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Festa d’aniversari
EDITORIAL

En aquests moments la revista ja hauria de ser a impremta, però hi ha coses que no canvien 
ni amb 50 números… Potser aquest ritme trepidant és el que ens manté vius i amb ganes de 
continuar fent el que volem. Cada dos mesos penso en el que em repetia un antic company 
editor: “Respira, nosotros publicamos libros, no salvamos vidas.” Amb aquesta celebració, 
més que fer balanç i parlar d’esforç i de lluita, ens ve molt de gust donar les gràcies perquè 
l’èxit dels 50 és d’un munt de persones que ens donen suport i hi participen, algunes de les 
quals incombustibles des del primer dia!
Us imagineu un teatre sense públic o una sala de concerts sense músics? Doncs El 
Culturista no seria El Culturista sense el disseny, el bon gust i la paciència de la Joana, 
que va donar vida al projecte creant un osset que aixeca pesos. Durant aquesta travessia 
hem comptat amb gent de la il·lustració meravellosa que ha acceptat l’encàrrec de fer-nos 
la portada, fins i tot de temes insòlits o ben poc agraïts. I també amb col·laboradors que no 
es cansen d’escriure sobre el que ens agrada i fan possible que continuem sent divulgadors 
de cultura en l’àmbit familiar.
Una cinquantena de números donen per conèixer gent nova, col·laborar-hi i acabar 
establint-hi amistat (amb algunes muntem festivals i tot!). I el que encara té més mèrit: 
amistats que es mantenen malgrat col·laborar en tants números. Mercès a l’equip, petit 
però equip!, a l’impressor, al distribuïdor i a la família. 
Ara sí, gràcies al suport que rebem de vosaltres que ens llegiu i ens seguiu. I un càlid 
agraïment i una abraçada als anunciants, equipaments i entitats que confieu en nosaltres 
i que feu viable que una iniciativa com la nostra arribi fins al número 50 (i esperem que 
alguns més). Per a vosaltres, el canó de confeti!
Vam estrenar-nos amb un Culturista nevat… i diuen que potser avui nevarà al Tibidabo. 
Moltes gràcies per celebrar amb nosaltres aquests 50 números!

El Culturista



Proposta culturista / 01

Grills, aranyes, abelles, ocells, talps i formigues... La vida s’escampa per tots els 
racons!

A la riba d’un riu, les bestioles comparteixen un tros de terra. Un bon dia, hi arriba 
una nova espècie: la humana. Una pagesa també hi fa el seu niu, una barraqueta 
de canya i fang. Van passant els anys i aquell niu humà, que va començar amb 
una barraqueta, va creixent cada vegada més. Com s’ho faran, les bestioles, per 
continuar vivint en aquell indret?

Miranius és un espectacle musical amb titelles que posa el focus en la coexistència 
de diverses espècies animals i com els afecta l’empremta humana. És la història 
d’un paisatge on cada animal, cada vegetal i, en definitiva, cada element natural 
té el seu encaix i, a la vegada, genera noves formes, noves realitats, noves vides!

La companyia De_paper posa tota la delicadesa en aquest espectacle on la senzi-
llesa d’elements propers com el cartró, el paper, les llums i les ombres ens trans-
portaran a un nou paisatge.
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ARTS ESCÈNIQUES 

Miranius. L’aventura d’habitar el món
Cia. De_paper

Per: Clara Drudis

SAT! Teatre
4, 5, 11 i 12 de febrer / Ds. 17.30 i dg. 12 i 17.30 h

Durada: 50 min / A partir de 3 anys / 10 € / sat-teatre.cat 
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/ 02

Entre els carrerons de Sarrià, al fons del carrer dels Paletes, hi podem trobar un 
espai relaxat i tranquil que fa temps que es dedica en cos i ment a l’ensenyament 
de l’art a infants i grans. L’escola Traç, que és com es diu l’espai, ofereix un entorn 
ideal per gaudir-ne directament amb cursos al llarg de l’any, però també amb inicia-
tives puntuals com l’anomenat dissabte creatiu. Que què ens hi espera? Doncs per 
a criatures a partir de segon de primària, un taller de plàstica per treballar la crea-
tivitat amb tècniques i materials variats. I per a infants de P3 a primer de primària, 
en aquest cas acompanyats d’un adult, un laboratori creatiu per experimentar amb 
materials i crear treballs que estimulin la imaginació. A més de compartir una ex-
periència lúdica i en comú, aquest taller familiar també està pensat per donar a 
conèixer als participants com funciona el curs regular Espai Compartit de Traç. Es-
tigueu atents, perquè sembla que els dissabtes creatius han vingut per quedar-se!

Dissabte  
creatiu

Per: Martí Crespo

ARTS PLÀSTIQUES

Traç
11 de febrer i 11 de març

Consulteu preus i horaris de cada modalitat
escolatrac.com



Fades, follets, monstres 
i personatges mitològics d’arreu 
del món són el punt de partida 
d’aquest concert pensat per  
als més petits. A partir d’aquests 
personatges de llegenda, viatjarem 
pels cinc continents i coneixerem 
sonoritats característiques 
d’aquestes cultures. 

Amb la col·laboració de:

No us perdeu  
el concert  
més monstruós  
de la temporada

A partir de 2 anys

20 I 21 DE MAIG 
PREU: 10 € 

 (8 € si compreu 4 entrades o  
més per al mateix espectacle)

COMPRA LES ENTRADES A:  
AUDITORI.CAT

ESTRENA!



Espectadors, pugin a l’escenari! Els llums s’apaguen, una estrella gegant apareix i 
tot de menuts vestits de blanc corren cap al llenç central.

Als Lluïsos de Gràcia arriba el 12 de febrer Sensacional, un muntatge audiovisual 
participatiu per a infants de fins a 3 anys. La instal·lació compta amb una gran 
projecció a terra sobre la qual apareixen visuals que responen als gests dels més 
petits. Aquests volten i ballen lliurement entre l’escenari i les butaques, jugant amb 
el moviment i la llum al ritme de la música electrònica.

Quadrats psicodèlics que ens segueixen, una pluja de paraigües que fugen dels 
nostres peus, coets constructivistes que s’envolen quan els trepitgem I, fins i tot, 
una gran lluna plena que es desfà en bombolles de sabó.

No badeu, que només hi haurà tres sessions per gaudir d’aquesta experiència 
surrealista i sensorial!
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ARTS ESCÈNIQUES

Proposta culturista / 03

Sensacional 
Cia Imaginart

Per: Olga González

Lluïsos Teatre
12 de febrer a les 11, 12 i 17 h
Infants de 0 a 3 anys / 9,5 €

lluisosteatre.cat 



Aquesta temporada el Lliure ofereix una rave per a públic infantil (per al bon fun-
cionament de la peça, els infants no poden ser menors de 6 anys), que els adults 
acompanyants podran seguir des de les butaques. Sí, sí, tal com ho sentiu, una 
rave! O, si us ho estimeu més, un espectacle immersiu conduït, precisament, per 
un rave, una mèdium meteoròloga i una dj/xaman.

