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Troba la teva Namaka en versió digital a:

Per fi tens entre les teves mans la Namaka 
núm. 10. Una Namaka plena de colors, divertida 
i, com sempre, una mica salvatge! Aquesta 
vegada descobriràs un munt de curiositats 
sobre els colors, et convertiràs en artista i faràs 
volar la imaginació com mai! Aquesta revista 
està plena de propostes fetes a la teva mida. 
Te les expliquem! 

Esbrina per què els actors de teatre mai 
vesteixen de color groc i coneix a en Philip, un 
petit vampir obsessionat amb la sang blava. 
No et perdis les pàgines de Contecuooore!, 
una revista de premsa rosa on trobaràs les 
xafarderies més esbojarrades dels personatges 
dels contes. Ajuda’ns a trobar la sortida del 
laberint més difícil i colorista creat fins ara! 
Descobreix què és el daltonisme i aprèn per què 
veiem els colors com ho fem. I, per arrodonir-
ho, visita el Museu de les Tifes i sorprèn-te amb 
algunes formes i colors diferents! Regala’t una 
bona estona de lectura amb una revista que 
passa del blanc al negre en tan sols 32 pàgines!

Desembre - gener

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

En algunes activitats 
hi trobaràs un planeta! 
El color marca la seva 

difi cultat. 
Fixa-t’hi bé!!
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Es diu Salva, però tothom el coneix pel seu cognom: Dalí. És un pintor molt 
desendreçat i té el taller ple de paletes de pintura! En Dalí necessita posar-hi ordre 
per començar a treballar, però abans vol trobar les 6 paletes idèntiques. L’ajudes?

Il·lustrat per David M. Espejo 
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La Trini i el Tro

Sang blava

Contecuooore

La nit estrell ada 

El museu de les Tifes 
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Avui és el dia de l’assaig general abans d’estrenar l’obra, però alguna cosa no rutlla. 
Què li deu passar a la superheroïna protagonista de l’obra? Per què està tan nerviosa? 

No puc sortir a escena 
amb aquest vestit! Aquest 

color està maleït!!

Fa molts i molts anys… 

És el nebot 
del senyor 
Purgot… 

Però, Molière, què et passa? 

Aquest color sí que et portarà molts 
èxits!

Il·lustrat per Edurne Lacunza

Molière, escriptor i actor francès, va morir el 17 de febrer de 1673 després de tenir un 
atac de tos dalt de l’escenari. Des d’aleshores es diu que el color groc porta mala sort!
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La Trini era una gran cantant, la millor de tots els canaris de la ciutat. El seu cant era 
tan bonic que la gent s’aturava meravellada al mig del carrer per escoltar-la cada 
matí. A ella li agradava refilar al balcó, se sentia admirada i respectada. Però la Trini 
també tenia un somni: cantar en un gran escenari.

Durant un temps, va volar fins a les finestres dels grans teatres per oferir el seu 
meravellós concert de cant canari. Tot i que els seus refilets feien plorar d’emoció 
tothom, no va aconseguir cap contracte. La raó? La Trini era una canari groc, i el 
groc, als teatres, porta mala sort. Cansada d’anar d’un teatre a un altre, es va anar 
desanimant i la seva piuladissa es va anar fent més trista, menys brillant, fins que, 
finalment, va deixar de cantar.

Un dia que la Trini mirava la gent passar des de la teulada, va sentir una veu que li 
deia: «Sé com et sents». Era un gat negre d’aspecte perillós, tant que la Trini hauria 
sortit volant si no hagués estat perquè el gat semblava estar massa cansat per voler 
caçar canaris. «Jo també voldria cantar en un escenari, però els gats negres portem 
mala sort. Ja veus, no som tan diferents, tu i jo. Per cert, em dic Tro». Llavors, el gat 
va començar a miolar un blues, que en anglès vol dir blau, perquè hi ha qui diu que 
és el color de la tristesa. Era un cant trist, però també bell, que va deixar la Trini tan 
embadalida que per uns instants no va poder dir ni piu. «Això no pot ser —va dir 
finalment—. Vine, tinc una idea».

