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EDITORIAL

Passa poques vegades que el tema de la revista tingui un motiu i origen clar, però en 
aquest cas ha estat així gràcies a la tria que han fet els nostres estimats i estimades 
membres de la Troupe Culturista. D’entrada, el meu jo més recelós va pensar que 
n’hi havia d’infinitament millors, però ben mirat “les ulleres” és un gran tema. Per 
ara, jo no en porto, però a poc a poc, el meu voltant va canviant: hi ha qui allunya 
el llibre per llegir, qui decideix ampliar el cos de la lletra del mòbil… per tant, tard o 
d’hora passarà. 
Les ulleres, més enllà de ser un gran avenç de la ciència òptica, han estat un atribut 
imprescindible per caracteritzar i crear personatges que amb els anys s’han convertit 
en estereotips. Si fem un repàs a la literatura infantil i juvenil, tenim alguns exemples 
de protagonistes amb ulleres: el Manolito gafotas d’Elvira Lindo, la Catherine de 
Sempé, el Doctor De Soto de Steig, un ratolí dentista molt espavilat, i el cèlebre Harry 
Potter de J. K. Rowling. Alguns representen el quatre ulls, el raret, l’estudiós, etc., en 
Potter, però, les ulleres evolucionen i, si inicialment marquen l’estereotip de l’antiheroi 
i pocatraça, després són el tret que dona credibilitat i autoritat al personatge. També 
passa en figures del còmic, especialment dels superherois: Clark Kent a Superman, 
Diana Prince a Wonder Woman o Peter Parker a Spiderman, i en el manga tenim el 
Detectiu Conan o l’Arale del Doctor Slump, entre molts altres. Tot i això, els miops 
literaris encara són pocs, estaria bé ampliar referents per al públic infantil i donar un 
ventall més ampli de personalitats lligades a les ulleres. 
Sigui amb ulleres o sense, mireu amb atenció aquest número 47 de la revista 
perquè hi estrenem una nova secció: Gabinet de curiositats!, amb la Diana Franov 
i la Laura Madrià, dues violinistes engrescades amb el món de l’educació que es 
convertiran en col·leccionistes del s. xix. A Gabinet de curiositats trobareu un espai 
d’intercanvi d’anècdotes, dades, i propostes sobre art, ciència i coneixement. 
Bones vacances!

El Culturista

Les ulleres
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Què és un codi? Què vol dir que un codi estigui obert? Què ens proposa, finalment, 
Teresa Lanceta amb aquesta identificació de l’acte de teixir amb un codi obert?

Us animem, i molt, a apropar-vos al MACBA per intentar construir les respostes que 
millor us encaixin, perquè ja sabeu que en això de l’art no hi ha veritats absolutes.

Si feu la visita amb una mirada mínimament instruïda, és possible que apareguin 
algunes referències, com el taller tèxtil de la Bauhaus, els tapissos de Miró o el re-
cord de la mare teixidora a través de les aranyes de Louise Bourgeois. Si en canvi 
els ulls que es llancen a la descoberta de Lanceta estableixen connexions molt més 
lliures, us  podeu trobar parlant dels tipis dels sioux, els quimonos japonesos o les 
catifes de l’Ikea. 

Quan poseu tot això en comú, amb els ulls dels uns i els altres, potser estareu teixint, 
una mica, com ens proposa l’artista.
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EXPOSICIÓ

Proposta culturista / 01

Teresa Lanceta.  
Teixir com a codi obert

Per: Olga Rodríguez

MACBA
Fins a l’11 de setembre

Per a tots els públics / 11€
macba.cat
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Arriba la calor i correm cap a la platja oblidant, sovint, que el mar i les costes són 
alguna cosa més que sorra per fer castells i aigua per refrescar-nos. Per descobrir 
la riquesa d’aquests ecosistemes, el Museu Blau ha preparat dues activitats de 
descoberta diferents segons la franja d’edat:

Per a infants fins a 6 anys (acompanyats per un adult), el Niu de ciència d’estiu, un 
espai destinat a experimentar amb elements i materials suggeridors de la natura on 
les famílies poden circular i investigar lliurement. Tindreu 30 minuts per estimular 
els sentits i deixar que flueixin totes aquelles preguntes del vostre jo més científic. 
El Niu d’estiu és obert de dimarts a diumenges en diferents torns al matí.

Per al públic a partir de 7 anys, l’espai Natura de prop — Mar, on tindrem a l’abast 
durant 45 minuts diferents instruments òptics i d’observació per apropar-nos als ele-
ments naturals del mar i veure detalls que potser a ull nu no seríem capaços de cop-
sar. A partir de l’observació ens farem preguntes i en traurem les nostres pròpies re-
flexions. Aquesta última activitat es fa a les 11 h, 12 h i 13 h, els dimecres i dissabtes.

Si voleu conèixer més sobre el museu, escolteu l’episodi de TACET, el nostre 
pòdcast.

Estiu al Museu de Ciències Naturals 
Per: Clara Queralt 

CIÈNCIA

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
Fins al 4 de setembre / Consulteu preus, horaris i edats de cada activitat / museuciencies.cat
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Les Cosmonits de Pel·lícula del CosmoCaixa arranquen aquest estiu combinant 
els seus microconcerts amb propostes cinematogràfiques de ciència-ficció i temes 
relacionats, d’alguna manera, amb el canvi climàtic. 

Cal destacar un parell de sessions La primera, Regreso al futuro (Robert Zemeckis, 
Estats Units, 116 min.) el 4 d’agost, tot un clàssic del cinema d’aventures i de 
ciència-ficció de la dècada dels 80, en què el jove Marty McFly, amb l’ajuda de 
l’entranyable Doc Emmett Brown, viatjarà accidentalment al passat, on haurà d’as-
segurar-se que els seus pares s’enamorin per no deixar d’existir. Aquesta projecció 
anirà precedida de l’actuació del duet referent de tango argentí Carril i Mercadante. 
Com a segona gran recomanació, sens dubte, per a qui us escriu, una de les grans 
cintes de ciència-ficció de l’última dècada: ni més ni menys que Arrival (Denis Ville-
neuve, Estats Units, 116 min.) l’11 d’agost. Aquest ja referent del gènere ens plan-
teja d’una forma tremendament original la història de la interacció entre una intel-
ligència extraterrestre i la humanitat. Només per la part visual, com ja passa amb 
altres films de D. Villeneuve (Blade Runner 2049, Dune), justifica la pantalla gran.

En fi, música en directe i cinema. Què més voleu?