Teniu clar com és un rave? Aixequeu gaire els ulls al cel per saber quin temps fa? 
Potser ens hem desconnectat una mica dels misteris de l’origen de la vida i ja no 
celebrem prou la nostra existència, tal com feien els nostres avantpassats, oi? 
Rave vol, doncs, connectar els infants amb el clima, la terra i els orígens, i reflexi-
onar sobre la importància de sortir també dels nostres aixoplucs; prendre consci-
ència de la cadena que fa possible la vida, la mort, els aliments, la descomposició 
i, en resum, el cicle de la vida. Per aconseguir-ho, l’escenògrafa i creadora Silvia 
Delagneau ha orquestrat aquesta experiència escènica intensa on les criatures 
entraran en una cova, se les equiparà amb una capelina i unes ulleres de sol i faran 
un viatge sensorial per les estacions. Un espectacle participatiu i un ritual comuni-
tari per reivindicar la comunió amb el temps i delectar-se amb les possibilitats de 
les arts escèniques.
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ARTS ESCÈNIQUES 

Proposta culturista / 04

Rave
Per: Clara Queralt

Teatre Lliure de Gràcia
Dissabtes i diumenges del 15 de febrer al 5 de març, a les 16 i 18 h
De 6 a 10 anys / Durada: 45 min / De 10 a 29 € / teatrelliure.com
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“Les prades són verdes, el cielu és asul, les vaques pasturen i ensenyen el cul.” Us 
deveu preguntar: “Què hi té a veure, això, amb el circ?” Doncs prepareu-vos per a 
una bona dosi de tècnica, ritme i humor.

El Circ Pistolet torna a Barcelona després d’una intensa gira que els ha dut de 
Tenerife a Bèlgica amb el seu espectacle Potser no hi ha final. La companyia, que 
va néixer el 2008 i ha guanyat uns quants premis Zirkòlika, serà al SAT! Teatre els 
dies 18 i 19 de febrer a les 17.30 h.

El rabiüt d’en Tomàs, l’insegur d’en Marc i el paperina d’en Pablo són tres acrò-
bates que intenten posar-se d’acord per dur a terme el seu espectacle. Si això no 
fos prou complicat, en Sergi, un músic d’extraradi amb deliris de grandesa, va sal-
pebrant la seva rutina amb comentaris murris i bevent vi de la seva bota-guitarra.

Potser no hi ha final ens deixa, a grans i petits, desitjant que, amb sort, l’espectacle 
no s’acabi.

ARTS ESCÈNIQUES

Potser no hi ha final
Cia. Circ Pistolet 

Per: Olga González

SAT! Teatre
18 i 19 de febrer a les 17.30 h

Per a tots els públics / Durada: 50 min / 10 €
sat-teatre.cat



Les adaptacions cinematogràfiques dels llibres per a la canalla de Julia Donaldson 
comencen a formar un gènere en si mateix. Com passava a les pel·licules del drac 
Zog i del monstre Grúfal, una candidesa ben entesa envaeix Bill i Janet (The Smeds 
and the Smoos en el títol original). L’animació stop-motion fluïda i perfecta de la 
productora Magic Light Pictures ens porta aquesta història d’amistat entre dos joves 
extraterrestres que pertanyen a dues famílies rivals que no accepten la seva relació. 
Des d’aquests aires romeujulianescos, el toc de Donaldson ens farà viure alegra-
ment una aventura de viatges entre galàxies ben lleugera i aparentment poc greu, 
però que deixarà marca amb una moral clara sobre el respecte per la diferència i la 
superació dels prejudicis. Arriba als cinemes dins la sessió Bill i Janet i altres històries 
marcianes, on el migmetratge s’acompanya de cinc curts més triats per la bona feina 
de la distribuïdora de cinema infantil independent Rita & Luca. 
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Proposta culturista / 06

Bill i Janet i altres 
històries marcianes

Per: Andreu Gabriel i Tomàs

Als cinemes
Estrena 18 de febrer

A partir de 3 anys
ritalucafilms.com





De ballet a espectacle de titelles i la cèlebre composició que Txaikovski va immor-
talitzar en una partitura extraordinària ara amb arranjaments de jazz. Aquesta és 
l’agosarada (i encertada) proposta d’El Petit Liceu per acostar a la canalla tot un 
clàssic: El Trencanous.

Famílies, sota la platea de la sala del Liceu hi ha el Foyer, un espai polivalent equi-
pat amb una acústica excepcional, ideal per acollir espectacles com aquest. Els 
infants viuran una experiència musical i artística en directe de 55 minuts gràcies a 
un bonic espectacle que uneix la companyia de titelles Zipit Company i l’Ensemble 
de Jazz del Conservatori Liceu-Fundació Ferrer Salat.

Teniu al davant la revisió d’un clàssic des d’una mirada actual, plural i inclusiva 
que ressalta valors com la valentia, l’amistat, l’empatia i el respecte. Trobar la nou 
màgica serà el repte que tindran la Daniela i la seva mare, la Sra. Drossel, si volen 
salvar en Pirli del conjur que li ha fet la reina dels ratolins. No ho tindrà gens fàcil…
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MÚSICA

Proposta culturista / 07

Trencanous-jazz
Per: Vanessa Pérez

Liceu
11 i 12 de març a les 11 h

A partir de 5 anys
Durada: 55 min / De 7,50 a 15 €

liceubarcelona.cat



Proposta culturista / 08

El tractament de la llum en l’art és un dels temes més importants de les tècniques 
artístiques. En la pintura, per exemple, n’és un objecte especial: la llum permet la 
visió del contorn i la textura i l’ús que se’n fa pot servir per centrar l’atenció de l’ob-
servador cap a un punt, objecte o persona concreta. En el retrat de la Tia Pepa de 
Picasso, la nostra mirada anirà on estigui la zona més il·luminada. A Las Meninas, 
per exemple, l’artista decideix il·luminar el personatge principal de l’obra, la infanta 
Margarida. Si teniu ganes de descobrir el poder de la llum en l’art plàstic i conèixer 
amb més profunditat algunes de les obres més importants de Picasso, apunteu-vos 
a De la foscor al color, en un clic!, un taller familiar per convertir-nos en artistes de 
la llum i posar en pràctica la màgia de les ombres en l’art pictòric. Aprofiteu l’avinen-
tesa per anar al Museu Picasso aquest any que justament celebra el cinquanta 
aniversari de la mort de l’artista: s’hi preveu una programació molt interessant!
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ARTS PLÀSTIQUES

De la foscor al color,  
en un clic! 

Per: Infraganti

Museu Picasso
11 i 25 de març a les 17 h

Per a infants de 5 a 11 anys 
4,5 € 

110.bcn.cat/museupicasso/ca/
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Proposta culturista / 09

Museu del Disseny de Barcelona 
11 i 12 de març

Familiar
Consulteu-ne preus i horaris

flicfestival.com

23
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Torna el Flic més familiar! Sí, sí, ho heu llegit bé. El cap de setmana de l’11 i el 12 de 
març arriba la 13a (aviat és dit!) edició del festival de literatures infantil i juvenil, el 
Flic. I com ja és tradició des de fa unes quantes edicions, repeteix amb un escenari 
de luxe, el Museu del Disseny de Barcelona. 

Què hi trobarem? Jocs, tallers amb artistes, narració i molts llibres amb innovado-
res propostes que ens convidaran a (re)interpretar el món. 

Com en totes les edicions, el festival fa una selecció de llibres que són l’ànima de 
les Experiències Literàries del Flic, la proposta de joc vivencial i artístic que con-
vida les famílies a impregnar-se de literatura per totes bandes. Per als més menuts 
de casa programen Fliquets, un espai d’experimentació i de descobriment literari 
de 0 a 6 anys, i enguany estrenen l’Espai +10, amb propostes artístiques per a 
nens i nenes a partir de 10 anys.

No hi ha edició que la gent del Flic no ens sorprengui i, culturistes,  que afortunats 
que som de tenir propostes com aquesta entre l’oferta cultural de la ciutat.  És un 
luxe compartir tallers de creació amb artistes i escriptors de primera línia i gaudir 
de propostes que ens acosten a la literatura des de múltiples disciplines. Tot pensat 
perquè quan arribi un llibre a les mans d’un infant tingui una curiositat immensa per 
descobrir tot allò que amaga. Per molts més flics!

