Per emprendre aquest viatge no us calen maletes ni passa-
ports, només una estona de tranquil·litat i una bona ombra per estar ben fresquets. 

Atles. El gran viatge il·lustrat
Pascale Hédelin i Pati Aguilera

Zahorí Books

Per: Marta Gil
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El mar em fascina i em fa por alhora. Per mi és un món paral·lel, una altra realitat, 
com si fos un planeta nou regnat per l’aigua i el silenci. Per això tinc tantes ganes 
de conèixer-lo, però sempre amb molt de respecte. 

Hi ha un mar (mai millor dit) de llibres que ens en parlen. Oceonàrium n’és un, però 
no un qualsevol. És de la col·lecció Benvinguts al Museu, en què també podeu 
trobar l’Animàlium i l’Històricum, per exemple. És un llibre de gran format que fa 
un repàs a la vida del fons marí i, com en tot museu, teniu una explicació del que 
veieu i la llegenda de les meravelloses il·lustracions de manera més detallada. Hi 
trobareu des de la flora del fons del mar, com el plàncton, fins a les aus marines, 
els hàbitats i és clar els peixos i mamífers que hi viuen. Entreu al museu i gaudiu 
de la bellesa de l’oceà.

Oceanàrium 
Teagan White i Loveday Trinick

Símbol Editors

Per: Laura Bernis
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Les illes desperten passions. Són la imatge d’un món delimitat on tot és possible. 
Aquesta fascinació la va descriure molt bé Lawrence Durrell com un plaer que 
experimenten algunes persones quan es troben en un petit món envoltat de mar. 
Homer, Plató, Thomas More, Daniel Dafoe, Matisse... Les illes han inspirat artistes 
i escriptors de sempre i tenen l’estrany poder de captivar-nos i despertar la nostra 
imaginació.

Aquest llibre és un recull amb més de setanta illes imaginàries creades per 
il·lustradors de tot arreu. N’hi ha per a tots els gustos: illes gastronòmiques, per 
anar amb bicicleta, misterioses o paradisos terrenals. El millor de tot és que ens 
convida a crear la nostra pròpia illa ideal posant-nos en la pell de Robinson Cru-
soe: d’on surt aquesta terra? Qui soc jo i què són les altres criatures? Com volem 
viure-hi?

Si voleu passar una bona vetllada amb la família o els amics, mireu plegats el llibre. 
Després, agafeu papers i colors i proposeu aquest joc. Ja veureu quins mons que 
surten!

Atlas de las islas imaginarias
Editat per Huw Lewis-Jones

Libros del Zorro Rojo

Per: Luz Verdaguer
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Resulta que una companyia de creuers també pot esdevenir empresa editora mu-
sical. Això és el que va fer en alguna ocasió Royal Caribbean, sobretot durant els 
seus primers anys d’existència, i és un pretext ideal per parlar de la figura del músic 
barceloní Jesús Peyrón. Nascut el 1930, des dels disset anys milita en formacions 
que actuaven en clubs avui extints com la Sala Rigat i el Bar Oasis del carrer 
Canuda. El 1953 es trasllada a Cuba, on forma part de l’orquesta del Tropicana 
de l’Havana, al costat per exemple de Bebo Valdés, i on grava amb Nat King Cole. 
Encara a Cuba, ja amb el nom de Jesús Moreno, encapçala una orquestra que arri-
ba a tocar amb Édith Piaf i Maurice Chevalier. Poc després, el Hilton de l’Havana li 
ofereix crear una gran formació amb músics catalans i cubans i que resulta un èxit.

Però el 1959 el triomf de la Revolució el fa tornar a Barcelona. Aquí treballa amb 
el Dúo Dinámico, La Trinca i Joan Manuel Serrat. I amb l’arribada dels anys se-
tanta s’embarca amb Royal Caribbean, un altre tipus de grans hotels, aquest cop 
flotants, amb la formació Jesús Moreno and his Barcelonians. Discos com el de la 
imatge, amb el nostre protagonista posant al port, són un compendi de latin jazz i 
derivats i, actualment, material de col·leccionista. 

