Il·lustrat per Edurne Lacunza

Sabies que els colors dels animals els ajuden a mimetitzar-se amb l’entorn
i que les ratlles espanten els enemics? Al·lucina amb els colors i les formes
que la natura dibuixa a la pell d’aquestes bèsties. Però, ep!, abans de
passar pàgina ajuda els animals d’aquesta secció a recuperar la seva
aparença original. Relaciona cada animal amb la rodona que li correspon.
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En algunes
activitats hi trobaràs un
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Febrer-març
Al principi de tots els principis la Terra era un
indret hostil i tenia unes temperatures elevadíssimes! Però a poc a poc la vida va començar
a obrir-se camí. La Terra es va anar refredant
lentament, es va formar l’atmosfera, que es va
omplir d’oxigen, i l’aigua líquida va aparèixer a la
superfície del nostre planeta. Llavors van sorgir
els primers éssers microscòpics, que vivien a l’aigua. Cada cop n’hi havia més i eren més grans,
de manera que els animals i les plantes van poblar el medi marí. De mica en mica van començar
a sortir de l’aigua per establir-se i diversificar-se
en el medi terrestre, i així van sorgir els animals.
Ah!, i també les persones! Va ser un procés llarguíssim i complicat que va durar més de quatre
mil milions d’anys!
Els protagonistes de la Namaka núm. 23 són els
animals. A algunes espècies els ha costat molt
arribar fins als nostres dies i d’altres s’han extingit pel camí, com els va passar als dinosaures.
Si t’agraden, corre cap a la pàgina 16! Però ves
amb compte que no et clavin una queixalada!
Endinsa’t al món dels grans simis i al·lucina amb
com s’assemblen a nosaltres! Submergeix-te
amb en Blue en un mar prehistòric ple de peixos
estranys. Descobreix qui era la Frida Khalo i fascina’t amb el seu amor per les bestioles i ajuda la
Piu a trobar la ruta migratòria per reunir-se amb
la seva família. Animals de tots els colors, mides
i èpoques s’han reunit en aquesta Namaka per
traslladar-te un missatge clar i important: tingues
cura del món que t’envolta!

T’ho assegurem!
Quan hagis
acabat de llegir
la revista, tindràs
ganes de més!
SUBSCRIU-TE
AQUÍ!
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El Blue és un apassionat del submarinisme. Tant és així que avui ha decidit posar-se
l’escafandre i viatjar al passat per observar els animals que neden en aigües prehistòriques.
Ha sentit a dir que fa milions d’anys, durant el paleozoic*, hi havia un munt de peixos
gegants, ferotges i, per què no dir-ho, una miqueta lletjos. Submergeix-te amb en Blue i
descobreix quines feres de noms impossibles poblaven les aigües durant aquest període
conegut com edat dels peixos. Un, dos, tres, splash!

* Paleozoic: període en què els mars es van omplir d’una gran varietat
d’animals que, posteriorment, van evolucionar i van sortir de l’aigua per
expandir-se per tot el planeta.
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Escrit per Dora Cantero
Il·lustrat per Lirios Bou