©Tristán Pérez Martín

FESTIVAL

FLIC
(RE)INTERPRETAR EL MÓN

Per: Vanessa Pérez





Arriba a Barcelona Cometa, un solo per a infants i famílies que des de la seva 
creació el 2021 ja ha sumat més de cent funcions! 

Un espectacle galàctic on podem continuar meravellant-nos amb les possibilitats 
del cos en moviment, les acrobàcies impossibles i els efectes sempre fascinants 
de la força de la gravetat i la velocitat de la llum. Amb un casc, unes botes, llum i 
un espai hexagonal la intèrpret, Nora Baylach, ens submergirà en un món delicat i 
tranquil, d’imatges poètiques, refinades i amb un toc d’humor, que ens faran som-
riure a petits i grans del principi a la fi. 

Somriurem pel gust de mirar amb nous ulls allò que ens sembla tan conegut, per 
sorprendre’ns dels detalls que sovint les presses o les responsabilitats no ens deixen 
atendre. Cometa és una oportunitat per continuar encuriosint-nos per la presència, 
la realitat, sense la necessitat d’estridències visuals i sonores dels mons virtuals.

L’espectacle és coproduït per Vorpommern tanzt an —una iniciativa educativa alema-
nya— i programat pel Festival de Dansa Metropolitana, que us recomanem seguir! 
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Proposta culturista / 10

Cometa, Roser López Espinosa
Per: Sandra Carrau

Mercat de les Flors
25 i 26 de març, dissabte a les 12 i a les 17 h, diumenge a les 12 h

Familiar / Durada: 40 min / 12 €
mercatdelesflors.cat

©Safak Velioglu



menuts

Per: Clara Rius
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Selecció culturista / 01

primers lecto
rs

Nora Brech, coneguda per títols com L’expedició Arc Iris i El bosque del Lobo, 
ens convida a un viatge de paisatges il·lustrats amb delicadesa, oferint-nos un joc 
de colors que no ens deixa indiferents. 

Aquesta vegada ens transporta, amb un globus aerostàtic, a uns quants llocs del 
món per conèixer i descobrir-hi els animals que hi viuen i que viatjaran fins al pol 
Nord per celebrar la festa d’aniversari de la protagonista. L’àlbum es converteix en 
un llibre de coneixement: un bestiari que ens permet parlar amb els més petits dels 
animals que hi apareixen, d’on viuen, de com viuen i on els podem trobar. 

Brech juga amb el contrast del color blanc del pol Nord i els colors característics 
d’altres racons del món: verds, blaus, taronges, vermells, marrons i grocs, sempre 
precedits pel globus que fa de portadeta. Però el blanc del pol Nord quedarà tacat 
per banderoles de colors. Us apunteu a la festa? 

Qui vol venir a la meva festa 
d’aniversari?

Nora Brech
Nórdica Libros

LLIBRE



He anat a una festa d’aniversari espectacular! Celebràvem els 50 números de la 
revista El Culturista… Que no saps què és El Culturista?! En quin planeta vius? 
Sí, dona, El Culturista és una revista que aplega toooota la “salseta” cultural de 
Barcelona. Ep! Per a públic familiar, eh? Com ho sents! El millor del millor en acti-
vitats, llibres, espectacles, festivals i tot el que et puguis imaginar i més! Com una 
agenda, exacte! Saps què? Que ja era hora que algú donés visibilitat i importància 
al sector infantil. BRA-VO! Ep, i ho fan molt bé, eh? Tenen un equip al darrere que 
no sé d’on treuen les hores per fer tota la feinada que fan. Ep! I sempre amb un 
somriure i amb una humanitat que pocs en queden, d’aquesta camada. A mi, a les 
festes, m’agrada anar disfressada així que hi vaig anar de mandonguilla, sí, sí! La 
idea la vaig treure d’un llibre que m’encanta: La festa de disfresses. És tot un clàs-
sic de l’autor i il·lustrador Remy Charlip. La història parla d’un nen que amb unes 
cassoles es fa una disfressa i decideix convidar els seus amics i amigues a una 
festa: la condició és que han d’anar-hi disfressats. Tothom improvisa amb allò que 
té a l’abast: una pantalla de llum com a faldilla, un sac per fer de patata o un jersei 
gran per semblar un elefant. Una festa és divertidíssima, plena de personatges 
estrafolaris. El recomano molt!

Ai que començo a xerrar i no callo… PER MOLTS NÚMEROS MÉS, CULTURISTA! 
I gràcies per la vostra tasca!

Una festa de disfresses
Remy Charlip

Lata de sal

Per: Laura Bernis
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Selecció culturista / 02

primers lecto
rs

No tothom porta bé això de fer anys, sobretot la gent “gran”. Si bé intentem gaudir 
de la convenció deixant-nos portar per l’aspecte festiu, és ben cert que celebrar 
aniversaris implica pensar en el pas del temps. I això acostuma a voler dir fer-se 
moltes preguntes i sovint no estar del tot satisfet amb les respostes. De tot això 
(i d’algunes coses més) va aquesta rondalla il·lustrada de la dupla Miquel Martí i 
Pol i Carme Solé Vendrell, dos clàssics de la literatura infantil i juvenil catalana. 
La paraula justa, sense adorns, acompanyada del dibuix dur i sobri formen un 
combinat ben expressiu que ens porta irremeiablement a fer-nos preguntes. Un 
bon exercici per situar la canalla més enllà d’un context optimista i inofensiu.

L’aniversari
Miquel Martí i Pol

Carme Solé Vendrell 
Mars

Per: Isaac Casals
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lectors experiment
at
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primers lecto
rs



¡Escóndete que voy! és un àlbum il·lustrat plantejat com el joc de fet i amagar, en 
què no sols participen els dos protagonistes, sinó també el lector. A mesura que 
els personatges juguen, l’un comptant i l’altre buscant on amagar-se, el lector va 
mirant, buscant i descobrint mil detalls.

Es tracta d’un àlbum on text i imatge estan íntimament lligats, s’expliquen i 
s’alimenten l’un a l’altre i creen un ritme gairebé musical. A més, a banda de la línia 
principal de lectura, també n’hi ha unes altres que enriqueixen cada escena: una 
iaia que fa petons que piquen, un poni molt enfadat, un llop que no se sap si vol 
jugar amb els nens o menjar-se’ls...

La qualitat de Camille Jourdy resideix en la seva capacitat de crear un univers 
propi, amb un traç i estil personal i delicat, absolutament original i inconfusible. Les 
seves il·lustracions estan plenes de detalls i d’un humor rebel i gens estàndard que 
encanta a petits i grans. Una joia per a la vostra biblioteca!

¡Escóndete que voy!
Camille Jourdy

Astronave

Per: Luz Verdaguer
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Selecció culturista / 04

lectors experiment
at

s

Pepsi a la nevera, pizzes al congelador i una bona playlist és motiu de felicitat per 
a l’Ina i el Vilmer i, de fet, seria un bon inici de festa per a la majoria de jovent (i 
algun adult). Però els protagonistes d’Un estiu de luxe no són com la resta de com-
panys de la seva edat: l’Ina és l’única persona de la seva classe que viu en un barri 
degradat i que no pot anar de vacances i per això s’inventa unes vacances al sud 
en un complex hoteler de somni sense sortir de casa seva. Però, el que havia de 
ser un estiu avorrit i solitari, acaba sent un estiu inoblidable. L’amistat amb un nou 
company de classe, en Vilmer, la fa adonar que el valor de les persones es mesura 
per allò que són i fan i no per allò que tenen. L’autora ens parla de la pobresa i 
de la pressió social que això genera en una societat com la noruega, però també 
ens narra de manera realista i bonica com una relació d’amistat es converteix en 
el primer amor.