Jesus Moreno and his Barcelonians 
Royal Caribbean Cruise Line

Movieplay, 1983

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Per als qui no tenim iot ni ens podem permetre anar de creuer, sempre ens quedarà 
posar-nos aquest recopilatori i fer volar coloms. També pot ser que no sigui qüestió 
de pressupost sinó que, en realitat, una setmana en un vaixell no sigui el nostre 
ideal de lleure. En canvi, una hora llarga amb l’humor que encomanen aquesta 
vintena de cançons és una de les millors coses que hom pot fer quan la calor 
comença a enganxar-se. 

Numero Group és un segell expert a recopilar gemmes mai prou valorades i fer-les 
aflorar a la superfície oferint una contextualització immillorable. En aquest cas, 
s’acosta a allò que se n’ha dit yacht rock (rock de iot, literalment), que no deixa 
de ser aquell aliatge sedós de pop, rock suau, jazz amè i r&b de patró rímic as-
sossegat. Parlem d’un estil poc delimitat que els anys setanta i vuitanta del segle 
passat copava les propostes de les radiofórmules i, en conseqüència, gaudia de 
poc prestigi crític. 

De manera més o menys insospitada, ja fa una temporada que, coses del pop i 
la postmodernitat, es tracta de textures reivindicades i citades com una influència 
per músics actuals considerats à la page. Aquest recull, a més, aplega la cara B 
d’aquells pioners del dolce far niente: artistes poc coneguts, però, d’acord amb 
aquesta col·lecció, ben talentosos. Que aquest talent fos esporàdic no resta. Ans al 
contrari, reforça l’eco de paradís perdut que emana d’aquestes melodies. 

Seafaring Strangers: Private Yacht
Numero Group

Per: Borja Barbesà 

MÚSICA
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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

44 45



 

Vacaciones en el mar 
1977

46

Jo, que soc capaç de marejar-me al 
cotxe, a l’autobús i fins i tot al metro, 
ja us dic que no pujaria a un vaixell 
si no és per imperatiu legal. Però, en 
canvi, també us he de confessar que 
no em costaria gens si es tractés de 
pujar a The Love Boat, el creuer més 
famós i mediàtic de les dècades del 
1970 i el 1980 i que va aconseguir 
que més d’una generació somniés de 
seure a l’hora de sopar a la taula del 
simpàtic capità Stubing, de deixar-se 
embriagar per la conversa –i un San 

Francisco entre les mans– amb el 
rialler bàrman Isaac Washington, de 
demanar tota mena d’informacions 
sobre la travessia a l’encantadora 
Lauren Tewes o de posar-nos a les 
mans de l’atent doctor Bricker si els 
marejos i els vòmits anessin a més. 
I, per què no?, recórrer amb ells  Bar-
celona, tal com van fer al capítol 242!

47

Si els creuers em fan respecte, com 
ja he esmentat, a causa d’una gran 
propensió als mareigs, també haig 
de dir que tampoc no em fan gai-
re gràcia especialment des del 14 
d’abril de 1912. Sí, ja deveu saber 
per on vaig, oi? És la data en què es 
va produir la mare de tots els enfon-
saments, el del Titanic, a les aigües 
glaçades de l’Atlàntic nord. I segur 
que només de sentir esmentar el 
nom d’aquell colós dels mars a l’èpo-
ca (ara no passaria de ser un vaixell 

d’oligarca rus, en comparació amb 
els monstres flotants que omplen el 
Port de Barcelona), ja se us ha ficat 
al cap la banda sonora interpretada 
per Céline Dion i la imatge –carn de 
mem– dels joveníssims Leonardo 
DiCaprio i Kate Winslet plens de fe-
licitat a la popa del vaixell… sense 
veure encara a la llunyania la punta 
de l’iceberg.

Titanic 
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



Millor terra ferma...
En primer pla el protagonista no és 
el gegant d’acer, sinó la natura o les 
escenes de vida tranquil·la.

Segurament no és una de les portades més icòniques de New Yorker Ma-
gazine, però com totes reflecteix l’actualitat que vivia el país o una part del 
planeta en aquella època. De les 186 que va il·lustrar Ilonka Karasz per a 
la mítica revista, com a mínim tres inclouen el creuer com a motiu pictòric. I 
és que va ser els anys 1960 quan van experimentar un auge extraordinari.