«Estic fart de la vida salvatge», li va dir l’Hipo, l’hipopòtam, a la seva amiga, un ocell
martell que sempre anava despentinada. «Doncs posa’t a estudiar —li va respondre
ella—. La meva veïna estudia a l’ESAS, l’Escola Superior per Animals Salvatges. Allà
t’eduquen i t’adapten a la civilització. Si vols deixar de ser salvatge, comença per
anar a l’escola». L’Hipo, l’hipopòtam, no va necessitar pensar-s’ho més i va posar
rumb a l’escola disposat a convertir-se en un alumne exemplar.
A la recepció, una tigressa tota maquillada el va fer signar amb una urpada un
paper on jurava no atacar ni menjar-se cap dels animals que hi havia dins de l’edifici.
«Primera planta, segona porta», va indicar la tigressa.
Quan va entrar a la classe, tots el van mirar amb curiositat. La professora era una
estruç que duia un jersei de coll alt i unes ulleres rodones a l’altura del bec. «Ara que
ja hi som tots, començarem amb la primera lliçó —va dir la professora—. Un animal
ben educat ha d’anar sempre vestit». I els va donar a tots robes que havien de posarse per tapar bé tot rastre de la seva pell. A l’Hipo li van donar un vestit jaqueta blanc,
un barret i unes grans sabates que el feien ensopegar tota l’estona.
«Segona lliçó —va continuar la professora—. Un animal educat menja amb coberts i
sense fer soroll», i va fer una demostració de destresa: va portar una cullera plena de
sopa des d’un bol fins al bec, cosa difícil si tenim en compte la gran distància entre el
plat i el bec quan tens el coll llarg com un estruç. Quan va arribar el torn dels alumnes,
tot era un continu caure de coberts, clinc, clonc, clanc, i totes les robes que portaven
van acabar plenes de fideus. Tan sols l’orangutan, que tenia més destresa amb les
mans, va poder menjar la sopa amb cullera sense tacar-se.
«Bé, ja anirem practicant —va dir la professora—. La tercera lliçó i la més difícil:
controlar l’instint animal». «I com es fa, això, professora?», va preguntar alçant el coll
una petita girafa. «Cal fer el contrari del que es vol —va respondre l’estruç—. Si tens
ganes de sortir volant, camina. Si vols dormir, obre els ulls. Si vols jugar a l’aigua,
has de mantenir-te seca. Si vols que t’estimin, fes com si no t’importés ningú». En
aquell moment, dues òlibes i un àguila van sortir volant per la finestra, un cocodril
es va escapolir reptant per les escales directe a la porta de sortida i un jaguar es va
arrencar l’uniforme de mecànic que duia i va sortir per la porta d’emergència.
L’hipopòtam mirava al seu voltant sense entendre res, i la seva mirada es va creuar
amb la d’una hipopòtam, que el va saludar des del seu seient, on ella també s’esforçava
per mantenir-se dreta. Va reconèixer la veïna de la seva amiga, enfundada en un vestit
amb estampat d’unicorns i un gran barret de palla que ocultava les seves petites
orelles. Els dos hipopòtams només van haver de mirar-se un segon per comprendre
que aquell lloc no era per ells i que la vida salvatge, encara que dura i incerta, era
més fàcil que allò d’anar en contra d’un mateix. Així que van aprofitar que les portes
estaven obertes per escapar corrent cap a la selva i, un cop allà, es van llançar al riu,
on l’Hipo es va desfer de les sabates i la seva amiga hipopòtam es va treure el barret.
L’estruç, a la classe, va amagar el cap sota l’ala en veure tanta desobediència.
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Tens vista de linx? Ets capaç de trobar deu
paraules relacionades amb el món dels animals
salvatges? T’ajudem una mica i et donem una
llista dels mots que has de buscar.
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Escrit per Cecília Hill
Il·lustrat per Berta Maluenda

Avui m’he mirat al mirall. Soc un dels animals més rars del zoo. M’has vist bé, tu? Em diuen os
peresós de coll fosc, però el meu nom científic en llatí és Bradypus variegatus. Imponent, oi?
El cert és que, de tots els peresosos que hi ha, jo soc el més comú. Visc aquí amb una peresosa
com jo, però no m’hi faig gaire. M’agrada estar sol, no necessito companyia.
Mira’m les extremitats: tinc tres urpes llargues i amenaçadores com elles soles. De què em
serveixen? Aquí de ben poc. No tinc arbres on enfilar-me ni motius per amagar-me. El jaguar,
preguntes? El meu principal depredador em saluda, avorrit, des de la seva cova de ciment.
Aquí dormo en una hamaca ben tova i m’agafen ganes de riure quan sento que els nens
exclamen: «I on és, l’os peresós?». Potser no saben que el que a mi m’agrada és dormir de dia
i campar de nit. És llavors quan hi veig bé. Llàstima que no tingui ningú a qui caçar. Aleshores
miro al cel i somio amb els ulls oberts amb una humida selva amazònica. Deliciosa.
Que no soc simpàtic? No t’ho creguis pas. Mira bé la meva carona, rodona i amb el nasset
aixafat. Sempre sembla que somric. Creus que en tinc motius?
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Estira’t bé i espolsa’t la peresa. Activa el zoòleg que
portes dins! Saps quins altres animals podrien fer-se
amics de l’os peresós? Busca animals nocturns, descriulos i dibuixa’ls aquí! El text i la il·lustració més originals
guanyaran aquest llibre de l’editorial Zahorí Books.

