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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

No hi ha cap adult ni cap infant que no somiï i que no tingui malsons: monstres que 
apareixen en llocs inesperats, perdre les dents, intentar cridar i no tenir veu… Els 
somnis ens modifiquen la realitat (i viceversa), tenen un efecte directe en la manera 
com ens llevem i enfoquem el dia. Amb l’edat van canviant, però les referències a 
la nostra infantesa no desapareixen. Freud explicava que en els somnis dels adults 
emergeixen impressions de la infància que la nostra memòria (desperta) no recorda, 
i és difícil detectar i classificar quines són aquestes imatges i referències. Segur que 
alguna vegada l’escenari en què es desenvolupa el vostre somni és casa els pares o 
l’entorn on havíeu viscut de petits. 
Els somnis i els malsons han estat un motor creatiu molt potent per a totes les 
disciplines artístiques i en totes les èpoques: el surrealisme n’és un clar exemple. 
S’explica que Dalí dormia amb una cullereta a la mà com a alarma per poder 
transcriure el que somiava. En aquest número hem tingut la sort de poder entrevistar 
Neil Gaiman, tot just ara que s’ha estrenat l’adaptació audiovisual de Sandman. 
Ell també es nodreix dels somnis (els seus i els dels seus fills) per a la creació 
literària. S’ha d’insistir i reivindicar més el poder que té el món oníric per despertar la 
creativitat, fer-nos créixer i guanyar autonomia. 
Des de fa alguns anys proliferen els llibres infantils en què els adults (pares, mares, 
avis i àvies, etc.) rescaten les criatures dels monstres i els malsons i acaben 
convertint-se en suposades guies per fer-hi front. Revisem una mica com s’enfocava 
la infantesa i els seus problemes en alguns clàssics recents i veurem infants més 
empoderats, com el protagonista d’Un malson al meu armari. Mayer ens presenta 
un nen absolutament sol a l’habitació, amb les seves pors i temors, i és ell mateix 
qui troba la solució. Quan els infants acampen allunyats de la vida adulta, afloren les 
millors ocurrències. Potser que reivindiquem més els monstres, doncs! 
Pareu atenció a aquest número perquè probablement arriben els mesos de més 
activitat cultural per a la família: festivals, estrenes, cicles temàtics, etc. Nosaltres, 
amb molta alegria, recuperem el Festival Culturista el 19 i 20 de novembre a la Nau 
Bostik. No hi falteu!

El Culturista
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El Festival Valentina celebrarà, del 20 al 23 d’octubre, el quart any d’activitats fa-
miliars centrades en els drets dels infants. Us animem a consultar la programació 
d’aquesta iniciativa d’Escena Poblenou que omplirà uns quants espais del barri de 
creativitat i talent. Per anar fent boca, aquests són dos dels espectacles que hi po-
dreu veure: 

Bichos de Pia Fraus
Pia Fraus, del llatí “una mentida amb bones intencions”, és una companyia brasilera 
amb més de quaranta anys de trajectòria i reconeixement internacional. La no-line-
alitat, el poc ús de la paraula, la força de les imatges i la relació titella-actor són els 
elements que caracteritzen les obres de la companyia. L’espectacle Bichos versa 
sobre l’acolorida fauna brasilera utilitzant imatges plàstiques, sons i coreografies.

Colorete Colorado de Personaje Personaje
Un contacontes travesti amb perspectiva intergeneracional, horitzontal, anticolonial 
i transfeminista dedicat a la canalla i a qui la cria. Una proposta que es tanca amb 
activitats lúdiques on tothom és convidat a participar. Un espectacle que parla del 
dolor des de la tendresa, que la reivindica; que ens empeny a superar el binarisme i 
tota la violència que comporta.
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ARTS ESCÈNIQUES

Proposta culturista / 01

Festival Valentina
Per: Clara Queralt

Uns quants espais del Poblenou
Del 20 al 23 d’octubre / Per a tots els públics

Consulteu-ne horaris i la programació a escenapoblenou.com
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CINC  CINC  
MANERES  MANERES  
D’INTRODUIR  D’INTRODUIR  
LA MÚSICA  LA MÚSICA  
A CASA A CASA 

Sabem que no hi ha fórmules 
úniques ni receptes màgiques 
però si algú et pot ajudar en 
aquest camí és L’Auditori

 ABONAMENT  ABONAMENT 
FAMILIAR! FAMILIAR! 
GAUDEIX DELS CONCERTS FAMILIARS GAUDEIX DELS CONCERTS FAMILIARS 
QUE VULGUIS DURANT UN ANY  QUE VULGUIS DURANT UN ANY  
I ESTALVIA’T FINS A UN 40%  I ESTALVIA’T FINS A UN 40%  
EN EL PREU DE LES ENTRADES!EN EL PREU DE LES ENTRADES!

Traieu la pols 
dels discos, 
escoltar 
música a casa 
és essencial!

11
Potser  
us fa 
vergonya  
o desafineu 
però  
canteu-los 
cançons. 

22
Accepteu  
que vulguin 
posar la 
mateixa cançó 
15 vegades, 
potser no us  
ho sembla però 
la repetició  
és positiva.

33
Aprofiteu  
el poder 
sensorial de 
la música per 
ballar, jugar, 
riure… 

44
Complementeu 
aquesta escolta 
amb algun 
directe de  
tant en tant,  
és fonamental!

55

T’oferim dues maneres d’aprofitar al 
màxim les nostres propostes amb 
l’abonament familiar de L’AUDITORI!auditori.cat

Els abonaments 
són per a 2, 3  
o 4 persones. 
Cada entrada  
et surt per 7€

Els abonaments 
són per a 2, 3  
o 4 persones. 
Cada entrada  
et surt per 6,5€

ESPECTACLESESPECTACLES ESPECTACLESESPECTACLES

--4040%%

NOVA TEMPORADA FAMILIAR  
2022-2023

ABONAMENTABONAMENT ABONAMENTABONAMENT

33 55
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Amb la tardor arriba la gran festa del dibuix de la ciutat de Barcelona de la mà de 
l’Icub i el Museu Picasso de Barcelona. Durant tot el cap de setmana (sí, ho heu 
llegit bé, aquest any s’amplia a dos dies!) artistes, il·lustradors, arquitectes i disse-
nyadors ens oferiran més de quaranta tallers originals i gratuïts per experimentar 
amb el dibuix. N’hi ha per a tots els gustos i edats, estaran repartits per tots els 
districtes i tots comparteixen l’abraçada com a leitmotiv.
A banda de l’ampliació d’horaris, una altra de les novetats és que enguany els 
tallers recuperen el format obert, és a dir, no cal reserva i us hi podeu incorporar en 
qualsevol moment (sempre que no estigui ple!). 
Entre les propostes hi haurà un taller per crear una abraçada il·lustrada en forma 
de corona, impartit per Mariona Cabassa (ha fet el cartell d’aquesta edició!); una 
crida de Lluís Cadafalch a formar una muntanya col·lectiva de pedres il·lustrades; 
aprendrem a guardar una abraçada en una capsa de llumins amb Pere Puig, o sim-
plement la farem ballar sota la batuta de Pedro Strukelj. I la llista d’artistes d’aques-
ta edició continua amb noms tan potents com Olga Capdevila, Teresa Rubio, Iera 
Delp, Xavi Bou i Xano Armenter, entre més.
No busqueu excuses, reserveu-vos un foradet a l’agenda i deixeu anar l’artista 
que dueu dins! 