La cosa interessant aquí és com els representa amb la seva mirada, perquè 
a diferència d’altres pintures o cartells de l’època que promocionaven la 
nova joguina de les elits des de la monumentalitat, el luxe i la grandiloqüèn-
cia, ella prefereix inicidir en altres aspectes de mida més humana.
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Massa gran
Ens mostra el vaixell sempre de 
lluny, convertint-lo en un element 
gairebé insignificant.

Bellesa everywhere
El conjunt de la seva 
obra respira la seva 
voluntat de mostrar el 
món com un lloc bonic  
i agradable de veure.

Artista total
La Ilonka va crear 
amb tots els mitjans 
possibles, des de la 
pintura fins al mobiliari, 
passant pel tèxtil!

Mans  
a l’obra! 

Sabies que...
a les portades del New 
Yorker hi han treballat 

alguns dels il·lustradors 
més importants?  
Busqueu-les, són  

peces d’art!

51

New Yorker 
Ilonka Karasz

February 17th, 1962
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Sabeu què és el TIBICLUB?

Majors de 14 anys amb 
l’autorització de la mare, 
pare o tutors legals.

60€ 
tibidabo.cat

TIBICLUB  
FAMILIAR TIBICLUB  

INDIVIDUAL

Un any de diversió 
per a tota la família! 

Famílies  amb infants 
menors de 18 anys

168€  
per unitat familiar

 

És el passi anual del Parc d’atraccions Tibidabo, amb  
molts esdeveniments i sortejos exclusius, a més de descomptes 
(en restauració i centres del Parc, en altres centres com Port 
Aventura, Abacus, Guitart Hotels, etc). Amb aquest abonament 
podreu gaudir de totes les atraccions i espectacles del Parc 
durant tot un any sencer. 

+ 24  
(inscripció nous membres)

+ 24  
(inscripció nous membres)

A més, tots els  
Tibiclubs compten  

amb un al·licient més:  
la Cuca de Llum,  

el nou funicular que puja  
fins al parc d’atraccions, una 
veritable experiència en si!  
Amb una forma arrodonida  

i ben il·luminat al vespre,  
ofereix una espectacular  
panoràmica de la ciutat i  

és la forma més sostenible 
d’arribar al Parc més alt  

de Barcelona.

Ara podeu anar 
al Tibidabo 
tantes vegades 
com vulgueu!



5554

Joguines
Per: 

Ginesta Llorca

01

Navegante no hay camino, se hace 
camino al navegar. De vegades 
oblidem que els camins i les rutes 
per descobrir el món també poden 
ser marítimes. Amb aquest joc de 
Poppik podreu endinsar-vos en la 
geografia política de tot el món i 
identificar-la a través de les bande-
res. El joc, recomanat a partir de 7 
anys, consisteix en un pòster amb 
un mapamundi i dos-cents adhesius. 
Per als amants de les llengües, hi 
podeu jugar en francès i en anglès.

Banderes  
del món
poppik.com

Quan anem amb creuer poden pas-
sar moltes hores, potser fins i tot 
dies, en què el paisatge que veiem 
és únicament blau. Per distingir en-
tre els diferents tons del cel i del mar, 
ens poden anar molt bé aquestes 
ulleres monoculars de llarga vista. 
Atenció! Terra a la vista! Amb la jo-
guina de Terra Kids els nostres joves 
exploradors podran allargar el mo-
nocular fins a 37 cm i observar amb 
precisió el món animal i vegetal.

Monocular de 
llarga vista

haba-play.com

02

Si encara no us atreviu a llançar-vos 
a mar oberta o us agraden més 
aviat les mars d’aigua dolça com 
les banyeres, aquí teniu el vaixell 
de Green Toys. Tant pot ser un bot 
salvavides com un submarí. Té una 
nansa per poder agafar-lo fàcilment, 
una boca per on treure l’aigua a raig 
(perquè el vaixell no s’enfonsi o per 
rentar-se els cabells) i una roda gira-
tòria al darrere. Petits mariners d’ai-
gua dolça, endavant!

Vaixell 
submergible

greentoys.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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Creuers 
Batalletes Maymó, capítol 476.

