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Mèxic
EDITORIAL

Fins fa tretze anys, per mi Mèxic era Cantiflas, els barrets de les cases de 
souvenirs de la Rambla, tequila (amb sal i llimona), Calders i Frida Kahlo. Des 
d’aleshores, resulta que hi tinc una part de mi: continua sent tot això, però hi he 
afegit gastronomia (més enllà dels tacos i el guacamole), una mica de lèxic, mezcal 
i alguns viatges.

Ja fa temps que a Barcelona hi han aterrat un munt de mexicans que ens ofereixen 
tastets del seu país. El lligam de Catalunya i Mèxic ve de lluny, però va ser després 
de la Guerra Civil –quan es va convertir en refugi per a milers de republicans– que 
es va enfortir el vincle. Autors com Pere Calders amb Aquí descansa Nevares ens 
van fer arribar la tradició mexicana, en aquest cas acostant-nos a una concepció de 
la mort ben diferent de la nostra i que tan bé ha sabut il·lustrar Coco, un dels èxits 
de Píxar dels últims anys.

Nosaltres també volem fer una aportació humil al coneixement d’aquest país tan 
extens a partir de música, llibres, objectes i joguines. En honor a Mèxic, aquest 
número és pur color amb una infinitat de propostes per als mesos d’hivern i de 
festes nadalenques. Órale, a gaudir-ne al màxim!

“Els mexicans veneren la memòria del seu darrer emperador, 
Cuauhtémoc, el qual té una estàtua emplomallada en una glorieta 
del  passeig més bell de la ciutat. A Cortés, el conqueridor,  
en canvi, només el recorden per a blasmar-lo. No té cap 
monument ni tan sols un nom de carrer. El contrast,  
en aquest aspecte, no pot ser més frapant.”

Artur Bladé i Desumvila. De l’exili a Mèxic. Barcelona: Curial, 1993, p. 79

El Culturista



Aquest Nadal, la programació infantil i familiar de la Filmoteca és de por! En sentit 
figurat, per la qualitat de les propostes, però també en sentit literal, perquè tots els 
films que s’han seleccionat ens volen acostar al misteri i als ensurts (amb mode-
ració) a través de presències fantasmagòriques, zombis, bruixes i bruixots. Com 
és el cas del protagonista de Laban, el petit fantasma. Quina por! (2006), un 
fantasmet que vol fer por com el seu pare i no se’n surt de cap manera. O bé el per-
sonatge central d’El Nadal del senyor Branquilló (2015), l’aventura èpica d’una 
branca de roure a través de les quatre estacions que el portarà molt lluny de casa i 
que ens deixarà amb la incògnita de si arribarà a temps per celebrar el Nadal amb 
la família. Aquest últim film, basat en els bestsellers de l’escriptora Julia Donaldson, 
es completa amb L’escombra voladora (2012), carregat de peripècies d’una brui-
xa molt simpàtica amb el seu peculiar mitjà de transport.
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CINEMA

Proposta culturista / 01

Filmoteca hivernal
Per: Martí Crespo

Filmoteca de Catalunya
4, 24 i 31 de desembre

A partir de 3 anys
Consulteu-ne horaris i preus

ritalucafilms.com
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/ 02

A l’Ateneu Popular 9 Barris han triat per al 27è Circ d’Hivern algú molt proper al 
seu projecte i al circ contemporani fet a Catalunya, malgrat que ve de terres molt 
més fredes. Karl Stets, danès de naixement, ja fa vint anys que viu a Barcelona i és 
l’artista escollit per dirigir la producció d’enguany. Hi va arribar quan el circ català tot 
just començava a obrir-se a nous horitzons i ara afirma que es troba en un moment 
en què veu que les creacions catalanes “ja tenen la seva personalitat”. 

Quan parla de l’ateneu no pot evitar fer referència als seus inicis i a la seva vincu-
lació amb les arts de carrer, i afirma que abans prefereix estrenar en un espai com 
aquest que no en un “d’aquests teatres elitistes”.

A les seves creacions, hi trobarem sempre humor, música i art entès des d’una 
perspectiva interdisciplinària. Històries paral·leles que s’entrellacen amb l’humor i 
el risc. Un espectacle de circ contemporani per a tots els públics amb cinc artistes 
a escena. Acròbates que fan música, cordistes que fan clown i, sobretot, una gran 
sensibilitat per l’absurditat. Ah! I música en directe assegurada!

faM 27è Circ d’Hivern
Per: Ione Hermosa

ARTS ESCÈNIQUES

Ateneu Popular 9 Barris
Del 17 de desembre al 22 de gener

Per a tots els públics / Adults 12 €, infants (de 3 a 14 anys) 6 € i aturats 9,50 €
ateneu9b.net



Cada entrada  
et surt per 6,5€

ESPECTACLESESPECTACLES

ABONAMENTABONAMENT

55 ESTALVIA’T FINS A
UN 40% EN EL PREU  
DE LES ENTRADES!

ENTRA A AUDITORI.CAT

DISSABTE 7 DE GENER  
A LES 17 H

COMPRA LES ENTRADES A: AUDITORI.CAT

Perquè volem que gaudeixis de la música en família 
i al millor preu, t’oferim dues maneres d’aprofitar al 
màxim les nostres propostes per a nens i nenes amb 
l’abonament familiar de L’AUDITORI!

Una gran banda sonora per a una gran pel·lícula 
d’animació.
Projecció de la pel·lícula (versió original amb subtítols  
en català) amb l’OBC interpretant en directe la banda 
sonora original de Michael Giacchino.

Compra ara i fes el bescanvi per entrades Compra ara i fes el bescanvi per entrades 
en el moment que vulguisen el moment que vulguis

Cada entrada  
et surt per 7€

ESPECTACLESESPECTACLES

ABONAMENTABONAMENT

33 A partir de 6 anys



Voleu sortir de la Fundació Miró convertits en uns artistes? Amb aquesta proposta 
en sortireu amb la vostra pròpia obra sota el braç! L’activitat Joan Miró. Cercles, 
punts i rodones, adreçada a famílies amb criatures de 3 a 5 anys, té dues parts: per 
una banda, la descoberta de l’obra de Joan Miró posant el focus en certs elements 
recurrents de la seva obra com els punts, les rodones, els cercles i els contorns, 
bo i fent una visita guiada per les sales del museu; i, per una altra, el taller pràctic 
on els participants emularan el procés de creació de l’artista. Aquesta segona part, 
relacionada amb la generació de les Constel·lacions mironiana, arrenca amb una 
experiència sensorial a les fosques en què les famílies dibuixen el seu univers amb 
llums de colors i continua amb el desenvolupament d’una obra individual sobre 
una tela en blanc a partir del que han vist al museu. Per fer-la s’usen, de manera 
guiada, diferents tècniques i recursos (pastels, pigments, retoladors, etc.) amb els 
quals els participants treballen les figures primigènies de les pròpies creacions, 
essencialment un o diversos cercles. Finalment, els participants creen una història 
imaginària seguint la línia negra del retolador, tal com feia Miró per conduir el relat 
pictòric als seus quadres. 
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ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

Proposta culturista / 03

Joan Miró. Cercles, punts i rodones 
Per: Clara Queralt

Fundació Joan Miró
27, 28 i 29 de desembre, a les 16 h / Infants de 3 a 5 anys acompanyats

Durada: 1 h i 30 min / 7 € per persona / 6 € Carnet Famílies / 4 € Amics de la Fundació
fmirobcn.org 



Us imagineu Vivaldi cuinant amb una olla de pressió? O Bach anant amunt i avall 
amb el seu rellotge de cucut? Al 1650 el furor per la maquinària arribava a tots els 
racons d’Europa! En aquest ambient ple d’engranatges i cordes de tripa se situa 
Barrocomatik, un espectacle familiar creat per acostar-nos a la música barroca. 
Dalt de l’escenari trobarem teatre, clown i titelles envoltats per la música en directe 
del fagot, l’oboè, la tiorba i el violí.

A ritme d’autors com Telemann i Lully, els personatges no només ens connectaran 
amb la música del segle xvii, sinó que també ens faran reflexionar sobre l’aïllament 
que pot causar l’excés de tecnologia. Barrokomatik és la història d’un inventor so-
litari que treballa al seu taller acompanyat de la seva màquina de música i la seva 
nina autòmata… i un curtcircuit ho capgira tot.

Què passarà si els autòmats es rebel·len? Esbrineu-ho l’última setmana de desem-
bre al CaixaForum!
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ARTS ESCÈNIQUES / MÚSICA

Proposta culturista / 04

Barrocomatik 
Per: Olga González

CaixaForum
Del 27 de desembre al 31 de desembre, a les 18 h (l’últim dia, a les 12 h)

A partir de 4 anys
Durada: 50 min / 6 €

caixaforum.org
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/ 05

Segur que moltes ja coneixeu les Big Bouncers, bé perquè us heu arrossegat amb 
la vostra canalla fent l’animal pels terres de Jungla o bé perquè les descobríeu 
quan totes tres començaven a connectar amb la part més intuïtiva del moviment i la 
seva entrada en diàleg amb altres cossos amb Big Bounce. El cas és que aquest 
col·lectiu ja fa anys que treballa les seves creacions des de la pedagogia, acostant 
els nous llenguatges escènics al públic familiar a través de l’experiència, el movi-
ment, el so o el text, però sense caure en discursos narratius. 

