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Les pel·lícules són plenes de personatges que donen vida a tota mena 
d’històries! De fet, aquesta pàgina està farcida de protagonistes de 

pel·lícules. Et sonen, oi que sí? Sabries relacionar cadascun d’aquests 
personatges amb l’element del qual mai no se separa? Comencem!

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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El cinema és l’art d’explicar històries a través 
de les imatges i del so i a Namaka, per si enca-
ra no ho sabies, som molt cinèfils! Ens agraden 
els westerns, els musicals, les pel·lícules romàn-
tiques i les d’animació. Al·lucinem amb els su-
perherois i plorem amb els drames. Si una de 
les coses que més t’agrada en aquest món és 
seure en una butaca amb unes bones crispe-
tes i una pantalla gegant al davant, la Namaka
núm. 21 t’encantarà!

T’agradaria saber on va néixer el cinema i quina 
va ser la primera pel·lícula que es va projectar? 
En Blue ha fet un viatge en el temps i ara ma-
teix es troba assegut al Salon indien du Grand 
Café de París. Acompanya’l i no et perdis cap 
detall! Quan hagis acabat, no deixis de passar 
per la pàgina 5, on coneixeràs un personatge 
molt singular. Es diu Carles i diuen que té un 
bigoti massa petit per la seva boca i unes sa-
bates massa grans pels seus peus. També et 
presentarem a la Manis, una orangutana amb 
una història molt trista que has de conèixer. Per 
animar-te una miqueta et parlarem d’una obra 
mestra de la pintura que apareix en una pel·li 
superconeguda. Descobreix-la a les pàgines 10 
i 11! Si el que t’agrada és il·lustrar cartells de 
cinema, pentinar les perruques de les estrelles 
de cine o cuinar una bona ratatouille, aques-
ta també és la teva revista! Obre bé el ulls i 
gaudeix amb una revista de cine. Tres, dos, u,… 
càmera i acció!

Octubre-novembre

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

En algunes 
activitats hi trobaràs un 
planeta! El color marca 

la seva difi cultat. 
Fixa-t’hi bé!!

nivell  
fàcil

nivell  
difícil

nivell  
mitjà

@revistanamaka

www.revistanamaka.com

Segueix-nos a les xarxes i penja la teva foto llegint Namaka 
amb l’etiqueta #NamakaFan
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Carles o Charlot?

El gronxador de Fragonard, 
un quadre ben irreverent!

Somnis de primat

Anem al cinema.
Un viatge extraordinari!

La increïble història del xiclet que 
va salvar a en Fermí Faràndula



Ja saps que el Blue i els seus amics són molt de fer viatges en el temps. Aquesta vegada, 
moguts per les ganes de veure com va néixer el cinema, s’han desplaçat a l’any 1895. És 

un 28 de desembre i al Salon indien du Grand Café de París se celebra una de les primeres 
projeccions cinematogràfiques de la història. Tot un esdeveniment! Descobreix algunes 

curiositats d’aquest dia tan especial!

La pel·lícula 
projectada es 

titula La sortida 
dels obrers de la 
fàbrica Lumière.

Un grup d’obrers 
surt de la fàbrica 

després d’una 
jornada laboral. Al 
final (avís: spoiler*) 
el porter tanca les 

portes!

El primer dia 
només van 

assistir-hi trenta-
tres persones.

Aquell dia 
els espectadors 
van veure deu 

pel·lícules.

Cada pel·lícula 
durava uns 
quaranta 
segons.

Aquests films 
eren en blanc 

i negre i no 
tenien so.

Aquests 
senyors són 
els germans 

Lumière, 
inventors del 

cinematògraf*.

5* * SpoilerSpoiler : explicar el final d’una història de manera anticipada.: explicar el final d’una història de manera anticipada.
* Cinematògraf: màquina capaç d’enregistrar i projectar imatges en moviment. * Cinematògraf: màquina capaç d’enregistrar i projectar imatges en moviment. 
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En Carles tenia un bigoti massa petit per la seva boca i unes sabates massa grans 
pels seus peus. El seu barret també era massa petit pel seu cap i el seu cor, massa 
gran per la seva jaqueta. La seva manera de caminar era semblant a la d’un pingüí i 
tenia una inevitable tendència a ficar-se en problemes sense voler. 