CINEMA I MÚSICA 

Cosmonits
Per: Joan Villarroya

CosmoCaixa
4 i 11 d’agost a les 21 h / A partir de 7 anys 

6 € (inclou entrada al museu, exposició, concert i pel·lícula) / cosmocaixa.org

Proposta culturista / 03
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CINEMA

ESTIU  
A LA  
FILMOTECA 
Per: Andreu Gabriel i Tomàs

Filmoteca de Catalunya
A partir del 6 d’agost
Consulteu horaris i edats recomanades de cada projecció. 
Des de 2 € (gratuït amb el carnet Filmoxica)

Aquest final d’estiu aprofiteu la programació tan generosa que ens ofe-
reix la Filmoteca de Catalunya i no us perdeu les sessions de la pro-
gramació familiar Filmoxica. Podreu obrir l’agost cinematogràfic anant a 
veure Chang: a drama of the Wilderness (1927), amb la qual desco-
brireu que els directors Schoedsack i Cooper ja sabien ordir aventures 
trepidants abans de dirigir la seva exitosa King Kong. La podreu veure 
amb música en directe tant el 6 com el 14 d’agost, tal com es feia durant 
l’època que diem que el cine era mut perquè no se sentia el que deien els 
personatges però que a la vegada era ben sonor perquè sempre s’acom-
panyava amb música a la sala. El 13 i el 21 d’agost tindreu l’oportunitat 
de recuperar la infantil però valenta Ratolins i guineus (2021), pel·lícula 
de l’escola d’animació txeca de stop-motion que s’atreveix a abordar el 
tema de la mort. També d’animació, però ara tradicional, a final d’agost, 
el 20 i el 28, podreu gaudir amb Calamity (2020), un western eman-
cipador feminista que és, a més, una meravella estètica. I, finalment, 
si encara no l’heu vista (us l’hem recomanada tantes vegades des d’El 
Culturista!...), el 27 d’agost i el 4 de setembre no us podeu perdre L’heroi 
del riu (1928) de Buster Keaton, el còmic que ens fa riure sense ell riure 
mai mentre salta i corre i fa mil i una filigranes físiques que han acabat 
sent fundacionals (en aquesta pel·lícula tenim un precedent de la inclina-
ció mítica de Michael Jackson, per exemple). 

12
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Small Blue Dot és aquell petit punt blau anomenat Terra que es veu des de l’espai 
exterior. Un punt insignificant en la immensitat de l’univers. Un punt on hi ha casa 
nostra, hi ha la gent que estimem, tot el que coneixem i també les nostres alegries i 
els nostres patiments, resumint: milers d’històries en un punt dins de la immensitat 
de la foscor còsmica.

Però Small Blue Dot també és una exposició col·lectiva que es fa simultàniament 
a Barcelona (Galeria El Diluvio Universal) i Porto (Ó! Galeria), dues galeries que 
s’han unit per fer una exposició conjunta. Il·lustradors d’aquí i d’allà, on compartir 
reflexions interessants a partir del vídeo de Carl Sagan i la responsabilitat immensa 
de compartir amablement els uns amb els altres per perseverar i cuidar aquest petit 
punt blau anomenat Terra.

Hi podrem trobar il·lustracions de Judit Canela, Miguel Bustos, Amaia Arrazola, Car-
men Segovia, Elisa Munsó, Filipa Beleza, Maria Luque, Mariana a Miserável, Susie 
Hammer i molts més. 
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Proposta culturista / 05

Small Blue Dot
Per: Infraganti

El Diluvio Universal
Fins al 15 de setembre

Per a tots els públics / Entrada lliure / Consulteu horaris
eldiluviouniversal.com
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Teniu ànima festivalera i no recordeu quan va ser l’última vegada que vau anar a un 
festival que no fos del grup infantil preferit de la vostra canalla? Us agradaria que 
les vostres criatures s’impregnessin del groove de les bandes de rock més mítiques 
de tots els temps? La idea de desmelenar-vos en família a ritme de rock us agrada? 
Doncs aquesta és la vostra! Prepareu l’estilisme més rocker per a tota la família 
(ulleres de sol incloses!) perquè “here comes the sun”: us n’aneu al Rock&Kids! 

Els dies 13 i 27 d’agost el Poble Espanyol ofereix un cicle de concerts de rock per 
a totes les edats. Hi podreu sentir bandes tribut de grups mítics com Scorpions 
(Escorpions) i Loquillo (TR3ESEFES). Estigueu ben tranquils i tranquil·les perquè 
es tracta de concerts kids friendly en què el directe ha estat pensat per a l’oïda de la 
quitxalla, així que ningú tornarà a casa amb cap xiulet intern! L’espai està preparat 
per cobrir totes les necessitats festivaleres, podràs menjar i beure al nou espai 
Village i gaudir d’una mica de calma quan la necessitis.

Així doncs, preparats per esgargamellar-vos amb Cadillac solitario?

MÚSICA

Rock&Kids
Per: Laura Madrià

Poble Espanyol
13 i 27 d’agost a les 19.30 h

Preu: A partir de 12 € (menors de 3 anys gratuït)
poble-espanyol.com
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Atenció, amants de la música llatina i de cantar a la dutxa: arriba La Rumbanyera! 
La cortina del bany serà la nostra vela, el xampú, la ullera de llarga vista, i posarem 
rumb a Cuba!

El proper dimecres 17 d’agost a les vuit del vespre podrem fer un passeig musical 
per la història de la rumba. Aquest gènere musical, patrimoni cultural immaterial de 
la humanitat, serveix de fil conductor per explicar el mestissatge i l’enriquiment de 
les cultures amb la trobada de diferents comunitats a la Cuba del s. xix, la Nova 
York de principis del s. xx i la Barcelona dels anys 50.

El trio format per les veus de Micu Rodergas, Climent Campa i Ihosvanni Conyedo, 
acompanyats dels seus instruments, ens durà en un viatge d’anada i tornada pels 
ports més rumbers a banda i banda de l’Atlàntic fins a amarrar a Barcelona. A cada 
port podrem saludar la Bella Lola i ballar amb coneguts com Compay Segundo, Los 
Manolos, Tito Puente o Gato Pérez.

No us quedeu a terra i reserveu la vostra entrada al Caixa Fòrum abans que la 
Rumbanyera llevi àncores!

18

MÚSICA

Proposta culturista / 07

La Rumbanyera 
Per: Olga González 

CaixaForum
17 d’agost a les 20 h / Per a tota la família / 9 €

caixaforum.org
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Torna la Setmana del Llibre en Català al Moll de la Fusta, la quarantena edició amb 
més de 300 activitats davant el mar!

Del 9 al 18 de setembre podreu passar el dia a La Setmana en un recinte, amb ac-
cés gratuït, divertit, enriquidor, ple de lletres, cultura i gastronomia, i on les famílies 
tindran un espai propi amb una zona de contacontes, amb presentacions i tallers 
infantils i tot d’activitats relacionades amb la lectura que us atraparan: espectacles, 
espais relaxats de lectura, jocs, recomanacions, etc. 

A més, els infants podran recórrer les casetes de la fira amb un passaport prescrip-
tor pensat perquè gaudeixin al màxim del seu pas per La Setmana.

El públic jove veurà que, durant dos dies, el festival estarà dedicat íntegrament 
a llibres juvenils de temàtiques ben diverses: literatura japonesa, xarxes socials, 
tecnologia, relacions humanes, feminisme... i moltes d’altres!

El curs comença a La Setmana del Llibre en Català!