L’estiu que tenia deu anys els meus pares ens van  
embarcar en un creuer que sortia de Barcelona i feia  

una ruta mediterrània fantàstica que ens va dur a Niça, 
Còrsega, Sardenya, Roma, Florència... És el primer viatge  

del qual tenc molts de records. A Roma vaig quedar flipada 
amb la Capella Sixtina i el curs següent, a cinquè d’EGB,  
vaig fer un treball espontani sobre Michelangelo perquè  

volia que tothom conegués aquell geni (espòiler: no  
interessava a tothom com jo em pensava). A la torre de Pisa 
vaig descobrir que tenia vertigen i que els genolls es podien 
tornar de mantega. O la pasta deliciosa que vàrem menjar  

en un palauet de Roma ple d’escales i salons. 

I després hi ha els records dins el vaixell.  
Que probablement són molt millors. Els meus germans i jo 
hi vàrem descobrir, per primera vegada, una certa llibertat 

infantil. Els pares descansaven i nosaltres teníem butlla per 
circular per passadissos i sales de joc. Al cinema del vaixell  

vaig veure La historia interminable per primera vegada.  
I mumare ens va mudar de manera immillorable perquè  

vàrem ser escollits a l’atzar per dinar amb el capità!

Si vos he de ser sincera, ara no faria un creuer amb els meus 
fills. Només d’imaginar que no puc fugir d’un espai finit 

m’agafen tots els mals. Però puc entendre les meves sensacions 
de deu anys, lliure dins aquella espècie de parc d’atraccions 
per a nens, amb dies sencers sense els pares, que baixaven a 

explorar terra sabent que els seus fills es diverteixen més amb 
els monitors de la piscina que no recorrent carrerons de petits 
pobles meravellosos que els ulls infantils no sabrien apreciar. 

Un win-win, se’n diu, no?

Per: Pema Maymó

A aquella nina de deu anys li encantava tenir records dels llocs que visitava. Una 
torre de Pisa que s’il·luminava, totes les postals que em van deixar comprar de les 
pintures del Vaticà... Potser si fos ara, hauria comprat aquestes sardines de cerà-
mica per penjar a casa i no oblidar el moviment de la mar i com m’havia sentit peix 
dins una balena gegant que navegava per la Mediterrània.  

Tot el que tenen a Casa Atlántica m’aporta bones vibracions: la seva manera d’es-
collir petites col·leccions elaborades sempre a Galícia o Portugal fa que, quan els 
compres una peça, l’estimis des del primer moment perquè saps que és única i que 
hi ha una persona que l’ha creada amb les mans i la paciència. 

Aquestes sardines d’un blau perfecte podrien ser el detall singular per a un bany 
prop del mar… per no oblidar mai un estiu, una cala o un creuer que vas fer a la 
infància!

casaatlantica.es

1. 
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A alta mar, mai no se sap quan pot can-
viar el temps i aparèixer una tempesta 
estiuenca d’aquelles que et cala els os-
sos. Imprescindible tenir a la maleta un 
impermeable com aquests de la marca 
neerlandesa Gosoaky. Especialitzats 
en roba resistent per a exteriors, la 
seva premissa parteix de cercar roba 
perquè els nins puguin jugar a l’aire lliu-
re plogui, faci vent o sol. 
Cada Gosoaky, com els anomenen 
ells, és impermeable o repel·lent a l’ai-
gua i són aquell tipus de peça de roba 
modern, però de línies clàssiques, amb 
detalls tècnics i d’una qualitat tan bona 
que anirà passant entre germans o 
amics perquè són intemporals i d’alta 
durada. 
gosoaky.com

2. 3.
En general, els viatges amb vaixell 
són més curts que un creuer d’una 
setmana (Barcelona-Mallorca, quan-
tes vegades amb tota la troupe!) o, per 
fer més via, viatjam amb avió. Però 
quan els vostres acompanyants tenen 
menys de 6 o 7 anys, un trajecte de 
més d’una hora i mitja pot ser un su-
plici per a tots (i quan dic tots, vull dir 
TOTS els passatgers!). Pensant com 
fer la vida més còmoda als més petits 
–i, en conseqüència, als adults que 
els acompanyen–, la gent de Stokke 
ha ideat la BedBox, una maleta amb 
rodes que es converteix en un llit per 
als passatgers més inquiets.
Imaginau el vostre fill o filla de 5 anys 
estirant una maleta amb rodes ideal 
per a la seva mida. Seieu al vostre lloc, 
partiu i arriba l’hora de la inquietud. És 
aquí quan obriu la tapa i en cinc pas-
sos ja teniu un suplement que s’ajusta 
a la butaca allargant-la perquè un in-
fant d’entre 3 i 7 anys pugui dormir cò-
modament mentre creuau l’Atlàntic de 
nit. Quina diferència arribar a destina-
ció amb una criatura descansada, no? 
stokke.com
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Per la ciutat