L’obra ha estat guardonada amb el prestigiós Deutscher Jugendliteraturpreis 2021.

Un estiu de luxe
Marianne Kaurin

Pagès Editors

Per: Infraganti
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Selecció culturista / 06

De vegades les festes d’aniversari no surten com voldríem. Si no, que ho preguntin 
a la protagonista d’aquesta cançó que Lesley Gore va convertir en hit planetari. 
Quina enrabiada i quines ganes d’engegar la celebració a dida si descobreixes  
–entre pastissos, confeti i suposada xerinola– que el teu xicot se’n va amb una al-
tra. És ben normal voler plorar i concedir-t’ho perquè, què dimonis!, és la teva festa. 
A més, com diu la cançó, tu també ho faries si et passés el mateix.

Ai, el drama romàntic, quin tema més fecund en la història del pop! Les formes 
musicals i la manera de vestir les històries han evolucionat molt des que es va 
publicar aquesta cançó just ara fa seixanta anys (guaita, també està d’aniversari!), 
però l’emoció i el sentiment sembla que romanen intactes, no en va aquest atribut 
de permanència és el que defineix els clàssics… i podríem dir sense vergonya que 
aquesta cançó és un autèntic clàssic del gènere de les teenage heartbreak songs. 
I una altra cosa que tenen els clàssics: el seu àmbit d’acció traspassa el context i 
contingut originals i s’integren en la cultura popular indefinidament. Un exemple: el 
1980, la ràdio dels estudiants de la Universitat de Michigan la va punxar, a mode 
de plany, durant divuit hores seguides (!) l’endemà que Ronald Reagan guanyés 
les eleccions presidencials dels EUA. No van aconseguir canviar de president, però 
segur que es van quedar ben a gust. 

“It’s my party” 
Lesley Gore

Mercury, 1963

Per: Borja Barbesà

MÚSICA
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Hi ha moltes cançons d’aniversari, la majoria força babaues. Intranscendents, poc 
originals, divertides durant uns segons i potencialment molt carregoses a la llarga... 
Aquesta de Stevie Wonder potser també ens pot semblar una mica carrinclona, 
sobretot si només ens fixem en la tornada, la primera cosa que ens ve al cap. Però, 
ep!, torneu-la a escoltar sencera i, a banda de gaudir de la riquesa i lluminositat de 
la seva melodia i cadència, pur r&b, veureu que la lletra va per unes altres bandes.  

En efecte, la idea original de la cançó no era amenitzar berenars amb globus i 
sandvitxos de xocolata, sinó que és una posició política rotunda: Wonder aquí de-
mana que l’aniversari de Martin Luther King Jr sigui declarat festa nacional. King, 
potser ja ho sabeu, va ser un activista pels drets civils de la comunitat afroameri-
cana als EUA i va morir assassinat mentre era en un motel de Memphis. Així, 
Wonder va escriure aquesta cançó per donar suport a la campanya en honor de 
Martin Luther King Jr, un dia en què “se celebrés la pau a tot el món” i facilitar, així, 
la realització dels somnis d’integració i “amor i unitat per a tots els fills de Déu” que 
propugnava el malaurat activista.  

Aquesta proposta finalment va agafar força i des del 1986 té lloc cada tercer dilluns 
del mes de gener. Així, des d’aleshores la cançó ja no ha necessitat més el vessant 
reivindicatiu i ha esdevingut pura celebració, també per acompanyar, si us ve de 
gust, berenars amb globus de colors i triangles de pa de motlle amb xocolata. 

“Happy Birthday” 
Stevie Wonder

Motown, 1981

Per: Borja Barbesà 

MÚSICA
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Hemeroteca Familiar

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

Les lliçons del 
Professor Catòdic



 

El guateque 
1968

44

Tanqueu els ulls i mireu de visualitzar 
amb la ment quina pel·lícula relaci-
onada amb festes us ve primer a la 
memòria. El guateque (1968), oi que 
sí? El mateix any que els estudiants 
i els obrers francesos descobrien 
la platja sota les llambordes dels 
carrers de París, el prolífic director 
Blake Edwards es treia de la butxaca 
la comèdia més hilarant i delirant de 
la seva llarga filmografia i qui sap si 
de la història del cinema. I ja ho po-

dem dir que, sense la sensacional 
actuació de Peter Sellers en el paper 
d’un Frank Spencer estrellat avant la 
lettre, el film probablement no hauria 
assolit el ressò ni l’aura mítica que 
va tenir i que continua tenint. Perquè 
no és fàcil per a un actor (que a la 
pel·lícula encarna justament un altre 
actor, Hrundi V. Bakshi) ser capaç de 
convertir una festa particular… en un 
festival dels despropòsits!

45

Amics culturistes, el vostre Professor 
Catòdic també té ganes de sumar-se 
a la celebració dels 50 números de 
la revista que teniu a les mans i per 
això ha decidit furgar en la memòria 
fins a anar a parar a una nena que va 
marcar tota una generació: la Miche-
lle Tanner! La protagonista indiscuti-
ble (i més petita) de la sèrie Padres 
forzosos, emesa originalment per la 
cadena nord-americana ABC entre el 
1987 i el 1995, es va guanyar la sim-
patia del públic amb la seva sinceritat 

de paraula i de gestos enmig d’una 
família amb tres referents adults… 
masculins. Qui no recorda les se-
ves sentències i mirades? I qui no 
recorda la seva fal·lera per endrapar 
llepolies? La feien feliç les bosses de 
patates, sí, però sobretot els gelats 
i els pastissos! Com els de la festa 
d’aniversari, malgrat que els hagués 
de compartir amb el seu pare i el seu 
oncle, germans bessons nascuts 
(quina murga!) el mateix dia que ella. 
Quina injustícia.

Padres forzosos  
1987



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



Com comptar el temps i posar 
nom al pas de les estacions va ser un 

procés que va durar segles i que presenta 
moltes variacions a tot el món. En tot cas,  

aniversari i calendari van de bracet.

**

ANIVERSARI

Marc Chagall va 
pintar aquest quadre 
el 1915 per regalar-lo 
a la seva enamorada 
just abans de casar-
s’hi. Immortalitza un 
moment de felicitat 
compartida, fins al 
punt  que els dos 
personatges floten 
d’alegria.

ORIGEN

Celebrar el dia del naixement és una pràctica pagana precristiana en què l’encesa 
d’espelmes tenia per objectiu la protecció de la persona homenatjada contra esperits 
malignes i que el seu benestar estigués garantit durant tot un any. Pels cristians, fins 
fa quatre dies celebrar el sant era tan important o més que l’aniversari. Feu una ullada 
al Quadern gris de Josep Pla i veureu que no fa pas tant! Tot i això, la festa més sonada 
de l’any és precisament la celebració d’un aniversari, el de Jesús, o què és sinó Nadal?

A TOT  
EL MÓN

Dinamarca: és costum 

hissar una bandera fora de  

la finestra perquè tothom 

que passi per davant de  

casa sàpiga que a dins  

hi ha algú que fa anys.

Països Baixos: en els anys 
corona (5, 10, 15, 18,...) la cosa 

més habitual és fer un gran 
regal i decorar el seient de la 

persona homenatjada amb flors 
de paper, globus o serpentines.

Jamaica: no hi ha un 

moment determinat 

del dia, però si és el 

teu aniversari en algun 

moment els teus amics 

t’ompliran de farina de 

cap a peus!

Sud-àfrica: les tribus que segueixen la filosofia ubuntu celebren l’aniversari d’un infant component-li una cançó única que la tribu li cantarà cada any  el dia de l’aniversari i en moments  clau de la seva existència.

Nepal: una de les 

tradicions més curioses 

la trobem al Nepal, on 

s’omple el front de qui 

fa anys amb una barreja 

de iogurt d’arròs i color 

per desitjar-li bona sort.