Saps què? Un gat i una canari poden arribar a fer moltes coses junts, com, per 
exemple, colar-se al Liceu. La canari vola i el gat miola. La canari crida l’atenció del 
guarda i el gat s’escapoleix entre la gent per entrar al teatre. La canari s’enlaira fins 
una finestra i el gat l’obre. Ja són dins!! Però, eps!, també poden fer altres coses, 
com, per exemple, desendollar cables i deixar tot un teatre a les fosques. Segur 
que ja t’ho imagines, això és precisament el que van fer la Trini i en Tro en plena 
representació.

Enmig de la foscor, aprofitant la confusió, els dos animals van pujar a l’escenari i 
van fer allò que tant els agradava: cantar. Al pati de butaques hi regnava el silenci, 
no se sentia ni un alè. Quina meravella, quina delícia!! Els llums van començar a 
fer pampallugues i al centre de l’escenari dos focus van il·luminar la Trini i el Tro, 
i el públic, encisat, meravellat, sorprès per la bellesa del seu cant, va començar a 
aplaudir com mai abans no ho havia fet. Quina sort haver estat entre el públic aquell 
dia! 
 
Des d’aleshores, la Trini i en Tro formen part de l’elenc d’actors del Liceu. I, saps 
què?, ara els artistes poden vestir de groc, xiular, passar per sota de les escales, 
regalar clavells i, fins i tot, acariciar un gat negre. S’ha acabat la mala sort!, i tot 
gràcies a la Trini i el Tro! Bravissimo per ells!! 

Escrit per Dora Cantero
Il·lustrat per LauFer 
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 Quan aprenem un idioma nou, una de les primeres coses que ens ensenyen són 
els noms dels colors. Però darrere del black, el yellow o el white s’hi amaguen un 
munt de curiositats increïbles. A vegades allò que sembla mentida és veritat, i a 

l’inrevés… Avui ens hem proposat aixecar-te la camisa! Ho aconseguirem? 

Si et preguntem de quin color és l’espai…, què 
contestaries? Negre? Doncs no! L’espai és de color 
marró, d’un cert to de marró. De fet, el color exacte 

de l’espai s’anomena «cafè amb llet còsmic». Què et 
sembla? Veritat o mentida?

La ciutat de Toulouse rep el nom de ciutat rosa. 
Però… per què? Perquè a Toulouse hi ha roses 

plantades per tot arreu, als peus dels arbres, entre 
l’empedrat dels carrers… Cada diada de Sant Jordi, 
els habitants d’aquesta ciutat francesa escullen la 
rosa que més els agrada i se l’emporten a casa. Què 

en penses? És cert o fals?

Si vols saber què vol dir «premsa groga», per què a Toulouse li diuen ciutat rosa o com sabem 
quin és el color exacte de l’espai, pregunta, busca o consulta-ho a internet. 

A què fa referència el concepte «premsa groga»? Doncs és 

evident que al color groguenc dels diaris. Els canaris són 

famosos per les seves fàbriques de paper, que transformen les 

pells de plàtan en paper de color groc. Es tracta d’un paper molt 

apreciat perquè és resistent i molt dolç. 
Te’l menjaries? Perdó, t’ho creuries?

Sabies que hi ha gent que té una por irracional als colors? Es tracta d’una fòbia anomenada 
cromatofòbia. Per sort, no hi ha gaire persones al món que la pateixin, però a algunes d’elles 

els costa respirar davant de certs colors… 
T’hem aixecat la camisa o és cert?
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Ara que ja saps què és l’art urbà (recordes que te’n vam parlar a la Namaka núm. 9?), 
te’n volem ensenyar una altra mostra: la CowParade. Camines pel carrer d’una gran 
ciutat i de sobte et trobes amb una vaca pintada de mil colors. Gires la cantonada i 

te’n trobes una altra. Sí, sí, això passava en algunes ciutats fa uns anys. I, saps què?, 
al cap d’uns dies subhastaven les vaques i els diners recaptats els donaven a una 

ONG. Una iniciativa molt original, no creus? 

Converteix-te en un artista de la CowParade per un dia i inventa’t una proposta artística per aquesta vaca! 
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Il·lustrat per David M. Espejo
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En Philip és un petit vampir que fa vida nocturna. No pot ser d’una altra manera! 
Si li toca un raig de sol, es desfà com un tros de mantega. Al nostre vampir li 
agrada volar, grimpar per les parets i beure sang, molta sang. De fet, té un 
paladar molt refinat i des de fa un centenar d’anys només beu sang blava. 
La sang vermella li repugna! Massa vermella, massa calentona i amb massa 
grumolls… La sang blava, en canvi, és més fresca i fàcil de digerir. No hi ha 
color!