LES DRASSANES,  
un mar d’experiències

64

Quan pensem en l’edat mitjana, 
sovint la imaginació se’ns en 
va cap a castells amb merlets i 
pobles emmurallats. Però l’època 
medieval, tal com es pot comprovar 
perfectament a Barcelona, també  
pot ser representada per esglésies 
com la de Santa Maria del Mar o  
la del Pi i monestirs com el de 
Pedralbes; per carrers amb palaus 
com el de Montcada o conjunts 
monumentals com la plaça del Rei; 
per sales fastuoses com el Saló 
de Cent de l’ajuntament o el de 
Contractacions de la Llotja de Mar, 
i per edificis singulars com la Seca, 
l’antiga fàbrica de moneda de la 
Corona d’Aragó ara reconvertida  
en la seu de la Fundació Joan Brossa, 
i especialment les Drassanes Reials, 
el conjunt d’edificis arran de mar 
dedicats a la construcció i reparació 
de galeres que actualment acull,  
com no podia ser d’una altra manera, 
el Museu Marítim de Barcelona.

65

Text: 
Martí Crespo

Fotografies: 
Museu Marítim de Barcelona
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Les Drassanes, efectiva-
ment, apareixen en totes 
les llistes d’edificacions 
medievals de la ciutat 
perquè es van començar 
a construir el segle xiii, en 
plena expansió catalano-
aragonesa per la Mediter-
rània. Però, com s’ha anat 
descobrint cada vegada 
que s’hi han fet obres de 
rehabilitació o reformes, 
una bona part del complex 
tal com el veiem avui és 
d’època més moderna (se-
gle xvi), tot i mantenir l’estil 
gòtic original. Una mica 
més clar sí que ha estat el 
seu ús des que el rei Pere 

el Gran va ordenar aixe-
car-les: el terme drassana 
prové de l’àrab hispànic 
dâr aṣ-ṣána, que significa 
‘casa de construcció’. Cal 
precisar que durant uns 
quants segles, quan la fa-
bricació de vaixells va anar 
de baixa, també es van fer 
servir de caserna militar. 
I el 1941, ja de propietat 
municipal, les autoritats 
van decidir que havien de 
passar a acollir el Museu 
Marítim barceloní, amb la 
idea de ser “un espai per 
a la interpretació i difusió 
de la cultura marítima ca-
talana de forma innovado-

ra, participativa i pròxima 
a la societat i al territori, 
mitjançant la recerca, con-
servació i salvaguarda del 
patrimoni”.
Aquest objectiu tan qui-
lomètric, de fet, es pot 
escurçar ben fàcilment: 
un mar d’experiències per 
fer navegar la imagina-
ció. Perquè, a més d’ex-
posicions permanents, 
temporals i virtuals sobre 
tots els aspectes lligats a 
la vida marítima –amb la 
imponent recreació d’una 
galera reial a escala real al 
centre de la gran nau–, el 
museu s’esforça per oferir 

una variada programació 
d’activitats per al públic 
familiar i escolar: visites 
guiades i teatralitzades, 
tallers pràctics, immersions 
des de la butaca al fons del 
mar o a les constel·lacions 
del cel… I encara podem 
trobar alguns tresors ama-
gats més, no us penseu, a 
l’illa de pau que representa 
el seu jardí tancat: des 
d’una rèplica del submarí 
Ictineu I (creada per al 
rodatge de la pel·lícula de 
Francesc Bellmunt Montu-
riol, el senyor del mar, del 
1993) fins a la petita bassa 
amb tortugues a la fresca, 

passant per l’agradable 
terrassa del Norai, el bar 
i restaurant més còmode, 
assequible i tranquil de la 
part baixa de la Rambla.
I per si no en teniu prou, 
de raons i racons per 
submergir-vos-hi, us hem 
de revelar un últim secret 
molt ben guardat: el pri-
mer i tercer diumenge de 
cada mes s’obre el portal 
de Santa Madrona i els 
desconeguts jardins del 
Baluard, situats fora de 
la vista damunt l’únic tram 
de la muralla medieval que 
no es va enderrocar just 
abans de la construcció 