Barcelona Dibuixa
Per: Vanessa Pérez

ARTS PLÀSTIQUES

Uns quants espais de la ciutat
22 i 23 d’octubre / Per a tots els públics / Entrada lliure

Consulteu-ne tota la programació a barcelona.cat/barcelonadibuixa
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A les societats contemporànies s’ha assumit erròniament que la música culta, 
col·loquialment anomenada música clàssica (no s’ha de confondre amb la música 
composta durant el classicisme) no pot resultar objecte de gaudi per als infants, 
tret que estiguin “ensinistrats correctament”. BaBeBra & Mozart és l’espectacle que 
ens ofereix el Servei Educatiu del Palau de la Música i adreçat precisament a na-
dons i petits de fins a cinc anys, en què es porta a terme una repassada dels tres 
principals estils de la música culta: el barroc, el classicisme i el romanticisme, de 
la mà d’il·lustres compositors com els que fa referència el títol amb les tres B de 
Bach, Beethoven i Brahms, i contemporanis seus com Haendel, Mozart i Schu-
mann. L’espectacle, dirigit per Marc Timón a l’arranjament musical, compositor de 
Castelló d’Empúries resident a Los Angeles, i Olga Cobos (CobosMika Company) 
a la direcció coreogràfica, ens planteja noves versions amb estètiques modernes 
de fragments d’obres del repertori habitual dels compositors esmentats, per apro-
ximar els més petits de la casa a la música instrumental centreeuropea de manera 
molt propera. Sis músics interdisciplinaris que toquen, canten i ballen ajudaran a 
despertar l’orella i la curiositat musical dels infants.

MÚSICA

BaBeBra & Mozart
Per: Joan Villarroya

Palau de la Música
29 i 30 d’octubre, 29 i 30 de desembre i 22 i 23 d’abril del 2023 a les 11 i 12.30 h

De 0 a 3 anys / 8 € infants -15 € adults
palaumusica.cat 

Proposta culturista / 03
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CINEMA

EL MEU PRIMER 
FESTIVAL 

Per: Olga Rodríguez

Uns quants espais de la ciutat
Del 5 al 20 de novembre
De 2 a 12 anys
Consulteu-ne horaris, preus i programació a primerfestivaldecine.com

El país convidat d’enguany és el Japó i, més enllà de l’animació reconeguda, se’n 
podran veure mostres de pel·lícules d’autor en què no falta la força visual, origina-
litat tècnica i narrativa, a més d’històries tendres i fascinants.

La secció Petits Experiments, juntament amb el festival L’Alternativa, ha preparat 
sessions que inclouen assajos tècnics tan interessants com De fusta, una anima-
ció en stop motion feta a partir de la talla d’un enorme tronc de fusta.

Si sou a Barcelona, les sessions es podran veure a la Filmoteca, als Cines Bosque, 
als Cines Verdi, als Cinemes Girona, a l’Institut Francès, al CCCB i a l’Auditori de 
Sant Martí. Podeu consultar les altres poblacions de Catalunya on hi haurà ses-
sions a la web del festival.

I no només això! També hi ha seccions dedicades als documentals, als talents 
locals, als clàssics... i una varietat no només de cinema, sinó també de tallers 
familiars, col·loquis i xerrades.

Aprofiteu aquests tres caps de setmana per viure el cinema de manera activa. No 
deixeu passar El Meu Primer Festival!

Vint sessions, set cinemes i més de cent pel·lícules formen la 15a edició d’El Meu 
Primer Festival, que torna de manera 100% presencial! Del 5 al 20 de novembre 
trobareu un festival de cinema creatiu i inèdit que té com a autèntics protagonistes 
els infants. Les sales de projecció recuperen el seu paper com a espai de trobada i 
d’experimentació del setè art donant un lloc central als petits de la casa. 

A més, tornen les votacions a la sala que decideixen els premis del públic i la par-
ticipació del jurat infantil, que és clau en la valoració de les pel·lícules candidates 
de la competició. Alguns dels títols més destacats que hem vist a la pantalla gran 
aquest any es van endur votacions molt favorables a l’edició anterior del festival.

Així doncs, si voleu anar a l’avantguarda del cinema familiar, aquest és el lloc on 
veure les primícies! La competició internacional de llargmetratges presenta films 
inèdits a casa nostra i té quatre finalistes. De l’edició d’enguany, us en podem 
avançar dos títols que participen en aquesta categoria. En primer lloc, el film neer-
landès Oink, que ens explica la història de la Babs i el seu nou porquet, que ha 
d’ensinistrar com si fos un gos. En segon lloc, Gabi, dels 8 als 13 anys, un film 
suec on acompanyem la Gabi en el seu camí cap a la pubertat i a qüestionar els 
rols de gènere i la llibertat de triar qui és.

Els curtmetratges també competeixen a El Meu Primer Festival, amb tres seccions 
depenent de l’edat recomanada: a partir de 2 anys, a partir de 4 anys i a partir de 7 
anys. Les peces que s’hi presenten són una tria del bo i millor que s’ha pogut veure 
en festivals de tot el món aquests darrers anys. De la categoria +4 us recomanem 
Cat and Moth, una comèdia sense diàlegs sobre un gat que no aconsegueix descan-
sar al lloc més tranquil de la casa. I de la categoria +7 us destaquem La reina dels 
renards, una història imaginativa i tendra sobre un grup de guineus i la seva reina.

I fora de competició trobem dues propostes amb l’element musical molt present. 
D’una banda, la preestrena de Yuku i la flor de l’Himàlaia. I, d’una altra, un ci-
ne-concert on el compositor i multiinstrumentista Nicolas Stoica presentarà cinc 
pel·lícules a la llum de les estrelles amb l’espectacle Clar de lluna.
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Deixar llibres a l’abast, crear racons de lectura, dur-los a la biblioteca... Qui més qui 
menys, tots anem fent mans i mànigues per aconseguir que les criatures llegeixin i, 
de retruc, escriguin. Però, i si fos la dansa una via potent per donar embranzida a 
aquests aprenentatges?

El llenguatge neix del cos i, si el movem, el predisposem a estar en bona forma, fins 
i tot per realitzar accions com dir o escriure una frase. Si caminar desperta la creati-
vitat, imagineu-vos què pot arribar a fer la dansa!

Amb aquest títol que sembla sortit d’una classe de llengua d’EGB, el prestigiós tàn-
dem CondeGalí B.L. ens proposa un taller-espectacle intergeneracional, fruit de la 
seva investigació, per explorar en família aquestes connexions. No us el deixeu es-
capar i... ja sabeu, menys fitxes i més perreo! 

16

DANSA / TALLER

Proposta culturista / 05

Subjecte - verb - predicat  
Condegalí B.L.

Per: Gemma Esteban

La Caldera
5 de novembre a les 18 h

De 8 a 12 anys amb adults
5 €

lacaldera.info
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El 4 de novembre arrenca la sisena Setmana de l’Àlbum a Barcelona, el 9 a Almería i 
l’11 a Madrid. El tema d’enguany és “L’espai imaginat” i donarà peu a una llarga llista 
de propostes presencials i virtuals per a totes les franges d’edat: infantil, familiar, per 
a adults i per a públic professional. Això sí, sempre relacionades amb l’àlbum il·lus-
trat. Es parlarà de les imatges que ocupen les dobles pàgines, de com agafen l’espai 
els llibres que s’obren per fer una lectura tridimensional, hi haurà activitats per jugar 
amb els espais que es creen dins i fora de l’àlbum… I, tot això, amb la complicitat de 
llibreries, biblioteques i escoles. 