20

FIRA / LITERATURA

Proposta culturista / 08

La Setmana del Llibre en Català
Per: Clara Drudis

Moll de la Fusta
Del 9 al 18 de setembre

Per a tots els públics / Consulteu horaris i programació / lasetmana.cat
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TALLER / ARTS PLÀSTIQUES

QUÈ  
VOL DIR  
AQUESTA  
FORMA?
Per: Olga González

B-Murals / Nau Bostik
10 i 24 de setembre a les 12 h
A partir de 5 anys / 5 € / Cal reservar plaça a hola@bmurals.com
bmurals.com

La Galeria B-Murals tornarà de vacances donant-nos una última oportu-
nitat per formar part de l’exposició EnTrance, que acabarà el dia 30 de 
setembre.

Els dissabtes 10 i 24 de setembre al migdia, la il·lustradora i educadora 
Clara Sáez ens acompanyarà i guiarà per aquesta instal·lació dels artistes 
Mina Hamada i Kenor. El resultat d’aquesta fusió és un món de caos i 
suavitat, una dansa entre allò esmolat, dinàmic, geomètric i vibrant, i allò 
orgànic i càlid. Al taller jugarem amb les formes abstractes, crearem com-
posicions i buscarem els significats amagats de les obres exposades. 

Trobarem la Galeria B-Murals dins el complex de la Nau Bostik, un 
equipament que visibilitza una cultura i un lleure diversos i sostenibles. 
Aquest espai cultural autogestionat està especialitzat en art urbà. Di-
fusor, l’entitat que impulsa el projecte, treballa per acostar i fer créixer 
aquesta disciplina a través d’accions de treball comunitari, educatiu, de 
reflexió i difusió a l’entorn urbà.

Si no l’heu visitat encara, la Galeria B-Murals és una joia de La Sagrera 
que us espera amb els braços oberts.
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Aquest any prepareu-vos per viure la Mercè més familiar al Palau Robert. Reser-
veu-vos el matí del 24 de setembre per gaudir artísticament de la ciutat en totes 
les seves dimensions a partir de tres activitats simultànies i col·lectives que podreu 
escollir en funció dels vostres interessos i de l’edat de la canalla que us hi acompanyi. 

Ho sabíeu que amb un fil podem arribar a teixir tota una història per connectar-nos? 
Descobriu-ho a l’Espaitelers, amb Què fas Carlota, un espai de fils per teixir la ciutat, 
sols o en companyia, en uns grans telers. 

Si a casa vostra sou uns grans amants del dibuix i us agrada experimentar amb dife-
rents tècniques, eines i estils, aquesta és la vostra proposta per fer un mural col·lectiu 
amb Les Rupestres! La Clara Tanit i la Mireia Pons són expertes en art i il·lustració 
de gran format i amb elles podreu donar forma a la ciutat dibuixada. I seguint amb 
el dibuix, què us semblaria encadenar diferents universos creatius tot entrant dins 
la ment d’una altra persona i representar sobre el paper el que ella està imaginant? 
L’artista Sandra Partera us mostrarà el camí per arribar a aquesta ciutat imaginada.

Ja ho veieu... Si a la Mercè la gran protagonista és Barcelona, el Palau Robert fa 
un homenatge en majúscules a la ciutat. Famílies, acosteu-vos a dir-hi la vostra i 
expresseu com és la vostra ciutat: dibuixada, imaginada o teixida!  
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TALLERS / ACTIVITATS

Proposta culturista / 09

Mercè al Palau Robert
Per: Vanessa Pérez

Palau Robert
24 de setembre d’11 a 14 h / Per a tots els públics / Entrada lliure / palaurobert.gencat.cat
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menuts

Per: Laura Bernis

28
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Recordeu la pel·lícula Cariño he encogido a los ninos? Era de les meves pel·lícules 
preferides. M’imaginava fent-me petita de la mida d’un grill i passejant-me pel jardí 
grimpant per les flors com una Alícia que ha de passar per una porta en miniatu-
ra. Els còmics de la Mimosa i en Sam em van teletransportar a aquell entorn de 
plantes altíssimes i bolets gegants que semblen para-sols. La Mimosa és una nena 
que viu entre els animals i el seu millor amic, en Sam, és un os panda. Els agrada 
resoldre els misteris que sorgeixen al bosc, com ara qui s’està menjant les fulles 
d’alfàbrega o on ha perdut les ulleres el talp. Ells dos i un elenc divers d’animalons 
tramen la història.

El llibre té un format d’àlbum il·lustrat, el text és amb vinyetes, estil còmic i lletra de 
pal. És ideal per llegir als més petits de la casa per la senzillesa de les històries i 
les boniques il·lustracions, i també per a primers lectors que s’inicien en la lectura.

Mimosa i Sam.  
El misteri de les ulleres roses

Cathon
Bindi Books

LLIBRE
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«Ets aquí tots els dies», comença explicant-nos la narradora d’aquest àlbum 
il·lustrat. A què es refereix? A l’horitzó, és clar, que sempre ens envolta. Aquí, allà, 
visible o invisible. És el mateix que ens passa a les persones que portem ulleres. 
Sempre hi són, encara que a vegades ni tan sols som conscients que les duem 
posades de tan familiars com ens són.

L’artista portuguesa Carolina Celas ens regala un àlbum poètic i juganer que és 
un joc constant de perspectives i punts de vista. Un recorregut vital i colorista a 
la recerca de les línies que conformen els horitzons de cada escenari o paisatge. 

Creador de fronteres i límits, l’horitzó també significa, per contra, amplitud, immen-
sitat, descans. Els ulls reposen, el món es tenyeix de nous colors i formes i el cap 
s’envola. 

La meva recomanació és que llegiu aquest llibre i, tot seguit, aneu a la recerca de 
l’horitzó i de tots els seus matisos. I un cop hàgiu trobat el vostre, aquell que més 
us agradi, feu-vos-en unes ulleres especials i dueu-les sempre a la butxaca. Mai se 
sap quan podreu necessitar una mica d’horitzó. 

Horitzó
Carolina Celas

La Topera

Per: Núria Càrcamo
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I si no fóssim els únics habitants d’aquest univers? I si ja ens observen des d’un altre 
planeta? I si ens hi assemblem més del que pensem? I si són tafaners com nosaltres?

L’editorial Wonder Ponder ens porta el primer missatge extraterrestre en forma de 
llibre que certifica que hi ha vida més enllà del planeta Terra i que hem estat obser-
vats des de fa temps. El llibre va arribar dins d’una nau en forma de dònut provinent 
del planeta Bibopia. Però el més sorprenent de tot és que està ple de preguntes 
que ens fan els bibopians sobre absolutament tot de nosaltres: sobre la identitat, 
el gènere, les relacions humanes, el medi ambient, l’art, les matemàtiques, el llen-
guatge, el sentit de la vida... 

Tot preguntes, cap resposta, per llegir, pensar i veure’ns des de fora. Amb un estil 
tant intel·ligent i rigorós com divertit i juganer, Wonder Ponder s’ha convertit des de la 
seva primera publicació en una editorial referent sobre filosofia per a infants i joves (i 
adults), convidant-nos a fer preguntes i obrint-nos a una actitud d’exploració del món. 

Un llibre cabdal per tenir a casa i a l’aula que ofereix infinites possibilitats de conversa, 
reflexió i debat a famílies, docents, pedagogs, filòsofs... i lectors de qualsevol edat!