En Carles no tenia rellotge ni telèfon, tampoc cartera ni claus de casa. No tenia 
família, ni gos, ni lloro, ni patinet, ni bicicleta, ni cap mitjó sense forats. Per no tenir no 
tenia ni veu. En resum, tenia molt poc de tot i un munt de res! Però el que tenia ho 
compartia generosament i per això tothom l’estimava. 

Un dia, el forner, que sempre li donava panets de Viena per esmorzar, va sortir 
corrents de la botiga en veure’l arribar pel carrer: «Carles!! Que t’han copiat el bigoti!», 
cridava. Si en Carles hagués tingut veu, segurament tampoc no hagués sabut què dir, 
perquè no entenia com es pot copiar un bigoti que es porta a la cara. «Té —va afegir 
el forner mentre li donava un petit tros de paper—. Has d’anar aquí avui a les cinc i ho 
entendràs». En Carles va mirar el paper amb curiositat. Era una entrada pel cinema! 
Això sí que no s’ho esperava! Sempre s’havia preguntat què passava en una sala de 
cinema, què era tan interessant perquè la gent fes llargues cues al carrer per entrar. 

Hores més tard, en Carles estava assegut còmodament a la butaca d’un cinema per 
primera vegada a la seva vida i el cor li bategava tan fort que li feia la impressió que 
tothom el sentiria. Llavors els llums es van apagar i es va fer la màgia. Davant seu, en 
aquella gran finestra que es deia pantalla, va veure-hi un home, petit com ell, amb les 
seves sabates grans, el seu barret petit i… el seu bigoti! Eren tan semblants que en 
Carles tenia la sensació que eren germans bessons. La pel·lícula era en blanc i negre 
i aquell personatge es deia Charlot. Li passaven moltes coses absurdes, divertides, 
perilloses, però sempre se’n sortia. Com ell! I, a més a més, tampoc no tenia veu! 
Amb les aventures d’en Charlot en Carles va riure, va plorar, es va emocionar… i, quan 
els llums de la sala es van encendre, en Carles estava tan trasbalsat que no podia ni 
aixecar-se de la butaca. Qui era ara? Seguia sent en Carles o era en Charlot? 

En sortir del cinema va veure que havia caigut una gran nevada i que tot era blanc… i 
negre, com la pel·lícula. Va decidir anar a veure la seva amiga la florista. Ella era cega 
de naixement i ell, mut. Ningú no sabia com podien tenir converses tan llargues, però 
ella li va asegurar que sí, que era en Carles, que aquell Charlot portava bastó i ell no. 
Com que encara tenia dubtes, va visitar el Noi, un dels seus millors amics, que li va 
dir que és clar que era en Carles, que en Charlot portava armilla i ell només la seva 
jaqueta trencada i massa petita. Van jugar a fer ballar els panets de Viena com si 
fossin dos peus ballarins i en Carles va continuar cap a casa seva, cada vegada més 
segur que era en Carles i no en Charlot. Quan va arribar al penya-segat on hi havia 
la seva petita cabana, en Carles es va tapar amb una manta i es va quedar mirant la 
neu des de la finestra mentre pensava que allò d’anar al cinema era una cosa molt 
seriosa. «Un entra segur de qui és —pensava—, i surt sense saber quin és el seu 
nom». En aquell moment, un raig de sol va aparèixer entre els núvols i va fondre un 
petit tros de neu que va deixar al descobert el color verd de la gespa que hi havia 
a sota. Llavors en Carles ho va veure molt clar: «És clar que jo no soc en Charlot. La 
seva vida, pobret, és tota en blanc i negre. La meva, en canvi, és a tot color». 

Escrit per Dora Cantero 
Il·lustrat per LauFer
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Comença per la base de la piràmide i elimina una 
lletra de cada fila per formar una paraula nova. 

Alerta!, perquè algunes vegades l’ordre de les lletres 
canvia. Tots els mots de les bases estan relacionats 

amb el setè art, el cinema!

Tercera lletra de l’abecedari.

Erra.

Dinovena lletra de l’abecedari.

És el mascle de l’oca.

És de color daurat.

Una de les peces de l’esquelet.