La programació familiar s’inaugurarà davant la Biblioteca de Nou Barris el 5 de no-
vembre al matí amb espais de lectura, joc i experimentació a partir d’una bona selec-
ció de llibres per a l’ocasió. Mireu-vos bé el programa perquè hi trobareu tallers d’es-
criptura i creació literària per a infants, narració i lectura de contes, experimentació 
amb la il·lustració a partir d’un taller de serigrafia, contes musicats, reflexió filosòfica 
a partir de textos i il·lustracions de Javier Sáez Castán i Manuel Marsol. Com veieu, 
l’agenda és infinita!

Per acabar, una menció especial al cartell d’aquest any, obra de Sonia Pulido. Us 
recomanem que doneu una ullada a la trajectòria d’aquesta il·lustradora.

18

LITERATURA 

Proposta culturista / 06

La Setmana de l’Àlbum
Per: Infraganti

Uns quants espais de la ciutat / Del 4 al 13 de novembre
Per a tots els públics / Consulteu-ne tota la programació a webdelalbum.org
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ARTS ESCÈNIQUES 

EL PETIT
Per: Olga Rodríguez

L’Autèntica, Fabra i Coats, Mercat de les Flors, SAT! Teatre
Del 12 al 27 de novembre
De 0 a 5 anys
Consulteu-ne tota la programció a elpetit.cat

i l’ha transformada en una experiència sensorial i interactiva on els infants de 0 a 
2 anys estan convidats a entrar, relacionar-se i sentir els elements de l’espectacle.

Dins l’escenari es genera un entorn ple de música en directe, poesia visual i movi-
ment que fa d’Univers un viatge singular i evocador per a tots els participants. El 
20 de novembre se’n faran les dues úniques sessions al SAT! Teatre. Reserveu-vos 
la data!

No podem acabar aquesta ressenya sense recomanar-vos aquest fascinant espec-
tacle amb elements de circ. La companyia finlandesa Portmanteau combina el circ 
contemporani amb les arts visuals i la dansa. En aquesta ocasió, els dies 26 i 27 de 
novembre arriba al Mercat de les Flors Piste, piste, piste (Punt, punt, punt), un 
espectacle basat en el llibre Três pontinhos de Mario Vale.

El senzill i alhora genial plantejament de l’ús dels punts per generar una història 
que dona llibertat a la imaginació, combinat amb la curiosa manera d’utilitzar els 
retroprojectors, fa de Piste, piste, piste un espectacle visual únic.

El Petit surt del cau un any més per tornar a alimentar-nos amb curiositat, esperit 
crític, creativitat, comunicació i joc.

Del 12 al 27 de novembre, la mostra d’arts en viu per a la primera infància elPetit 
torna a deu localitats catalanes. A més de Barcelona, ciutats com Sabadell, Sant 
Cugat, Granollers i Sant Esteve Sesrovires gaudiran d’espectacles locals i inter-
nacionals que reuneixen les millors propostes artístiques en directe del moment. 
En aquest marc també se celebrarà el VII Encontre Internacional d’Arts per a la 
(Primera) Infància, per a artistes i professionals del sector.

Amb el lema “L’art ens alimenta i ens fa créixer”, elPetit selecciona des del 2005 es-
pectacles pensats per a infants sense deixar de banda la necessitat dels adults de 
reconnectar amb un llenguatge que ens nodreix. Per anar obrint boca, us portem la 
nostra selecció culturista dels espectacles del festival.

Què és això?, o dit en danès Hvad er det?, és la pregunta que impulsa el motor 
de la fascinació. La companyia Aaben Dans explora el cos i l’espai a través del mo-
viment i la dansa amb aquest espectacle que mostra el desenvolupament gràcies 
al poder de la curiositat.

La funció comença amb un escenari de feltre gris que amaga una sèrie de secrets. 
A poc a poc, colors, formes i textures van apareixent per sorpresa a mesura que els 
protagonistes hi juguen i interactuen. Redescobriu el poder de la curiositat els dies 
13 i 16 de novembre al SAT! Teatre.

Música, moviment, teatre i veu són els quatre pilars en què es basa la producció 
d’Inspira Teatre. Després de guanyar el premi Fetén al millor espectacle per a la pe-
tita infància arriba Sotabosc, una peça de creació col·lectiva, amb mirada femenina 
i respectuosa. Un joc continu de textures i formes que reflecteix la transformació 
constant de la vida.

L’escenari d’aquesta transformació és el bosc, un espai de meravella, exploració 
i joc on trobarem amigues en les plantes i els animals i toparem amb tresors que 
podrem sentir, olorar, escoltar, tastar i mirar. Si us acosteu al SAT! Teatre el 19 de 
novembre podreu sentir la màgia del bosc viu amb tots els sentits.

A l’univers hi ha una dansa perpètua entre cossos i energies: una adaptació cons-
tant entre els seus habitants. La companyia Engruna Teatre ha agafat aquesta idea 
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Quantes estones heu passat imaginant històries amb les nines, els playmobils, els 
legos,...? Fent-los cases ideals, triant-los les famílies i els amics, tot fent els guions 
de la seva vida, que per uns moments també vivíem com si fos la nostra? 

Xesca Salvà, escenògrafa i performer, ens proposa quatre cases per jugar-hi. En 
realitat són quatre experiències de quinze minuts cadascuna en què, a través del 
joc i les veus enregistrades de dones, podrem introduir-nos i conversar sobre te-
màtiques actuals en relació amb l’habitatge i la soledat, a més de fictícies com les 
cases encantades.

En grups reduïts jugarem a cases de nines i farem construccions, mentre que uns 
auriculars ens guiaran per històries de vida diverses, mons que cocrearem i potser 
transformarem amb el diàleg i la nostra imaginació.

Fidel a l’esperit originari del Festival IF –“I si tot allò que ens envolta fos també 
una altra cosa?”–, la Xesca ens convida a qüestionar la realitat actual i a usar la 
imaginació per trobar alternatives millors. Perquè cal no oblidar que tot allò que la 
humanitat ha creat, primer ha estat imaginat.

22

ARTS ESCÈNIQUES 

Proposta culturista / 08

Cases (xKids), Xesca Salvà
Per: Sandra Carrau

Mercat de les Flors
12, 13, 19 i 20 de novembre a les 11, 12, 13, 14 i 17 h / Familiar / 3 €

mercatflors.cat

DE BARCELONA

FESTIVAL
CULTURISTA 

NAU BOSTIKNAU BOSTIK
Carrer Ferran Turné, 11 
08027 Barcelona

19-20/11/2219-20/11/22

Organitza:

LA  
CULTURA

LLUEIX
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LITERATURA

FLIC  
FESTIVAL
Per: Vanessa Pérez

Disseny Hub Barcelona
19 i 20 de novembre
Per a tots els públics
Consulteu-ne preus i la programació a flicfestival.com

A aquestes altures, que el FLIC s’ha convertit en tot un clàssic de la 
tardor cultural ja no es pot posar en dubte. L’avalen dotze edicions i una 
renovació constant per alçar-se com el festival referent de literatura i art 
a casa nostra.