En aquesta ocasió és Anna Rubirola qui, de totes tres, porta la batuta i qui ens 
endinsarà, com ja ho han fet unes altres vegades, al regne animal. Amb Plàncton 
entrarem en un món submarí on trobem aquests microorganismes tan importants 
per a l’existència de la vida. Éssers petits en la immensitat de l’oceà, la vida dels 
quals és crucial per mantenir els ecosistemes. 

A més, si voleu, aquest espectacle compta amb la sessió Una Horeta Abans, un 
taller pensat per a les famílies inquietes i que sempre en volen més, en format de 
joc o d’experiència que dona algunes claus per entendre i reflexionar sobre la peça.

ARTS ESCÈNIQUES

Plàncton_Big Bouncers 
Per: Ione Hermosa

Mercat de les Flors
2, 3, 4, 7, 8, 14 i 15 de gener, a les 12 i a les 17 h

Familiar / Durada: 45 min / 12 €
mercatflors.cat

Fotografía: Tristán Pérez-Martín



Pràcticament des que naixem i fins que morim no deixem de rebre inputs sobre el 
nostre cos. Com hem de vestir, quant hem de pesar, ara ens fan un petó, ara una 
empenta a la fila del pati... El cos és el nostre mitjà de transport per aquest món i, 
en canvi, tot sovint sembla que no el conduïm nosaltres. A mesura que madurem 
potser aconseguim anar agafant-ne les regnes, però i abans? Com empoderem els 
més petits?

Cabayo és un taller que treballa de manera lúdica i amorosa l’autonomia corporal, 
l’autocura i l’expressió personal més pròpia. I és que promoure aquests aspectes 
és prevenir els infants de violències i, en definitiva, que puguin ser més lliures i més 
feliços.

A càrrec del taller “un cos” que trenca estereotips, el de la reconeguda artista, psi-
còloga i travesti Personaje Personaje. Ningú com ella, des de la seva vivència, art i 
ciència, sabrà guiar millor aquest ritual per relacionar-nos més bé entre nosaltres i 
amb nosaltres mateixes. 

© Personaje Personaje
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ARTS PLÀSTIQUES / TALLER

Proposta culturista / 06

Cabayo
Per: Gemma Esteban

MACBA
28, 29 i 30 de desembre, i 2, 4 i 5 de gener, a les 11 h

De 6 a 12 anys / Durada: 90 min
3 € per participant. 2 € acreditant situació de discapacitat. Gratuït amb carnets Família i Amic.

macba.cat





Si veieu milers de globus que s’envolen lligats a la teulada de l’Auditori, no us 
estranyeu pas! El 7 de gener a les 11 i a les 17 h, l’OBC ens convida a una sessió 
de cinema ben especial: la projecció de la pel·lícula de Pixar UP (en versió original 
amb subtítols en català), en què interpretarà en directe la seva oscaritzada banda 
sonora. En aquesta ocasió, l’orquestra serà dirigida pel malagueny Arturo Díez 
Boscovich, compositor i director musical del Teatre del Soho Caixabank.

Segur que només de pensar en les característiques quatre notes del seu vals prin-
cipal ja us gronxeu amb un somriure i una gota de nostàlgia. Asseguts a la butaca 
reviurem aquesta tendra història, plena d’aventura i amor protagonitzada pel vell 
Fredricksen i en Russell.

Ja ho sabeu, teniu una oportunitat única per passar el cap de setmana de Reis 
volant ben amunt!
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CINEMA / MÚSICA

Proposta culturista / 07

UP
Per: Olga González

L’Auditori
7 de gener a les 17 h

A partir de 6 anys
25 €

auditori.cat



Família, el Museu de la Música ens proposa una experiència visual i sonora amb 
l’artista i creador Alfredo Costa Monteiro, tot un expert en la matèria.

Prepareu-vos per jugar i experimentar amb la llum i el so a través de la manipulació 
de micròfons i llanternes i amb objectes que tenim al nostre entorn. Un joc que us 
portarà a descobrir tot un món de formes i sons, establint un diàleg creatiu entre 
allò que no se sent i allò que no es veu; entre la llum i el so en directe.

I, de manera lúdica, esdevindreu creadors musicals perquè anireu teixint i donant 
forma a la vostra petita creació audiovisual que, com a bons artistes, compartireu 
al final de la sessió.
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MÚSICA / TALLER

Proposta culturista / 08

El que no s’escolta, 
el que no es veu 

Per: Vanessa Pérez

Museu de la Música
14 de gener, de 10 a 13 h

Familiar
15 € 

ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca





El Sr. W és un personatge fràgil i tendre que ens convida a entrar al seu imaginari 
a través de la dansa i el moviment i ens acompanyarà en un viatge dins nosaltres 
mateixos a la recerca de la bellesa humana. L’intèrpret Kiko López crea aquest 
personatge per expressar el seu món interior. A través de la seva mirada curiosa 
descobrirem un món de llibertat i gaudirem d’un cant a la innocència com a font 
de felicitat.

Kiko López, ballarí i coreògraf valencià resident a Barcelona, centra la seva for-
mació en el hip hop, la dansa contemporània, les danses tribals i el modern jazz. 
Amb Sr. W s’estrena en el terreny dels espectacles per a públic familiar. Busquem 
plegats la bellesa humana? 
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ARTS ESCÈNIQUES

Proposta culturista / 09

Sr. W
Cia. Kiko López 

Per: Clara Drudis

SAT! Teatre
28 i 29 de gener, a les 17.30 h

A partir de 8 anys
Durada: 45 min

10 €
sat-teatre.cat
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Proposta culturista / 10

Lluïsos Teatre
29 de gener, a les 12 i 17 h

A partir de 5 anys / Durada: 50 min / 9,5 €
lluisosteatre.cat
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/ 10

Homes bala, equilibristes de fusta, un funambulista, força màgia, alguns animals i 
una comedianta. Són els ingredients de CircOland, un dels espectacles més repre-
sentatius de la Sola Cia. Especialitzada en teatre de titelles i objectes, la compa-
nyia fundada el 2018 per la veterana titellaire Helena de Sola ens introdueix en una 
funció boja protagonitzada pels Germans Boom, dos homes bala que, paradoxal-
ment, quan s’han de posar d’acord són lentíssims. Al teatret instal·lat a l’escenari 
dels Lluïsos de Gràcia veurem què els passa quan els arriba un nou canó i els dos 
germans es barallen per fer el llançament. Qui resoldrà la disputa? Doncs sembla 
que la tieta Lena, que sense saber-ne res, de circ, es presenta a la pista per mirar 
de donar-los un cop de mà. Per cert, potser també us tocarà a vosaltres, si hi aneu 
de públic, d’ajudar els dos Boom!

ARTS ESCÈNIQUES 

CircOland
La Sola Cia

Per: Martí Crespo



Saps què és un 
glockenspiel?  
En alemany significa  
joc de campanes, és un 
instrument de percussió 
que té 30 làmines d’acer.  
A la Pastoral de Beethoven 
poden sentir com sonen. 

Escaneja 
el codi.

Agafa 5 copes de vidre ben diferents i col·loca-les  
una al costat de l’altra. Amb una cullereta de metall  
busca sons que et recordin al glockenspiel. Continuació 
escaneja el codi i escolta la música que sonarà i,  
quan creguis que ha d’intervenir el glockenspiel,  
toca el teu joc de copes.

Big Bang Beethoven  
El podeu trobar a totes les llibreries i a la Botiga del Palau de la Música Catalana. 
www.palaumusica.cat

Descobreix la vida i obra  
del compositor més 
explosiu a:

Big Bang Beethoven! 

Construïm un glockenspiel!

Un llibre educatiu per compartir  
en família a partir del concert-espectacle 
Big Bang Beethoven. 



menuts

Per: Luz Verdaguer
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Selecció culturista / 01

primers lecto
rs

Diuen que la millor manera de plantar cara a la por és amb el riure. L’humor ens 
allibera i ens empodera, perquè treu ferro d’allò que feia un moment tant temíem. 
Us presentem un conte que resulta una bona lliçó en aquest aprenentatge. 

Un grup de tres esquelets, un de gran, un de petit i un de gros, passegen de nit amb 
la intenció d’espantar algú. Però la nit no s’acabarà com ells s’esperen i tornaran a 
casa espantats de debò. 

Tot en aquest conte està pensat per ajudar la lectura dels més petits: el disseny i 
la composició de la pàgina utilitza sovint la seqüència i les bafarades pròpies del 
còmic, els colors són vius i contrastats amb la negra nit i el text fa servir la repetició 
i la rima tot construint una melodia contagiosa que el fan perfecte per ser llegit en 
veu alta.

Si voleu passar una estona terroríficament divertida, no us perdeu aquest clàssic 
de la literatura infantil, destinat a formar part de l’imaginari personal del lector.