El joc de taula més jugat.

Batega fort al pit.

El masculí de rossa.

La de llardons està boníssima!

Una pedra molt gran.

Ens la regalem per Sant Jordi.

 Tres, dos, u…

 Interpreta un paper.

Premi més famós del món del cinema.
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Escrit per Cecília Hill
Il·lustrat per Albacoor

Tothom li deia Clyde, però en realitat el seu nom era Manis. Tothom l’identificava 
com un mascle, però era una femella. No havia nascut on li tocava, sinó en un zoo 
dels Estats Units. A tothom li feia gràcia. Ella mirava de reüll l’objectiu de la càmera. 
Després observava el gest de l’home que li deia què havia de fer. Tenia por.

A les pel·lícules on participava hi apareixia en Clint Eastwood. Qui no hagués volgut 
compartir pla amb aquella bèstia del cine? Una de les més exitoses es titulava Dur 
de pelar, que és un nom fantàstic per a una pel·li dolenta, però a la gent li feia molta 
gràcia que un orangutan engolís una cervesa o que enviés els enemics a pastar fang 
de males maneres. I les seves rialles ressonaven entre la foscor i les crispetes.

Un dia, durant un dels rodatges, a la Manis se li va acudir agafar uns dònuts que hi 
havia al set. El seu amo es va enfadar tant que va decidir fer-li mal. Tristament, era 
el més habitual fora d’escena quan s’utilitzaven animals. Li va fer tant de mal que al 
cap d’uns mesos la Manis va morir.

Ella no en sabia res, de la vida salvatge, però només tancar els ulls va viatjar fins un 
bosc deliciós, a l’illa de Sumatra. I, malgrat tot, va fer un somriure tan generós com 
la seva ànima de primat.

Història basada en fets reals.Història basada en fets reals.



1111 Il·lustrat i escrit per: 

Obre la porta del plató: on creus que li hagués agradat 
viure a la Manis? Ajuda-la a fer un viatge preciós amb 

el qual pugui recuperar la vida salvatge. Explica’ns 
com és i dibuixa-la. El text i la il·lustració més originals 

guanyaran aquesta capsa de rotuladors!

Història basada en fets reals.Història basada en fets reals.
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Què hi veus en aquest quadre? Una innocent noieta gronxant-se tan feliç, 
oi? Doncs fixa-t’hi bé, perquè aquest quadre està carregat de detallets 

irreverents*. El gronxador és una peça clau de l’art rococó, però sabies que 
Fragonard va ser l’únic que es va atrevir a pintar-lo? 

Fa dos-cents cinquanta anys, quan Fragonard va crear aquest quadre, hi havia un 
curiós costum entre els aristòcrates*: enlloc de celebrar matrimonis per amor, les 
parelles sovint s’unien perquè convenia a les famílies (per tenir més poder, riqueses 
o simplement perquè quedava bé). Així que, com que als matrimonis no hi havia 
amor, qui més qui menys es buscava un o una amant! Un d’aquests aristòcrates volia 
un quadre de la seva estimada secreta i només Fragonard va acceptar l’encàrrec 
d’un client tan murri*.

Mira’t bé el quadre: la protagonista és una noia en un gronxador que fa volar la 
faldilla i la sabateta, que surt disparada cap endavant. Al darrere, un home la gronxa 
(potser el marit?). Just a sota, amagat, qui hi ha? L’amant, que mira embadalit sota la 
faldilla! A l’esquerra, un Cupido, el déu de l’amor, que fa el senyal del silenci amb el 
dit: cal mantenir el secret dels amants! I a la dreta, petitó, just al costat de qui sembla 
el marit, hi ha un gos que borda. Alguna cosa s’ensuma!

Si aquesta noia del gronxador et 
sona, probablement és perquè recor-
des una de les escenes musicals de 
Frozen: quan la princesa Anna canta 
feliç perquè per fi hi ha una festa a 
palau. I tot cantant pels grans salons 
salta i imita a la joveneta del gronxa-
dor i la seva faldilla al vol. Però fixa-
t’hi: al quadre de la pel·lícula l’amant 
de sota la faldilla no hi és. 