La cita és al Disseny Hub Barcelona els dies 19 i 20 de novembre. Prepa-
reu-vos per (des)ordenar l’univers literari de petits i grans amb fins a qua-
tre propostes, una quarantena de llibres, tallers i, és clar, amb l’ànima del 
festival: unes noves Experiències Literàries on les famílies teniu molt a dir!

Encara no sabeu què són les Experiències Literàries del FLIC? Són el 
circuit d’instal·lacions de joc i literatura del festival i enguany es destaca la 
proposta (des)ORDRES, realitzada en col·laboració amb el Consorci de 
Biblioteques de Barcelona, i també el Clàssic del Flic més votat pel públic.

Experiències Literàries a banda, també hi podreu trobar tallers de cre-
ació; un espectacle participatiu conduït per la il·lustradora Júlia Solans, 
Veig, Veig Show; i l’espai de descoberta literària per als més menuts, el 
Fliquets (0-4 anys).

Ah! I no us perdeu la Fira del Flic! L’accés és lliure i gratuït, amb parades 
d’il·lustradors i llibres a dojo.

Ja ho sabeu, un cap de setmana ideal per elogiar els llibres i les estones 
compartides en família. I nosaltres, és clar, ens hi deixarem caure!
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A Sant Andreu entrarem en un espiral performàtic i poètic, inspirat en els trànsits 
de la vida i els nostres destins, en constant transformació. Parlem de Spiralis, un 
espectacle multidisciplinari de la Cia. Bool que, a través de la dansa, les acrobàcies, 
la manipulació d’objectes i fins i tot l’escultura ens portarà a un món ple de camins 
que de vegades ens acosten i unes altres ens separen.

Dos cossos, dues energies en moviment, construeixen en directe una escultura de 
ferro de grans dimensions. La manipulen i es deixen manipular, entren en l’espiral del 
temps i s’hi deixen perdre, hi juguen, en surten. I, tot, en un ambient poètic, harmònic 
i emotiu que ens aflorarà tot un món de sensacions.

Entrem a l’espiral?

© Ana Cervera Domínguez
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Spiralis 
Cia Bool

Per: Clara Drudis

SAT! Teatre
27 de novembre a les 12 i 17.30 h

A partir de 3 anys 
10 €

sat-teatre.cat
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menuts

Per: Marta Gil
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Si no sou com en Pere sense por, segur que més d’una nit us heu tapat el cap 
amb el llençol mirant de protegir-vos d’algun ésser terrorífic que, amagat sota el 
llit o dins l’armari de l’habitació, us ha volgut privar del son. Això és precisament el 
que fa el petit protagonista d’aquest conte amb tot un seguit de rituals que, segur, 
molts de vosaltres reconeixereu i amb un arsenal de joguines que fan més por que 
el mateix malson. Però arriba un dia en què el nen ja no pot més i pren una decisió. 
Us atreviu a descobrir què passa quan encén el llum?

Un conte de Mercer Mayer publicat els anys 1960 que es va fer molt popular ales-
hores i que Kalandraka va reeditar fa un parell d’anys; una història per exorcitzar la 
por a l’hora d’anar a dormir: la por de la foscor de l’habitació, dels armaris oberts o 
tancats i dels monstres que tantes nits, insistentment, ens venen a destorbar el son.

Un malson al meu armari
Mercer Mayer

Kalandraka

LLIBRE
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Per als més petits, l’hora d’anar a dormir és un ritual important. És un dels hàbits, 
de vegades, dificil d’instaurar, però que té una màgia especial. La nocturnitat, el 
petit llum encès per fer fora les pors, el petó de bona nit i el conte (en el meu cas 
era imprescindible) que et feia caure les parpelles fins a l’entreson abans del son 
profund. Els contes són un bon mitjà per adormir els petits. 

Aquest àlbum il·lustrat té uns colors brillants que contrasten amb la foscor de la nit 
i un traçat clàssic que em recorda les inoblidables il·lustracions de Helen Oxenbury. 
L’autora japonesa Hachie Sattori ens acompanya des del primer bona nit que diem 
a la família fins al més profund dels somnis. 

Buenas noches, mundo
Sachie Hattori

Pastel de luna

Per: Laura Bernis
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A la Sally, una osseta de peluix, l’han abandonat al mig del bosc. Intentant trobar el 
camí de tornada, coneix un grup peculiar (i molt entranyable) de personatges que li 
ofereixen ajuda a canvi que ella els ajudi primer a solucionar un greu problema: casa 
seva s’ha tornat peluda. 

Una història senzilla plena de fantasia i cert surrealisme, pensada per a públic adult 
però que enganxa lectors de totes les edats. I això s’aconsegueix gràcies a l’estil dels 
dibuixos, al to de la narració i a l’humor. Un relat tendre i sorprenent, sense sucre ni 
ornaments.

Les vinyetes estan fetes amb aquarel·la i tenen un estil clàssic, de còmic antic, que 
encaixa molt bé amb la història. L’autor, Robert Goodin, bregat en l’animació (Rugrats, 
i American Dad!, per exemple), aconsegueix un còmic tan simpàtic com anàrquic. 
Una raresa molt recomanable! 

Los Kurdles
Robert Goodin

Ediciones La Cúpula

Per: Luz Verdaguer
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Vas a treballar. Cada dia. Sens falta. Un dia. I un altre. I un altre… Treballes més 
que ningú, però ningú t’ho reconeix. Al cap i a la fi, no ets com els altres. Ets dife-
rent, aquest no és el teu lloc. Ni tan sols els agrades, més aviat els fas fàstic. I, tot i 
això, continues anant a treballar. Un dia. I un altre. Cada dia. Sens falta…

És una vida que sembla un malson. Per sort, només és un malson... oi?

Com en els seus altres llibres, Shaun Tan ens regala una història a mig camí entre 
la imaginació i la realitat. Imatges que parlen per si soles (en aquest cas, un text 
mínim que ens ajuda a dibuixar millor el personatge que dona títol al llibre) per 
descriure’ns un món que… no, no és el nostre. Només és un malson. Oi?

Cigarra
Shaun Tan

Barbara Fiore Editora

Per: Pepon Meneses
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La E és d’Edward, que vivia en una vella mansió que anomenà Casa Elefant, on 
tenia una biblioteca amb 25.000 llibres i desenes de gats, amb milers d’objectes 
esfèrics, sempre embolcallat en un abric de pell.

El 1963 va escriure i il·lustrar aquest relat alfabètic, en forma de microhistòries 
sinistres (una per a cada lletra) on els protagonistes són infants a punt de morir de 
les maneres més rocambolesques. Les il·lustracions, fetes amb ploma i tinta negra, 
remeten als gravats del seu idolatrat Doré i traspuen un enginyós sentit de l’humor 
que es basa en el to macabre. Aquest petit llibre encisarà els infants i els adults 
amants de les narracions gòtiques, dels personatges sensibles i romànticament 
malaltissos. En definitiva, meravellarà tot aquell qui cregui, com l’Edward Gorey, 
que el món és un lloc insegur on pot passar de tot, fint i tot les coses més temibles 
i impensables. 