Els esquelets divertits
Janet & Allan Ahlberg

Kalandraka 

LLIBRE



Que difícil, parlar de la mort als nens, i que necessari! La mort, malgrat que va 
indefectiblement lligada a la vida, és un d’aquells temes que encara costa molt 
d’abordar, ens incomoda, l’esquivem, com si així aconseguíssim fer-la desaparèi-
xer. Potser és per la visió fosca i trista que aquí en tenim, i no és així en unes 
altres cultures. A Mèxic, per exemple, la mort és vista d’una altra manera i els 
autors d’aquest conte n’aprofiten la imatgeria, més vitalista i alegre, per ambientar 
la història d’en Parco, un mort que no aconsegueix reposar tranquil i que surt de 
la tomba per tornar al poble on ha viscut sempre. Hi visitarà amics, dona i fills, i 
cantarà, jugarà i xerrarà amb ells com quan era viu. Finalment, decidirà tornar al 
cementiri i, ara sí, aconseguirà descansar en pau.

Un àlbum en què predomina el color negre, el del dol, però amb unes il·lustracions i 
un text divertits i plens de vida que en més d’un moment ens arrencaran un somriure. 

Parco
Alex Nogués

Il·lustracions: Guridi
Akiara

Per: Marta Gil
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LLIBRE

Selecció culturista / 02

primers lecto
rs

Tenochitlán, Herculà, Karnak, Machu Picchu, l’illa de Pasqua, Babilònia… I així 
fins a tretze ciutats perdudes que Giles Laroche recupera magistralment en aquest 
llibre il·lustrat amb el qual ens convida a descobrir civilitzacions antigues.

Si voleu saber quins misteris amaguen aquestes ciutats perdudes només cal que 
obriu la tapa i us endinseu en un viatge fascinant cap al passat. Cada doble pàgina 
correspon a una ciutat i resoldreu preguntes com ara on són, qui les va descobrir, 
qui hi vivia i fins i tot com es van perdre. Els textos són curts i senzills, però no hi 
falta cap detall.

Ara, per detalls, els de les il·lustracions: són enormes, amb relleu i tan realistes que 
ens transporten al dia a dia de cada ciutat. Però aquest àlbum encara amaga més 
curiositats sorprenents: el minuciós procés de creació de les il·lustracions! Cada 
il·lustració compta amb diverses capes de paper retallat per a cada imatge (fins 
a set o vuit!). És a dir, es creen les capes de fons, es pinta el paisatge, es tallen 
i s’acoloreixen els elements i es col·loquen amb molta cura per enganxar-los al 
damunt i, al final, es fan els retocs. El resultat: una meravella!

Ciutats perdudes
Giles Laroche 
Editorial Joventut

Per: Vanessa Pérez
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LLIBRE

 / 03

lectors experiment
at

s



Com si fos un somni, la Frida ens relata un record de quan tenia 6 anys. El record 
d’una amiga que s’assemblava a ella. Una amiga que apareixia i desapareixia a 
través d’una porta dibuixada al baf del vidre. Una amiga molt alegre i riallera, que 
dansava i que en sabia tots els secrets. Juntes viatjaven als coloristes mons imagi-
naris de la mateixa Frida. “Una amistad mágica”, com diu ella, tan màgica i especial 
que li va dedicar un quadre, Las dos Fridas, que dona títol al llibre i en el quan 
apareixen dos autoretrats emmirallats. Dues Frides agafant-se de la mà. 

Gianluca Folì recull aquest record de la pintora i il·lustra l’àlbum amb el seu particu-
lar estil, combinant blancs i negres amb colors estridents tan propis de la mateixa 
Frida Khalo. 

Las dos Fridas
Gianluca Folì

Libros del Zorro Rojo

Per: Laura Bernis
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LLIBRE

Selecció culturista / 04

lectors experiment
at

s

La trajectòria literària de Pere Calders es va començar a gestar ja els anys 1930, 
però la seva obra es popularitzà el 1955 amb la publicació del recull de relats 
Cròniques de la veritat oculta. El 2017, Nórdica Libros inclogué una bona co-
lla d’aquests contes escrits a l’exili a Mèxic (país que després de la Guerra Civil 
va acollir milers de republicans) a Coses aparentment intranscendents i altres 
contes. Acompanyats de les il·lustracions d’Agustín Comotto, la trentena de relats 
d’aquest llibre ajuden a acostar amb eficàcia a un públic jove una obra de vegades 
massa encasellada com a lectura prescriptiva de secundària. Als contes breus i 
brevíssims que aplega el llibre hi ha representades totes les constants calderianes: 
la ironia, l’humor negre, la mala llet, un ús radical del fet fantàstic des de la quoti-
dianitat i, a la fi, una reflexió més profunda del que sembla sobre el comportament 
humà. Voleu saber-ne alguns arguments? Aquí en teniu una mostra: arbres que 
neixen al mig de la sala d’estar, homes que no volen deixar escapar la vida tenint el 
puny de la mà tancat, petits incendis causats pels flaixos de magnesi dels fotògrafs 
que maten tres-centes persones... Res, coses intranscendents.

Coses aparentment intranscendents  
i altres contes 

Pere Calders
Nórdica Libros

Per: Andreu Gabriel i Tomàs
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Nadal!
Recomanacions  
de les editorials



librosdelzorrorojo.com

Tresors de 
col·leccionistes
Hi ha qui, davant una 
conquilla, una bala, o 
un botó només veu un 
objecte sense valor, 
mentre que altres veuen 
en ells un autèntic univers 
per descobrir. Un llibre 
entretingut i inspirador 
sobre el curiós món  
del col·leccionisme. 
+ 6 anys

La cabra  
golafre
Canta i recita en veu alta 
la història rocambolesca 
d’una cabra amb una 
fam voraç. Una peça 
de col·leccionista que 
despertarà les rialles  
dels lectors. + 3 anys

Miss Cat.  
El cas del canari
Miss Cat té la seva pròpia 
agència de detectius  
i cap enigma escapa a  
la seva intuïció felina. 
Com resoldrà el segrest 
d’un canari? Una 
col·lecció de còmics que 
és una alenada d’aire 
fresc a la literatura infantil.
+ 6 anys

Com serà  
el més enllà?
Un àlbum sense tabús i, 
increïblement, divertit  
sobre la mort, l’altre món,  
el paradís o l’altre barri… 
Ideal per parlar amb els 
més petits sobre la manca 
d’un ésser estimat a través 
d’una mirada optimista  
i reveladora. + 5 anys

La malaurada  
vida dels cucs
Introdueix-te al fascinant, 
i gens avorrit!, món dels 
cucs, uns éssers en 
aparença insignificants, 
ignorats per la ciència, 
la cultura, i fins i tot per 
la societat. Un tractat 
d’història natural,  
esquitxat de filosofia, 
humor i enginy. 
+ 6 anys

L’elefant  
a l’ombra
Un llibre emotiu sobre  
els petits gestos 
d’empatia i solidaritat 
amb els altres que, 
alhora, ens ensenya 
a entendre i acceptar 
sentiments com la 
tristesa. + 4 anys

estrellapolar.cat       @estrellapolareditorial

Osset Siset.  
Bon Nadal! 
Benji Davies
A partir d’1 any

Celebra el Nadal amb l’Osset Siset!

Un llibre ple de mecanismes  
i sorpreses, il·lustrat pel  
multipremiat Benji Davies.

El porquet de Nadal 
J.K. Rowling
A partir de 9 anys

En Jack adora el Poquet, la seva 
joguina de tota la vida, a qui diu Puk. 
Però el perd durant la nit de Nadal i 
el seu substitut, el Porquet de Nadal, 
l’ajudarà a recuperar-lo. El llibre 
inclou nou il·lustracions en blanc i 
negre a doble pàgina de Jim Field.

El carter joliu per Nadal 
Janet Ahlberg  
i Allan Ahlberg
A partir de 3 anys

El carter Joliu és el carter dels 
personatges dels contes. No cal dir 
que per Nadal té molta feina, com 
tots els carters. Entre felicitacions, 
desitjos d’any nou, disculpes, 
invitacions a diferents celebracions i 
algun obsequi…, porta el sac ben ple.

Fum, fum, fum
El tió 
Noemí Fernández Selva  
i Roser Argemí
A partir de 3 anys

Una col·lecció per redescobrir els 
millors contes tradicionals catalans 
en la seva versió més genuïna.



penguinllibres.comzahorideideas.com

Escola de 
Monstres
Sally Rippin
A partir de 5 anys

Amb lletra majúscula  
i text rimat aprendràs  
a llegir ben aviat!  
L’Escola de Monstres  
és la sèrie més divertida 
per aprendre a llegir.

Sensibles 
Míriam Tirado
A partir de 4 anys

Després d’El fil invisible  
i La font amagada, Míriam 
Tirado torna amb un nou 
àlbum il·lustrat que ens 
convida a abraçar els 
nostres sentiments.

ANOMALS 
Olivier Grossmann
Per a totes les edats

Deixa’t sorprendre per aquest llibre 
de divertits i curiosos muntatges 
fotogràfics. Des d’un ocell amb cap 
de vaca fins a una girafaguitarra o 
un estruç amb cap d’all, tots aquests 
animals cerquen provocar reaccions 
d’humor o de sorpresa per fer-nos 
reflexionar sobre els canvis i l’evolució 
constant de la societat en què vivim.