Ja fa segles que els vampirs no claven els ullals als colls de les seves víctimes. 
És una tasca barroera i, sobretot, molt avorrida, i ja no està de moda. Ara el 
que s’estila és comprar la sang al Mercat de la Sang, un lloc una mica tètric 
situat al subsòl de les grans ciutats on pots trobar tots els tipus de sang que 
vulguis. Bé, no tots! Perquè en Philip acaba de passar pel mercat i s’ha endut el 
disgust més gran de la seva vida. El venedor li acaba de dir que la sang blava 
s’ha acabat per sempre! 

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Alba Ortega

11 Il·lustrat i escrit per: 

Com pot ser? Per què creus que s’ha acabat la sang blava? Què 
menjarà en Philip a partir d’ara? Escriu i il·lustra el fi nal d’aquesta 

història i envian’s la teva proposta a hola@revistanamaka.com 
abans del 18 de gener. La proposta més boja, original i fastigosa 

guanyarà aquesta supermotxilla de la marca MILAN. 
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Ja coneixes la vida dels personatges més famosos dels contes, però a 
Contecuooore, la revista de premsa rosa més divertida i salvatge, t’expliquem 

els seus secrets, les seves vergonyes i tot el que fan quan tanques el 
llibre i ja no els veu ningú. 

Bella Dorment, ets molt gran! Que les 
babes només siguin les teves!

Arrg! Que diguin el que vulguin, 
però aquestes botes són 

horroroses! 

Uooo… S’han acabat els petons robats!! El 
Príncep Blau s’ha rendit a les pressions de 
la Bella Dorment i ha firmat un document 
importantíssim per totes les princeses. A partir 
d’ara, la Bella Dorment podrà dormir tant 
com vulgui sense que ningú la desperti amb 
petons babosos. Un hurra per ella!! I, atenció!, 
perquè, per celebrar-ho, la Bella Dorment i els 
nans de la Blancaneus han organitzat una 
megafesta de pijames amb una marató de 
migdiades inclosa! Qui aguantarà més hores 
sense despertar-se? 

No et perdis els vestits més vistosos i extra-

vagants que es van veure a l’estrena de l’obra 

El malalt imaginari de Molière (pàgina 3). El 

bo i millor de la temporada de tardor-hivern 

d’aquest any! 

Il·lustrat per Lirios Bou
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Pinotxo, maco, 
no et sortiria 
més a compte 

començar a dir la 
veritat?

Encara no sabem 
d’on ha tret el vestit, 

l’Emperador, però 
estem convençudes 

que és ideal per 
anar a una platja 
nudista! Guapo!

Ups! Ideal ideal no ho és pas, aquest llaç! 
La Rateta acabarà amb mal de cervicals... 

Rínxols d’Or, no es pot entrar a les cases 
dels ossos sense permís! Mans a l’aire! 

La cirurgia estètica arriba al país del contes! 
El Pinotxo s’ha operat el nas per quinzena 
vegada. Aquest cop haurà aconseguit que li 
deixi de créixer quan digui una mentida? No 
ho tenim gaire clar, però a ell se’l veu molt 
satisfet i llueix orgullós la tireta de la seva 
nàpia. Un íntim amic de la família ha trucat 
a la nostra il·lustradora i li ha dit que en 
Gepetto està molt molt i molt enfadat amb 
aquesta nova operació.

La comunitat d’ossos dels Pirineus respira 
tranquil·la, ningú no tornarà a saquejar els seus 
caus! La famosa lladregota Rínxols d’Or va ser 
enxampada pispant els caramels del Hansel i 
la Gretel. A l’escorcoll de casa seva, la policia va 
trobar-hi un munt de proves dels seus robatoris: 
pols de fada, 50 pots de mel, plats i coberts i, fins 
i tot, els cobrellits de la família Os Bru. Som uns 
cracs! Aquí tens la foto més buscada de la Rínxols 
d’Or!
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A l’Amy li agrada molt jugar amb blocs de fusta. Li agrada tant que ja és tota una 
experta i ara és capaç de construir cases, ponts, castells i fins i tot laberints. De fet, 
si mires cap a baix, en trobaràs un de ben complicat. Ajuda a la conilleta de joguina 
que està a les portes del laberint a trobar-ne la sortida. Aquest cop, però, hauràs de 
grimpar per sobre dels blocs de fusta i de tots aquells obstacles que vagis trobant 

pel camí! T’ajudem a començar! 