La G és de Gorey, que va imaginar la mort de desenes d’infants per poder viure 
entre fantasmes.

La colla mata-degolla
Edward Gorey
Angle Editorial

Per: Aitor Martos
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En algun moment segur que ja us havíem parlat de les germanes Fleta Mallol, 
colombianes amb arrels catalanes. No n’hi ha per a menys, en cantem les virtuts 
a tothom perquè a tot arreu han de conèixer i gaudir la vintena llarga de cançons 
irresistibles que van despatxar durant la primera meitat dels anys setanta. Entre 
elles, la que aquest cop ve al cas, amb un títol tan explícit i escaient com “Pesadi-
lla”. La introducció instrumental ens posa de bon començament en disposició de 
remenar malucs i d’una manera ben lluminosa que sembla trair les expectatives del 
títol. I és que és una de les gràcies de la cançó. La lletra planteja un escenari de 
malson, com de conte gòtic des del primer vers (“Son las doce de la noche y en el 
pueblo no hay tranquilidad. Los fantasmas vagan y una tiniebla cubre la ciudad”) 
mentre nosaltres, oients ballarucs, gaudim amb el pop tropical i dolç que surt dels 
altaveus. Per si en teníem algun dubte i hi havia reticents, les frases de la tornada 
ens insten també a ballar, a colonitzar el malson i la nit i esprémer-la abans no arribi 
la llum de l’alba. Una curiosa i feliç manera de fer-nos veure que, de vegades, les 
coses terrorífiques i les festives no tenen els límits ben clars. 

“Pesadilla”
Elia y Elizabeth, 1973

Per: Borja Barbesà

MÚSICA



40 41

Selecció culturista / 07

40

Billie Eilish ha demostrat que es pot ser una superestrella de la música i alhora 
romandre enigmàtica. No ho diem només pel seu vestuari o pentinats. Malgrat la 
seva ingent exposició mediàtica, la californiana cultiva un tarannà lleugerament 
fosc i esquiu. Sovint, quan la veiem en un esdeveniment o en una sessió de fotos, 
sembla que el cap el té a una altra banda. I és que Eilish sempre ha estat molt con-
nectada amb aquesta “altra banda”. El seu primer disc ja es deia When we all fall 
asleep, where do we go? (Quan tots ens adormim, on anem?) i sovint a les seves 
cançons fa referència a la seva connexió amb el món dels somnis. A “Everything I 
wanted”, una de les seves peces més celebrades, descriu un malson espantós que 
va tenir en el qual es moria i, per si no fos prou terrible, s’adonava que a ningú de 
la seva vida li importava gens, fans inclosos. Per sort, la cançó també relata que 
quan es va despertar tenia al seu costat algú molt especial (el seu germà Finneas, 
segons s’ha sabut) que li deia que sempre li faria costat. De totes maneres, una 
prova més que les grans ídols del pop, com qualsevol ésser humà, també tenen 
inseguretats, que conviure amb la fama no és gens fàcil i que tot plegat envaeix el 
territori dels somnis, els malsons i, de retruc, les cançons. 

“Everything I wanted”
Billie Eilish 

2019

Per: Borja Barbesà 

MÚSICA
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Malson abans  
de Nadal 

1993
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Aquest vostre professor, que tot 
i ja tenir una edat encara evita 
de mirar pel·lícules de por per no 
haver de patir malsons nocturns, 
no us recomanaria mai cap film 
de terror. I encara menys a la 
canalla. Però si al darrere hi ha 
un nom com Tim Burton, una 
aplicació encertada (i primeren-
ca en una gran producció) de la 
tècnica de l’stop-motion i, sobre-
tot, un argument enginyós com 
el de Malson abans de Nadal 
(1993), parlem-ne! Perquè no 
em direu que plantejar les grans 

celebracions anuals com pobles 
on els habitants s’encarreguen 
de preparar-les cada any no és 
potent! A mi, de fet, em dispara 
la imaginació i em fa pensar què 
hauria passat si el director i pro-
ductor més gòtic de Hollywood, 
Tim Burton, hagués tingut arrels 
catalanes: al costat del poble 
Halloween, del poble Nadal i del 
poble Pasqua, a Malson abans 
de Nadal, també hi hauria hagut 
el poble del Tió, amb tot de caga-
ners treballant-hi? Per pensar-hi!  

47

Com que les excepcions no van 
mai soles, aquí en teniu una 
altra, va! El director anglès Ni-
colas Roeg, amb La maledicció 
de les bruixes (1990), va tenir 
l’encert d’adaptar la novel·la Les 
bruixes, del sempre enginyós i 
brillant Roald Dahl, al cel·luloi-
de. I no sols això: també la va 
encertar, de ple, donant tot el 
protagonisme a l’actriu Anjelica 
Houston, convertida des d’ales-
hores, gràcies al seu paper 
magnífic, en una de les bruixes 
més recordades de la història 

del cinema, amb una capacitat 
sensacional per transformar els 
nens adorables… en ratolins! 
D’ensurts, al film, n’hi ha a dojo, 
però sens dubte el detall més 
misteriós (i un puntet terrorífic) 
és que l’impulsor i productor del 
projecte, Jim Henson (sí, el cre-
ador de Barri Sèsam, The Mup-
pet Show, Fraggle Rock i uns 
quants mites més de la petita 
pantalla), es va morir una set-
mana abans de l’estrena. Aix…

La maledicció  
de les bruixes   

1990
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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.

PER:PER:

Gabinet
curiositats 

dede



Etimològicament, el malson ve de l’efecte d’un 
menjar pesat. En català només fem esment al malestar 

que experimentem quan anem a dormir amb la panxa massa 
plena, però en el cas del castellà la cosa és més literal i d’aquí van 

néixer les pesadillas. Unes altres cultures han explicat els malsons amb 
històries més fantàstiques. A l’antiguitat, on ara hi ha els països de tradició 

germànica, es pensava que un petit esperit demoníac venia cada nit i es posava 
sobre el ventre d’aquelles persones que havien endrapat massa i els produïa un 

malestar desagradable. Aquest esperit es deia mare i 
d’aquí prové la veu nightmare de l’anglès o l’Albtraum 

de l’alemany, que van crear un neologisme de l’època 
unint el nom de la bestiola diabòlica i la nit, en alemany 
anomenat Alb o Alp. 
Per trobar-hi explicació científica hauran de passar un bon 
grapat d’anys fins al segle xix. En termes psicològics, els 
malsons tenen la funció de mostrar-nos la nostra ombra 
des de l’inconscient, tot allò que rebutgem de nosaltres 
mateixos. A vegades els malsons es poden repetir perquè 
ens ensenyen comportaments nostres que no volem 
veure quan estem despertes. 
Els antics ja utilitzaven els somnis i l’inconscient per 
gestionar la seva vida, preveure fets que es repetien (com 
crescudes de rius i collites) i al final del xix Sigmund 
Freud va desenvolupar tot un tractat de psicoanàlisi en 
què aprofundia sobre la significació d’aquest món oníric.

La tribu nadiua nord-americana 
dels OJIBWA construïa atrapasom-
nis per protegir les criatures dels 
malsons. Es feien amb una estruc-
tura circular feta de fibres vegetals 
coberta per una xarxa i decorats 
amb uns penjolls de plomes i 
amulets. Creien que un malson 
quedava atrapat a la xarxa i que es 
fonia amb el primer raig de llum 
de l’albada, i que aquells somnis 
que no es recorden s’havien esvaït 
lentament plomes avall.