PAISATGES DESCONEGUTS
DEL SISTEMA SOLAR 
Aina Bestard
A partir de 10 anys

Un viatge inoblidable pels meravellosos 
paisatges desconeguts del nostre 
sistema solar, passant pel desert 
abrasador de Venus, la pols vermella de 
Mart, els fascinants anells de Saturn o el 
gas blavós de Neptú. Sense oblidar-nos, 
és clar, del centre del nostre sistema 
planetari, el Sol.

EXPLORA L’ANTÀRTIDA
EN 360º 
Tania Medvedeva  
i Maria Vyshinskaya
A partir de 8 anys

De la mà d’en Tom, un jove reporter 
apassionat de l’Antàrtida, ens 
traslladarem a aquest impressionant 
continent i en coneixerem la seva 
història, la seva fauna, la gent que hi 
treballa, com és la vida en una estació 
polar i, sobretot, com n’és d’important 
per al futur del nostre planeta.

ROBOTLAND. Una guia a 
través de la història dels robots 
Berta Páramo
A partir de 10 anys

Estàs a punt d’embarcar-te en una 
fantàstica travessia per la història dels 
robots. Al llarg d’aquest extraordinari 
viatge coneixeràs tots els robots 
residents de Robotland, tant els seus 
habitants més moderns com els seus 
avantpassats més primitius o, fins i tot, 
els que pertanyen al món de la ficció.

Unicornia 
Anna Punset
A partir de 6 anys

Hola! Soc la Clàudia i acabo de  
mudar-me a Unicòrnia. És el lloc  
més màgic de l’univers! Aquí els  
unicorns volen i a l’escola fem  
classe de pocions... res de 
matemàtiques!

El Buit
Anna Llenas
A partir de 4 anys

Un àlbum il·lustrat poètic 
sobre la resiliència i la 
capacitat de trobar sentit  
a  l’adversitat.

Amanda Black
Juan Gómez-Jurado i Bàrbara 
A partir de 9 anys

Arriba el sisè llibre de la col·lecció 
«Amanda Black», la nova sèrie per  
a infants de Juan Gómez-Jurado  
i Bàrbara Montes. 

Aventures repletes de misteri, acció 
trepidant i amb un ritme frenètic.



Un trol, un fantasma i una bruixa eren 
tan dolents i redolents que al bosc 

tothom els deia els Dolentots.  
Un dia van voler saber qui era el  

més dolent de tots tres, però ningú  
no es podia imaginar les sorpreses  

que els esperaven.

El poble dels follets rep una notícia 
inquietant: el volcà de l’illa Petita  
ha entrat en erupció! No hi ha temps  
a perdre; el follet Oriol, la Nora,  
la Clàudia i el savi Pinatell  
organitzen la missió de rescat. 

La Martina està farta dels Chinki  
Plonki, les joguines de moda. Com  
que ella no en té cap, a l’escola la 

deixen de banda. Però descobrirà una 
societat secreta nova que mou els fils 

a l’ombra per obtenir tot el benefici que 
pugui dels nens i nenes del món!

Catàleg de bruixes i bruixots 
inoblidables: la Cocacara, la Guinyoleta, 
el Mestre Sagú, les germanes Pòstules, 

en Coctèlius... Deixa’t embruixar  
i que comenci la màgia!

L’Ideafix a més de fidel i valent,  
és el primer gos ecologista de la 
història. Ara estrena una sèrie de 
dibuixos animats i una col·lecció  
amb el seu nom!

Tots comencem a tremolar quan  
un Supertafaner ens mira directament 
als ulls i obra la boca per dir PER QUÈ? 
Per què calenta el microones?  
Don ve l’electricitat? Poden pensar  
els ordinadors? Hi ha bombetes  
que no s’escalfen? Per què esclaten  
les crispetes? 

mtm-editor.es

Bosc endins 
Charline Collette
A partir de 6 anys

En aquest llibre trobareu dotze 
històries per endinsar-vos en 
el bosc i aprendre a estimar la 
natura. Un grapat de protagonistes 
comparteixen anècdotes dolces i 
reflexives sobre animals curiosos, 
coves secretes i tot de sorpreses que 
amaga el bosc, un lloc que canvia de 
color amb cada nova estació.

Ens n’anem de passeig?

Famílies animals 
Mike Unwin i Ryuto Miyake
A partir de 6 anys

Ets capaç de reunir les famílies 
d’animals? Busca cria, mare i pare 
de cada família per agrupar-ne una 
de sencera. A la guia trobaràs 
informació sobre per què alguns 
membres de la família (a vegades 
tots!) són tan diferents dels altres. 
Porta la teva memòria al següent 
nivell amb Famílies animals, el joc 
que uneix famílies!

El Museu Perdut 
Marina Sáez
A partir de 6 anys

No seria al·lucinant poder trobar 
tot el que hem anat perdent? 
El 1995, una nena va perdre el guant 
de la mà esquerra. Quan el buscava, 
va ensopegar amb el lloc on va a 
parar tot allò extraviat: el Museu 
Perdut. Té un munt de pisos i està 
farcit de sales genials i d’andròmines 
que mai pensaves que tornaries a 
veure! Endavant, i no et perdis!

Aprèn a llegir les fulles i descobreix 
la diferència entre roures, freixes, 
teixos, avets i molts més. Les 
diferents espècies et quedaran 
gravades a la memòria en un tres 
i no res, i tindràs una visió arbòria 
excel·lent!

Avista l’arbre 
Holly Exley  
i Tony Kirkham
A partir de 6 anys



blackiebooks.org

Col·lecció  
ACADÈMIA DE PROFESSIONS BLACKIE  

Uns quants autors
Traducció: Yannick García

Una col·lecció tant educativa com divertida  
perquè nens i nenes explorin i posin a prova habilitats essencials  

de professions tan apassionants com la de VETERINÀRIA, 
MEDICINA, CUINA i CIÈNCIA. Amb passatemps, tests, jocs, 

adhesius i tota mena d’activitats interactives!  
17,90€

SHREK!
William Steig
Traducció: Yannick García

L’Shrek no sempre  
ha sigut una estrella  
del cinema... L’autèntica 
història de l’ogre més 
estimat, que va inspirar 
la cèlebre pel·lícula 
d’animació, ara en  
una cuidadíssima edició  
i un format ideal per regal! 
16,90€

BENVINGUTS  
A GRIMWOOD 
Nadia Shireen
Traducció: David Nel·lo 

El Ted i la Nancy són 
dues guineus germanes. 
Busquen refugi al bosc 
de Grimwood on esperen 
trobar pau i seguretat.  
I en lloc d’això, hi trobaran 
àguiles que pispen coses, 
ànecs melodramàtics, 
conills entremaliats...  
i una aventura que no 
oblidaran mai. 18,90€

TRES LLUMS
María Ramos
Traducció: Tina Vallès

La primera novel·la 
il·lustrada de María Ramos, 
una de les il·lustradores 
més reputades 
internacionalment del 
nostre país. Un univers 
personalíssim, màgic, 
únic, una història plena 
de tendresa sobre la 
importància de prendre 
cura de l’altre. 18,90€



Bones  
lectures!
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Parlar de Mèxic sovint és també parlar dels qui en volen marxar, dels qui cerquen 
noves oportunitats, nous horitzons vitals més enllà de la frontera nord. És la tessi-
tura en la qual es va trobar ja fa unes quantes dècades la família d’Alan Palomo, 
l’home que hi ha al darrere del projecte musical Neon Indian. Quan el músic només 
tenia 5 anys, van deixar Monterrey per emigrar a San Antonio (Texas). 

Més de vint anys després, i amb tres discos en anglès al seu currículum, el 2019 es 
va decidir a publicar la seva primera cançó en castellà. Era per abordar la temàtica 
de la immigració mexicana als Estats Units: l’hostilitat rebuda a l’hora de creuar la 
frontera, les primeres feines rentant cotxes (d’aquí ve el títol de la cançó), el fet 
d’haver d’estar ensenyant els papers constantment, aprendre anglès veient The 
Larry Sanders Show... Tot plegat, coronat per una tornada enganxosa que va 
repetint: “Venimos a estudiar / Queremos trabajar / Aunque lo quieran negar / Todos 
somos americanos.” Però, lluny del simple plany, la cançó de Neon Indian combina 
crítica social i política amb sentit de l’humor i ganes de diversió. Allà queden, tam-
bé, la incrustació intercalada de dues tonades populars i molt significatives: l’himne 
oficial dels EUA i “La cucaracha”, popularitzada durant la revolució mexicana.

“Toyota Man”
NEON INDIAN

Mom + Pop, 2019

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Tex-mex, Calexico, Mexicali... totes aquestes paraules estan formades a partir de 
dos elements, un dels quals és México. Segur que algun d’ells el deveu haver sen-
tit. Un que potser és menys popular és Yu-Mex, on el Yu fa referència a Iugoslàvia. 
I tot plegat perquè hi va haver una època, a partir de mitjan segle passat, en què 
Mèxic i l’aleshores país balcànic estaven molt units... per les ranxeres! 

Efectivament, el gènere mexicà més emblemàtic va gaudir de gran popularitat a 
Iugoslàvia. El país havia trencat relacions amb la Unió Soviètica poc després de 
la Segona Guerra Mundial, així que es va quedar sense el principal proveïdor de 
pel·lícules. Com que Tito, el dirigent iugoslau, tampoc volia que al país es popula-
ritzessin els films dels EUA, va afavorir que el que arribés a les sales de cinema 
fossin sobretot produccions mexicanes. 