Escrit per Anna Quintero
Il·lustrat per Edurne Lacunza

Un 
quadre ben 
irreverent

* Irreverent: allò que no respecta els costums del moment, que és contrari a la norma. 
* Aristòcrata: persona que pertany a un grup privilegiat, generalment per raons de família (ducs, marquesos, 
comtes, etc.).
* Murri: algú astut, que té habilitat per aconseguir el que vol, encara que siguin malifetes. 

Penjat al saló d’Arendelle

Art rococó, farcit de detalls

Temps difícils per l’amor verdader
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Il·lustrat per Bernat Muntés 

14

En Toby, el germanastre de la Sarah, no para de plorar i l’està 
posant molt nerviosa. Per això demana al Jareth, el rei dels 
follets, que se l’emporti. Quina mala decisió! A partir d’ara 
comença un compte enrere per alliberar-lo. Podrà la Sarah 

creuar aquest laberint i aconseguir el seu objectiu? Val més que 
sí, perquè, si no ho fa, en Toby es convertirà en un follet. 

Descobreix tota la història a la pel·lícula Laberint.
 FLI-PA-RÀS!
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Estrenar una pel·lícula és tota una aventura. Darrere de cada pla s’hi amaguen un 
munt de professionals que donen forma i color a les imatges de la gran pantalla. 

Directors, guionistes, actors, localitzadors, scripts, elèctrics, perruquers… Cadascun 
d’ells té una feina concreta i molt important. Però… sabries dir quines professions 

realitzen aquests personatges?

Il·lustrat per Edurne Lacunza

1

3

4

2

DirectoraMaquilladorEspecialistaDoblador 1234

És bona!



És bona!

«Els extraterrestres que venen de més enllà de Plutó deixen enganxat per tot arreu 
un moc verd i fastigós». En Blai sap que ha trobat la prova definitiva de la seva 

existència i està disposat a caçar la pobra criatura.

Enhorabona, 

 Has guanyat aquesta capsa de 
pintures metalitzades de MILAN.

I enhorabona també a la 

 Has guanyat aquest llibre tan genial 
de l’editorial Blume.

Ens encanta la galàxia que has creat 
amb aquestes taques de colors!

Recordes aquest conte de la Namaka núm. 20? 
L’Emma Martínez s’ha inventat un final de premi. 
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Va ser un mag? Un il·lusionista? Un cineasta? Un 
dibuixant? UN SOMIADOR! Vet aquí en Georges 

Méliès (París, 1861-1938), l’home que va idear bona 
part de les tècniques del cinema que coneixem avui 
en dia. Fins i tot va predir algunes grans gestes de 

la humanitat!

El seu pare volia que es dediqués a la sabateria, 
però ell va preferir comprar un teatre per gaudir de 
la creació i inventar mil i una tècniques per rodar. 

Va ser un veritable geni.

A La posada embruixada (1897), plena d’efectes 
especials, un viatger marxa mort de por de 
l’habitació d’una posada després de veure com 
la seva roba i els objectes de la cambra han 
pres vida i es mouen descontrolats. 

Viatge a la Lluna (1902) és una de les obres més cèlebres d’en Méliès. L’Anna Baquero ha dibuixat 
una lluna que fa referència al fotograma estrella d’aquesta pel·lícula, la veus? Aquest film, que 
inaugura el gènere de la ciència-ficció, va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per l’UNESCO. 

Els primers

efectes especials
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A Viatge a la Lluna va recrear l’univers amb noies vestides 
d’estrelles, bolets gegants, rius lunars i selenites* que 
semblen crustacis!
 
La carrera de Georges Méliès al món del cine va ser tan 
meteòrica com discreta. Se’n va retirar aviat, arruïnat i 
decebut, ja que moltes de les seves pel·lis van ser plagiades*. 
Fins i tot un creditor va fondre els rotlles de cel·luloide de 
les seves pel·lícules perquè els que s’utilitzaven aleshores 
contenien plata! 

Entre les seves obres meravella destaca L’home orquestra, 
un curtmetratge on Méliès apareix fins a set vegades en 
un mateix pla*. Però hi ha molts més curtmetratges de 
Méliès: busca’ls i no et perdis la seva màgia! 