Salvador Dalí va ser un dels 
més grans exponents del surrea-
lisme al món. El museu que ell 
mateix va idear, dissenyar i fer 
construir a la seva ciutat natal, 
Figueres, és un lloc on la seva 
essència pren forma i traspassa 
els quadres i obres. Cada any 
milers de visitants s’hi acosten 
per conèixer què volia comunicar 
amb tot l’univers que va crear. 
Quan mirem un dels seus 
quadres ens pot costar entendre 
què representa o què vol dir i, 
per això, us recomanem que, si 
hi aneu, us acompanyi algú que 
us pugui guiar entre els quadres, 
perquè l’experiència no tindrà 
res a veure! És com posar-se unes 
ulleres i de cop veure-ho tot més 
clar. www.salvador-dali.org

E L SE L S

FES UN  
ATRAPASOMNIS  

A CASA!QUÈ SÓN?

SONSMAL

Necessites:Necessites:

VISITA EL 
SURREALISME

Folra el cèrcol amb els materials que tinguis (llana, 
cordill, tela...) aplicant-hi una línia de silicona líquida 
per fixar-ho bé.
Per fer la xarxa –que és com una mena de teranyina–, 
talla un tros ben llarg de la llana o cordill de 180 cm. 
Ara has de crear un quadrat amb nusos dins el cèrcol 
lligant-lo ben ferm als seus vèrtexs i procurant que 
quedin tots els costats iguals. Un cop tens el quadrat, 
n’has de fer un altre integrant els vèrtexs del segon 
quadrat dins els costats del primer, de manera que 
quedi una estrella de vuit puntes.
A partir de l’estrella, ves configurant la teranyina 
unint trossos de llana o cordill d’una banda a l’altra. 
En aquest moment pots incorporar-hi boles de fusta 
de fer collarets o altres decoracions.
Quan ja hagis acabat la part que atraparà els teus 
malsons, fes la part bonica per on fluiran els teus 
somnis agradables! Lliga els cordills amb les plomes, 
teles o llanes a l’extrem inferior del cèrcol. El pots 
acabar de personalitzar com a tu t’agradi més!
Finalment, fes un llaç al cèrcol amb la llana o el 
cordill a l’extrem oposat on has posat les plomes per 
poder-lo penjar. Ara sí, ja el pots col·locar sobre el 
capçal del llit i dormir com un soc!

En el món de l’art, després de la creació de la psicoanàlisi freudiana, neix un moviment dins 
les avantguardes que explora el pensament com a font d’inspiració artística. L’expressió 
del subconscient manifestat en somnis i malsons és el centre d’aquest nou corrent: el 
surrealisme. Són molts i variats els artistes que representen el seu imaginari inconscient 
a les seves obres. Personatges que formen part de la cultura popular com Frankenstein 
de Mary Shelley són fruit d’un malson de l’autora. Creadors 
com els compositors Erik Satie i Edgard Varèse, cineastes com 
Luis Buñuel i Jean-Luc Godard i pintors com Salvador Dalí i 
la catalana exiliada a Mèxic Remedios Varo van trobar en el 
surrealisme la manera de canalitzar les seves ombres. 

EL MÓN ONÍRIC I L’ART

A CONSTRUIR!

EL MALSON de FUSLI

UN CÈRCOL. Pot ser 

qualsevol estructura circular 

que tinguis (braçalet, un tros 

de filferro, una joguina, etc.)

SILICONA 
LÍQUIDA

ALGUN PENJOLL 
QUE NO FACIS 

SERVIR O AMULET

PLOMES, CINTES, 

CORDILLS, TELES, 
LLANA...TISORES
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Joguines
Per: 

Ginesta Llorca
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Des de Moonie ens presenten un 
os de peluix d’allò més agradable. 
Els sons que emet són gravats en 
llocs tan naturals com les muntan-
yes Tatra, el ventre de la mare o el 
mar Bàltic. El volum és ajustable i 
també canta una cançó de bressol. 
Més enllà del món sonor, té un llum 
que s’il·lumina quan el bebè plora i 
l’ajuda a calmar-se. Impossible tenir 
malsons amb un os de peluix com 
aquest...

Sand
moonie.eu

Qui no té monstres? Potser fins i 
tot alguns amb el seu cap, el seu 
tronc i les seves cames. Però, aler-
ta! De combinacions, n’hi pot haver 
moltíssimes. Aquesta vegada no es 
tracta de foragitar els monstres, sinó 
d’estar atents als daus i procurar 
crear-ne el màxim nombre possible 
amb les premisses donades. A més, 
el joc de Londji ofereix tres nivells de 
dificultat. Preparats?

Els meus  
monstres

londji.com 

02

La nit és fosca i acull horrors. No cal 
que s’acosti l’hivern per jugar amb el 
joc d’ombres de Kikkerland. Inclou 
trenta-sis targetes d’animals i una 
làmpada de llum USB. Es tracta de 
fer ombres dels animals que et sug-
gereixen les cartes i que la resta de 
participants els endevinin. Podeu uti-
litzar les mans, objectes que trobeu 
per casa, qualsevol part del cos... La 
imaginació al poder!

Joc d’ombres
kikkerland.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



6160

Dels malsons, ningú no se n’escapa.  
De petit no saps gaire d’on venen;  

de gran dedueixes que les preocupacions 
quotidianes s’amaguen en un racó fosc del cervell 

i surten a passejar a mitjanit. Segons la tradició 
catalana, els malsons prenen la forma  
de la Pesanta, una criatura de la mida  

d’un ca que entra a les cases de nit i s’estira sobre el 
pit d’aquells que dormen... Imaginau-vos  

les conseqüències de tenir un pes asfixiant,  
el mal respirar, aixecar-te cansat: un malson, vaja! 

De petita em deien que no menjàs meló  
per sopar, que no mirés pel·lícules de por  
o que no llegís històries de fantasmes…  

però estic convençuda que els malsons neixen  
de terrors més primigenis que ens afecten a tots 

de la mateixa manera. Diuen que els malsons més 
típics i tòpics són els de caure (ai, aquella sensació 

tan real!), aquells en què algú et persegueix  
(i no veus qui és, quina angoixa!) o el de les dents 

que et cauen (puc assegurar que l’he patit i és  
com si tinguessis la boca plena de pedres!).  

Horreur.

Per evitar les visites de la Pesanta, les preocupacions 
laborals o els monstres que ens espien des de la 

foscor, aquí teniu una selecció de remeis… de somni!

Per: Pema Maymó

Imprescindible per a un son profund i relaxant: el matalàs! Ningú es vol aixecar 
amb mal d’esquena i la sensació de no haver descansat. Aquests matalassets de 
fibra natural de la marca Tensira són ideals. De disseny nòrdic i fabricats a mà a 
Guinea, són fets 100% de cotó en telers tradicionals del país africà. 

Aquesta marca fundada el 2010 per la parella formada per una finlandesa i un 
guineà promou la producció sostenible, el respecte pel medi i les persones i un 
entorn laboral just i segur per al centenar de treballadors, i alhora posa en relleu 
l’artesania africana. Com ens agraden les iniciatives que lluiten contra els estralls 
de la globalització! 

tensira.com

1. 
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Si el matalàs és un imprescindible, 
encara ho és més la manteta. Una 
manta suposa un refugi segur. Una 
manta és com una petita casa per 
amagar-se en cas que apareguin 
monstres a l’habitació. Qui és davall 
d’una manta no veu què passa fora… 
i se sent seguríssim i protegit! 