Il·lustrat per Bernat Muntés

14

En Flaix és un colom missatger boníssim. Aquest matí, el trobador Serverí l’ha 
despertat quan encara hi havia estrelles al cel. 

—Flaix, m’has d’ajudar! Ahir vaig passar-me la tarda cantant els poemes nous 
i m’he despertat afònic, no tinc veu! Aquesta nit actuo davant el rei Tomàs I 
i, amb aquesta veu, em caurà una pluja de tomàquets… Necessito que portis 
aquesta noteta a la Mei Remei, ella et donarà un saquet de les seves herbetes 
màgiques i recuperaré la veu en un tres i no res! 

En Flaix no s’ho pensa ni un moment, estarrufa les seves plomes i aixeca el vol. 
Al seu davant apareix un nuvolot negre de tempesta. Cada cop li costa més 
mantenir el rumb, però, malgrat el perill, se li acaba d’ocórrer una idea genial! 
Sí, demanarà ajuda a… 

Vols esbrinar a qui demana ajuda? 
Llegeix el final de la història que 
ha escrit la nostra guanyadora 

Magalí Solà!

A la fada del temps. Qui és la fada del 
temps? La fada del temps és una dona 
que controla el temps i que pot decidir 
si fa fred o calor o boira. La fada fa 
desaparèixer el núvol… En Flaix ja pot 
seguir el seu viatge. 

Il·lustrat per Albert Pinilla 15

Enhorabona,

Has guanyat aquesta maleta 
de pintures i aquest estoig!
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En Jaume i l’Estel estan una mica preocupats per això de fer-se grans i han descobert 
que hi ha un grup d’aliments molt especials que els ajudaran a ser sempre joves. 

Mireu-los! Quin fart de menjar hortalisses i fruites liles i morades!! 

Il·lustrat per Ro Ledesma 17

Atrapasols 
Et proposem una activitat molt xula per investigar què passa 
quan els colors es barregen. Fabrica el teu atrapasol i penja’l a la
finestra de la teva habitació. Al·lucina amb el resultat!!

Aboca una fina capa de 
cola blanca a la tapa. 

Tira-hi unes quantes 
gotes de colorant. 

Remou la cola amb 
un escuradents i barreja 

els colors. 

Deixa assecar la cola 
durant un o dos dies. 

Quan estigui seca, 
treu la pega. 

Fes un forat a la pega seca amb 
una perforadora, passa-hi una 

cinta o un cordill. 

Si no tens tapes de plàstic, pots fer servir 

qualsevol altre recipient. 

Barreja diferents colorants per fer nous colors. 

És important que no facis una capa de cola molt 

gruixuda, perquè pugui assecar-se bé. 

Juga amb l’escuradents i fes dibuixos ben 

macos. 

1

4

2

5 6

3

Cola blanca, colorant 
alimentari, escuradents, 

tapes de plàstic, perforadora
i cinta o cordill

En col·laboració amb totnens

17



18 1918

Al llarg de la seva vida, Van Gogh va patir diverses 
depressions. El seu germà Teo sempre el va cuidar, li 
escrivia moltíssimes cartes i, a més, intentava vendre 
els seus quadres. Però no se’n sortia gaire bé, perquè 
només va vendre un quadre mentre Van Gogh era viu.

Veus l’estrella que brilla més, la 
del costat d’aquest xiprer? Van 
Gogh va pintar el quadre el juny 

del 1889 i se sap que, durant 
aquells dies, es podia veure el 

planeta Venus sense necessitat 
d’un telescopi. 

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Aquest paisatge és el que veia des de la finestra de 
l’hospital de Saint Rémy, on estava ingressat. A Van 
Gogh li encantava observar les estrelles, però, saps 

què?, el poble del quadre no existia, se’l va imaginar!

Quin cel més estrany, oi? 
Sembla que les estrelles ballin 

en la nit. I la lluna? És una 
lluna o és el sol? O les dues 

coses a la vegada?
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Volem posar a prova els teus coneixements sobre la Namaka 
amb més colors que mai no hem fet!! Pesca 10 paraules que 
ja has llegit o que llegiràs en alguna pàgina de la revista. Et 

donem una llista a mig fer de les paraules que has de buscar. 