¿Hay alguien ahí?
Preguntario interplanetario  
para terrícolas inteligentes

Ellen Duthie y Studio Patten
Wonder Ponder

Per: Luz Verdaguer
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Tot el que sempre havia volgut saber sobre el sentit de la vista i mai no es va atre-
vir a preguntar. Però no només de la vista! Aquest és un llibre enciclopèdic sobre 
els ulls, la vista, el veure-hi i el no veure-hi, el mirar, els colors, el que no podem 
percebre…

Com funcionen els nostres ulls? Quants colors veiem? I tots tenen nom? Com hi 
veu, un gos? I una mosca? Com es fa un mirall? De manera desendreçada, sal-
tem de tema en tema, com si el llibre s’avancés a respondre les noves preguntes 
que se’ns aniran acudint a cada nova pàgina. I no crec que us en deixi gaires per 
respondre...

És un llibre rebonic. I no ho dic només jo, també ho pensen a la Fira del Llibre 
Infantil de Bolonya, que el van premiar l’any 2018!

Miro el món
Romana Romanyshyn i Andriy Lesiv

Zahorí Books

Per: Pepon Meneses

LLIBRE
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Segur que us ha passat alguna vegada de trobar-vos, de forma inesperada i en 
un entorn que no havia de comportar sorpreses, com a espectadors de luxe d’una 
escena que no durarà més d’uns pocs segons i que al cap de poc desapareixerà 
sense deixar rastre. Un instant d’existència que potser heu estat els únics a pre-
senciar. D’això tracta la fotografia i en això vol que ens centrem Joel Meyerowitz, 
autor d’aquest llibre i un dels grans fotògrafs de carrer. Sobre com va aprendre a 
estar pendent d’aquests moments precisos, Meyerowitz confessa que va ser grà-
cies a un consell del seu pare, boxejador amateur que, més preocupat per la seva 
seguretat que pel seu art, li deia “presta atenció”, la gent sempre dona pistes de 
com es comportarà, el secret està a saber observar-los. Aprofiteu els seus consells, 
perquè aquest llibre és un privilegi, com si estiguéssiu visitant una exposició amb 
fotografies mítiques de la mà d’un mestre que comparteix tot el seu coneixement.

¡Mirar!
Joel Meyerowitz

Gustavo Gili

Per: Isaac Casals
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Selecció culturista / 06

El món de la música popular està ple de portadors i portadores d’ulleres icòniques: 
John Lennon, Roy Orbison, Battiato, Janis Joplin, Kanye West, Elton John i un 
llarg etcètera. En una reblada de clau addicional també podem topar amb quatre 
ulls il·lustres fent cançons sobre quatre ulls encara més il·lustres: per exemple, 
Rivers Cuomo, amb la seva banda Weezer, va començar a tastar l’èxit amb un hit 
anomenat “Buddy Holly”. Es va publicar just el dia que hauria estat el 58è aniver-
sari de Holly, el 1994, el que equival a molt bons temps per a melodies infeccioses 
arrebossades de guitarres energètiques. La cançó, que va acabar formant part del 
seu primer àlbum, l’anomenat popularment The Blue Album, encara avui és un dels 
temes més celebrats en els concerts de la formació californiana i apareix en les tí-
piques llistes amb els èxits més emblemàtics de la dècada dels 90. Si la portada del 
single que teniu damunt d’aquestes línies és digna d’esment, amb un joveníssim 
Rivers Cuomo lluint ullerotes al costat del seu germà petit, el videoclip de la cançó 
tampoc no es queda curt. Dirigit per un novell Spike Jonze, va causar sensació a la 
cadena MTV i avui en dia encara en causa al YouTube. Busqueu-lo! 

“Buddy Holly”
DGC Records, 1995

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Avui en dia tothom parla de Shakira, és trending topic a les xarxes socials per 
qualsevol novetat en la seva vida, ja sigui professional o personal. Però més enllà 
de l’actualitat, Shakira té una trajectòria com a artista que es remunta a molts anys 
enrere i potser no tothom coneix tan bé els seus inicis en la música. El seu disc de 
debut, anomenat Magia, el va enregistrar quan només tenia 13 anys i la cançó que 
avui ens ocupa... la va escriure amb vuit o nou! Una precocitat sorprenent, la que 
mostra a “Tus gafas oscuras”, i encara més si tenim en compte la temàtica que hi 
ha al darrere: la lletra fa referència al seu pare, que durant un grapat d’anys va dur 
ulleres fosques tothora per amagar el dolor que li suposava la pèrdua d’un fill —un 
germà gran de Shakira— en un accident de motocicleta. Shakira era molt petita 
quan aquesta tragèdia va sacsejar la seva família, només tenia dos anys, però les 
conseqüències de tal devastació les va arrossegar tota la infantesa. Afortunada-
ment, Magia va ser només el primer àlbum dels, a dia d’avui, onze que ha publicat, 
una llarga carrera musical que ha proporcionat moltes alegries a la cantant colom-
biana... i als que l’escoltem i ballem! 

“Tus gafas oscuras”
SHAKIRA

Sony Music Colombia, 1991

Per: Borja Barbesà 

MÚSICA
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Molt abans que vosaltres naixéssiu van existir obres 
audiovisuals espectaculars que van fer dels vostres progenitors 
millors persones. No sentiu curiositat per aquells programes, 
pel·lícules i sèries?

Les lliçons del  
Professor Catòdic Hemeroteca  

Familiar
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Top Gun 
1986
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Malgrat que la Biblioteca del 
Congrés dels EUA va selec-
cionar la pel·lícula Top Gun el 
2015 per conservar-la al Re-
gistre Nacional de Cinema per 
la seva importància “cultural, 
històrica o significativa estètica-
ment”, potser un servidor —amb 
les ulleres de la Vella Europa 
posades— no la trobaria tan 
destacada per a un honor com 
aquest, la veritat… Ara, també 
cal reconèixer que el film prota-
gonitzat per un jove i encara no 

gaire cienciòleg Tom Cruise sí 
que ens ha marcat culturalment 
gràcies sobretot a una banda 
sonora plena de temes que l’han 
transcendit i, per damunt de tot, 
a les mítiques Ray Ban Aviator, 
les ulleres amb vidres de pera 
que, si han arribat fins als nos-
tres dies amb bona salut, és en 
bona part gràcies a l’empenteta 
que els van donar els pilots de 
Top Gun.

43

De les ulleres mítiques de Top 
Gun passem ara a les més fa-
moses, sens dubte, del cinema i 
la literatura: les de Harry Potter! 
En el cas de la sèrie cinema-
togràfica, qui les duia posades 
era l’actor Daniel Jacob Radcli-
ffe, britànic de naixement com 
la gran majoria del repartiment 
per una exigència explícita de 
l’escriptora J.K. Rowling quan 

va vendre els drets de les seves 
novel·les juvenils a Hollywood. 
El motiu esgrimit? Mantenir un 
vincle cultural entre els llibres i 
l’adaptació.

Harry Potter  
i la pedra filosofal  

2001
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Vitrines de papallones, llavors exòtiques, objectes llunyans i 
tresors de tota mena. Les col·leccions privades dels viatgers del 
s. xix, que es dedicaren a voltar el món per comprendre’l, eren 

el recull de les mostres que havien obtingut en els seus viatges. 
Els gabinets de curiositats van ser l’origen dels museus. 