Hem trobat la manta ideal, de la mar-
ca danesa Fabulous Goose (per què 
en saben tant, els nòrdics?!): cotó or-
gànic raspallat, d’una suavitat excep-
cional, càlida, comfortable… Té tots 
els ingredients per calmar i relaxar 
qui s’hi embolica! No deixa traspas-
sar ni un malson! Ideal per a nadons 
i nins petits, però pensada per als 
pares que volen un disseny sofisticat 
quan es tapen els peus per mirar la 
tele al sofà! 

fabgoose.com

2. 3.
En cas que un matalàs comodíssim 
i una manteta càlida no siguin sufici-
ents per convèncer els més petits de 
ca vostra que els malsons no els visi-
taran, tenim el recurs infal·lible i defi-
nitiu: una llanterna per emprar en cas 
de sospita de monstre a l’habitació o 
a la finestra. 

Ja sabeu com ens agrada tot el que 
presenta la marca danesa Liewood. 
Els seus productes són d’una quali-
tat excepcional i el disseny –senzill, 
però amb una estètica exigent i uns 
acabats rodons– ens té enamorats 
sobretot per la seva tria d’una gam-
ma de colors inconfusibles. A part 
d’espantar malsons, la llanterna és 
un recurs fantàstic per fomentar la 
imaginació i l’aventura. I amb tots els 
detalls importants tinguts en compte: 
feta de silicona per evitar trencadis-
ses inesperades i amb una corretja 
per assegurar-se que els exploradors 
de la nit no la perdran enmig de les 
seves peripècies!  

liewood.com
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Per la ciutat

EL SECRET MÉS 
BEN GUARDAT  
DEL GUINARDÓ

66 67

Text: 
Martí Crespo



Coneixeu algú del Guinardó? 
Si és així, pregunteu-li pels 
jardins del Doctor Pla i 
Armengol. Ja ho veureu que, 
tot d’una, li canvia la cara. 
Això és així perquè acabeu de 
descobrir un dels secrets més 
ben guardats del barri! Des 
del 2019, en efecte, un espai 
salvatge delimitat entre el parc 
del Guinardó (a dalt) i el recinte 
de l’Hospital de Sant Pau (a 
baix) i pels carrers de Cartagena 
i del Telègraf (als costats) 
s’ha convertit en un jardí mig 
mediterrani, mig noucentista, 
gràcies a la reconversió de 
l’antic Institut Ravetllat-Pla, un 
centre d’investigació contra la 
tuberculosi fundat el 1919 pel 
doctor Ramon Pla i Armengol i 
el veterinari Joaquim Ravetllat 
i Estech. 

Cent anys després, aquell lloc concebut 
per mirar de guarir un malson sanitari 
com era la tuberculosi s’ha convertit en 
el millor refugi per esbargir-se al barri, 
es tingui l’edat que es tingui. Els veïns 
ho van poder comprovar durant la pan-
dèmia de covid, per exemple, i també 
amb les onades de calor dels últims es-
tius, en què la frondositat dels arbres i 
el sotabosc dels jardins ofereixen tot el 
dia algun racó d’ombra assegurat. I, tot 
plegat, amb la piuladissa ambiental de 
les nombroses espècies d’ocells que hi 
passen o hi fan niu, a més de la remor 
de l’aigua que circula, mansament, pels 
antics safarejos i basses que hi ha al 
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voltant del casalot que presideix l’espai, 
dissenyat el 1930 per l’arquitecte Adolf 
Florensa.

Els jardins del Doctor Pla i Armengol 
són fàcilment accessibles amb cotxet 
gràcies a una xarxa extensa de rampes 
i caminets que permeten salvar tots els 
desnivells i descobrir, tot jugant, els ra-
cons més amagats de l’espai: des de 
les setze grans pedres planes per seure 
sota els arbres fins a l’amfiteatre verd, 
passant per la curiosa escultura d’un 
cavall blanc i l’àrea de jocs, situada a la 
part més baixa del parc al cantó Llobre-
gat: a més de disposar d’una selecció 
més que interessant de tobogans, no 
ens equivocaríem gaire si diem que és 
probablement la zona infantil amb les 
vistes més espectaculars de la ciutat!

La llista de gràcies del parc no s’acaba 
aquí, no us penseu! Un dels encerts de 
la reforma de l’antic institut tuberculós 
en els jardins actuals és que s’han sabut 
integrar perfectament tot d’elements que 
ja existien a la perifèria d’aquest espai 
abans del 2019. Parlem d’uns horts ur-
bans molt ben cuidats, parlem de la pis-
cina del Centre Esportiu Municipal Gui-
nardó (molt llaminera els mesos d’estiu!) 
i parlem també del veí Centre Cívic del 
Guinardó, un mas imponent ple de vida 
interior i amb una terrassa exterior de 
somni per fer-hi el vermutet.
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Bones idees

Coixí  
relaxant  
per als ulls

Per:  
Carla Marin

Els malsons haurien d’estar prohibits! La nit és per descansar i,  
en tot cas, si hem de somiar alguna cosa, que sigui divertida, bonica 
o ben estrambòtica, no creieu? Doncs, us revelaré un petit truc que 

s’utilitza en algunes teràpies orientals i al ioga i que segur que  
la pròxima vegada que us desperteu a mitjanit us ajudarà a relaxar-
vos i a tenir somnis dolços. Relaxa’t, respira i imagina’t que l’oloreta 

d’espígol té el superpoder d’espantar monstres, bruixes  
i tot allò que no et deixa dormir. Adeu, malsons!

Retall de roba de cotó 
estampada

Arròs Oli essencial 
d’espígol

Velcro Cordillet  
o goma

Tisores

Espígol

Retall de roba  
de cotó fineta

Fil i agulla

01. Dibuixa dos rectangles sobre 
la roba estampada de 20 x 8,5 cm 
aproximadament i talla’ls deixant un 
marge al voltant d’un centímetre per 
poder cosir-hi. Col·loca la roba del 
revés, de manera que les dues cares 
del dret es toquin. Agafa fil i agulla  
i cus al voltant deixant un dels  
extrems oberts. 
02. Talla el velcro i cus-lo a l’extrem 
que queda obert. Gira la roba i posa  
la funda del dret.
03. Repeteix el pas número 1, però 
aquest cop amb la roba més fineta  
i fent la bosseta una mica més petita, 
perquè és la que anirà dins la funda  
i ens interessa que entri fàcilment. 

04. Omple la bosseta interior amb 
una barreja d’espígol i arròs o llavors 
de lli i tanca-la amb un cordillet.
05. Posa una goteta d’oli essencial 
sobre la bosseta interior, col·loca-ho 
dins la funda del coixí i tanca-ho amb 
el velcro. Posa’t el coixí sobre els ulls  
i deixa que l’oloreta de l’espígol  
et vagi relaxant a poc a poc...  
Bona nit, fins demà!

Necessitem: 

Més informació a  
elculturista.cat

Bric
olatge i m

anualit
ats

bric
oteca.net
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Llet de lluna
Bones idees

39

Amb aquest nom tan evocador  
es coneix la beguda de tradició aiurvèdica  

que ajuda a conciliar el son. 