En aquella època el cine era el gran entreteniment popular i això va fer que actors, 
actrius i cançons mexicanes es fessin famosíssimes. Van sorgir molts cantants que 
en replicaven l’estil, abillats amb grans barrets i vestits magnífics. De vegades se’n 
mig sortien amb una cosa semblant al castellà, però sovint cantaven en serbocroat. 
Així, en discos com el que us proposem, podem trobar tonades més pròpies de 
Jalisco com “Mama Huanita” cantades per aquests Nikola Karovic i Slavko Perovic, 
unes veritables celebritats a les ràdios i tocadiscos, de Ljubljana a Skopje i de 
Belgrad a Split.     

“s/t”
NIKOLA KAROVIĆ I SLAVKO PEROVIĆ

Jugoton, 1980

Per: Borja Barbesà 

MÚSICA
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Hotel Fawlty  
1975
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Un dels personatges que, confes-
sem-ho, molts de nosaltres identifi-
quem automàticament com a mexi-
cà, el cambrer beneitó Manuel de la 
sèrie Hotel Fawlty, de fet en la versió 
original de la BBC no era de Mèxic, 
precisament, sinó de Barcelona. Però 
passa que aquest detallet, quan la 
jove TV3 va emetre la sèrie creada 
pel montypython John Cleese, cos-
tava de descobrir-lo perquè tot ens 
arribava amb doblatges (fantàstics) i 
encara no havia aparegut el botonet 
del dual (quin arcaisme!) als nostres 
televisors acabats de sortir del blanc 
i negre. Però la sèrie, que va assolir 
l’estatus de mítica malgrat que només 
se’n van fer dotze capítols, amaga 

més detallets. Perquè TVE, a la ma-
teixa època, es va trobar amb el ma-
teix dilema quan la va voler emetre: 
com que al DNI del cambrer curt de 
gambals es deia que era espanyol, 
van optar com TV3 per externalit-
zar-ne la nacionalitat i convertir-lo en 
l’italià Paolo. Però la cosa no encaixa-
va del tot amb molts gags i, al segon 
capítol, es va deixar d’emetre. TV3 i 
TVE s’haurien estalviat molts malde-
caps si Cleese hagués acceptat la 
proposta d’Andrew Sachs, l’actor que 
encarnava en Manuel, de fer que el 
cambrer fos alemany, com ell mateix.
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Fa cinquanta anys, el 1972, es va 
començar a emetre a Mèxic una sè-
rie televisiva de periodicitat setmanal 
que durant una dècada exacta va 
entrar en moltes llars del país i, fins i 
tot, de fora. Sí, parlo del Chavo del 8, 
una comèdia creada i protagonitzada 
per Roberto Gómez Bolaños, més 
conegut amb el diminutiu de Ches-
pirito, que en un principi anava des-
tinada a adults, però que ben aviat 
va atraure també els infants gràcies 
a les peripècies d’un nen orfe en un 
veïnat popular de Ciutat de Mèxic. 
Malgrat l’èxit indiscutible que va te-
nir –de fet, forma part de l’imaginari 

de molts mexicans–, la sèrie ara amb 
prou feines passaria el filtre de la cor-
recció. I probablement tampoc devia 
agradar gaire, internament, a un dels 
personatges més emblemàtics, Doña 
Clotilde o la Bruja del 7, interpretada 
per l’actriu Angelines Fernández: nas-
cuda a Madrid el 1924, abans d’es-
tablir-se de per vida a Mèxic el 1947 
va participar activament en la guerrilla 
antifeixista i anarcosindicalista contra 
el general Franco.

El Chavo del 8 
1972



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



Un gegant  
a l’altra banda de l’Atlàntic  

amb una història cultural fascinant. 

Sabies que…

Coco, la pel·lícula de Pixar  
per als petits de la casa,  
i The Proposal, un documental 
sobre l’arxiu de Luis Barragan,  
són disponibles a Filmin.

**

FES  
TACOS 

A CASA!

MÈXICMÈXIC

Necessites:Necessites:

PER  
SABER-NE 
MÉS

Fajitas, burritos, tortillas, quesadillas, 
enchiladas… No us emboliqueu, són semblants 
però diferents, encara que la majoria piquen, 
estan fets amb base de blat de moro i porten 
coriandre i llima. 
Avui el que us proposem són tacos!
Piquem la ceba, el bitxo, el coriandre i l’all 
separadament i ho reservem.
Posem 2-3 cullerades d’oli en una paella i hi sofregim 
l’orenga, el comí i el bitxo sec uns dos minuts.
Hi afegim l’all i el bitxo i ho sofregim 2-3 minuts més.
Hi afegim la carn, ho salem tot i ho remenem  
uns 10 minuts fins que estigui feta.
Apaguem el foc, hi afegim el coriandre picat  
i el suc de la llima i ho remenem.
Farcim les tortillas amb el farcit i les acompanyem 
d’un bon guacamole, pico de gallo, enciam o 
formatge.

L’art mexicà es caracteritza per fer servir colors molt vius i cridaners, imitant alguns dels animals 
que hi ha a la selva que cobreix tot el sud del país (guacamais, camaleons, tucans…).
De Mèxic provenen grans artistes com la famosíssima Frida Kahlo o l’arquitecte Luis 
Barragán. La primera és en l’art un símbol de llibertat, perquè es va atrevir a pintar realment 
el que ella volia i sentia, encara que la resta de la gent no ho entengués. A més, li agradava 
vestir-se amb peces de roba tradicionals en una època en què la moda passava per tot el 
contrari. Luis Barragán va ser revolucionari en l’arquitectura. Les cases que dissenyava eren 
molt minimalistes i de colors vius.

ART I MÈXIC

RECEPTA MEXICANA
El Día de Muertos 
és l’equivalent de la 
nostra castanyada. 
La gent es disfressa 
i recorda els difunts 
amb una festa.

Si hi vas, no et perdis les restes 
arqueològiques del Mèxic antic, 
com per exemple la piràmide 
maia de Chichen Itza i la 
ciutat asteca de Teotihuacan, 
amb els seus temples del sol  
i de la lluna.

Els cactus més grans del 
món són a Mèxic. Viuen 
fins a tres-cents anys i 
poden arribar a mesurar 
21 metres (com un edifici 
de sis pisos!).

S’hi parla el castellà entre moltes altres llengües 
autòctones. Per què? Perquè fa més de 500 anys els 
espanyols van conquerir aquelles terres i van imposar-
hi la llengua i les maneres de fer. Això va canviar 
completament el Mèxic d’aleshores, on convivien 
pacíficament cultures com l’asteca i la maia.

La seva capital, Mèxic 
DF, té més de 22 milions 
d’habitants? És com vint 
vegades Barcelona!

1.

3.

2.

4. 5.
TACOS!!

500 g de carn picada de vedella 

1 ceba petita

1 bitxo verd

2 grans d’all

1 cullerada de comí en pols

1/2 culleradeta de bitxo sec

1 cullerada d’orenga

oli d’oliva

el suc de 1/2 lima

sal
coriandre

8-10 tortillas de blat de moro
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Joguines
Per: 

Laia López

01

Viatjar per Mèxic pot ser, en si ma-
teix, una aventura familiar increïble 
per descobrir un país únic i una cul-
tura mil·lenària, acolorida i singular 
com cap altra. Regentar un food 
truck de qualsevol mena pot ser, 
també, tota una cursa de peripècies i 
emocions per llocs de tot arreu. Però 
viatjar per Mèxic a bord d’aquesta 
Taco Van, feta de fusta massissa de 
faig i inspirada en les més pures vi-
bracions SoCal, pot ser una de les 
experiències més divertides dels 
vostres infants a partir de 3 anys, 
mentre els convideu a fer un viatge 
gastronòmic per una cuina declara-
da Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Unesco (2010). Us atrevireu a de-
manar un taco ben picant?

Taco Van
candylabtoys.com

Mèxic és reconegut, entre moltes 
altres coses, per la seva gran di-
versitat de flora i fauna. Amb aquest 
puzle format per quatre cubs de 
fusta serigrafiada, elaborats seguint 
els mètodes tradicionals, els nostres 
petits viatgers podran descobrir fins 
a sis dibuixos de flors i plantes: un 
trèvol, un nenúfar, una margarida, 
una olivera, un roure i una rosella. 
Però això no és tot! Quan hàgiu aca-
bat, podreu guardar-ho en un bonic 
estoig en forma de cactus, que sem-
pre trobarà el seu lloc a casa vostra 
com un original objecte de decora-
ció portat directament del continent 
americà!

Cubs de fusta 
Plants

nobodinoz.com

02
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Mèxic és el segon país de l’Amèrica 
Llatina amb més gratacels. Juguem 
a construir-ne un? Amb Moulin Roty 
podreu entrenar habilitats com la 
destresa i la reflexió dels vostres 
fills gràcies a aquesta torre infernal, 
feta amb seixanta blocs de fusta de 
colors. Construïu la torre, gaudiu de 
la satisfacció per una estona i co-
menceu el joc per torns! La sort, a 
través del dau, us indicarà de quin 
color heu d’enretirar el bloc, fer-ho 
amb una sola mà i tornar-lo a col·lo-
car a la part superior sense que la 
torre s’ensorri!