Guardant les distàncies, unir art, ciència i coneixement des 
de la curiositat, amb dades, anècdotes i propostes és el que us 

proposem en aquesta secció.

Diana Franov
Violista i educadora. Treballa en art i 
educació per a la cohesió social. La curiositat 
ha mogut totes les muntanyes del món i ha 
conduït l’espècie humana pels camins de la 
cultura i el coneixement. Segons ella, educar 
és la millor feina del món.

Laura Madrià
Violinista i mestra. Treballa en una 

escola de màxima complexitat intentant 
casar les palmes amb el cançoner  
català. Comentar la jugada sobre  

temes artístics, culturals, socials i 
educatius és el seu esport preferit.

curiositats 
D ED E

PER:PER:



És un instrument òptic que permet  
la projecció plana d’una imatge externa sobre 

una paret interior de la càmera. La càmera obscura 
és un avantpassat de les càmeres fotogràfiques,  
que van heretar precisament la paraula càmera  

de les antigues càmeres obscures. 

És una capsa tancada amb un orifici 
minúscul en un extrem pel qual entra 

una ínfima quantitat de llum que 
es projecta a la paret oposada de la 
capsa. L’orifici funciona com una lent 
convergent i projecta la imatge invertida 
tant verticalment com horitzontal.

El fenomen de la càmera obscura ja 
va ser descrit a la Xina cap al s. iv 
aC. Després, tant grecs com àrabs i 
occidentals van anar desenvolupant 
el coneixement científic de la llum i 
el seu comportament, així com van 
anar perfeccionant la càmera obs-
cura. Al s. xvi, Leonardo Da Vinci en 
va estudiar els seus usos com a eina 
per al dibuix, tot i que probablement 
es fa servir des de molt més temps 
enrere! Es creu que pintors del Re-
naixement com Van Eyck, Inges, Ve-
lázquez o Caravaggio la usaven com 
a punt de partida en les seves obres. 
En el cas de Vermeer sembla ben 

clar: observem les seves pintures i el 
nivell de detall i de tractament de la 
llum ens recorda molt al d’una foto-
grafia. Sabem també que a pocs ca-
rrers del seu estudi, a la ciutat holan-
desa de Delft, hi havia un dels òptics 
i fabricants de lents més avançats 
d’Europa en aquell moment. 

Si tens pensat anar de viatge a 
Escòcia, aprofita per visitar la 
CAMERA OBSCURA & WORLD 
OF ILLUSIONS de la ciutat 
d’EDIMBURG. És un museu 
dedicat a la llum, els efectes 
òptics i la ciència amb més de 
150 anys d’història i un apartat 
dedicat a la càmera obscura 
que és únic al món. Si ets allà, 
no te’l pots perdre!

L AL A

FES UNA CÀMERA  
OBSCURA A CASA!QUÈ ÉS?

OBSCURACÀMERA   

NECESSITES:NECESSITES:

VULL SABER-NE 
MÉS

Retalla un rectangle en una de les cares 
estretes de la capsa de sabates.

Al costat invers, just al centre, fes un 
petit forat amb l’agulla. 

Pinta tot l’interior de la capsa de color 
negre. 

Enganxa un tros de paper vegetal amb 
cinta aïllant per dins la capsa tot tapant 
el rectangle que has fet. 

Apunta el forat cap a algun objecte que 
estigui molt ben il·luminat. 

Posa’t davant el paper vegetal i veuràs  
la imatge de l’objecte invertida. 

Per veure millor la imatge, pots agafar 
un drap fosc i posar-te’l per sobre de 
manera que et tapi a tu i a la càmera. 

LA CÀMERA OBSCURA I LA PINTURA

LA LECHERA de Vermeer

PINTURA 
NEGRA

UNA 

AGULLA
TISORES  

O CÚTER

CINTA  AÏLLANT
UNA CAPSA  

DE SABATES

PAPER 
VEGETAL
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Joguines
Per: 

Ginesta Llorca

01

De vegades a primera vista no es 
veu res, però després... ben mirat, si 
ens hi fixem millor, podem arribar a 
trobar-hi el què o, com a mínim, un 
altre punt de vista. A partir dels 12 
mesos, us proposem aquesta lupa 
de TickIt ideal per als científics més 
petits ja que el marc de fusta i dues 
nanses prou grans fan que sigui fàcil 
agafar la lupa de manera autònoma. 
Veure petits animals multiplicats per 
dos o per tres a través de les lents 
els farà al·lucinar i veure el món que 
els envolta d’una altra manera.

Lupa
tickit.co.uk

Si agafem pintura groga i la barre-
gem amb la blava, ja tots ens ima-
ginem un color morat o lilós i també 
un escampall de pinzells, papers 
de diaris, oueres i, malgrat tot, la 
taula pintada. Lluny de renunciar a 
l’experimentació i la creativitat, les 
ulleres de Learning Resources ens 
permeten fer un cop d’ull al món a 
través del color que hem creat. Lents 
dels tres colors primaris per a cada 
ull i dues més de distorsió faran que 
puguem veure’ns-hi des de la pers-
pectiva d’una marieta.

Ulleres  
barrejacolors

learningresources.com

02

Qui no ha somiat mai posar-se a 
la pell del seu animal preferit? Po-
der córrer tan ràpid com ell, volar 
ben amunt o nedar o reptar per tot 
arreu... Amb les ulleres de KoaKoa 
podràs experimentar la visió de 
quatre tipus d’animals: insectes; car-
gols, que tenen els ulls sobre el cap; 
àguiles, aus que miren cap a baix; i 
cavalls i altres mamífers de visió la-
teral. El joc inclou una caixa d’eines 
amb lents, miralls, cargols, ulleres 
de seguretat, etc., perquè cadascú 
es pugui fer les seves ulleres a mida. 

Ulleres  
de visió animal

koakoa.fr

03



50 51

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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Sense ànims de sincerar-me en excés 
sobre la meva edat, puc confessar que ja fa  

uns anys que necessit ulleres per veure-hi de prop  
(uh! oh!). La miopia que durant anys vaig poder 
solucionar amb lentilles, va passar a millor vida 

 (gràcies, avenços oftalmològics!), però la vista cansada  
—quina gran expressió, que sempre em fa pensar  

en “la vida cansada”!— m’obliga a dur ulleres per llegir, 
treballar, depilar-me les celles o passar la llemenera.  

Cap drama: el panorama òptic actual fa que anar  
a triar unes muntures que encaixin amb el  
meu modus vivendi sigui, fins i tot, lúdic. 

I parlant d’aquest vessant juganer, ja fa anys  
que les ulleres per als més petits s’han convertit  

en una meravella del disseny i la resistència.  
Per a joia dels progenitors, hi ha models d’ulleres  

per a totes les tipologies d’infants. Molt enfora  
del que podíem imaginar als 80, quan les opcions  

eren mínimes i, ehem, tremendes. 