Vietnam: tots els habitants del Vietnam i d’altres països com Corea del Sud celebren l’aniversari el mateix dia, amb l’entrada del nou any. Cada 1 de gener tots plegats sumem un any!

Xina: mengen un plat de fideus especialment llargs com a símbol de llarga vida.

L’ANIVERSARI MARC CHAGALL





52

Joguines
Per: 

Laia López

01

L’aniversari és un dels moments 
més esperats de l’any per a un in-
fant. Donar-li la importància que es 
mereix és clau per a una bona ce-
lebració i aquest preciós anell d’ani-
versari de fusta natural de Grimm’s 
pot ajudar-nos a crear l’ambient 
adequat. Format per quatre peces 
de tres forats, s’hi poden posar tant 
espelmes com nombres, figures i 
més materials decoratius, especi-
alment creats per encaixar-hi, de-
penent dels gustos de l’homenatjat. 
Una de les maneres més màgiques 
d’utilitzar-lo és observant tots junts 
com, any a any, el nombre de forats 
ocupats per espelmes va creixent, 
quadrant a quadrant fins que, un dia, 
tots els forats estaran ocupats per 
una bonica espelma. Per molts anys!

Anell 
d’aniversari

grimms.eu

Ei, tribu! Aquest dissabte, barbacoa 
d’aniversari al nostre jardí! Si els 
nens i nenes són els reis de la imita-
ció, què millor que ens imitin fent un 
dels plans més exquisits del cap de 
setmana? El que reuneix bona cuina 
i amistat al voltant de l’escalforeta 
d’una bona barbacoa que conté tots 
els detalls. Ideal per desenvolupar la 
motricitat fina, aquest fantàstic joc 
inclou un plat, tres peces de carbó, 
una flama, un fogó amb tapa extraï-
ble, unes pinces, un pinzell per a la 
salsa, un saler, dues broquetes, una 
botifarra, dues tiges d’espàrrecs, un 
tomàquet, un tall de vedella, una pi-
nya, una ceba, un bolet, un carbassó 
i un pebrot. A dinar!

Joc de BBQ
plantoys.com

02
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El Tie Dye és una de les activitats 
que no poden faltar en una festa 
d’aniversari per estar a la moda. 
Aquest kit té tot el que necessiteu 
perquè els vostres fills passin una 
bona estona amb els seus amics 
creant les seves pròpies peces de 
roba amb els seus dissenys. El Tie 
Dye és una tècnica que consisteix a 
“lligar i tenyir” qualsevol tipus de tei-
xit amb tints, per crear uns efectes 
únics d’estampació. Les instruccions 
pas a pas i els tutorials que trobareu 
contenen infinites propostes per cre-
ar dissenys d’allò més originals! In-
clou nou colors, guants, gomes elàs-
tiques, dos fixadors i milers d’idees!

Tie Dye Party
fabricadetexturas.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



No estau preparats per com començarà aquesta secció: amb un forn que no és un 
forn convencional com el que estau imaginant, sinó El Forn que ara voldreu tenir 
tots! Si d’una cosa en saben, els suecs, és d’aprofitar els moments a l’aire lliure a 
la mínima que la meteorologia ho permet. I com ho fan? Amb comoditats i invents 
inesperats. Com aquest forn que permet fer pa, pastissos i pràcticament tots els 
plats que faríeu a casa directament amb la calor d’una flama! Quin descobriment! 

És senzillíssim d’emprar i de netejar, ocupa poc espai i és la manera de no menjar 
macarrons amb salsa de tomàtiga o truita francesa cada dia si anau de ruta o 
d’acampada. Ja ho sabeu els que teniu caravana, tenda de campanya o càmper: 
si voleu esmorzar cada dematí pa calentó acabat de fer… l’Omnia és el vostre estri 
de cuina imprescindible a partir d’ara!

omniasweden.com 

Fer-ne cinquanta no és una fita banal.  
Cinquanta són paraules majors. No tothom assoleix fites 
on el número cinquanta tingui un paper preponderant. 

Cinquanta dies seguits fent abdominals. Cinquanta 
piscines seguides. Cinquanta anys de vida.  

Cinquanta números d’El Culturista!

Aquí continuam, des de la neu d’aquell primer número 
amb la carona de l’osset culturista a la coberta  

i uns continguts que he revisat per allò de la nostàlgia…  
i quina castanya de nostàlgia!!! Hi surt el nom d’una 

amiga que ara viu en un país on la neu és la reina  
i el d’una altra que em corregia els textos sense  
posar-me cara i que ara forma part d’un grup de 

WhatsApp de lectores impostores nascut arran de  
la pandèmia. En aquell primer número, s’hi ressenyava 

una novel·la meravellosa de l’editorial on mai no 
hauria imaginat treballar. I –aiiiiiii, quin flaix i quina 

remoguda!–, es convidava a celebrar un Nadal balear… 
amb una foto d’una persona molt apreciada que ja  
no hi és. Quin viatge, aquests cinquanta números! 

I sabeu què vos dic? Que ha valgut la pena.  
Celebrem amb aquest número la meva impuntualitat  

a l’hora d’entregar els articles i que la Senyora Directora 
encara em tingui certa confiança. Celebrem que la 

cultura familiar tingui un espai i ganes d’arribar a més 
gent inquieta. Celebrem que seguim passant-mos-ho bé  

i que encara trobam sentit a presentar-vos noves 
tendències vuit anys més tard. 

Molts d’anys i bons, El Culturista! 

Per: Pema Maymó
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Si amb el forn Omnia heu fet el pastís 
d’aniversari, ara no podeu fallar amb 
les espelmes. Si vos agrada l’autenti-
citat i sou dels que prioritzau l’auten-
ticitat i el respecte pel medi, aquestes 
de la marca Goldrick compleixen els 
vostres requisits. Fundada el 2018 
al Regne Unit, aquesta empresa es 
defineix com a “natural, conscient i 
sostenible” i treballa amb fabricants 
independents de tot el món per crear 
productes fets amb materials naturals 
que aportin una bellesa atemporal a 
la nostra vida quotidiana. Meravella. 
Mires la seva web i tens la sensació 
que tot fa bona oloreta... 

Sabeu que la cera de les abelles és 
l’única (que se sàpiga) que pot allibe-
rar ions negatius i, per tant, purifica i 
deixa l’aire que ens envolta més net? 
Tingueu-les en compte si conviviu 
amb al·lèrgics, persones amb sensi-
bilitat química o asma! 

goldricknaturalliving.co.uk 
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2. 3.
Pastís bufat, pastís per repartir! I si 
una cosa ens agrada a El Culturista 
són els detalls. I una festa d’aniver-
sari és el moment ideal per no esca-
timar-ne: només se celebra un cop 
l’any, no teniu excusa! 

Aquests plats de Meri Meri ens agra-
den pels colors, la forma i el material, 
fibra de fusta, bambú i canya de sucre, 
i tenyits amb tintes realitzades amb 
base d’aigua. Més eco, impossible! 

El problema és que ens agrada tot, 
d’aquesta marca de decoració, ac-
cessoris i regals per a nens situada 
en un petit poble a dues hores de 
Londres... Disfresses, clips per als ca-
bells, globus i tota mena d’articles de 
festa fets amb paper pensats fins al 
més mínim detall. Una autèntica festa 
de la purpurina i l’alegria!

merimerieu.com



elculturista.cat

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les

propostes, idees i recomanacions
més culturistes!