Quan ja hàgiu construït i ensorrat 
tants edificis com per posar Mèxic 
en primera posició, podreu guardar 
còmodament totes les peces en una 
pràctica bossa feta de cotó.

Torre infernal
moulinroty.com

03



Si ets dels que els agrada que els seus fills portin 
bodis amb bigotis, els has comprat unes ulleres 

de fusta de mida reduïda, els adorms amb 
Radiohead o els has obert un compte 

a Instagram, no et perdis aquesta secció. 

A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat. 

És tendència



Na María Elena i en Ricardo són dos mexicans que quan es van instal·lar a Bar-
celona van patir el que ens passa als de fora: no trobam substituts perfectes per 
als gustos i olors de ca nostra (sorry not sorry Barcelona). Drama. Però ells no s’hi 
van resignar i van decidir muntar María La Bonita, una tenda de productes gastro-
nòmics que sorgeix de l’enyorança del seu país i on prima la qualitat i les marques 
que ells mateixos consumien a Mèxic.

A María La Bonita es poden comprar chiles, frijoles, salses de tot tipus, cervesa 
mexicana, tequila i tortillas de blat de moro de veritat!! Millor encara: per als qui 
ens agrada la seva cuina, però no controlam gaire la manera d’elaborar-la, tenen 
receptes preparades com aquesta cochinita pibil llesta per menjar. Aquesta carn de 
porc cuinada amb arxiota és un dels plats més representatius de Mèxic i tastar-lo 
és viatjar fins a un món maia quasi tan mític com el seu gust únic i deliciós! 

marialabonita.com 

Al barri de Sant Antoni de Barcelona hi ha un 
petit restaurant de menjar mexicà que sempre és 
una proposta aprovada per unanimitat familiar. 

Al Tianguis hi anam quan necessitam l’alegria que 
ens dona el seu guacamole amb els totopos acabats 

de fregir –que no he trobat enlloc més d’aquesta 
ciutat–, tacos de llengua o de suadero i l’amabilitat 

natural de tot el personal. El pare de les meves 
criatures, que va viure uns quants mesos al DF, 
sempre em diu que hi reconeix l’autenticitat, les 
olors, els colors vius de les parets i els plats i els 

gustos intensos. 

Per Tots Sants munten el seu altar particular en 
homenatge als seus morts. Als nins els encanta, 

sobretot des que Pixar va crear aquella meravella 
que és Coco i que ha aconseguit que ara, a part 
de Castanyada i Halloween, triomfin les cares 

pintades de catrina mexicana la nit del 31 d’octubre. 
Meravella i èxit de la mort technicolor! 

Mèxic no és només un territori amb la seva història 
i els seus conflictes: Mèxic és un imaginari fet 

de música, colors i menjar que ens ha inspirat en 
aquesta selecció per a aquest número tan alegre!

Per: Pema Maymó
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Un dels escenaris més emblemàtics 
de Mèxic l’hem conegut a través de 
les pel·lícules de l’Oest: em refereixo 
al desert de Sonora, fronterer amb 
els Estats Units. Allà hi creix una es-
pècie de cactus que tots hem dibuixat 
algun cop, la Carnegiea gigantea. Alts 
i estilitzats –poden arribar a fer 15 me-
tres!–, emmagatzemen tones d’aigua i 
poden arribar a viure fins a dos-cents 
anys! 

Aquest joc de sis gots de vidre color 
verd maragda s’inspiren en aquests 
cactus tan característics. Dos d’ells 
fins i tot tenen una nansa! Podríem 
dir que no només són el complement 
perfecte d’un sopar de tacos i nachos 
amb guacamole, sinó que també 
compten com a complement decoratiu 
fresc i original.

curiosite.es 
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2. 3.
La potència de Mèxic es personifica 
en pintors, músics, escriptors... Segur 
que els vostres fills tenen ben present 
la figura de la Frida Kahlo, però potser 
no coneixen l’obra de qui va ser el seu 
company de vida, Diego Rivera. Aques-
tes parets de paper pintat em fan pen-
sar molt en les seves grans obres mu-
ralistes (tot i que aquí hi ha exuberància 
natural i no revolucionària!), pel fet de 
deixar-te quasi hipnotitzat observant 
aquestes flors i fulles gegantines, obra 
de la francesa Carla Talopp. 

Aquesta il·lustradora ha col·laborat amb 
la marca francesa Bien Fait, que treba-
lla sempre uns dissenys que no només 
són d’una bellesa original i atrevida, 
sinó que  també compleixen tots els 
requisits que ens agrada tenir en comp-
te: papers reciclats i tintes sense dis-
solvents. La bellesa és una paret que 
sembla viva, que vibra per la força dels 
colors i el seu exotisme. No em digueu 
que no podríem ara estar parlant de 
Mèxic en comptes d’un paper pintat...

bien-fait-paris.com 



Per la ciutat

Visca  

MexiC
at!

Text: 
Martí Crespo
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Fantastik
www.fantastik.es
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I d’un dels locals més veterans de la ciutat passem a un dels més joves. Molt a prop 
de la plaça d’Osca, al barri de Sants, el carrer de Premià ha sumat una nova botiga 
que mereix la nostra visita: La Revuelta. En aquest mercat mexicà, que té llista 
de reproducció pròpia a Spotify i un bloc per explicar històries com la d’“un catalán 
muy importante en México” (sí, perdó, hem fet espòlier més amunt…), hi trobareu 
des de bosses més enllà de Frida Kahlo (amb Catrines, Emilianos i Chingones) fins 
a sabates artesanals, hamaques per descansar com cal, objectes de decoració i 
les cada vegada més imprescindibles piñatas plegables per a aniversaris al parc! A 
més d’artesania i art, també tenen la tercera A, la d’alimentació, amb una selecció 
acurada de productes típics de Mèxic.

Al final de la Guerra Civil, molts catalans republicans van 
trobar refugi en un país a l’altra banda de l’Atlàntic. En 
efecte, eren els Estats Units de Mèxic, que es van convertir 
de cop i volta en una segona llar per a milers de persones  
que fugien del règim del dictador Francisco Franco, entre  
les quals hi havia nombrosos artistes i escriptors de renom 
com Pere Calders, Teresa Pàmies o Avel·lí Artís Gener, 
Tísner. Molts d’ells no sabien, i potser vosaltres tampoc, 
que la música de l’himne nacional del país que els acabava 
d’acollir –un símbol patri establert per la llei mexicana,  
al costat de l’escut i la bandera– era obra d’un fill de Sant 
Joan de les Abadesses, Jaume Nunó i Roca (1824-1908), que 
havia guanyat el concurs per musicar-lo el llunyà 1854!

La gran majoria dels refugiats de fa vuit dècades van poder 
refer la vida lluny de Catalunya i van contribuir, amb el seu 
esforç, a enriquir Mèxic en tots els àmbits. Més o menys 
com, a una altra escala i en unes altres circumstàncies, han 
fet aquestes últimes dècades i en sentit invers un bon grapat 
de mexicans que han vingut a viure i treballar  
a casa nostra. I això és el que volem proposar-vos en aquest 
article: fer un viatge per Mèxic sense sortir de Barcelona, 
per mitjà d’alguns dels establiments més característics i 
singulars relacionats amb el país nord-americà.

La primera parada d’aquesta ruta, alguns ja us ho ensumeu, és al Raval. A la part 
alta del carrer Joaquín Costa, molt a prop del Teatre Goya, hi ha un veritable temple 
de la cultura mexicana a Catalunya, el Fantastik, que s’autodefineix com un basar 
de productes insòlits, curiosos, autèntics, coloristes, populars i ben sovint reciclats 
provinents de tots els racons del món (l’Índia, el Japó, el Marroc, Rússia, la Xina…), 
però molt especialment de Mèxic. Ara que s’acosta justament l’època dels regals, 
segur que entre els centenars de detallets, joguines, peces tèxtils, objectes de 
parament de la llar, elements decoratius i fins i tot parafernàlia religiosa ben exòtica 
trobareu idees i solucions fantàstiques.
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I per mirar de frenar la nostàlgia 
creixent pel seu país, dos mexicans 
establerts a Barcelona de fa anys 
han decidit que la millor solució era 
portar un bocí de Mèxic a la capital 
catalana. Amb el nom de Wuakal, 
derivat del nàhuatl huacalli, aquest 
petit mercat del carrer de Villarroel 
amb Aragó és com “un gran cistell 
ple de sabor, cultura i tradicions me-
xicanes”, expliquen els dos promo-
tors, amb l’objectiu de compartir-lo 
amb tothom: “Perquè sens dubte 
–afirmen–, en totes les llars sempre 
hi ha espai per a un wuakal.” L’afir-
mació segurament és tan certa com 
que, a cada llar mexicana, també hi 
ha lloc per a un altarcito de muertos. 
Comproveu-ho, si no, pels volts de 
Tots Sants a La Social, una delica-
da i eclèctica llibreria i galeria d’art 
al Poble-sec, al peu de Montjuïc. Tot 
i que no se centra exclusivament en 
Mèxic, tot l’espai desprèn mexicata-
lanitat.