20
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Il·lustrat per Anna Falcó

Els objectes, com aquesta pilota, absorbeixen 
la llum de l’exterior i després la refl ecteixen. Els 
nostres ulls, sempre en forma, reben aquest refl ex i 
el converteixen en un color. Però qui diu que aquesta 
pilota és vermella? A la retina hi ha dos tipus de 
cèl·lules diferents: els bastonets i els cons. Els 
primers només detecten la llum i ens diuen si és de 
dia o de nit. Els cons, en canvi, són els encarregats de 
detectar els colors. N’hi ha de tres tipus i cadascun 
d’ells detecta un d’aquests colors: el vermell, el 
verd o el blau. La combinació d’aquests colors ens 
permet diferenciar moltes tonalitats diferents. La 
informació que recullen els cons l’envien al cervell, 
que ens diu de quin color és la pilota.

No totes les persones veuen la pilota de color 
vermell… Els daltònics, per exemple, la veuen 
d’un vermell menys intens que tira a taronja. 
De fet, hi ha gent que fi ns i tot la veu de color 
gris! És el que els passa a les persones amb 
un grau de daltonisme més elevat. Però… què 
és el daltonisme? Doncs és una alteració en 
la capacitat de distingir els diferents colors 
que ens envolten. Una mancança d’un tipus de 
con fa que la persona daltònica no percebi un 
color determinat ni tampoc les seves diferents 
tonalitats. El daltonisme és d’origen genètic i 
altera la vida quotidiana de les persones.

De quin color és aquesta pàgina? És de color verd? N’estàs segur? Sabies que molta 
gent percep que és d’un color diferent? No totes les persones veiem els mateixos 

colors! Vols saber per què? T’ho expliquem! 

22

Els colors de les coses
Conviure amb el daltonisme implica superar tot un 
seguit de reptes quotidians. Combinar els colors 
de la roba que et poses o jugar amb el cub de Rubik 
és complicat. També ho és interpretar els colors 
d’un semàfor…  

Els homes tenen una major probabilitat de patir daltonisme!
No existeix cap tractament pel daltonisme, tot i que hi ha unes ulleres especials perquè 
les persones daltòniques puguin veure els colors igual que la resta de persones. 
Sabies que l’ull humà és capaç de percebre uns 8.000 colors diferents? Quina passada, oi?

23
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El teu gust preferit és el de…

I tu… quina verdureta ets?

T’encanta anar al 
mercat i triar un a un 

els préssecs, quina pell 
més suau!

Ha plogut tota la nit i el pati està 
ple de bassals, què fas?

La mare intenta penjar un quadre i 
no se’n surt, què fas?

Quin gust 
més bo que tenen 

les cireres! I no hi ha 
res com posar-te-les 

d’arrecades!

No hi ha res que 
t’agradi més que una bona 

llimonada, sigui hivern 
o estiu! 

Cert Fals

Vas a buscar 
al conserge i li 

demanes que et 
doni unes quantes 
fustes. Tapes els 
bassals amb les 
fustes i tothom a 

jugar! 

Verds i rodonets, t’encanten 
els pèsols!! I, és clar, són 

ideals per jugar a baletes o 
encistellar-los al got de la 

teva germana quan ningú et 
mira!

Quan menges espinacs et 
tapes el nas i fas fàstics, 

però i l’energia que et donen 
després? Et converteixes en 

Popeye i no hi ha res que se’t 
resisteixi!

Menjar bròquil et dispara 
la imaginació! El plat ple 

de petits arbres o de rams 
de flors o… Ho tens clar, de 

gran vols dedicar-te a la 
jardineria!

Cap problema! 
Només cal tenir els 

ulls ben oberts i 
esquivar-los amb 
la pilota, que per 

alguna cosa ets un 
crac del fútbol!

Li proposes 
pintar un quadre 

directament a 
la paret. Tres 

verduretes per 
aquí, un tomàquet 

allà i ja tens un 
bodegó* genial!

El quadre no és 
massa gran, així 
que agafes una 

mica de plastilina, 
fas quatre boletes 
i ja ho tens: quadre 

enganxat a la 
paret! 