Il·lustrat i escrit per:
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Escrit per Anna Quintero
Il·lustrat per Edurne Lacunza

De ben segur que a aquestes alçades de la teva vida ja t’hauràs creuat amb la
imatge de Frida Kahlo mirant-te seriosa des d’un quadre, sovint acompanyada
d’algun animal. No és casualitat: Kahlo és un dels símbols més destacats de l’art
mexicà i del feminisme, i els seus quadres estan reproduïts arreu.

Quan era petita Frida Kahlo no pensava ser artista. No hi
tenia especial interès, però un accident gravíssim la va deixar
immobilitzada al llit durant mesos i va ser aleshores que va
agafar les pintures per combatre l’avorriment i expressar el
seu dolor. Al llarg de la seva vida va sotmetre’s fins a trentadues cirurgies! Va crear moltes de les seves obres des del llit.

De les prop de cent cinquanta obres que Kahlo va pintar en
tota la seva vida, en cinquanta-cinc hi apareixen animals. El
seu zoo particular incloïa: guacamais, periquitos, pollastres,
pardals, un cabirol, un lloro a qui anomenava Bonito, uns
micos aranya, una àguila a qui va posar de nom Gertrudis
Caca Blanca i uns gossos d’origen asteca de raça (atenció a la
següent paraula…) xoloitzcuintle! Diuen que Kahlo es va sentir
sola en diferents moments de la seva vida i que els animals
no només van ser companyia, també li van servir d’inspiració.

Frida Kahlo ens mira des d’arreu perquè una part molt important
de la seva obra són autoretrats. Segons les seves paraules, feia
autoretrats perquè era la persona a qui millor coneixia i també
perquè passava moltes hores sola. La seva pròpia imatge i els
seus animals sovint van ser font d’inspiració per la seva obra.

Un dels trets característics de Frida Kahlo són les seves celles.
Una dona artista i reconeguda mundialment per la seva obra i el
que importa són les seves celles? Doncs sí. Que Kahlo portés les
celles naturals es considera un dels símbols de la seva rebel·lia.
El seu gest és important perquè és inusual. Va portar la contrària
en molts aspectes, i les celles en són un exemple més.
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Il·lustrat per Ro Ledesma

Com cada any, la Piu emprèn un viatge molt llarg. Ella i tota la seva família
marxen cap a zones més càlides, on els resulta més fàcil trobar els cucs que
tant els agraden. Aquests ocells passen hores i hores batent les ales per
arribar al seu destí. Però, aquest cop, la Piu s’ha quedat endarrerida. Ajuda-la
a arribar a la branca de l’arbre on descansa la resta de la família.
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Escrit per Cecília Hill

—Pau, què et passa? Com és que estàs trist? —li diu l’àvia, que fa un mig somriure.
—No fa gràcia, àvia. No m’agrada el fred, no m’agrada l’hivern. No m’agrada
gens! —crida ell.
—Ep, Pau. Vine aquí a la meva falda. Te’n recordes de l’any passat, quan vam
sortir a passejar pel bosc aquell dia que tot just començava l’hivern?
A en Pau li canvia l’expressió i fa un viatge instantani a aquell vint-i-u de desembre,
quan es van endinsar amb l’àvia al bosc. Aquell dia nevava i van escoltar caure la
neu en silenci. En Pau recorda que se sentia feliç, que un cabirol els va mirar i tot
seguit es va amagar entre els arbres i els matolls.
I s’adona que l’hivern té coses màgiques i irrepetibles que no pensa perdre’s per
res del món.
Recordes aquest conte de la Namaka núm. 22? La Lara
Reinaldos ens explica i ens dibuixa què és el que més li
agrada de quan arriba el fred.
Enhorabona,
,
has guanyat aquest
fantàstic llibre!

Il·lustrat per Edurne Lacunza

Són molts els animals que volen passar
desapercebuts per tal d’evitar els atacs dels
seus depredadors. Alguns canvien el color de la
seva pell per confondre’s amb l’entorn i d’altres
es disfressen de granotes! Sí, sí, de granotes.
Però a la majoria d’ells els encanta trobar llocs
extraordinaris on amagar-se. De fet, sis dels
animals d’aquesta colla estan ocults entre les
diferents seccions de la revista. Comença a passar
pàgines i descobreix els seus amagatalls!