de l’Eixample. Això sí: com 
passa amb tot l’edifici de 
les Drassanes, els fona-
ments del baluard són de 
l’edat mitjana, sí, però el 
que trepitgem ara data del 
segle xviii. S’encarreguen 
de recordar-nos-ho els 
membres de l’Associació 
de Recreació Històrica 
de la Coronela de Barce-
lona, amb els seus visto-
sos i coloristes uniformes i 
estendards, que solen cus-
todiar aquests espais els 
dies que s’obren al públic.
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Bones idees

Far
Per:  
Carla Marin

Imagina’t navegant per mars llunyans a bord d’un creuer amb 
destinació a un lloc paradisíac... Aiii, com es nota que ja queda 

menys per a les vacances! Quines ganes, oi?
Bé, doncs per poder arribar a bon port i viure grans aventures, 
ens farà falta un bon far, que ens guiï amb la seva llum i ens 

guardi els records d’aquest gran viatge! Som-hi, grumets! 

Cinta 
adhesiva 
de color

Claus  
petits

Cordill  
i tisores

Pinzell i 
pintura blanca

Retolador 
permanent

Silicona 
calenta

Cartró 
reciclat

Espelma  
LED

Ampolla 
de plàstic 

petita

Plastilina 

01. Divideix més o menys en 3 
parts l’ampolla i posa-hi tires de cinta 
adhesiva a la part inferior. Has de 
deixar prou espai perquè hi càpiga 
l’espelma LED, a la part del coll de 
l’ampolla. Talla l’ampolla just per allà.
02. Retalla una rodona de cartró d’un 
diàmetre superior al de l’ampolla, fes-
hi un forat per poder encendre i apagar 
l’espelma i encola-la amb silicona 
calenta. Encola també la part superior 
de l’ampolla que has tallat abans.
03. Talla una altra rodona i fes-hi un 
tall de fora cap al centre, de manera 
que puguis fer un petit barret. Encola 
les puntes que se superposen i 
després encola el barret com si fos el 
tap de l’ampolla.
 

04. Fes un xurro amb plastilina i 
enrotlla’l al voltant del plàstic. Clava-hi 
els clauets i amb cura passa el cordill 
girant a cada cap del clau, així faràs la 
barana del far.
05. Pinta per dins la part de l’ampolla 
on tens les ratlles de color i deixa-ho 
assecar.
06. Col·loca el teu far en un lloc 
on el puguis veure des del llit, 
encén l’espelma i deixa que et 
guiï cap a grans aventures. 
També pots guardar-
hi algun dels teus 
tresors.

Necessitem: 

Més informació a  
elculturista.cat

Bric
olatge i m

anualit
ats

bric
oteca.net
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elculturista.cat

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les

propostes, idees i recomanacions
més culturistes!
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Ceviche  
de gambes i mango

Bones idees

39

Sabeu com es pot cuinar sense fer servir els fogons? 
Amb llimona! Us convidem a preparar cheviche  

per descobrir un dels plats més típics  
de la gastronomia llatinoamericana. 

01. 
Pelem les gambes, les tallem per la 
meitat i les posem en un bol gran amb 
una mica de sal, pebre i força suc de 
llima perquè es coguin. 
02. 
Posem al foc una paella petita 
amb oli d’oliva, tres alls aixafats i 
gingebre picat. El foc ha d’estar molt 
baix perquè s’infusioni tot. Després 
l’apaguem i ho deixem reposar perquè 
l’oli agafi tot el gust.

03.  
Piquem la ceba petita i el coriandre i 
tallem el mango a daus. Ho posem tot 
al bol amb les gambes i ho barregem 
bé. Després hi afegim l’oli infusionat i ho 
continuem barrejant. 
04.  
A continuació hi afegim una mica 
d’oli de sèsam i l’aigua del gingebre 
adobat, ho.

Necessitem: 

gambes (fresques o congelades però crues), mango, coriandre, sal, pebre 
negre, oli de sèsam, oli d’oliva, aigua del gingebre adobat, all, gingebre, llima o 

llimona, ceba de Figueres, sèsam. 