Per la ciutat

Els millors 
racons 
culturistes 
per celebrar 
festes

Text: 
Martí Crespo
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No sabem si és perquè els pisos a Barcelona cada 
vegada són més petits (i més carregats de trastos, 
també cal dir-ho), però el cas és que com més va, 
més tirada hi ha a celebrar les festes d’aniversari 
a l’aire lliure. Segur que heu vist o viscut, en algun 
racó verd de la ciutat, l’escena o l’experiència d’un 
nombrós grup d’infants jugant mentre els seus 
pares s’esforcen a engalanar (amb més o menys 
traça) el mobiliari urbà i els arbres de l’entorn amb 
banderoles i la ja imprescindible pinyata. Per si voleu 
canviar d’aires o trobar inspiració per celebrar 
l’aniversari en parcs i jardins originals de la ciutat, 
en aquest número hem volgut recuperar els racons 
culturistes que tot de personatges lligats a la cultura 
ens han anat descobrint.
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Comencem amb dos de cop: en Ramon Vagué, baixista de The Penguins, i l’actriu Cristina 
Gámiz. Per què? Ben senzill: perquè en els dos casos la seva recomanació era un clàssic 
entre els clàssics de la ciutat, la muntanya de Montjuïc, que ja des de temps immemorials 
ha estat un espai de lleure, trobada i pícnics dels barcelonins. Tots dos ens comentaven que 
hi tenien una vinculació especial, com a fills de Sants, i ara que tenen criatures han volgut 
passar-los la passió per aquest racó que tenien ells de petits. De la infinitat de reclams que 
brinda la muntanya, Vagué ens enviava cap al Jardí Botànic Històric, dins els jardins de 
Joan Maragall i amagat sota l’ombre del gran edifici del MNAC. Gámiz, per la seva banda, 
ens dirigia cap als jardins de Mossèn Cinto Verdaguer: “Sempre que arribo al parc em 
quedo parada de tenir aquest paradís a tan sols deu minuts de casa. Vaig néixer al barri de 
Sants i Montjuïc era un dels llocs on anàvem a respirar en família”.

I d’un oasi com Montjuïc passem al veritable pulmó verd de la ciutat. Del parc natural de 
Collserola, que tanca Barcelona per l’interior, ens en van parlar tant el portaveu de la plata-
forma veïnal Eixample Respira, Guille López, com la dissenyadora i gestora cultural Mariana 
Grande. López, un dels impulsors de les campanyes de pacificació dels entorns escolars i de 
reducció dels nivells de contaminació al centre de la ciutat, ho tenia clar: “Viure en una ciutat 
densa i sorollosa fa que, inevitablement, vulguem escapar-ne i Collserola és la nostra oportu-
nitat per gaudir d’una petita pausa dins de tot aquest brogit.” Des del Baixador de Vallvidrera 
de FGC, ens plantejava fer una passejada al voltant del pantà de Vallvidrera, un espai que 
al principi del segle xx ja era zona d’esbarjo de molts barcelonins. I entre el pantà i el camí de 
pujada cap al mirador del Turó d’en Corts, la Mariana ens revelava l’emplaçament exacte 
del seu arbre sanador, una parada tecnicoespiritual que, malgrat no considerar-se una perso-
na gens esotèrica, de vegades anava acompanyada d’una abraçada al tronc.

Ramon Vagué
Baixista de The Penguins

Cristina Gámiz
Actriu

Guille López
Portaveu de la plataforma 
veïnal Eixample Respira, 

Mariana Grande
Dissenyadora  

i gestora cultural
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cinematogràfiques en família. I, finalment, l’il·lustrador Miguel Pang, tot i viure a la Salut, es 
declarava fan no pas d’un parc obert, sinó d’un racó tancat: l’espai de creació contemporà-
nia i gastronomia La Muriel, a la Vila de Gràcia. Abans d’arribar-hi, això sí, podríem mirar 
de descobrir les minúscules obres d’art instal·lades als carrers graciencs pel Museu Més 
Petit del Món, el “superracó” que ens va destacar l’humorista Òscar Dalmau.

Però, que no hi ha opcions entre Montjuïc i Collserola? És clar que sí! La il·lustradora Olga 
Capdevila ens va descriure ben gràficament el seu racó preferit: el parc de la Creueta del 
Coll. “És un parc bonic, familiar i, per què no dir-ho?, estrany. És literalment un petit oasi a 
la zona de muntanya, com una mena de Transformer que va canviant segons l’època. I tot 
l’any, mirant-s’ho, hi ha la imponent escultura d’Eduardo Chillida, com si fos el braç mecànic 
d’una màquina expenedora de peluixos i volgués endur-se algun dels visitants.” Una altra 
il·lustradora, Clara Sáez, també tenia una proposta per aquelles latituds. Tot i ser veïna del 
pop gegant del parc de la Pegaso, a Sant Andreu, la seva recomanació era el del Laberint 
d’Horta. “M’agrada perquè és ple de racons, de fonts i d’estructures on el món vegetal 
envaeix i va conformant l’espai. Hi ha la cabana de l’ermità, amb una porta feta de troncs 
que s’encaixen, hi ha cascades, un riu, també hi ha les construccions romàntiques i neoclàs-
siques amb escultures de personatges mitològics, animals de pedra i símbols, cosa que et 
transporta a unes altres èpoques i que em genera misteri i ganes de continuar caminant pel 
parc, per anar descobrint els símbols, com si fos una gimcana amb missatges amagats. I, 
és clar, també hi ha el laberint.”

La cineasta Elena Trapé, com no podia ser d’una altra manera, ens deia que era dins la 
Sala Phenomena on probablement la trobaríem si la buscàvem. Un cinema de reestrenes 
no gaire lluny, especificava, dels jardins del Baix Guinardó, que amb el seu gran llac en-
voltat de plataners i més espècies vegetals la convida sovint a complementar les sessions 

Olga Capdevila
Il·lustradora

Clara Sáez
Il·lustradora

Elena Trapé
Cineasta

Miguel Pang
Il·lustrador

Òscar Dalmau
Humorista



Del 16 de febrer  
al 22 de febrer 

A la nostra web trobareu 
informació sobre totes  
les rues de la ciutat i les 
activitats relacionades  
per celebrar el Carnaval. 
elculturista.cat
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CARNAVAL Concurs de truites  
a la Zona Nord
16 de febrer a les 11 h
Gratuït
Centre Cívic Zona Nord

Festa ‘El dijous…  
quins ous! + Karaoke’
16 de febrer a les 18 h
Amb inscripció
Centre Cívic Parc Sandaru

Nit de ball folk  
‘Ball de Carnaval’  
amb Flowk i Els Elements
17 de febrer a les 20.30 h
Preu: 12 €
Centre Artesà Tradicionàrius

Monumental Kids:  
Especial Carnaval 
Siamiss Djs, Lidiuska i La Guapachosa
18 de febrer a les 12 h
Preu: 5 €
La Monumental

Taller ‘Carnestoltes  
a la muntanya’
18 de febrer a les 11 h
Gratuït amb inscripció prèvia
Centre Cívic l’Elèctric

Trobada ‘Enterrament  
de la sardina’
22 de febrer a les 11 h
Gratuït
Centre Cívic Trinitat Vella - Espai 
Foradada



Bones idees

Canó de 
confeti

Per:  
Carla Marin

Qualsevol moment és bo per celebrar, però si a més estem 
d’aniversari ja no hi ha excusa per fer-ho de manera ben 

explosiva. Així que et proposem donar celebrar a tot color 
amb una pluja de confeti. Apunta: tres, dos, un… dispara! 

Que comenci la festa!

Rotlle de paper  
de vàter reciclat

GlobusTisores

Cinta adhesiva  
de colors

Retoladors 

Confeti o paperets 
de colors

01. Fes un nus a un globus sense inflar i després talla-li la part de sobre.

02. Passa la part oberta del globus per sobre d’un dels extrems del rotlle  
de paper i enganxa’l amb l’ajuda de les cintes adhesives. Acaba  
d’encintar-ho i decorar-ho com més t’agradi.