* Selenites: habitants de la Lluna. 
* Plagiades: copiades.
* Pla: conjunt d’imatges d’una pel·lícula que es filmen d’un sol cop, sense interrupcions.

Escrit per Cecília Hill
Il·lustrat per Anna Baquero

Una escenografia al·lucinant!
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Avui la mama m’ha convidat al cinema. Estic tan emocionada! El 
primer que fem en arribar és comprar les entrades. «Dues per la 

cinc», diu ella. «Que t’ho passis bé, bonica!», exclama la taquillera 
mentre assenyala la parada de crispetes i em pica l’ullet.

«Va, mama, si us plau, si us plau, si 
us plau!». I de seguida l’he convençut 

perquè compri una paperina de 
crispetes abans d’entrar a la sala. 

Quina oloreta més bona!

SABIES QUE… la tradició de menjar crispe-
tes ve dels Estats Units, de quan les persones més 
pobres van poder accedir (per fi) al cinema? Cap 
als anys trenta els grans de blat de moro eren molt 
abundants i barats. Així que s’omplien la panxa 
mentre gaudien d’una llarga sessió de cine.

BONA PREGUNTA! El cine és una 
tècnica, però també un art. L’art d’explicar 
històries a través d’imatges: una successió 
ràpida de fotogrames* (entre 24 i 120 
per segon) que generen la il·lusió del 
moviment. 

Ja hem arribat. La sala és fosca com la gola 
del llop. «Corre, que comença!». Em deixo 

abraçar per la immensa butaca, que és com 
un refugi. Ben aviat els llums s’apagaran del 

tot i una història es projectarà a la pantalla de 
dimensions gegantines.

Les imatges 
comencen a 

desfilar. Grans, 
boniques i lluents! 
«Mama, que bonic! 

Però… què és el 
cine?».

 Escrit per Cecília Hill
Il·lustrat per Anna Falcó
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Sona la música, que dins la sala em fa vibrar 
amb més intensitat… Els efectes especials i les 

veus ressonen dins del pit, com si m’hagués 
submergit en un somni d’allò més real.

SABIES QUE… abans de l’arribada del 
cinema digital les pel·lícules s’enregistraven en 
un rotlle de cel·luloide de 35 mil·límetres? Per 
projectar-les calia una màquina de projecció i 
la cinta de la pel·li, és clar, que no és més que 
una cinta de color negre on hi apareixen tots 
els fotogrames com si fossin fotos. Les que es 
fan avui en dia en digital només necessiten un 
projector, també digital, un disc dur i l’arxiu de 
la pel·lícula. Actualment a la majoria de cinemes 
ja només es projecten pel·lícules digitals.

La pel·lícula s’ha acabat. 
Llegim els títols de crèdit 

per descobrir totes les 
persones que hi han deixat 

l’ànima. Aprofitem per 
assaborir la història i deixar-

nos envair per l’emoció.

RECOMANACIÓ: Descobreix la història de cine entre l’Alfredo i en Totò a 
Cinema Paradiso (1988) i la meravellosa banda sonora d’Ennio Morricone.

«Quan hi 
tornarem, 
mama?».

«Aviat, 
bonica. 
Aviat!».

* Fotogrames: cadascuna de les fotografies que formen una pel·lícula.
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 «M’encanta anar al cinema!», es diu la Clara cada vegada que trepitja 
la moqueta de les sales de cine, s’asseu a la butaca i espera, amb els 
ulls ben oberts, que comenci la pel·lícula. Quan els llums s’apaguen i 

se senten les primeres notes de la banda sonora, el cor li batega amb 
força. És hora de deixar-se sorprendre! Aquest cop la pel·lícula va de… 

Il·lustrat per Ro Ledesma
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Segur que alguna vegada has cridat més del compte quan algú t’ha trepitjat un 
peu. L’exageració forma part del teu ADN! O potser has plorat com una magdalena 

per aconseguir aquella joguina tan desitjada. Ens equivoquem? Ho sabíem! Tens 
ànima d’artista! Però quin paper és el més adient per tu? Contesta aquestes 

preguntes i descobriràs si ets més de comèdia o de tragèdia. 

Si et fan escollir, prefereixes…Shrek.
Wall-E.

Quan t’enfades…

T’entra la rialleta.

Plores amb ràbia, desesperació i molt d’estil.