Pàg. 5 / pàg. 8 / pàg. 11 / pàg. 25 / pàg. 28 / pàg. 31
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Out of the [Cage]
Què creus que és l’art? És allò que veiem? Allò que escoltem? Allò que toquem?
I si una obra d’art fos un quadre en blanc penjat en un museu? I si la música
fossin quatre minuts i trenta-tres segons de silenci? A vegades hi ha espais de
no-res que poden omplir-ho i explicar-ho tot. De debò és possible?

Quan en Cage va
veure aquells llenços
en blanc exposats al
Black Mountain College,
va percebre que com
artista s’estava quedant
enrere, també la seva
música.

Per això va crear
4’33’’, una peça que
pot interpretar qualsevol instrumentista,
perquè consisteix a
guardar silenci durant
quatre minuts i
trenta-tres
segons.

Il·lustracions: Roger Pibernat

Un dia, el
compositor John
Cage va visitar
l’exposició d’un artista
plàstic anomenat
Robert Rauschenberg
que havia volgut reduir
el seu art a la mínima
expressió.

Out of the [Cage] és un espectacle

que neix de l’imaginari del compositor
estatunidenc i que explora un món sonor,
visual i artístic poc convencional. Una
experiència única que ens permet sortir de
la gàbia dels concerts tradicionals. Tan fàcil
com arriscat!

7 de març del 2021
(L’Auditori de Barcelona)
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Escrit per Elisenda Castells
Il·lustrat per Xiana Teimoy

Els dinosaures són un grup de rèptils que van poblar la Terra fa més de seixanta
milions d’anys; molt abans que aparegués el primer ésser humà. Hi havia moltes
espècies de dinosaures i eren de mides i característiques molt diferents. Alguns
tenien la mida d’una gallina i d’altres eren enormes, pesants i llargs com tres
autobusos i alts com cases de dos pisos.
Tot i que ja fa molt de temps de la seva extinció, les investigacions sobre aquests
fascinants animals ens han aportat molta informació de com eren i com vivien.

Van viure durant 165 milions d’anys, a l’era
mesozoica, anomenada també «l’era dels
dinosaures», que es divideix en: triàsic,
juràssic i cretàcic. No tots els dinosaures
van conviure en el mateix període, de
manera que, mentre apareixien noves
espècies, se n’extingien d’altres.

Tot comença amb
el naixement de
la Terra, fa 4.500
milions d’anys.
Els dinosaures
dominen la Terra.

Triàsic

Juràssic
Apareixen els primers
dinosaures i mamífers.

Els fòssils són la clau. Però, perquè aparegui un fòssil, han
d’ocórrer un seguit de fets. Quan un dinosaure mor prop
d’un riu, el fang i la sorra el cobreixen fins a quedar enterrat.
Mica en mica, el seu esquelet es va convertint en pedra, que
substitueix els ossos en una rèplica exacta.

a ser
Saps qui v
ing? La
Mary Ann
a trobar
noia que v uelet
esq
el primer
re.
d’ictiosau
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A partir d’alguns fòssils es pot arribar a reconstruir un
esquelet complet, però a vegades es cometen errors i s’obté
un ésser fantàstic barreja de diferents dinosaures; seria una
mica com Frankenstein, aquell personatge creat a partir de
diferents cossos.

Hi havia dinosaures terrestres, voladors i aquàtics.
Alguns eren herbívors i d’altres, carnívors. N’hi
havia que eren pacífics i d’altres que tenien un
caràcter terrible! Entre la molta informació que
tenim d’ells, podem dir que alguns carnívors
menjaven seixanta quilos de carn al dia, alguns
herbívors engolien pedres per fer la digestió,
d’altres eren molt grans, però tenien el cervell de
la mida d’un puny… I és que, com hi havia tantes
espècies diferents, n’hi havia per triar i remenar!

L’anomenada era
actual comença fa
200.000 anys, amb
l’aparició de l’ésser
humà modern.

Els dinosaures,
els mamífers, les
aus i les plantes
s’estenen per tot el
planeta.