Si teniu un petit a casa que és reticent a portar-ne, 
recordau-li que les ulleres són per veure millor el món, 

però resulta que en general, el món també ens veu millor 
a nosaltres. Unes bones ulleres ens poden definir i ajudar 

a deixar la nostra empremta. Les ulleres són  
un complement de moda dels més útils perquè ens  

fan la vida millor. Ja sigui per terra, mare o aire. 

Per: Pema Maymó

Veure millor el món a l’estiu amb ulleres de sol. Cada vegada tots tenim més clar 
que per evitar problemes oculars de tota mena hem de protegir els ulls dels menuts 
amb unes bones ulleres adaptades als seus ulls en creixement, més sensibles, i 
a la vegada còmodes i resistents a jocs i aventures variades. Els models de Milk 
and Soda garanteixen no només aquesta protecció i adaptabilitat, sinó que també 
aporten el toc definitiu per als que cercau originalitat i qualitat. 

La marca australiana s’inspira en els models per a adults i ofereix als infants mo-
dels únics amb molt d’estil i un encant molt personal. Convèncer els nens que s’han 
de posar les ulleres serà com proposar-los un joc de disfresses. I, per a vosaltres, 
garantia de protecció cool assegurada! 

minidreamers.com

1. 
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I si es tracta de jugar, quin és el lloc 
preferit per fer-ho a l’estiu?! La pisci-
na, sense discussió! Aquí hi entra en 
joc la protecció al clor i a les punta-
des de peu inesperades! Unes bones 
ulleres de natació solucionen aquests 
problemes. Fonamental: que no hi en-
tri aigua quan bussegem! Fonamental 
també: que siguin xules! Com aques-
tes Bubble-icious de Bling2o, amb 
una muntura transparent de doble 
capa per on es mouen boletes dimi-
nutes que simulen ser confits de colo-
raines! I rematades amb una corretja 
amb dibuixos de xiclets. O el model 
Sand Bucket, que en lloc de confits 
porta sorra de colors dins la muntura 
i s’ajusta al cap amb un clip pràctic i 
fàcil d’usar. What else?!

Aquesta marca nord-americana va 
néixer quasi per casualitat el 2013 
quan els fundadors van començar a 
decorar ulleres per als seus fills i els 
amics els en van començar a dema-
nar. El que podria haver-se quedat 
en una anècdota familiar es va con-
vertir en una aventura empresarial 
que combina la seva passió amb les 
tendències que agraden als infants. 
Ulleres pràctiques que fan somriure 
qui les duu i qui les veu! 

bling2o.com 

2. 3.
Recordau l’auge de les Lomo al 
nostre país a finals dels 90 i primers 
2000? Llavors, la càmera analògica 
creada a la Unió Soviètica als anys 
80 va crear escola entre milers d’ur-
banites que es van enamorar d’aquell 
aparell que feia fotografies diferents i 
inesperades a cada clic. 
Capacitat de sorpresa i originalitat, 
dos trets que casen a la perfecció 
amb els dissenyadors d’aquest mo-
del anomenat Sundae Kids, el nom 
artístic del duet format per Poysian i 
Kavin que ha adornat aquest model 
de càmera instantània amb personat-
ges icònics del còmic. Una Lomo amb 
tres lents per veure el món a mode ull 
de peix, gran angular o primer pla i 
deixar-se sorprendre amb el resultat, 
aquest és el secret i la màgia de les 
Lomo. El secret de la infància, vaja.  
shop.lomography.com/ 
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Per la ciutat

ULLERES…  
I A L’AIGUA!

56

Quan penseu en ulleres, no us passa que 
la imaginació us porta directament a una 
biblioteca plena de llibres? És, si més no, 
una imatge recurrent, quasi estereotipada. 
Però, si ens hi parem a pensar una mica, 
l’indret amb més concentració d’ulleres no 
és una biblioteca fosca i tancada, no, sinó 
just el contrari: una platja oberta i lluminosa! 
Perquè, que no hi solem anar amb ulleres 
de sol? Que no hi sol haver, de tant en tant, 
aquelles ulleres de llarga vista blaves fixades 
a terra que, per un euro, ens permeten 
escrutar des de la costa l’horitzó marí a 
la recerca de vaixells? I, és clar, que no hi 
porteu les ulleres d’aigua per poder descobrir 
el món submarí?

57

Text: 
Martí Crespo



En aquest número ben estiuenc, doncs, us 
proposem de carregar la bossa amb tota 
mena d’ulleres per fer-les servir en un racó 
ben concret del quilomètric litoral marítim de 
la nostra ciutat. Agafeu el bus, el metro, el 
patinet o la bicicleta i baixeu fins a la platja 
de la Mar Bella, on hi ha un parell d’esculle-
res ideals per mirar de buscar-hi, ben equi-
pats amb ulleres i tub, flora i fauna marines. 
Ep, sempre que hi hagi bandera verda a la 
vista! L’avantatge d’aquest tram de platja de 
Barcelona és que, si no teniu gaire sort en 
la recerca sota l’aigua, ben a prop hi ha una 
opció alternativa més gratificant. Només cal 

canviar les ulleres d’aigua per les de sol i 
endinsar-se al Parc del Poblenou, que s’ai-
xeca just al darrere de la sorra.
Dissenyat durant els anys olímpics pels ar-
quitectes Manuel Ruisánchez i Xavier Ven-
drell sobre uns antics terrenys industrials, 
entre les seves dunes de sorra i pinedes 
podreu descobrir les restes d’un vaixell de 
bandera libanesa, l’Ashraf II, que havien 
estat durant molt de temps abandonades a 
la platja fins que es van reaprofitar com a 
elements singulars i ben destacats d’aquest 
espai verd. Vinga, a veure qui hi troba la xe-
meneia, la coberta, l’hèlix de bronze i el timó!

Si aquesta immersió —marítima i terrestre— 
us ha agradat, abans de plegar veles i tornar 
cap a casa us recomanem de fer un tomb 
per la Base Nàutica, una instal·lació munici-
pal (amb restaurant inclòs, va bé saber-ho!) 
situada exactament a les coordenades l = 
41º 23,8 ‘ N; L = 02º 13,4 ‘ W. Per mitjà de 
cursets durant l’any i casals d’estiu, el centre 
vol fomentar la cultura de platja i els esports 
nàutics entre infants i adults amb la pràctica 
del caiac, el catamarà, el kitesurf, el patí ca-
talà, el pàdel surf, el windsurf…
I si voleu que la jornada de sol i platja, a 
més d’intensa, sigui també memorable, 

cap a la rambla del Poblenou falta gent! 
Just a la part baixa hi ha El Tio Che, una 
orxateria centenària on, a més de refres-
car la gola i atipar-nos amb fartons, podem 
submergir-nos en la història de cinc gene-
racions d’una família provinent de la Nucia, 
prop de Benidorm, que va desembarcar a 
Barcelona el 1912 amb el propòsit de con-
tinuar la navegació cap a l’Argentina... Per 
sort nostra, al final es va plantar al cor del 
Poblenou amb les seves delícies de xufla.
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Al setembre tornen  
els clubs de lectura  
a l’Espai Culturista Sendak

CulturistaEspai Sendak

Tota la informació a espaiculturistasendak.cat

Quan la canalla 
dorm
Club de lectura per a adults. 
Per Gerard Segura
En aquest club de lectura llegirem 
aquells llibres que no permetries  
mai que els teus fills i filles 
descobrissin que llegeixes.