PÈSOL ESPINAC BRÒQUIL

* Bodegó: Quadre on apareixen objectes que no tenen vida, com, per exemple, gerros, fruites… 

No et perdis els llibres que et recomanem en aquesta Namaka, 
estan plens de colors i de moltíssima inspiració! T’assegurem 

que després de llegir-los veuràs el món i la natura que ens 
envolta d’una altra manera! 

Kazimir, on ets? 
Autora: Núria Homs
Il·lustradora: Mercè Canals 
Editorial: Barcanova

Ramir el boxejador
Autora: Lirios Bou
Editorial: Andana 

Aquest llibre pensa 
que ets artista
Autors: Georgia Amson-
Bradshaw i Harriet Russell
Editorial: Librooks

Árboles  
Autors: Piotr Socha i 
Wojciech Grajkowski
Editorial: Maeva 

No hi ha millor pla que fer 
una passejadeta pel bosc a la 
tardor. Molsa, muntanyes de 

fulles i aquella olor tan bona de 
terra mullada! Trobaràs tots els 

colors de la natura i un munt 
de curiositats sobre els arbres i 
els seus fruits entre les pàgines 

d’aquest llibre!

Es pot ser boxejador i que 
no t’agradi pegar? I tant! En 
Ramir se les empesca totes 
per no utilitzar la violència i, 
creieu-nos, és boníssim en 
la seva feina. Gaudeix de la 
història d’en Ramir i deixa’t 

seduir pels colors vius de les 
seves pàgines!

Tants anys dedicant-se 
a pintar i ara en Boris 
Kartoff s’ha quedat 

sense inspiració i, el que 
és pitjor encara, el seu 
gat ha desaparegut!! 
Acompanya el Boris a 
la recerca del seu gat i 
descobreix amb ell els 

secrets més inspiradors 
de la ciutat de Barcelona. 

A la pàgina 16 t’hem ensenyat 
com de bé pintava Van Gogh. 
Si vols ser un autèntic artista, 
no et quedis enrere i entrena 
la teva mà i la teva imaginació 
amb les propostes d’aquest 
llibre! Prepara’t per convertir 
casa teva en una magnífica 

galeria d’art!
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En Joan tenia una dèria pel color taronja, era el seu color preferit. Li agradava tant 
que s’atipava de nespres, mandarines, albercocs, préssecs… Només menjava 
aliments taronges i, per beure, només prenia suc de taronja. Quan eren a taula, 
la mare sempre deia: «Aquest fill meu està ben sonat. Ara no fa més que menjar 
coses de color taronja». I l’àvia, mentre picava l’ullet al Joan, sempre li responia: 
«No passa res, dona, ja ho fan això, els nens. A més, la fruita és molt bona per 
la salut!». I la mare sempre feia que no amb el cap, es mirava el Joan i sospirava: 
«Al final et posaràs de color taronja; com deia la teva àvia manxega, de lo que 
se come se cría!».

El que la mare no sabia és que el desig més gran del Joan era aquest: volia 
posar-se tot de color taronja! I, com que menjar fruites taronges no funcionava, 
ell i l’àvia havien ideat un pla. Només necessitaven un grapat de ceres de color 
taronja i un encanteri màgic que l’àvia s’havia inventat. 

Un matí, després d’haver esmorzat una papaia, en Joan i l’àvia van agafar les 
ceres i es van tancar al lavabo. En Joan va enfilar-se a la pica i va pintar tot el 
mirall de color taronja. No se’n va deixar ni una cantonadeta. Mentre en Joan es 
col·locava molt dret i seriós davant del mirall i tancava ben fort els ulls, l’àvia va 
aixecar els braços cap al sostre i amb una veu fonda va pronunciar l’encanteri: 
«Llufa de follet, pet de vaca flonja…, feu aquest vailet de color taronja!». En Joan 
va obrir els ulls i es va mirar al mirall. Tenia la cara taronja, i el coll i els cabells i 
els braços i les mans també eren taronges! «Ho hem aconseguit, àvia!!», cridava 
en Joan, penjat del seu coll. 