Bon profit!

Més informació a elculturista.cat

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

74

Per:  
Roc Falcón
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

LAS GOLONDRINAS
Per: Borja Barbesà
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Las Golondrinas

Molts barcelonins, i alguns de contrades més enllà del Tibidabo, 
el Besòs i el Llobregat, ens hem estrenat com a passatgers 
mariners amb les embarcacions més emblemàtiques del port. 
Las Golondrinas, amb el nom oficial escrit així amb grafia 
castellana, són un símbol de la ciutat des de fa un grapat de 
generacions, sempre amb el seu amarratge just després del 
monument a Colom si baixem per la Rambla. Manel Roca 
Baringo és l’actual gerent i també ho van ser el seu pare i el 
seu avi. La persona ideal per parlar-nos del passat, el present 
i el futur d’un dels mitjans de transport més entranyables de 
Barcelona.

L’entrevista

Si no m’equivoco, ja són més de cent trenta anys, que es diu aviat, d’història 
de Las Golondrinas?
Sí, des del 1888, per l’Exposició Universal. 

78

Amb tants anys a l’esquena, les golondrines són testimoni d’excepció dels can-
vis de la ciutat. Potser no cal anar més d’un segle enrere: amb els darrers anys i 
dècades n’hi ha prou per observar molts canvis. Els viatgers, per exemple, com 
han anat evolucionant, tenint en compte que Barcelona s’ha convertit en una 
ciutat turística de primer ordre?
Les golondrines eren el transport de lleure de les classes populars de la ciutat els 
caps de setmana. Sortien a passejar per la Rambla i, com deia el meu avi, la Rambla 
fa baixada i acabaven arribant aquí tant sí com no. Això feia que no calgués gas-
tar-se diners en publicitat.

El públic que hi ha ara, més o menys després dels Jocs Olímpics, evidentment que 
ha canviat molt. És clar, hi ha hagut un gran increment del turisme, però així i tot la 
gent d’aquí continua venint-hi. Hi ha molts avis que, de la mateixa manera que el 
primer vaixell al qual van pujar va ser una golondrina de les nostres, també volen que 
els seus nets s’hi estrenin. 

A París hi ha les embarcacions que circulen pel Sena i a Nova York les que duen 
a veure l’Estàtua de la Llibertat, per exemple. Aquí, pel que dius, les golon-
drines encara mantenen un caràcter familiar i popular que no tenen els exem-



Las Golondrinas

ples esmentats, del tot abocats al turisme. Per vosaltres és important, continu-
ar atraient el públic local barceloní o català? 
Si fos per mi, només hi pujaria la gent d’aquí, però evidentment hem de menjar i 
facilitar que hi pugi tothom que hi vulgui pujar. Això sí, invertim esforços humans i 
econòmics per mantenir les golondrines antigues, que són embarcacions de fusta 
que ronden els seixanta anys. Intentem que la gent d’aquí s’hi senti còmoda. Per 
exemple, pot semblar un detall sense importància, però els preus del bar són els 
preus d’un bar normal, la cervesa val dos euros no com a segons quin lloc de la 
Rambla, on te’n cobren sis. No m’agrada que pugi una família, es demani una cer-
vesa, un cafè i un gelat per als nens i que sigui més car que el bitllet.

Parlàvem abans de canvis. La façana litoral ha canviat molt també, amb la 
construcció del Port Olímpic i la transformació del Port Vell amb el Maremàg-
num. Tot això ha fet canviar les rutes de les golondrines? 
Sí, hi ha hagut una barreja de molts factors. El trajecte inicial era anar fins als banys 
que hi havia sota la torre de Sant Sebastià. Després va passar a ser anar fins al 
final de l’escullera, on hi havia un bar restaurant. La tradició era baixar la Rambla 
passejant i anar a fer el vermutet allà amb la golondrina, que els nens correguessin 
i juguessin per les pedres mentre els adults xerraven i bevien. Jo havia estat un 
d’aquests nens. I més o menys a partir dels Jocs Olímpics es va començar a sortir 
més enllà, amb les embarcacions noves de fibra –les de fusta són d’aigües tranquil-
les– i es va començar a mostrar tot el litoral de Barcelona i les vistes panoràmiques 
de la ciutat des del mar. Ara, al final de l’escullera ja no hi ha el bar ni hi podem fer la 
parada perquè és la terminal de creuers.