És una llet medicinal lleugerament picant  
amb efectes calmants i relaxants.

01. 
Escalfa en un cassó la llet amb la canyella, cúrcuma, 
ashwagandha i l’espígol fins que arrenqui el bull.
02. 
Afegeix-hi les cullerades de mel i ja ho pots servir.

És recomanable beure-se-la una hora abans d’anar a dormir 
per aprofitar al màxim les propietats relaxants de la beguda. 

Necessitem: 

500 ml de llet de civada o anacards, ¼ de culleradeta de canyella, ¼ de 
culleradeta de cúrcuma, ¼ de culleradeta d’ashwagandha en pols,1 culleradeta 

de flors d’espígol i 2 culleradetes de mel. 

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

NEIL GAIMAN
Per: Borja Barbesà
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Neil Gaiman
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Què recordes dels malsons que tenies de nen?
Ui, estava aterrit pels malsons. En un recordo caure d’un sostre i lluitar 
per despertar-me perquè sabia que si acaba caient a terra em moriria. 
I no despertar-me, sinó estar en una mena de lloc on encara estava 
adormit, però conscient. Era dins el meu cos i no podia obrir els ulls i 
intentava cridar, intentava que el meu cos cridés perquè algú vingués i 
em despertés.

Són molt diferents els malsons que tens com a adult? Són més 
aterridors?
Sí, són molt diferents. Tinc molts menys malsons d’adult que quan era 
nen. Crec que els meus malsons de petit eren molt més aterridors. Ja 
se sap, quan unes bruixes et persegueixen a través d’un casalot estàs 
mort de por. Caram, són bruixes i se’t menjaran. Com a adult, d’alguna 
manera vaig trencar el patró del malson quan escrivia The Sandman, 
perquè podia tenir un somni en què un nen mort reviu afamat o el que 
sigui, i quan em despertava pensava: “Això és increïble, puc utilitzar-ho 
a The Sandman!”Així que em despertava d’un malson rere un altre amb 
bon regust, amb entusiasme. Qui fos que m’enviés els malsons, veient 
la meva reacció es va rendir i se’n degué anar cap a casa.

Es fa difícil encapsular els múltiples temes i tons que 
Neil Gaiman ha abordat al llarg de la seva fecunda 
trajectòria com a escriptor de contes, novel·les, 
còmics i guions per a sèries i pel·lícules. Tanmateix, 
la seva capacitat per fer que les coses sinistres 
esdevinguin atractives i magnètiques per a lectors 
de diverses edats ja és llegendària. De la mateixa 
manera, la seva tirada per diluir els límits entre 
fantasia i realitat, somni i vetlla, el converteixen  
en l’entrevistat perfecte per a aquest número. 
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L’entrevista

Justament et volia preguntar si, de la mateixa manera que els 
surrealistes van optar per la transcripció dels somnis i l’escriptura 
automàtica, tu et despertes de sobte enmig de la nit per escriure les 
coses que somies. Veig que sí.
Sí, com deia, especialment durant l’escriptura de The Sandman, quan 
sempre tenia un bloc de notes al costat del llit. I actualment tinc telèfons 
a la tauleta i obro documents i teclejo coses. Però gairebé mai torno 
a aquestes notes. Qui sap, potser al final d’aquesta entrevista aniré a 
mirar alguns dels meus arxius de somnis.

Creus que els malsons són un element igualador, en el sentit 
que poc hi importen les diferències entre les persones per edat, 
procedència geogràfica o nivell econòmic?
No ho sé, perquè mai he somiat el malson de ningú més. Mai he estat 
dins el cap de ningú més. Sí que sé que és molt menys probable que jo 
ara tingui un malson relacionat amb no tenir prou menjar que quan era 
un escriptor molt jove i no tenia garantit el sopar. Així que potser no és 
un territori tan comú en tothom.
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L’entrevista

Un somni o un malson és una història més o menys estructurada, una 
ficció autogenerada. Creus que els que us dediqueu a crear històries de 
ficció teniu un vincle o una visió una mica més particular de l’àmbit dels 
somnis per aquest paral·lelisme amb la vostra tasca? 

No crec que la lògica dels somnis sigui la lògica de les històries. Diria 
que, normalment, el que un escriptor pot manllevar dels somnis són 
simples moments. Imatges, elements que es poden extreure de la lògica 
del somni com a estructura més gran. Però no ho sé, jo només tinc el 
meu propi cap i soc un creador d’històries. Així que no sé si somio de la 
mateixa manera que somien les altres persones. He llegit massa llibres 
de científics eminents de l’àmbit dels somnis i fan tota mena d’afirmaci-
ons. Tinc llibres que demostren que els somnis només passen en blanc i 
negre, d’altres que diuen que en els somnis no pots escoltar ni ensumar 
res. També tinc llibres que expliquen que tots els somnis es creen al 
cervell durant els segons just abans de despertar-se. I cap d’aquestes 
coses coincideix amb la meva pròpia realitat o amb el meu propi món. 
Al final em fa l’efecte que aquests científics eminents que escriuen sobre 
somnis només escriuen sobre els seus propis somnis.



Neil Gaiman

Sovint es debat sobre els límits de l’humor, però potser no tant sobre 
els límits del terror. Quan escrius per a un públic jove, tens en comp-
te aquestes qüestions? Creus que amb el temps la societat cada cop 
accepta enfocaments més transgressors, o més aviat és al contrari?
Sempre penso quins són els límits del terror, sobretot si escric una cosa 
com Coraline, on sé que he d’escriure un conte per als nens per aju-
dar-los a ser valents. Així que en aquest univers, hauré d’espantar-los. 
I bé, a veure què passa.  Quant a la segona part de la pregunta, em fa 
l’efecte que la societat i el món es mouen en forma de pèndol. Crec 
que hi ha èpoques on s’accepta més tot i després una mica al contrari, 
a la gent normalment no li agrada allò que van fer els pares o els avis, 
està molt més còmoda anant per una altra banda. I després passen una 
generació o dues i els que aleshores són els fills també manifesten que 
en realitat no estan gaire d’acord amb tots els límits i els murs que han 
construït els seus predecessors. Així que crec que és un moviment que 
va cap a les dues bandes.

T’interessa més com la realitat acaba envaint i configurant els 
somnis i malsons o, a l’inrevés, veus més potència en la manera 
com somiem pot acabar filtrant-se i condicionant l’estat de vetlla?
M’interessen totes dues coses. Però no he arribat a cap conclusió més 
enllà que crec, en efecte, que la nostra realitat modela els nostres som-
nis i els nostres somnis modelen la nostra realitat. I aquest és justament 
el món en què existim.

A banda de la teva trajectòria professional, ets pare. Recordes què 
els deies, o què els dius, als fills quan es desperten sobtadament per 
un malson?
Els dic shhh, tot va bé, ets aquí, només era un somni. I llavors de vega-
des em diuen que no, que no era només un somni, que hi havia llops i 
que han fet presoners tothom de casa. Aleshores els dic: “Sabeu què? 
Utilitzaré aquest somni i n’escriuré un llibre.” I diuen: “De veritat?” I jo els 
dic: “Sí.” I aleshores somriuen.
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Vine a  
descobrir 
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