Club de lectura 
juvenil
Per a nois i noies  
a partir de 12 anys.  
Conduït per Marta Martí

Club de lectura 
infantil
Per a nens i nenes  
d’entre 9 i 11 anys.
Conduït per Marta Martí

Club de lectura  
en família
Per a infants i adults  
de 7 a 99 anys.  
Amb Gerard Segura
Una nova aposta per reivindicar que la 
majoria de llibres tenen moltes lectures 
i que, si es comparteixen, l’univers de 
l’adult i de l’infant es complementen 
amb totes les interpretacions.

NOVETAT!
Cada mes un llibre (narrativa, 
còmic…) per descobrir i una trobada 
per compartir, amplificar i enriquir 
l’experiència lectora a través de la 
conversa dirigida per la mediadora 
cultural, que guiarà els nens i nenes en 
l’anàlisi del text i en les seves connexions 
amb altres autors i obres literàries.



Bones idees

Ulleres 
màgiques

Per:  
Carla Marin

T’imagines com seria veure el món a través  
d’unes ulleres màgiques amb les quals poguessis fer  

desaparèixer part del que tens al davant? Unes ulleres  
selectives per bussejar en un mar ple de peixos o sense cap  
ni un, només depenent del color amb què ho vulguis veure.  

Missatges secrets, sorpreses, misteris... t’atreveixes a descobrir 
que allò que ara veus, pot ser que després ja no hi sigui?

Acetat o cel·lofana  
de color blau i vermell

Cinta 
adhesiva 

Paper  
blanc i negre

Sobre  
transparent

Fil  
o cordill

Cartó  
reciclat

Llapis o retoladors,  
vermell i blau (tipus cian)

Tisores

01. Dibuixa unes ulleres de bussejar 
sobre un tros de cartó reciclat i retalla 
la part interior. Fes el mateix amb el 
tub. 
02. Enganxa amb cordill el tub a les 
ulleres.
03. Per la part de darrere, col·loca 
el sobre transparent i enganxa’l amb 
cinta adhesiva pels costats i la part 
inferior.
04. Plega el paper de cel·lofana 
un parell de cops i ajusta’l a la mida 
del sobre, de manera que puguis 
intercanviar els filtres amb facilitat.

05. Ara només cal que dibuixis sobre 
un paper blanc amb color vermell i 
blau, i experimentis tu mateix el que 
passa quan mires a través d’un color 
o de l’altre.
I saps què passa si dibuixes o pintes 
amb blau i vermell sobre negre? Les 
ulleres es tornen boges i funcionen 
del revés! El filtre blau fa 
desaparèixer el vermell  
i el blau amaga el vermell.
Màgia, o no?

Necessitem: 

Més informació a  
elculturista.cat

Bric
olatge i m

anualit
ats

bric
oteca.net
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Ulleres,  
no palmeres!

Bones idees

39

Sí, aquesta vegada som literals, si el tema de la revista  
són les ulleres, la recepta era clara: ulleres de pasta de full 
per fer un berenar amb els amics i/o la família. En aquesta 

ocasió, hem optat per la versió fàcil, però si us agraden  
els reptes podeu provar de fer la pasta de full a casa. 

01. 
Esteneu un rectangle fet amb la pasta 
i amb el corró estireu-la fins a obtenir 
un gruix de 1/2 cm.
02. 
Pinteu la pasta per la part de dins amb 
el rovell d’ou batut i poseu-hi mel i 
canyella en pols.
03.  
Caragoleu cada costat de la làmina 
cap al mig, i deixeu-ho 15 minuts a la 
nevera.
04.  
Escalfeu el forn a 180º. Amb un 
ganivet, feu peces d’1 cm de gruix, 
torneu a pintar-les amb ou i poseu-hi 
una mica de mel pel damunt.

05.  
Col·loqueu-les en una safata folrada 
amb paper sulfurat deixant una 
separació entre elles.
06.  
Enforneu-les i coeu-les uns 15 o 20 
minuts. Després, gireu les ulleres amb 
una pala i deixeu-les coure uns 5 o 6 
minuts més. 
07.  
Quan estiguin rosses pels dos costats 
les podeu treure i deixar refredar. 

Necessitem: 

1 massa de pasta de full fresca o congelada (trobareu opcions  
sense gluten, veganes, etc.), mel, 1 rovell d’ou i canyella en pols

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

ENTREVISTA A

MIREIA SEGURA
Per: Borja Barbesà
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Mireia Segura L’entrevista

70

Com et defineixes professionalment? Quina paraula o paraules utilitzes?
Jo em defineixo com a mestra. És quelcom important. Soc naturòpata i d’ençà que 
vaig començar a treballar amb la vista vaig haver de canviar la paraula terapeuta per 
la de mestra. La feina que faig és molt més ensenyar que no pas fer algun tipus de 
teràpia. Ensenyar a la persona, donar-li eines perquè gairebé sigui ella mateixa la 
que es faci de terapeuta a si mateixa.

Aleshores no deus parlar de pacients.
Exacte, són alumnes. I aquest és un dels reptes. Aconseguir que la persona arribi 
amb actitud d’alumne, amb curiositat, amb voluntat d’aprendre i que agafi la respon-
sabilitat del propi procés. Sobretot en aspectes que relacionem amb la salut, estem 
molt acostumats a anar que ens ho facin, que ens proposin alguna cosa senzilla: 
prendre una pastilla, posar-nos unes ulleres i ja està. Hi ha persones que em diuen 
que tenen la vista millor des que s’han posat ulleres. I aleshores jo els pregunto si 
quan es treuen les ulleres hi veuen millor. I han de reconèixer que no, que hi veuen 
pitjor. Però sovint es té la idea que la vista ha millorat perquè es duen ulleres. 

Tot el que fa referència a la vista està molt relacionat amb el pensament. Els proble-
mes visuals moltes vegades estan lligats a pensaments erronis, des de pensaments 
molt senzills, de no saber definir una distància (allò està a tres metres, o a cinc), a 
altres pensaments més complexos. Però sempre està basat en un pensament erroni 
que és com un prejudici, un mal hàbit que hem de canviar.

Potser tenim una expectativa de com hem de veure les coses o de quin servei 
ens farà la vista i això fa que hi hagi dissonàncies amb el que experimentem.
Hem après d’alguna manera com si els ulls fossin una eina, com si no formessin part 
de nosaltres. Els ulls, la vista, són els grans desconeguts. Quan algú està malalt, 
al llit, descansa i fins i tot potser no menja. Deixem descansar el sistema digestiu, 

però en canvi ens posem a mirar la televisió o a llegir, com si els ulls no formessin 
part d’aquesta persona que està malalta i com si no necessitessin també aquest 
descans. 