03. Col·loca el confeti dins el rotlle de paper. Amb una mà  
agafa el rotlle mentre estires fort pel nus del globus amb l’altra.  
I... boom!! A gaudir de la festa!

Necessitem: 

Més informació a  
elculturista.cat

Bric
olatge i m

anualit
ats

bric
oteca.net
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PA  PA  
DE  DE  

PESSIC  PESSIC  
DE  DE  

VERITAT VERITAT   
PER A LES FESTES  PER A LES FESTES  

D’ANIVERSARID’ANIVERSARI

Bones idees

No hi ha festa d’aniversari sense pastís. 

Però com podem fer un pa de pessic infal·lible?  
Aquí en teniu la fórmula:

01.  
Separeu els rovells de les clares. 
Munteu batent amb força els rovells 
amb la meitat de sucre i feu el mateix 
amb les clares i el sucre restant. 
Quan totes dues masses siguin ben 
esponjades i fermes, quan els rovells 
s’emblanquinin per haver-se repartit 
i dissolt el color taronja intens entre 
una superfície que multiplica per cinc 
la que ocupaven inicialment, quan les 
clares siguin fines, enormes, fermes 
i brillants, llavors i només llavors, no 
abans, ho uniu amb compte.

Aquest batre es pot fer a mà estant-hi 
molta estona. Reitero el molta estona. 
A màquina ho podem aconseguir en 
pocs minuts.

02. 
Hi afegiu la farina tamisada en forma 
de pluja i amb l’ajuda d’una espàtula 
flexible, ho aboqueu a un motlle untat 
de mantega i empolvorat de farina,  
i ho poseu a un forn que ja serà calent 
a 180 graus, a mitja alçada, amb 
calor a dalt i a baix, i amb la ventilació 
activada si n’hi teniu. 

03.  
Uns 20 minuts després, quan la 
superfície de la coca ofereixi resistència 
ferma al tacte suau amb la mà plana, 
cosa que ens indicarà que la molla  
ja és ben cuita, la traurem del forn,  
la deixarem reposar al motlle uns  
minuts i la tombarem sense por sobre 
una reixa perquè es refredi.
04.  
Aquesta és la fórmula definitiva  
per fer una genovesa perfecta  
i canònica, és a dir, un pa de pessic 
impecable. No cal que busqueu més: 
si no us surt bé, no és ella,  
sou vosaltres. 

Necessitem: 

425 grams d’ou (8 unitats), 225 grams de sucre, 225 grams de farina

Bon profit!

Més informació a 
elculturista.cat

Per:  
MARIA NICOLAU

Autora de CUINA! O BARBÀRIE
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I podeu llegir l’entrevista  

que vam fer a la Maria Nicolau a:  

elculturista.cat

Aquesta recepta  Aquesta recepta  
i altres d’increïbles,  i altres d’increïbles,  

les trobareu a: les trobareu a: 



Just abans de la 
propagació de la 
covid-19 per la ciutat,  
a la Vila de Gràcia  
es va començar a 
escampar el Museu 
Més Petit del Món, 
una iniciativa de la 
incansable i sempre 
sorprenent Noemí 
Batllori per acostar l’art 
als infants. Es tracta  
de petites intervencions 
artístiques amagades 
als forats amb porteta 
d’acer que hi ha a la 
façana d’alguns edificis 
antics per aïllar els 
comptadors de l’aigua.

Els podeu llegir  
sencers a: 
elculturista.cat

Els museus ja fa temps 
que han deixat de 
ser un territori apte 
únicament per a 
adults. Els escolars,  
per exemple, 
els han fet seus 
especialment els 
matins entre setmana. 
I, progressivament, 
també s’ha vist que 
poden ser, i són, espais 
per gaudir en família.

Us detallem els 
principals museus 
i centres culturals 
de Barcelona amb 
programació infantil  
i familiar, classificats 
per grans disciplines.  
I us recordem que,  
la gran majoria, 
ofereixen entrada 
gratuíta el primer 
diumenge de mes!

El divendres a la nit,  
no ens ho negareu, 
té dos ingredients 
principals: pizza i pel·li! 
Amb la pizza, que quedi 
clar, no ens hi posarem. 
Però amb la pel·li sí.  
Així que aneu fent lloc 
al sofà de casa perquè 
cada setmana us 
recomanem un film  
per veure en família!

Els  
5 articles 
més vistos  
durant  
aquests  
50 números 
de la  
revista

Antonio, Maria,  
José i Montserrat són, 
segons l’Idescat,  
els quatre noms més 
comuns a Catalunya 
actualment. Però fa 
un miler d’anys, a l’alta 
edat mitjana, els noms 
més posats entre els 
habitants de l’actual 
territori català eren  
uns altres de 
ben diferents, 
majoritàriament 
d’origen germànic.

Des de fa alguns 
anys, l’Institut Català 
d’Ornitologia (ICO) 
impulsa el programa 
OcellsDelsJardins.cat, 
una iniciativa de 
ciència ciutadana  
en què els participants 
poden aprendre a 
reconèixer i comptar 
els ocells al seu  
jardí, en un parc  
públic o, fins i tot,  
al balcó de casa seva. 
L’objectiu final és 
ajudar els científics  
a comprendre quan 
i per què els ocells 
visiten els jardins  
i petits espais verds  
dels pobles i ciutats  
de Catalunya.

22 33 44 55
Museus 
familiars a 
Barcelona

El museu 
més petit  
del món

La pel·li  
del 
divendres

Noms  
medievals

Ocells  
dels  
jardins

11
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Vau obrir ara fa uns sis anys, amb una pandèmia pel mig. Com comença 
El Cau? Quina és l’espurna que du a muntar un projecte així? 
Vam obrir el setembre del 2016, sí. Quan els meus tres fills sortien de l’escola vo-
lien estar amb els seus amics, anar a jugar amb ells. I a Barcelona, o com a mínim 
a l’Eixample, costa trobar un espai, no tenen la plaça del poble. Hi ha alguns parcs, 
però no sempre a mà. Així que no és fàcil tenir un lloc per trobar-se. Aleshores 
sovint m’enduia els fills, se’ns hi apuntaven quatre o cinc amics i anàvem a casa. 
Allà feien gresca, saltaven als llits, coses normals de nens de quatre o cinc anys 
que necessiten molta activitat i continuar jugant.

Vaja, que vas detectar una mancança, una necessitat desatesa.   
Sí, en aquest barri hi ha un munt d’escoles i, com et deia, l’Eixample és una zona 
una mica hostil per als infants. Així que vaig agafar els meus fills i vaig començar a 
visitar xiquiparcs, ludoteques, etcètera. Per agafar idees. Els xiquiparcs m’agrada-
ven, jo m’ho passava bé i els meus fills també, però volia proposar coses diferents. 
Per exemple, estan pensats per als infants, no per als pares, a mi no em deixaven 

L’ENTREVISTA

Loren Tresserra
El Cau

Per: Borja Barbesà

Una bona colla d’infants de Barcelona, de l’Esquerra de 
l’Eixample sobretot, ha celebrat algun aniversari a El Cau. 
Però aquest espai del carrer Villarroel és molt més que un 
recinte per fer-hi celebracions i suposa una de les apostes 
més fermes de la ciutat pel joc lliure. Parlem del projecte,  
del seu ideari i de les necessitats que ve a emplenar amb 
Loren Tresserra, la seva ànima.
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pujar als espais. M’han fet fora de tots [riu], jo m’hi posava per jugar amb els meus 
fills, però no em deixaven. També volia fugir de tant de plàstic, de tants colors, de 
la sobreexcitació que promouen els xiquiparcs, també amb la música. Aquí, per 
exemple, la música que posem està més enfocada als adults, pensant en ells, que 
estiguin a gust, perquè als infants una mica tant els fa, ells juguen. 