Per cert, el pan de muertos per 
a l’altar, el trobareu a la deliciosa 
pastisseria mexicana Amaranto del 
carrer Bailèn. 

Wuakal   wuakal.com

La Social   lasocial.cat

La Revuelta   larevuelta.online

María La Bonita   marialabonita.com

Abarrotes Doña Cuca
abarrotesdonacuca.com

Amaranto   amarantobakery.com

La cuina, precisament, és un dels pilars culturals més exportats de Mèxic i, també, 
més enyorats pels mexicans lluny del país. Per això no és estrany que en aquest 
recorregut barceloní, no hi faltin les botigues centrades en menjar i begudes típi-
ques. A l’avinguda de la Diagonal, molt a prop de la Casa de les Punxes, hi ha la 
María La Bonita, una tienda mexicana amb tots aquells productes que no cal ni 
intentar trobar-los traducció o equivalència nostrades: chiles, frijoles, mole, tequila, 
mezcal i, és clar, tortillas de maíz. També tenen un bon grapat de salses perilloses 
per al nostre paladar europeu i cerveses mexicanes per intentar sufocar la boca 
després. I no gaire lluny de la María, a l’ombra de la Sagrada Família, s’aixeca la 
tiendita pal antojo mexicano amb el nom més genuí de la ruta: Abarrotes Doña 
Cuca. En aquest petit “colmado de la cantonada”, que no admet doblatge ni subtí-
tols, trobareu tocho morocho, botanas, chelas, chescos, a més d’artilugios pal mal 
de amores i pal mal diojo.



Pr
og

ra
m

ac
ió

  
na

da
le

nc
a 

es
pa

ic
ul

tu
ri

st
as

en
da

k.
ca

t 
In

fo
rm

ac
ió

 i 
in

sc
ri

pc
io

ns
 a

: 
bo

ti
ga

.ll
ib

re
ri

as
en

da
k.

ca
t

A
 o

n 
tr

ob
ar

-n
os

: 
G

ra
ss

ot
 4

2.
 0

80
25

 B
ar

ce
lo

na
M

et
ro

: V
er

da
gu

er
 /

 S
ag

ra
da

 F
am

íli
a

1 d
e 

de
se

m
br

e 
 

a 
le

s 
17

: 3
0

 h
 

D
ec

or
a 

l’a
rb

re
 d

e 
N

ad
al

 a
m

b 
pa

pe
r

Ta
lle

r d
’o

ri
ga

m
i a

m
b 

Im
ak

ir
o.

 D
e 

5 
a 

10
 a

ny
s

I q
ui

 p
as

si
 a

 a
co

m
ia

da
r 

l’a
ny

 e
l 2

9 
de

 d
es

em
br

e,
xo

co
la

ta
 d

es
fe

ta
!

C
ul

tu
ri

st
a

Es
pa

i
el

cu
lt

ur
is

ta
.c

at

lli
br

er
ia

se
nd

ak
.c

at
Se

nd
ak

A
 l’

Es
pa

i h
i t

ro
ba

re
u 

un
a 

se
le

cc
ió

  
be

n 
es

pe
ci

al
 d

e 
lli

br
es

 i 
jo

gu
in

es
  

pe
r a

qu
es

te
s 

da
te

s,
 p

as
se

u 
i g

ua
ite

u!

2 
de

 d
es

em
br

e 
 

a 
le

s 
17

: 3
0

 h
 

El
s 

m
ec

àn
ic

s 
de

ls
 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
es

Ta
lle

r d
e 

ci
èn

ci
a 

i a
rt

, a
m

b 
 Im

ak
ir

o.
  

A
 p

ar
tir

 d
e 

6 
an

ys

15
 d

e 
de

se
m

br
e 

  
a 

le
s 

17
: 3

0
 h

 

D
ue

s 
ho

re
s 

 
am

b 
Pe

te
r P

an
Ta

lle
r d

e 
te

at
re

 m
us

ic
al

 p
er

 a
 in

fa
nt

s 
de

 5
 a

 8
 a

ny
s

15
 d

e 
de

se
m

br
e 

  
a 

le
s 

19
:3

0
 h

 

C
re

ac
io

ns
 d

e 
pa

pe
r 

a 
pa

rt
ir

 d
el

s 
cl

às
si

cs
 d

e 
M

in
aL

im
a

Ta
lle

r p
er

 a
du

lts
 a

m
b 

M
ar

ga
ri

ta
 R

od
rí

gu
ez

 B
ra

hm
 

i l
’e

di
to

ri
al

 F
ol

io
sc

op
io

27
 d

e 
de

se
m

br
e 

   
a 

le
s 

17
:3

0
 h

 

M
ús

ic
a 

pe
r a

 n
ad

on
s 

A
m

b 
La

ia
 C

ol
om



Bones idees

Papel picado
Per:  

Carla Marin

A tot el món hi ha un art popular que consisteix a perforar i retallar 
paper per crear banderoles que després serveixen per decorar cases 

i carrers els dies de festa. I tot i que sembla que l’origen és xinès, 
sens dubte a Mèxic també en són uns artistes. Ells el Dia dels 

Morts, a diferència d’unes altres cultures, no utilitzen el color negre 
perquè el consideren massa trist i per això només fan servir paper 
picat de colors vius i llampants, perquè aquell dia sigui ben alegre.

Paper de seda de colors Cola de barraTisores Fil o cordill

01.  Talla papers de seda 20x24 de 
diferents colors. Plega el rectangle 
quasi per la meitat, però deixant uns 2 
cm a la part superior que serviran per 
aguantar les banderoles.
A partir d’aquí ves fent plecs i talls de 
diferents formes, mentre vas plegant-
ho tot cada cop més petit. També 
pots fer plecs diagonals per formar 
triangles. Ves desplegant-ho i obrint-ho 
per veure com et va quedant. Fes 
diferents proves i experimenta, segur 
que et surten formes xulíssimes!
 
 
 
 

02. Fes un petit plec a la part que 
havies deixat de marge superior 
i enganxa-hi el cordill per dintre. 
Combina els colors de les diferents 
banderoles perquè quedi ben acolorit.

03. Penja la banderola de paper 
picat a la paret de l’habitació i així 
cada cop que la vegis, segur 
que se t’acut alguna cosa per 
celebrar!  

Necessitem: 

Més informació a  
elculturista.cat

Bric
olatge i m

anualit
ats

bric
oteca.net
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DICCIONARI 
MEXICÀ  

( I M P R E S C I N D I B L E )

ahorita: els mateixos mexicans 
fan broma d’aquesta paraula que 
vol dir de tot menys “ara mateix” 
i que es pot referir a d’aquí a una 
estona o mai. 

agujetas: alguns recordareu una 
sèrie de televisió que ens va arri-
bar els anys 80, Agujetas de color 
de rosa, i no es referia a un dolor 
muscular sinó a uns cordons de 
color rosa. 

banquetas: res a veure amb algun 
lloc per seure, són les voreres.

chido: de bona qualitat.

neta: de veritat? 

pena: si algú us diu que li fa 
“pena” alguna cosa és que li fa 
vergonya, no té res a veure amb 
la tristesa. 

pinche: és una de les expressions 
que més es fan servir, però què vol 
dir exactament? Mesquí, de baixa 
qualitat o molt pobre. 

¡qué padre!: equivaldria a “com 
mola”!

sepa la bola: aquesta expressió 
es fa servir quan et pregunten al-
guna cosa i no en saps la resposta. 
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Pastís 
asteca  
amb mole

Bones idees

El terme mole prové dels pobles  
prehispànics de Mèxic i és una salsa feta  

amb diferents tipus de xiles, prunes seques,  
xocolata, anís i tomàquet, entre més.

01. 
Courem el pollastre o la carn de 
vedella en una paella. Es pot fer amb 
un sofregit de ceba per exemple o 
com més ens agradi. 
02. 
En una safata que pugui anar al 
forn col·loquem una capa de tortilla 
(prèviament escalfada en una paella a 
foc lent i sense oli), a sobre hi posem 
una capa generosa de pasta de mole 
i per damunt el pollastre o la carn 
guisada, que quedi ben pla. 

03.  
Ho cobrim amb una altra capa de 
tortillas i repetim les capes d’abans fins 
a arribar a dalt de la safata. 
04.  
Acabem sempre amb una capa 
de tortillas, pasta de mole, ceba 
trossejada i el formatge. 
05.  
Ho posem al forn 20 minuts fins que el 
formatge quedi gratinat. 

Necessitem: 

tortillas de blat de moro, pasta de mole, formatge chihuahua, crema agra,  
ceba, pollastre o carn de vedella picada cuinada al gust. 

Bon profit!

Més informació a 
elculturista.cat

Per:  
Gabriela Ortiz
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Culturista

Espai

Sendak

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

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

Coneixes 
l’Espai 
Culturista 
Sendak?