Cretàcic
Els dinosaures
van desaparèixer
fa 66 milions
d’anys.
No se sap amb certesa el perquè de la seva extinció.
Hi ha qui opina que va ser culpa d’un meteorit que
va xocar contra la Terra amb molta violència. Hi ha
qui pensa, en canvi, que les erupcions volcàniques
constants van alterar la temperatura del planeta.
En els dos casos, els gasos i els núvols de cendres
que van provocar el meteorit o les erupcions
volcàniques van amagar la llum del sol. La Terra,
doncs, es va submergir en la foscor i el fred i, sense
llum, les plantes van desaparèixer i, a poc a poc,
els dinosaures van anar morint de fam i de fred.
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EL FASCINANT MÓN DELS GRANS SIMIS

Escrit per Cecília Hill
Il·lustrat per Anna Falcó

L’ordre dels primats inclou més de cinc-centes espècies diferents, entre les
quals hi som nosaltres, els humans, que pertanyem a la de l’Homo sapiens. I el
cert és que no som tan únics ni originals com ens creiem!
Tots els primats som mamífers sorgits fa entre 55 i 85 milions d’anys. Els
avantpassats dels grans simis (que també són els nostres, els dels humans)
es van adaptar molt bé a la vida arborícola, a les selves tropicals. Per això les
nostres característiques evolutives més importants tenen a veure amb la nostra
capacitat d’adaptació en aquell entorn: un cervell més gran, més agudesa
visual i unes mans molt hàbils. Quasi perfectes!

Aquest també és un primat?
Fixa’t en aquest animaló…, sembla un ratolinet,
oi? Doncs també és un primat! Concretament,
un lèmur ratolí, que és el primat més petit
del món. Però hi ha altres primats que segur
que reconeixes a simple vista. Et sonen
els mandrils, el gibons o els goril·les? I els
humans?
Una pista! Mira-te’l bé! Si en lloc de tenir urpes,
l’animal té ungles planes com tu, sabràs que
és un primat!

Què tenen els grans simis que
ens fascinen tant?
Som família i potser per això ens tenen enamorats.
A més, són complexos i diversos. Amb els ximpanzés,
per exemple, compartim quasi el 99 % de l’ADN*. I,
malgrat que les diferències són grans, en ells ens
podem emmirallar i gràcies a ells podem explicar
moltes coses sobre el nostre comportament. El
darrer avantpassat comú amb els ximpanzés el
trobem fa sis milions d’anys. A partir d’aleshores,
els nostres camins evolutius es van separar.
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Qui són, a banda dels humans, els altres quatre grans simis?

XIMPANZÉ: no deixaries de mirar-los als ulls.
Són intel·ligents i socials, i per això viuen
en comunitat. Actualment és una espècie
amenaçada, en perill d’extinció, com bona
part dels seus companys d’ordre i com els
altres tres grans primats.

GORIL·LA: són els grans simis més imponents
de la família. Sabies que un mascle adult pot
arribar a pesar dos-cents quilos? Curiosament,
aquest gran simi gegant és bàsicament herbívor:
menja fruites, fulles i brots. Increïble, oi?

BONOBO: s’assemblen molt als ximpanzés,
però solen tenir la cara més fosca i les orelles
més petites. Sovint se’ls veu en posició erecta,
la qual cosa els fa encara més similars als seus
parents humans.

ORANGUTAN: el seu pelatge vermellós els fa
característics. A diferència dels altres grans
simis, viu molt als arbres i és solitari. Només la
mare i la cria romanen juntes durant més temps.
Els encanta la mel, els insectes i els ous d’aus.

Cuidem-los, ajudem-los!
Aquests quatre grans simis estan en greu perill
d’extinció per l’acció dels humans, malgrat que
som els seus parents més propers. Els hem caçat
per vendre’ls i hem destruït les seves cases, les
selves d’Àfrica i Àsia, per plantar boscos de
palmeres d’oli. Fins i tot els hem utilitzat com a
mascotes, en publicitat, espectacles de la tele o
al circ!

Vols saber-ne
més?
Primates, de Miquel
Llorente (Lynx). Tot
el que has de saber
de primatologia
és aquí.