De sobte la mare va trucar a la porta: «Què està passant aquí? Vinga, Joan, para 
de cridar i surt ja, que jo també he d’anar al lavabo!». Àvia i net van sortir tan 
tranquils del lavabo i la mare, amb tanta urgència com tenia, gairebé no se’ls va 
mirar. Però sí que va veure el mirall pintat de taronja i va deixar anar un crit: «Però 
què has fet?!». Aleshores va mirar en Joan i, en veure’l bé, es va posar les dues 
mans al cap, va obrir els ulls com taronges i va fer un altre crit, un crit de debò, 
dels que ressonen per tota la casa: «PERÒ QUÈ HAS FEEEEEEEEEEEEEEET?!».

La mare no podia deixar de mirar el Joan; no podia creure el que veia: tot el cos 
del Joan semblava pintat de color taronja. Li fregava la cara, el coll, els cabells, 
els braços i també les mans, però no hi havia manera que el color marxés. 
«Mare, ho has vist, això? —li va dir a l’àvia—. Aquest fill meu estimat em farà 
parar boja! Ara s’ha pintat de taronja!». I l’àvia, ben tranquil·la, li va contestar: 
«No passa res, dona, ja ho fan, això, els nens. A més, el taronja és un color ben 
bonic». La mare fregava i refregava al Joan i ell somreia mentre es contemplava 
al mirall. Ho havia aconseguit! Quin color taronja més bonic que lluïa! L’àvia va 
marxar cap al menjador i es va asseure a fer mitja a la seva butaca mentre la 
mare seguia fregant i refregant al Joan, però aquell color taronja que tant li 
agradava no marxava ni marxaria mai. Sí, l’encanteri de l’àvia havia funcionat!

Escrit per Àlex Miralles 
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Lautaro, rei de Daltònia,
mira el cel i el veu marró,
la lluna, verd amazònia,
tot ben canviat de color.

Dins el mar groc de Daltònia,
Lautaro hi veu algues roses,

prats negres de posidònia
i molts més milions de coses.

Lautaro, rei de Daltònia,
barreja els colors a l’ull

i, quan fa una macedònia…,
vatua! Quin batibull!

Mangos blancs i plàtans blaus,
raïm gris tallat a daus,

xirimoia lila i flonja,
préssecs de color morat

i suc de poma taronja,
tot junt i ben remesclat.

Quin àpat, quina festassa!
Quina explosió de color!

El mar de color mostassa
s’empassa el gran sol marró.

És tard, ja s’apaga el dia,
Lautaro se’n va al llit

i al sostre, per una esquerda,
la llum de la lluna verda
murmura una melodia

sota un cel vermell de nit.
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En Dimitrius Marronàs és un famós col·leccionista de caques. Sí, ho has llegit bé!! Viatja a través de 
mars i muntanyes a la recerca de les tifes més curioses del regne animal. I, no t’ho perdis!, perquè les 
reprodueix amb plastilina i després les exposa al seu museu particular de caques. Ecs, quina pudor!! 

Branques, fulles, boles de 
pèl… Totes aquestes coses es 
poden observar a les caques 
de les guineus. Sabies que 

són una mica malabaristes? 
Els encanta fer caca damunt 
de troncs, roques i sobre les 

deixalles dels humans.

Ostres! 
Sembla un 
arbre de 
Nadal…! 

Plop! 
Un dau de 

tifa! 
Quina 

polidesa més 
fastigosa!! 

Quin mal de 
panxa! 

Semblen cubs de sucre, però no! Aquestes 
caques tan quadradetes són del uombat. 

Aquest mamífer australià triga 14 dies a fer la 
digestió i els seus budells són els encarregats 
de donar aquesta forma a les seves caques. 

Això és una muntanyeta de 
sorra!! Els peixos lloro tenen 

unes dents molt fortes amb les 
que s’alimenten de les algues 

que hi ha enganxades al corall. 
El trossegen i l’expulsen pel 

cul en forma de sorra blanca i 
preciosa!!

El pingüí d’Adèlia llença autèntics projectils de caca! S’ajup una mica, posa el cul enlaire i… aparta’t si no vols que et caigui al damunt una pluja de cagarada. Deu estar molt preocupat per mantenir el cau ben net! 

Il·lustrat per Berta Maluenda
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Com t’agrada dinar a casa l’àvia, cuina tan bé!! I, oh, sorpresa!, avui, després dels 

fideus a la cassola i d’una amanida boníssima, treu un plat de mandonguilles molt 

especial! Ai, no! Que són trufes de xocolata!

En un                a foc baix, comença a escalfar la            . 

Mentrestant, trosseja la                ; com més petits siguin els trossets, millor. 