Un bon actor o una bona actriu ha de… 
Fer riure fins i tot al gat!
Transmetre amb intensitat els sentiments del seu personatge.

Quan marxes d’algun lloc i t’acomiades de la gent…
Ho fas amb un acudit. Que es quedin amb un bon record!
Ho fas amb una mirada trista que parla per si mateixa.

Majoria de Majoria de 
 respostes  respostes 

Majoria de Majoria de 
 respostes  respostes 

No pares de fer el pallasso, i la veritat 
és que tens molta gràcia. T’agraden les 

bromes, les caigudes de cul i els pastissos 
de nata que volen per sobre la taula i 

s’esclafen a la cara d’algun despistat. Et 
diverteixes quan la gent es pixa de riure 

amb el que fas. Però saps que aquesta no 
és una gesta senzilla. De fet, diuen que fer 

riure és més difícil que fer plorar. 

La vida és un drama monumental. Les 
desgràcies estan a tot arreu i t’emociones 

amb molta facilitat. Ets de llàgrima 
fàcil i t’agrada transmetre un munt de 
sentiments a través d’un gest o d’una 

mirada profunda. Ets fan de les històries 
ben tràgiques com, per exemple, la de 

Romeu i Julieta. Com més tristos són els 
finals, més alliberadors, oi que sí? 

Si et perds…
Et trobarem al cinema veient una pel·li d’en Charlot. Et trobarem assajant cares de pena davant del mirall.

Quin paper fa més per tu?

COMÈDIA TRAGÈDIA

A B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B
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Quan t’enfades…

T’entra la rialleta.

Plores amb ràbia, desesperació i molt d’estil.

Quan marxes d’algun lloc i t’acomiades de la gent…
Ho fas amb un acudit. Que es quedin amb un bon record!
Ho fas amb una mirada trista que parla per si mateixa.

Si et perds…
Et trobarem al cinema veient una pel·li d’en Charlot. Et trobarem assajant cares de pena davant del mirall.

TRAGÈDIA

LA DIRECTORA DE CINEMA ARUKI PESSIGOLLETES ET NECESSITA! 
VOL QUE FACIS UN CARTELL PER LA SEVA NOVA PEL·LÍCULA. T’ATREVEIXES?

NAMAKA PRODUCTIONS PRESENTA

DIRIGIDA PER 
ARUKI 

PESSIGOLLETES

NOMINADA A 
MILLOR PEL·LÍCULA 

D’ANIMACIÓ 
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Vet aquí una vegada en un lloc molt i molt llunyà anomenat Hollywood hi vivia en 
Fermí Faràndula. 

Des de ben petit el senyor Faràndula estava fascinat pel món del cinema. Explica 
la seva mare que les seves primeres passes van ser iguals que les d’un cowboy 
com els que veia a la televisió les tardes dels diumenges. De jovenet recorria 
Hollywood amb la bicicleta arreplegant els cartells promocionals de les pel·lícules 
del moment. En tenia una col·lecció enorme que es mirava amb delit. Algun dia el 
seu nom també apareixeria en un cartell com aquells. 

Van anar passant els anys i en Fermí Faràndula no va aconseguir fer-se un forat 
entre les estrelles de Hollywood. Allà n’hi ha molts que volen ser actors, com en 
Faràndula, i amb tanta competència ja se sap. És difícil. 

Arrossegat per les ganes de ser a prop del món que el fascinava, el senyor 
Faràndula va acabar sent el millor perruquer de postissos de Hollywood. Potser ja 
us hi heu fixat: a les pel·lícules gairebé tothom porta perruca. Així que la feina de 
perruquer de postissos és enorme. 

Un dia, en un sopar d’antics alumnes de l’escola, una conversa innocent va tòrcer 
l’ànim del nostre protagonista:

—Fermí, vas perseguir el somni de ser actor? A tu t’encantava el cinema.
—No pas! Faig de perruquer de postissos a Hollywood —va respondre orgullós.
—Ah, perruquer de postissos…, molt interessant… Però actor no, no? 