El Cau és el teu projecte, aleshores. És una iniciativa individual. 
Sí, tot plegat donava voltes al meu cap. Com deia, vaig anar observant models, 
agafant i descartant idees, fins que vaig posar-m’hi. Jo soc enginyer de telecomu-
nicacions, no tenia res a veure amb això. Aquí a vegades venen alumnes de peda-
gogia perquè els expliqui el model, però és quelcom que parteix del meu paper de 
pare. D’acord, també m’he anat formant molt amb tot el que és el mètode Mon-
tessori i tot el que representa el joc lliure per a l’infant. Però tenia una empresa de 
pàgines web i, una mica amb la crisi dels 40 [riu], la vaig tancar i vaig muntar això. 
I continua essent una cosa individual, he rebut propostes de fer franquícies, obrir 
altres espais en altres bandes, però la meva idea és ser aquí presencialment, pre-
parar els tallers... No soc empresari, si tens tres espais com aquest ja et centres a 
gestionar i a mi el que m’agrada és el contacte. Això és una il·lusió, no és un bon 
negoci, hi ha moltes altres maneres millors d’invertir els diners que jo vaig haver 
de posar aquí. Però, és clar, a l’hora de treballar evidentment compto amb un petit 
equip, la feina la tirem endavant entre tots. Ara fa poc s’hi ha incorporat una noia 
que ve de l’Argentina, on tenia un espai semblant, i també hi aporta idees.

Imagino que, com gairebé tot, és un projecte que va evolucionant. 
Sí, és anar vivint-lo. És com un joc on vas canviant elements. Si una cosa no 
funciona, la treus i en proves una altra. Tinc la llibertat de fer-ho. També passa 
que a vegades organitzes un taller que et penses que tindrà molt d’èxit i no hi ve 
ningú. I un altre dia passa al revés... Poc després d’obrir ja vaig adonar-me que hi 
havia la necessitat d’oci amb infants petits. Quan ets pare d’una criatura d’un any 
o dos has begut oli socialment. Més endavant ja tens més opcions, pots anar a 
un parc d’atraccions, al cinema, a veure titelles... Però amb un nadó no saps gaire 
què fer. Aquí ho tenim tot extremadament net, tothom va amb mitjons, els infants 
van amunt i avall gatejant. Per als pares és molt còmode, venen amb uns amics, 
prenen alguna cosa, fins i tot hi ha qui treu el portàtil i es posa a treballar una mica. 

Sabies força què volies quan va obrir El Cau. Hi havia quelcom a evitar? 
Hi ha qui utilitza per al seu projecte el terme respectuós, però a mi no m’agrada 
usar-lo. Tothom és respectuós amb els infants, el que munta un xiquiparc amb una 
piscina de boles també està molt bé i a vegades sembla que sigui el dimoni. Però 
sí que volia aplicar un altre punt de vista, sobretot buscar un oci més creatiu i més 
calmat. A través del joc, introduir els infants a l’art, per exemple, perquè són dues 
coses que van molt lligades. Els dones material per pintar i et fan unes coses ben 
lliures, amb molta puresa. La prova és que molts il·lustradors intenten dibuixar com 

els infants.  No volia que es convertís en una sala per celebrar aniversaris. Era un 
tipus de servei que volia tenir controlat. Són molt més destructius que el joc lliure, 
quan venen famílies separadament es comporten d’una manera i quan et ve un 
grup gros tot és més caòtic. De fet, durant els primers anys acollia poques festes 
d’aniversari, després vaig començar a acollir-ne convivint amb famílies que no 
formaven part de la festa, però la fórmula no em convencia.

Joc lliure és el subtítol d’El Cau, el lema. Més enllà d’aquest concepte, quina pa-
raula usaries per descriure’l? Una ludoteca? Un centre cultural per a famílies? 
Mmm, no m’acaben d’encaixar aquests termes. És que és un espai de joc lliure 
[riu]. És un espai familiar en el sentit que no pots venir aquí, deixar-hi la criatura i 
marxar-ne. Els infants han d’estar acompanyats per un adult.

Com es pot definir aleshores el joc lliure? 
Les activitats dirigides estan molt bé, però la idea és proporcionar materials i un 
entorn favorable on deixes la criatura i aleshores el joc sorgeix. És difícil definir 
el joc lliure, buscar definicions no és fàcil, de la mateixa manera que no és fàcil 
definir conceptes com l’art i en general qüestions que són molt profundes. Però el 
joc lliure seria allò que es genera quan a un infant simplement li poses un tros de 
cartró al davant. Va molt lligat a la creativitat. 
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També teniu una mica de programació? 
Sí, però els tallers són més aviat propostes de tipus instal·lació, com per exemple 
penjar tot de rotlles de paper de vàter d’una mena d’enreixat que tenim a la part 
del fons. Sense cap adult que guiï el joc. També fèiem teatre, però ara no perquè 
encara estem recuperant el funcionament previ a la pandèmia, tant en activitats 
com econòmicament.

L’espai físic és quelcom molt important en el projecte, oi? Què té aquest local 
de bo?  
Si mires a fora, al carrer, tot és ciment, plàstic, metall... Com que no tenim elements 
naturals a l’abast, un bosc per exemple, era important usar la fusta. Com que no 
podem tenir arbres, almenys tinguem fusta, que tot plegat sigui una mica més or-
gànic. Tot està fet a mida, per tant necessitava un lloguer una mica llarg, de mínim 
quinze anys. Aquí hi havia una impremta que duia molt de temps tancada, això era 
com el magatzem i, és clar, va ser una feinada per posar-ho tot a punt. És una mica 
més petit del que tenia en ment, però va ser una oportunitat i ja em va anar bé. 

El que també tenia clar era que havia de ser en aquesta zona, molt a prop d’unes 
quantes escoles. Si no ho fas així, només funcionarà el cap de setmana, ningú 
agafarà l’autobús no sé quantes parades un dimecres sortint de l’escola per haver 
de tornar al cap de mitja hora. Vaig fer fins i tot un pla d’empresa on tenia compta-
bilitzats els nens que hi havia per quilòmetre quadrat al barri, però després comen-
ces i el pla d’empresa te’l passes per allà. Perquè res no és com t’havies imaginat.
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49 portades... i sumant!
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kentoiidaillustrations.tumblr.com

Julie Rambaud
julierambaud.com
@julie_rambaud

Nao Tatsumi
naotatsumi.net/@nao_tatsumi

Marc Brocal
marcbrocal.blogspot.com
@ marcbrocal

Clara Sáez
clarasaez.com/@ clara_saez

Zuza Tokarska
ztokarska.pl/@odpodszewki

Carmen Casado
holasoyka.com

Emily Eldridge
emilyeldridge.com

Miguel Bustos
miguel-bustos.com
@miguel.bustos

José Antonio Roda
joseantonioroda.com
@josearoda

Clara-Iris
clarairis.com

Nuppita Pittman
@nuppitapittman

Charlotte Lemaire
charlottelemaire.fr
@charlotte__lemaire

Simon Bailly
simon-bailly.com

Mònica Solsona
monicasolsona.blogspot.com
@monica.solsona

Jano Viñuela Agra
anoilustra.com
@janoilustra

Julio Fuentes
@juliofuent.es

Cristina Spanò
cristinaspano.com

Pepon Meneses
peponmeneses.com
@senhorpepon

Ella Coutance
ellacoutance.tumblr.com
@ella_coutance

Naida Mazzenga
naidamazzenga.cargo.site