Quan la              comenci a treure fum, aboca-hi els trossets de xocolata. 

Remena la nata fi ns que la                s’hagi desfet. 

Retira el                  del foc, afegeix la               a trossets i remena fi ns que estigui 

ben integrada. 

Tapa la mescla de la            , la               i la             amb paper transparent i 

deixa-la reposar fi ns que estigui dura. Si no vols esperar-te massa, posa-la a la 

nevera! 

Ara ja pots començar a fer boletes per fer les mandonguilles i a arrebossar-les 

amb            o             .

En un                a foc baix, comença a escalfar la            . 

Remena la nata fi ns que la                s’hagi desfet. 

Retira el                  del foc, afegeix la               a trossets i remena fi ns que estigui 

En un                a foc baix, comença a escalfar la            . 

Tapa la mescla de la            , la               i la             amb paper transparent i 

Quan la              comenci a treure fum, aboca-hi els trossets de xocolata. 

En un                a foc baix, comença a escalfar la            . 

Mentrestant, trosseja la                ; com més petits siguin els trossets, millor. 

Tapa la mescla de la            , la               i la             amb paper transparent i 

Quan la              comenci a treure fum, aboca-hi els trossets de xocolata. 

Remena la nata fi ns que la                s’hagi desfet. 

Retira el                  del foc, afegeix la               a trossets i remena fi ns que estigui 
Remena la nata fi ns que la                s’hagi desfet. 

Retira el                  del foc, afegeix la               a trossets i remena fi ns que estigui 

Tapa la mescla de la            , la               i la             amb paper transparent i 

amb            o             .amb            o             .amb            o             .

Un cassó

200 g de 
xocolata de 
cobertura

100 ml de 
nata per 
muntar

25 g de 
mantega

Fideus de 
xocolata o 

cacau en pols 

Bon 
appétit!! 

Il·lustrat per David M. Espejo
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Fa molts i molts anys es va inventar el cinema. Al principi 
les imatges que es projectaven a la pantalla eren en blanc 

i negre. Només dos colors i una escala de grisos infinita 
per explicar històries extraordinàries. Xiiit! S’apaguen els 

llums, avui veurem com va començar tot...

La primera sessió de cinema de la 
història va ser fa més de 100 anys! 
Al Gran Cafè de París, els germans 
Lumière van projectar una pel·lícula 

de tan sols 46 segons titulada 
Sortida dels obrers de la fàbrica. 
Mai no s’havia vist res semblant!

El regador regat dels 
germans Lumière. Primera 

pel·lícula de ficció de la 
història. T’imagines de què 

va només llegint 
el títol?

Arbres i flors de Walt Disney. 
El primer curtmetratge en 

color! Filmada en tecnicolor*, 
una tècnica innovadora i 

revolucionària.

La gallina dels ous d’or de 
Segundo de Chomón. La 

pel·lícula es filmava en blanc 
i negre i després s’acoloria a 

mà. Tota una feinada!

1916

1905

1895

1895

* Tecnicolor: Tècnica que va permetre reproduir els colors dels objectes a la pantalla. 33

I això només és el principi. Des de llavors s’han filmat milions de pel·lícules! Quilòmetres i quilòmetres de rotllos com aquest encara per descobrir. 

Viatge a la Lluna de George 
Méliès. El director era un 

il·lusionista reconvertit en 
director de cinema. Molts el 
consideren el creador de la 

ciència-ficció.

Temps moderns de Charles 
Chaplin. Una pel·lícula amb la 

qual et pixaràs de riure. 

La Blancaneu i els set nans, 
una producció de Walt 
Disney, un dels primers 

llargmetratges d’animació, 
i a tot color! 

El mag d’Oz de Victor Fleming. 
Una pel·lícula musical de 

fantasia que també va utilitzar 
el tecnicolor. Encara no l’has 

vist? A què esperes?

1902

1936

1939

1937
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Subscriu-t’hi!

Consulta les 
promocions de Nadal a:
www.revistanamaka.com/botiga 
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Les 12 diferències

La pesca de lletres
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                                és una revista lúdica i 
trepidant que fomenta la lectura 

i la creativitat dels nanos.
Pensada per nens i nenes de 6 a 11 anys

i recomanada per explicar als més petits.

www.revistanamaka.com
DL B 4294-2017

                               