Aquella frase es va clavar com una espasa al cor d’en Fermí Faràndula. El seu 
orgull de perruquer de postissos va saltar pels aires quan va sentir «Però actor 
no, no?». Quanta raó tenien! A qui li importa què fa l’encarregat de les perruques 
a Hollywood? Que petit que se sentia, de sobte.

Tan trist es va posar que no va poder tornar a treballar. Se li havien omplert de 
pena les butxaques i als matins era incapaç de sortir del llit i de fer allò que tan bé 
feia: cuidar perruques.

Però no patiu, que la història acaba bé. A l’estrella de Hollywood més famosa 
del moment se li va enganxar un xiclet a la perruca. I per més que l’equip de 
perruqueria va fer tot el possible per resoldre el problema, la realitat és que aquell 
repte necessitava al millor expert: en Fermí. Desesperada, l’estrella de Hollywood 
en persona es va plantar a casa del nostre protagonista i va pronunciar les paraules 
màgiques: «Fermí, sense tu no hi ha pel·lícula». 

Aquella frase, carregada de raó, va ser el regal que necessitava. Va arreglar la 
perruca en un tres i no res i va tornar a la feina feliç de nou. I és cert que als 
cartells no hi surt el seu nom. Però, si us hi fixeu bé, al final de les pel·lícules, quan 
apareixen els crèdits, veureu molt sovint que hi posa «Fermí Faràndula». 

Escrit per Anna Quintero
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Superman
Les superheroïnes i els superherois protagonitzen desenes de pel·lícules cada any. 
Alguns d’aquests éssers fantàstics porten capa, d’altres, antifaç, però tots tenen 
una cosa en comú: els seus superpoders fan volar la imaginació. Descobreix com 
convertir un tub de cartró en un dels superherois més coneguts: en Superman. 

Marca amb un llapis la meitat 
del tub de cartró i pinta la 
part de baix de color blau.

Amb un retolador de color 
negre dibuixa-li els cabells, 

els ulls i la boca.

Retalla una tira de cartolina de 
color groc i una altra de color 

vermell. Enganxa la groga a la 
cintura i la vermella sota el coll. 

A la cartolina groga dibuixa, 
pinta i retalla la insígnia de 

Superman.

Enganxa amb una mica de 
pega la insígnia al pit del 

superheroi.

Dibuixa la capa al paper de 
seda, retalla-la i enganxa-la 

a l’esquena. 

1

4

2

5 6

3

Un tub de cartró, pintura de color blau, retolador negre, llapis de colors, cartolina de color groc i vermell, paper de seda vermell, pega i tisores.

Atreveix-te a crear els personatges que 
apareixen a la portada d’aquesta revista!

Per què no fas una foto del resultat final i ens ensenyes 
com t’ha quedat? Penja-la a les xarxes socials i etiqueta’ns: 
@revistanamaka.
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Si cantes fluix, t’amplifica,
si parles baixet, et sent tothom!

Oh, micròfon! Quina tasca!
Vius per donar veu a tothom!

Però la vida no és tan fàcil!
Ser un micròfon té el seu què.
Hi ha qui escup mentre parla
i hi ha a qui li fa pudor l’alè.

De micros n’hi ha de molts tipus:
gegants, petits i mitjans.

Alguns amb noms ben curiosos,
el de girafa és molt guai!

A vegades et desesperes
i fas que s’acopli el so.
Un brogit ben virulent
farà que tots callem.

Oh, micròfon! Quina gràcia! 
Tothom vol tenir-te a prop.
Oh, micròfon! Quina ràbia!
Tothom vol parlar ben fort.
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Afanya’t a investigar la selecció de llibres d’aquesta Namaka 
abans que comenci la pel·lícula! Descobriràs els secrets del 

cinema, llibres convertits en adaptacions cinematogràfiques i 
tot un món sorprenent!

Allà on viuen els 
monstres
Autor i il·lustrador: 
Maurice Sendak
Editorial: Kalandraka

El gran amic gegant
Autor i il·lustrador: 
Roald Dahl
Editorial: RBA Libros

Mi libro del cine
Autora i il·lustradora: 
Maena Garcia Estrada
Editorial: Obelisco

Cinematográfico
Autora: Gema Sirvent
Il·lustradora: Ana Pez
Editorial: Libre Albedrío

Si vols descobrir les curiositats 
i els secrets que s’amaguen 

darrere la creació d’una 
pel·lícula, aquest és el teu llibre! 
L’Alice Guy-Blaché, la primera 
directora de cine de la història, 
et revelarà tot el que necessites 
saber per convertir-te en un dels 

millors cinèfils que existeixen!