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



L’entrevista

90 91

Carolina Monterrubio

Ets una d’aquelles persones que des de la infantesa o l’adolescència ja tenien 
clar a què es volien dedicar, o en el teu cas tot plegat prové d’una vocació 
més tardana?
Sempre dibuixava de petita, m’encantava, però als 18 anys, quan et posen aquella 
pressió per decidir què vols ser a la vida, buf, no ho tenia clar. Així que vaig estudi-
ar un munt de coses: disseny gràfic, teatre, comunicació, disseny tèxtil... Tot força 
relacionat amb l’art i el disseny. Aleshores no tenia gaire clar que existia el món de 
la il·lustració i que podies dedicar-t’hi... fins que vaig posar-me a estudiar il·lustra-
ció a Ciutat de Mèxic i vaig començar a participar en concursos. Això em va dur 
a veure no només que m’agradava, sinó també que hi havia feina i oportunitats.   

Què et va dur a Barcelona?
Havia estat un temps donant un cop d’ull a cursos d’il·lustració a Europa i em vaig 
topar amb Eina, que oferia un postgrau d’il·lustració infantil. Em va cridar molt 
l’atenció, era sobre el tema que jo volia i com que ja havia estat a Barcelona abans, 
en un viatge de motxilla i m’havia encantat, doncs em vaig decidir a venir!

Vas arribar aquí i vas anar veient el panorama local en l’àmbit de la il·lus-
tració. Et va sorprendre el que et vas trobar? Es corresponia amb la idea que 
tenies i que potser et va fer venir?
En part em va sorprendre, sí, però a Mèxic ja havia entrat una mica en aquests 
ambients i allà també hi començava a haver més il·lustradors emergents, més 
fires, així que ja havia començat a familiaritzar-m’hi una mica. El que més em va 
sorprendre és que hi ha moltes editorials que munten fires i petits festivals, tipus el 
GRAF. Em va encantar que hi havia molt moviment.

Hi ha moviment, sí. Segurament hi ha molta moguda underground, ganes de 
muntar coses... Però, de feina, n’hi ha? 
Moltes editorials es comprometen amb uns pocs il·lustradors. Saben que tal pro-
fessional treballa bé, els agrada l’estil i aleshores els van donant feina. Però en 
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Algú que ha viscut gairebé tota la vida a Barcelona i s’ha mirat 
Mèxic des de lluny topa amb l’obra de Carolina Monterrubio i 
creu reconèixer el país americà en les seves formes i colors. Però 
Mèxic és realment com pensem des d’aquí? Podem conèixer una 
cultura llunyana i diversa des de la distància, a través de les arts 
visuals? D’altra banda, com esperem que sigui l’obra d’algú que 
ve d’una contrada així? No seria just que les nostres expectatives 
limitessin la seva identitat i creativitat, oi? 

En parlem amb una il·lustradora de Ciutat de Mèxic que fa quatre 
anys va aterrar a Barcelona per formar-se i s’hi ha quedat.
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aquest grupet no n’hi ha més de dos o tres i costa molt d’entrar-hi. Això sí, un cop 
hi ets, ja tens la confiança. Vaja, que has de començar a treballar perquè et donin 
més oportunitats, i això és el que més costa. S’ha d’anar grimpant una mica. Per 
això és important que existeixi aquest tipus d’espais i esdeveniments on s’exhi-
beix el treball de les il·lustradores emergents. Així editors, altres professionals i el 
públic en general et veuen. D’una altra manera seria molt i molt difícil. 

Quan viatgem ens adonem que la imatge que molta gent té de la nostra ciutat 
o país està associada a tòpics que no es corresponen gaire amb la realitat o, 
en tot cas, que són molt parcials i acaba resultant pesat. Quan vas arribar a 
Barcelona, et va sorprendre la imatge que teníem de Mèxic? Creus que l’ima-
ginari que aquí se sol tenir es correspon amb la realitat?
Sí, sovint m’han dit coses que fan riure. També hi ha molt la percepció que Mèxic 
és molt perillós, m’he trobat molta gent a qui li agradaria anar-hi, però no hi va per 
aquesta creença. I, és clar, és perillós, però també és un país on es pot viure molt 
bé, hi ha zones i zones. Jo parlo com a persona privilegiada, però sento que les 
notícies dels mitjans no hi ajuden, sempre ressalten el conflicte i això fa que la gent 
de fora es quedi amb aquesta idea i es pensi que és la realitat de tothom. I després 
hi ha tots els clixés del mariachi, de vegades la gent creu que a Mèxic anem amb 
barret, que no hi ha carreteres, que tot és molt precari... Crec que en bona part es 
pensa això per les pel·lícules, que moltes vegades retraten la frontera, que potser 
és on hi ha més pobresa i delinqüència. Però Mèxic és molt més que això.  El 
menjar, per exemple, no només són els tacos, els burritos i els nachos, que a més 
ni tan sols són receptes mexicanes sinó tex-mex. Els mexicans potser mengem 
burritos un cop l’any.

Hi ha algun llibre o pel·lícula que ens puguis recomanar perquè consideres 
que retrata bé Mèxic?
Crec que Coco és ideal. És una pel·lícula tant per a nens com per a adults i retrata 
molt bé el Día de los Muertos, una tradició molt emblemàtica de Mèxic que tothom 
celebra. La pel·lícula és molt bonica i fa una molt bona representació de la família 
mexicana, de les tradicions, dels costums. 

Quan vivim lluny d’on vam néixer sovint sentim la necessitat d’expressar més 
la nostra pertinença als nostres orígens. A tu, viure fora de Mèxic, et fa tenir un 
estil més ‘mexicà’? 
El meu estil em surt molt natural, no és premeditat. Tinc molt interioritzats elements 
de Mèxic que em surten. Per exemple, els colors que uso, que em diuen que són 
molt mexicans. Però normalment no parteixo d’una reflexió prèvia en relació amb 
els colors que faré servir. Quan treballo a partir d’un text o és un projecte concret 
potser sí, però de natural els colors que uso són espontanis. I crec que provenen 
d’haver vist colors així tota la vida: al mercat, als carrers, a les façanes... Mèxic 
és pur color i criar-se en un lloc així fa que sigui un recurs que ja tens incorporat.

Pot ser que el públic, els teus clients, el mercat tinguin una expectativa en 
aquest sentit que t’empeny a tenir un estil i abordar temes molt vinculats a la 
teva terra d’origen?
Vaig tenir sort perquè vaig començar amb un editor de Xile i sempre em va donar 
llibertat per fer el que em semblés. No em va posar límits, no em va suggerir usar 
una paleta de colors ni em va demanar que el meu treball fos molt mexicà. Mai no 
m’he sentit gaire limitada, però voluntàriament intento incloure elements mexicans 
en les meves il·lustracions. En el color potser no, com deia abans, que surt més 
sol, però sí en objectes. Sovint cerco referències i les incorporo. Per exemple, a 
la portada que vaig fer del número de la síndria (nota: número 41 d’El Culturista) 
vaig pensar en pintures de Diego Rivera, que m’encanten, les que són sobre dones 
que venen lliris, les de síndries, és clar... D’aquesta manera vaig agafant cosetes 
d’artistes mexicans, d’elements arquitectònics...  

Creus que es pot parlar d’un estil d’il·lustració de Barcelona, català o euro-
peu? No fa la sensació que molts il·lustradors d’aquí podrien ser de gairebé 
qualsevol lloc del món occidental?
Crec que s’està experimentant més amb les formes, es fuig del dibuix realista o 
que ha de guardar unes proporcions clàssiques, es tira sovint cap a coses més 
de caricatura. Però, és clar, gairebé sempre la gent d’aquí dibuixa gent blanca, 
perquè no hi ha tanta diversitat, o sí que n’hi ha però encara costa incloure-la. 
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Cal tenir en compte que ara veiem propos-
tes més diferents en part també perquè amb 
les xarxes socials tenim accés al que s’està 
fent a la Xina, a França o a on sigui, i això et 
nodreix com a il·lustradora. A mi, per exem-
ple, m’inspiren molt els il·lustradors orien-
tals, tenen una estètica molt diferent. Una 
altra qüestió és que hi ha tanta gent treba-
llant o intentant treballar que sorgeix la ne-
cessitat de diferenciar-te. Jo mateixa al prin-
cipi estava una mica frustrada amb aquest 
aspecte, sentia que no destacava, que era 
una més. I, bé, la pràctica et va ajudant, vas 
creant confiança i això, la seguretat respec-
te a les coses que fas, acaba essent l’as-
pecte més important.

Què t’agrada més dibuixar, fins i tot per 
plaer, per passar l’estona?
La meva gosseta [riu], sempre la dibuixo! 
En general m’agrada molt dibuixar plan-
tes, flors, elements de la natura i la meva 
gosseta sovint apareix en alguna banda allà 
traient el cap, xafardejant, ensumant què 
passa. També m’he fixat que dibuixo molts 
jaguars.

I anant a l’altre extrem, què et costa més? 
Ui, els cossos. Són dificilíssims. Si et poses 
a veure els meus treballs, els cossos són... 
[riu] triangles, quadrats, cercles... Però miro 
de treure’n profit. D’acord, assumeixo que 
no sé dibuixar-los amb proporció, però el 
truc és buscar la gràcia a les teves habilitats 
i a les teves limitacions. Les mans també em 
costaven molt al principi, eren com una ga-
leteta i ara he descobert la manera de fer-les 
més fàcil i millor. Així que finalment he fet les 
paus amb les mans.