La Fundació MONA treballa per rescatar a
ximpanzés i macacos. En Bongo, l’Àfrica, en Víctor
o en Nico són només alguns dels grans simis que
viuen a Riudellots de la Selva (Girona) i tu pots
ajudar-los: pots oferir-los aliment o apadrinarlos perquè puguin recuperar-se i tinguin una
vida en pau. Fins i tot els pots visitar! Coneix
totes les seves històries a <fundaciomona.org>.
* ADN: l’ADN és una molècula que conté la informació genètica i hereditària dels éssers vius i és la
responsable del funcionament del seu organisme.
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Mica en mica les grans ciutats han anat ocupant els espais naturals
i molts animals s’han vist obligats a adaptar-se a un nou entorn amb
menys arbres i més asfalt. Les ciutats acullen el que anomenem fauna
urbana, animals que, en molts casos, comencen a semblar-se als
humans… Obre bé els ulls i troba les 12 diferències!
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Il·lustrat per Anna Baquero

Contesta aquestes preguntes i descobreix una espècie nova d’animal. Anota a peu
de pàgina les característiques que t’han sortit. A la pàgina del costat hi trobaràs un
espai en blanc on pots il·lustrar la teva bestiola. Ah! I no t’oblidis de posar-li un nom.

El cap del teu animal és...
Vas néixer un:
●
●
●
●
●
●
●

Dilluns: petit i amb un sol ull.
Dimarts: gegant i sense orelles.
Dimecres: rodó i amb una banya al clatell.
Dijous: allargat i amb el cabell arrissat.
Divendres: quadrat i molt pelut.
Dissabte: com el d’un porquet.
Diumenge: minúscul i amb una orella al mig de la cara.

El cos del teu animal...
El teu color preferit és:
●
●
●
●
●
●
●

Groc: té dues cames de persona.
Taronja: està ple de pèls que canvien de color.
Blau: és una barreja de cabra i elefant.
Negre: és com de rata.
Blanc: té una cua gegant de peix.
Lila: té dues ales majestuoses.
Vermell: té unes urpes molt llargues.

El teu animal menja...
El teu nom comença amb la lletra:
A: llapis de colors.
B: mosquits tigre.
C: tones de pinso.
D: pocions màgiques.
E: plàtans de Canàries.
F: verdura ecològica.
G: històries inventades.
H: bombons de xocolata.
I: espaguetis amb tomàquet.
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J: llibres de fantasia.
K: pedres de riu.
L: arbres sencers.
M: ous ferrats.
N: natilles i flams.
O: lluç al forn.
P: branques de bonsais.
Q: sopes.
R: glaçons de gel.

S: bones idees.
T: pel·lícules de por.
U: ungles de drac.
V: llet de vaca.
W: flors de color vermell.
X: mocs verds.
Y: fils de llana.
Z: contes infantils.

Nom del teu animal:

25
25

Escrit per Anna Quintero
Il·lustrat per LauFer

No entenc per què no em fa cas. Passa hores i hores al parc. Entre setmana, s’hi
està totes les hores de sol després de sortir de l’escola. El millor dia sempre és
dissabte, quan pot venir de bon matí. Arriba tota contenta amb l’entrepà a la mà.
Jo crec que té tantes ganes de venir que a casa ni esmorza.
És l’única que no fa cap cas als gronxadors. Ni se’ls mira. Prefereix endinsar-se
entre els arbres i perdre’s buscant animals. Els esquirols, que sempre són els més
ràpids, salten als seus peus per rebre glans que sempre porta a la butxaca. Però
ella en té per tothom: porta petites llavors pels ocells i trossets de pa sec pels
ànecs de la bassa. A poc a poc els animals del parc s’han anat acostumant a la
seva presència i no li tenen cap por: mentre roseguen el menjar que els ha portat
es deixen acaronar confiats.
Durant una temporada venia amb dos amics de l’escola i van passar dies observant
les abelles. Les perseguien per tot arreu mentre anotaven en unes llibretes ves
a saber què. Potser feien algun treball per l’escola… No ho sé. Ella és tan valenta
que fins i tot va deixar que les abelles es posessin a les seves mans. No els tenia
cap por i les va sostenir delicadament davant la mirada perplexa dels dos amics.
Jo em moria d’enveja. M’agradaria tant, que m’acaronés. Potser no soc tan
ràpida com un esquirol ni tan graciosa com un ànec. I potser les abelles són més
interessants que jo. Però no creieu que les meves ales de colors són absolutament
irresistibles?
De fet, hi ha altres persones que sí que estan interessades en les papallones. N’hi
ha que en són col·leccionistes. No sé ben bé on s’emporten les papallones ni què
en fan, però estan tan interessades que fins i tot venen amb una eina especial: el
caçapapallones. Devem ser importants, les papallones, si ens mereixem un estri
només per nosaltres, oi?
Però ella no sembla tenir aquest interès. Cada vegada que ve al parc corro a
saludar-la. I em mira, és veritat que em mira. Sovint, molta estona. Tanmateix,
no m’acarona mai, ni tampoc m’agafa. I mira que jo me’n moro de ganes, i m’hi
apropo, però res.
Guaita! Avui ve amb un amic. Ella probablement em farà el mateix cas de sempre,
però potser l’amic sí que m’acarona. M’hi aproparé.
Sembla que estic de sort, ell s’ha quedat fascinat amb les meves ales al primer vol.
Miraré d’aterrar a les seves mans i m’hi posaré a contrallum: quan els raigs de sol
em donen de costat, les meves ales enlluernen. Per fi trobo qui m’aprecia! Avui
serà el dia, ja gairebé tinc els seus dits a tocar…
«Nooooo! No la toquiiiiiiis! Si te l’estimes tant com jo, no toquis la papallona, i
encara menys les seves ales! Si ho fas, podria no tornar a volar i moriria. Vinc
cada dia només per veure-la. I és perquè l’estimo que cada dia venço les ganes
de tenir-la a les mans. Tu també podràs estimar-la igual?».
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cartró, llapis
, goma,
tisores, pin
tures de
colors i reto
ladors.

L’elefant encartonat
L’elefant és un animal immens i colossal amb una cua al darrere i una
trompa al davant amb la qual pot menjar, beure i fins i tot dutxar-se!
Atreveix-te amb aquesta manualitat i crea el teu propi elefant d’estar
per casa.

2

1
Dibuixa l’elefant en un cartró i
traça dues línies a la panxa de
l’animal i una altra a sobre del cap.
Ara dibuixa les potes i les orelles.

Retalla els dibuixos. No
t’oblidis de tallar les dues
línies que has dibuixat a la
panxa i la de sobre del cap.

5

4
Pinta de color blanc l’ull
de l’animal i deixa que
s’assequi.

Amb un retolador dibuixa
els detalls: els iris, les celles
i la boca.

Per què no busques companyia pel teu elefant? Crea un
munt d’animals amb una mica d’imaginació! Aquí en tens
alguns exemples.
Fes una foto del resultat final i ensenya’ns
com t’ha quedat! Penja-la a les xarxes socials
i etiqueta’ns: @revistanamaka.
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3
Amb pintures de colors
pinta la pell de l’animal de
color gris i l’interior de les
orelles de color rosa.

6
Finalment, aprofita les línies
que has retallat i encaixa totes
les peces com veus a la imatge.
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Al bell mig del Parc Central
un esquirol jau en una branca,
la fa servir d’orinal
per fer una miqueta de caca!

Però la caca és ro
doneta
i té forma de bole
ta.
I comença a rodo
lar
branca avall, on
anirà?

Un gos pelut i pudent
passa per sota la branca
i la caca va volant,
i no sap on aterrar.

Un senyor molt elegant
passa per sota la branca
i la caca va volant,
i no sap on aterrar.

Un noiet m
olt esquifit
passa per s
ota la bran
ca
i la caca va
volant,
i aquí sí qu
e aterrarà!