Endinsa’t al fantàstic món 
del cinema amb aquest 

magnífic llibre amb el qual 
podràs recopilar les opinions i 
les sensacions que et provoca 

cadascuna de les pel·lícules 
de les quals gaudeixis. No 
t’ho pensis més i sigues el 

director dels teus records i de 
les teves experiències 

cinematogràfiques!

La Sophie, una nena òrfena, és 
raptada per un gegant. Sort que 
es vegetarià i no se la vol cruspir! 

Junts emprenen una aventura 
per evitar que els altres gegants 

es mengin el seu plat preferit: 
carn de nen. Afanya’t i ajuda’ls si 
no vols ser devorat per gegants 

amb les dents esmolades i el 
ventre ben buit!

Si et vols transformar en 
un monstre espantós i 

esgarrifós, puja al vaixell 
que portarà en Max a un 

món ple d’ulls, urpes i veus 
terribles i converteix-te en 
el monstre més monstruós 

de tots els temps. Però, ep!, 
sempre pots tornar a casa, 
on t’espera un plat de sopa 

ben calentó.

Escrit per Lorena Aguilera
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La ratatouille és un plat típic de França i també el títol d’una pel·lícula que té com a 

protagonista en Rémy, el xef més petit del món. Aquesta rateta en sap tant que és 

capaç de fer-te al·lucinar amb el gust d’aquesta recepta tan fàcil i original. Mànigues 

amunt que comencem!

• La ratatouille ha de quedar rossa per sobre. 

Però ves amb compte que no es cremi!

• Les verdures són una bona font de vitamines, 

minerals i fi bra.

• Compra verdures ecològiques i de proximitat.

CONSELLS

Tres 
tomàquets 

de pera
Herbes seques 

barrejades (farigola, 
orenga, romaní i 

alfàbrega)200 g 
de tomàquet 

fregit*
Oli 

d’oliva

Un 
carbassó

Una 
albergínia

Sal

Pebre

Bon 
appétit!
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Renta bé les verdures i asseca-les amb un paper de cuina.

Talla els         , l’            i el          a rodanxes fi nes. És important que tots els trossos 

tinguin un gruix similar.

Cobreix la base d’un recipient apte pel forn amb els           . 

Posa el forn a 150º  i deixa que s’escalfi. 

Mentrestant posa les verdures a sobre dels           fent una fi la i alternant-les. 

Un cop hagis muntat la ratatouille, afegeix un rajolí d’         i una mica de      , de        

        i d’            al gust. No et tallis! 

Cobreix el recipient amb paper de plata. No deixis que quedi cap foradet! Introdueix 

la ratatouille al forn i deixa-la una hora. 

Després treu el paper de plata amb molt de compte. Demana ajuda si et cal! A 

continuació posa el forn a 190º i deixa la ratatouille vint o trenta minuts més. 

Talla els         , l’            i el          a rodanxes fi nes. És important que tots els trossos Talla els         , l’            i el          a rodanxes fi nes. És important que tots els trossos Talla els         , l’            i el          a rodanxes fi nes. És important que tots els trossos 

Cobreix la base d’un recipient apte pel forn amb els           . 

Mentrestant posa les verdures a sobre dels           fent una fi la i alternant-les. 

, afegeix un rajolí d’         i una mica de      , de        , afegeix un rajolí d’         i una mica de      , de        

        i d’            al gust. No et tallis!         i d’            al gust. No et tallis! 

* Aprèn a preparar un tomàquet fregit d’escàndol * Aprèn a preparar un tomàquet fregit d’escàndol 
amb la recepta de la amb la recepta de la NamakaNamaka núm. 11. núm. 11.
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Piramots

Les 12 diferències

Laberint
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                                és una revista lúdica i 
trepidant que fomenta la lectura 

i la creativitat. Pensada per personetes 
intrèpides de 6 a 11 anys i recomanada 

per explicar als més petits.

www.revistanamaka.com
DL B 4294-2017