En què més us afecta l’auge dels creuers? 
El públic que arriba a la ciutat amb els creuers en general no ens ve. Si has estat 
tancat en un vaixell no aniràs a tancar-te en un altre. És gent que generalment puja 
per la Rambla, va al Parc Güell, a la Sagrada Família...
Sovint ens trobem que fem trajectes amb una golondrina antiga i passem al costat 
d’un vaixell de creuers descomunal, i potser per algú això pot ser una petita atrac-
ció. Però, més enllà d’això, no ens afecta gaire, si no hi hagués els creuers hi hauria 
vaixells de mercaderies. 

Tu ets la tercera generació de la família al capdavant de la gestió de Las Golon-
drinas, oi? Podem fer un repàs ràpid de la trajectòria familiar? Quan comença?
Sí, el meu avi, el meu pare i jo. Les golondrines les va fundar un indià que va tornar 
de fer les Amèriques una mica abans de l’Exposició Universal del 1888. Cap els anys 
1930 –he sentit la història mil vegades, però les dates no te les sé dir amb exactitud– 
el meu avi i un altre accionista van comprar el negoci. El meu avi aportava el conei-
xement de la mar, havia estat escafandrista, un bus d’aquells que tenia una persona 
fora manxant-li aire. Ell duia el dia a dia del negoci i el seu soci era qui hi havia posat 

L’entrevista

els diners. Poc després va venir la Guerra Civil, m’imagino que el període més difícil 
de l’empresa. I bé, des d’aleshores la meva família és qui s’ha ocupat sobretot de 
la gerència. Hi ha més accionistes, però qui ha treballat aquí a primera línia ha estat 
principalment la meva família.   

Quins records en tens de petit?
La meva mare també ha treballat aquí, així que quan els tocava treballar a tots dos 
i era festiu i no hi havia cangur ni avis disponibles, doncs m’hi duien, em pujaven a 
una barca i au, cap a l’altre costat i anar fent. Jo l’he fet massa vegades, el viatge [riu].

Tal com va el món és molt complicat, però com t’imagines les golondrines 
d’aquí a vint o trenta anys?
Bé, aquí hi ha dos Manels diferents. L’un és el Manel gerent, que ha de ser una mica 
més optimista, i l’altre és el Manel que és més aviat pessimista i que pensa en la 
incertesa que hi ha actualment envers les qüestions energètiques. Els combustibles 
fòssils són limitats i cal un canvi tecnològic, i en d’altres àmbits de poder molt impor-
tants, que personalment veig bastant difícil de poder assumir. Per molt que em dedi-
qui a electrificar els meus vaixells o el que sigui, els avions no vindran amb bateries 
elèctriques. Volen que els vaixells grans, creuers i mercants, vagin amb gas natural 
perquè contamina menys, però es calcula que hi ha reserves de gas natural per a 
uns cinquanta anys... Respecte a tot plegat, tinc molts dubtes que la ciutat pugui 
continuar depenent del monocultiu del turisme, cal diversificar molt més l’economia.  

Tanta història deu donar per a una infinitat d’anècdotes?
Ara no estic molt de cara al públic, però de quan era més jove i treballava al bar, et 
faries creus com costa que la gent entengui que el granissat no es fa en un moment. 
[riu]. Que no ho entengui un estranger, perquè el meu anglès no és res de l’altre 
món, mira. Però que a algú d’aquí, li diguis que acabes de posar el líquid, que està 
calent i que fins al cap de mitja hora no estarà congelat, i et continuï insistint com si 
l’estiguessis enganyant... 

Per acabar, que segur que hi ha molta gent que s’ho pregunta: d’on surt el terme 
golondrinas? 
Ve del fundador, aquest indià que et deia. Per allà a Cuba, almenys aleshores, les 
golondrinas no eren el que aquí en diem orenetes, sinó una mena de gavines que 
van mar endins i en tornen. Aquest moviment d’anar i tornar és com el que fan les 
nostres embarcacions: sempre tornem al nostre port.

8180

“Hi ha molts avis que, de la mateixa manera que  
el primer vaixell al qual van pujar va ser una golondrina  
de les nostres, també volen que els seus nets s’hi estrenin”
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