El noiet ho ha notat!
Què ha estat aquest cop al cap?
Què és això tou i rodó?
Què és això que tinc al cap?
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Els dinosaures.
La lupa màgica
Autora: Camilla de la Bédoyère
Il·lustrador: Donough O’Malley
Editorial: Ediciones SM

Escrit per Mar Domènech

Ara deixem una mica de fer l’animal, perquè ha arribat el moment de
triar una bona lectura. De llibres de bèsties n’hi ha molts, però a Namaka
te n’hem fet una selecció variada. Aquí hi trobaràs títols per despertar
l’artista, el biòleg, l’arqueòleg i, fins i tot, el vegà que hi ha dins teu.
Art, crea animals
Autora i il·lustradora:
Marion Deuchars
Editorial: Coco
Books

Ets un petit artista i t’agraden
els animals? Aquí hi trobaràs
tècniques ben divertides per donar
vida a criatures salvatges. Crea
ocells o dinosaures amb les mans
i els dits, estampa les ratlles d’un
tigre, busca les bestioles amagades
en formes geomètriques, inventa’t
tota una fauna amb un collage o
aprèn a dibuixar pas a pas els teus
animals preferits.

Vegetarià?
Autor: Julien Baer
Il·lustrador: Sébastien
Mourrain
Editorial: Libros del
Zorro Rojo

Amb aquest llibre faràs la volta al món
per descobrir els secrets que amaguen
els colors en diferents espècies animals.
De ben segur que al·lucines amb les
tonalitats de la seva pell, de les seves
ales, de les seves plomes o de les seves
escames. I és que els colors ens donen
molta informació: els serveixen per
comunicar-se i també per sobreviure.

Amb aquesta lectura sabràs
com eren, com vivien i què
menjaven els diferents tipus
de dinosaures. Gràcies
a una lupa màgica faràs
d’arqueòleg i descobriràs com
funciona una excavació i la
gran quantitat d’informació
que proporcionen els ossos
que s’hi troben. I, al final,
potser trobes resposta al
perquè de la seva desaparició.

Si menjar carn, ous o peix t’ha fet
sentir culpable alguna vegada,
potser et passa com al protagonista
d’aquesta història. En Romà,
un nen de vuit anys, té a tots
els animals superenfadats i és
jutjat per animalicidi! Els diàlegs
i les il·lustracions et faran riure,
però també reflexionar sobre
l’alimentació d’avui en dia i els
problemes que comporta.

Color animal
Autora: Emmanuelle
Figueras
Il·lustradora: Claire de
Gastold
Editorial: Zahorí Books
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stes galetes no porten cap ingredient
Llepa’t els dits amb una recepta dolça i deliciosa! Aque
simes! Mira quins ingredients més
d’origen animal. Ni ous ni llet! I, saps què?, estan bonís
nyar per ells i tasta-les!
curiosos per unes galetes. Però, ep!, no et deixis enga
100 g
d’aigua
calenta

5 g de
bicarbonat

50 g de
crema de
cacauet

100 g de
dàtils en
branca

30 g de
xocolata al
85 %

400 g de
cigrons cuits

Abans de començar, escalfa el forn a 180º.
A continuació treu els pinyols dels

durant deu minuts.

i introdueix-los en

d’aigua de
de l’aigua i posa’ls en un recipient, afegeix un rajolinet

Treu els

pasta cremosa.
l’aixeta i tritura-ho amb una batedora ﬁns aconseguir una
En un recipient gran afegeix els

, els

, la pasta de dàtils i els

i

tritura-ho tot amb la batedora.

a trossets ben petits i reser va-la.

Pica els

es amb la massa i amaga
A continuació embruta’t les mans amb farina, fes bolet
quatre o cinc trossos de chocolata a cada boleta.

oca-hi les boletes ben
Cobreix una safata de forn amb un paper vegetal i col·l
separades. Aixafa les boles amb la mà i dona’ls forma de

galeta.

Posa la safata amb les galetes al forn i deixa-la-hi entre deu
estiguin llestes, deixa-les refredar!
CONSELLS:
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●

La pasta de dàtils és ideal per endolcir les teves
receptes. Així evitem un consum excessiu de sucre,
que no és gens bo pel nostre organisme!

●

Guarda les galetes en un pot de vidre que tanqui bé.

●

Ves amb compte amb la batedora i demana ajuda
quan la necessitis.

i quinze minuts. Un cop

Bon
appétit!

* Veganisme: estil de vida que es basa en el respecte als animals i en rebutja el seu consum. L’alimentació
vegana consisteix a seguir una dieta vegetariana que exclou productes o subproductes d’origen animal,
inclosos els ous, la llet, el iogurt o la mel.

33

Laberint

Solucions dels
passatemps

La pesca de lletres
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Les 12 diferències
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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
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