Com arribes a interessar-te per la visió? No era el teu camp d’estudi en els teus 
inicis professionals, vens de la dansa.
Jo sempre m’he mogut en l’eix cos – moviment – salut. Però sí, venia del món de 
la dansa, tenia una escola, però allí ja començàvem a treballar l’educació postural 
per a ballarins quan tot això era encara força nou. Així doncs, ja tenia una certa cu-
riositat pel tema que relacionava la salut amb el moviment. Després vaig començar 
a treballar amb xiatsu, que és una pràctica germana de l’acupuntura. Aquesta és 
la meva formació bàsica com a naturòpata i amb la qual vaig estar treballant molts 
anys. Aquest treball em va ajudar a passar del que era el moviment extern al movi-
ment intern del cos humà, a conèixer la relació entre el que és cos físic, cos vital, cos 
emocional i cos mental, i a com aquesta relació és dinàmica, interactua.

Aleshores, practicant xiatsu, cada dia com a formació havíem de fer txikung per 
estar preparades físicament. Un dia, en acabar, em va semblar que hi veia millor. 
Era possible? I el professor em va dir que estàvem fent els exercicis per a la vista 
de txikung. Per a mi això va ser una revelació. Jo tenia problemes visuals, no re-
coneixia la gent pel carrer, però no podia dur ulleres perquè em feien mal els ulls, 
em ploraven. Així que no m’hi veia. I això va ser un descobriment que em va dur a 
decidir a fer reeducació visual per al meu propi benefici. Però en aquell moment, fa 
molts anys, a Catalunya amb prou feines no hi havia professionals del tema. Vaig a 
començar a treballar amb gent de fora, però l’enfocament era per millorar jo, no tenia 
intenció de dedicar-m’hi. Vaig començar a treballar amb tècniques molt diferents: 
amb una professora de txikung que treballava l’acupuntura en un hospital xinès, 

Un cop heu arribat al final d’aquest número segur que us heu 
fet un tip d’ulleres, de totes mides, colors i graduacions. Però 
quan apareix algun problema de vista el podem abordar de 
moltes maneres diferents. Conversant amb la Mireia Segura 
ens fa adonar que no parem prou esment als ulls, que la vista 
està més relacionada del que sovint ens pensem amb d’altres 
parts del cos i que conceptes com educació visual a poc a poc 
se’ns haurien de fer més familiars.   



Mireia Segura

amb un metge argentí que feia molts anys que es dedicava a la reeducació visual, 
amb uns italians que seguien el mètode Bates... Van ser un parell d’anys, fins que 
vaig millorar la meva vista. Aleshores em vaig adonar que quan jo impartia classes 
de txikung o feia xiatsu amb molta gent em començaven a demanar per aspectes de 
la vista. Vaig descobrir que hi havia una demanda, que hi havia un buit, no hi havia 
ningú que fes un treball holístic que inclogués la postura, l’alimentació i tot el que 
està relacionat amb la vista.

També va coincidir que em van demanar impartir cursos per a reeducadors visuals 
i em van donar un any de termini. Això va ser una oportunitat per començar a in-
vestigar i per anar donant forma al meu mètode. I aquí estic, són molts anys d’anar 
investigant i no s’acaba mai.

Com són les sessions amb els teus alumnes?
Quan mirem es mouen moltíssimes coses en els ulls, internament, a la musculatura, 
a nivell conscient, al coll... Així que primer necessito fer una valoració de cada per-
sona, detectar què no està funcionant bé. Dono molta importància al fet de prendre 
consciència. Després de detectar i assumir fets inconscients, com per exemple do-
nar molta prioritat a un ull en relació amb l’altre, proposo uns exercicis o uns jocs per 
anar equilibrant la visió dels dos ulls. A còpia d’anar practicant-ho, aquests canvis 
es van incorporant a la memòria corporal i arriba un dia que la persona ja adopta de 
manera inconscient la postura o gest desitjats. I tema resolt, llavors cal seguir per on 
la persona em guia, segons què va necessitant en cada moment.

En el cas dels infants, suposo que les seves famílies acudeixen a tu quan hi ha 
alguna dificultat, rarament com a prevenció.
Gairebé sempre venen quan ja hi ha alguna dificultat. Però no parlaria de prevenir, 
crec que el tema de la vista a poc a poc s’haurà d’anar integrant a l’escola. No és 
una qüestió de prevenció sinó d’educació. L’infant no té la visió desenvolupada del 
tot fins als 10 o 11 anys. Ell mateix, en el seu joc, va fent exercicis de desenvolu-
pament visual, va despertant la visió perifèrica, jugant amb el moviment aparent... 
Quan es produeix una dificultat visual, a vegades prové d’una situació emocional. Al 
principi de dedicar-me a això vaig descobrir que em venien molts nens fills de pares 
que s’acabaven de separar. Tots passem moments de dificultat a la vida, la qüestió 
és com tornem després a la normalitat, i si coneixes el cas potser consideres que a 
aquell infant no cal posar-li ulleres o que no cal posar-li’n unes amb tanta graduació. 
Potser podem acompanyar aquell infant perquè torni a recuperar allò que ha perdut 
degut a un període d’estrès o angoixa.

72



L’entrevista

Al llarg de l’entrevista estàs parlant de reeducació. El prefix re- implica que, 
poc o molt, hem estat mal educats prèviament?  
A la pàgina web tinc el terme reeducació però actualment faig servir educació visual, 
m’agrada més. Hi ha alguns nens que pot ser que no, però d’entrada partim de la 
idea que la persona hi veu bé. Fins que arriba un moment que alguna cosa del siste-
ma visual comença a no funcionar i s’enceta un cercle viciós: la persona, o l’infant, 
comença a mirar des de l’esforç, no hi veu bé, s’esforça més, hi ha més tensió... com 
més tensió hi ha pitjor s’hi veu... I aquesta persona es posa ulleres que l’ajuden a 
veure-hi perquè les ulleres van molt bé per poder veure-hi però no per millorar la vis-
ta. Per això és molt important anar trobant un camí de col·laboració entre diferents 
aproximacions: l’optometrista, és a dir qui fa ulleres, l’oftalmòleg i l’educador visual. 
Aquests àmbits ens hem d’anar coneixent. Fa vint anys, la gran majoria d’optome-
tristes graduaven al màxim. Ara, almenys a Catalunya, gairebé tots graduen una 
mica menys i això ve del fet de saber que la vista durant el dia canvia, no hi veiem 
tot el dia igual, al matí potser hi veiem una mica millor, però les ulleres són iguals tot 
el dia. Així doncs, escollir la graduació més alta o més baixa és una elecció, i com 
dic, actualment, ja es tendeix molt més a graduar a la baixa per no empènyer a usar 
graduacions més altes del que necessitem en segons quins moments del dia.

A vegades, degut a un accident, per exemple, es poden danyar les cervicals, quedar 
bloquejades. I hi ha una relació molt directa amb els ulls. Quan alguna articulació 
relacionada amb aquests queda rígida, els ulls perden mobilitat. Però els ulls hi ve-
uen bé perquè es mouen. Aleshores, una persona que ha patit un accident pot tenir 
un problema a les cervicals i hi veurà borrós. Podem posar-li ulleres si ho necessita, 
per sortir del pas, però alhora també caldrà començar a treballar les cervicals per 
recuperar mobilitat als ulls. I a l’inrevés: amb exercicis de moviment d’ulls, podem 
millorar problemes cervicals. Això és el que és fantàstic del cos humà, que podem 
treballar-hi des de moltes bandes.
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