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En David, l’il·lustrador d’aquesta pàgina, et necessita! 
Ha dibuixat un munt de pallassos amb el nas vermell i 

perruca de colors. Tots tenen una parella quasi idèntica, 
però n’hi ha un que ha perdut el seu company i està sol. 

Ajudes el David a trobar-lo?

Il·lustrat per David M. Espejo
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S’apropa el Nadal, els carrers ja estan guarnits 
i fa olor de torrons. Ensuma! Quina oloreta més 
bona! Els llums de colors ja estan encesos i això 
només vol dir una cosa: aviat farem cagar el tió! 
Comença una de les èpoques de l’any més bo-
niques i ens agradaria celebrar-la amb tu! Per 
això, l’equip de Namaka ha editat una revista 
molt festiva. Comencem? 

La Namaka núm. 4 està farcida de confeti, ser-
pentines, música i ball! Descobriràs com els Reis 
i companyia s’entrenen per agafar forces. Et di-
vertiràs a la festa de pijames més esbojarrada 
i coneixeràs la Filomena, l’ànima de totes les 
festes. Aprendràs a fer llaminadures casolanes 
i gaudiràs d’un espectacle pirotècnic a la vora 
del mar. Riuràs d’allò més amb els balls que fan 
els animals per enamorar la seva parella i aju-
daràs una colla extraterrestre a arribar a una 
festa a l’altra punta de la galàxia. 

Posa’t les teves millors gales i prepara’t per 
gaudir de la festa!  

Desembre - gener

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

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

difi cultat. 
Fixa-t’hi bé!!
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El 31 de febrer se celebra el Dia Internacional dels Superherois i tots els personatges de 
Superheroes Academy es reuneixen per celebrar-ho. Fixa-t’hi bé, perquè el 31 de febrer sembla 

que no arriba mai… Com pot ser? 
Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Estimat senyor alcalde de Vilanova del Mig, 

Em dic Joanet i l’escric perquè hi ha una cosa que fa temps que li volia pregun-
tar: com és que el nostre poble té Festa Major però no té Festa Petita? És que 
no tenen idees? Doncs jo tinc una proposta perquè el nostre poble tingui les 
festes més divertides i originals que ningú. Li explico!

       Com que la Festa Major és a l’estiu, crec que la Petita podria ser a la tardor, 
més o menys quan comencem a posar-nos mitjons i sabates. És una època una 
mica trista i l’alegria d’una Festa Petita ens aniria molt bé. 
      El primer que necessitem és algú a qui dedicar la festa. El problema és que 
tots els sants i marededeus porten sandàlies i a la tardor, és clar, es poden 
refredar. Per això he pensat que seria millor dedicar la festa a algú que tingui 
els peus abrigats, com, per exemple, al Gat amb botes. Així doncs, podem 
anomenar aquesta celebració La Festa Petita de Tardor de Vilanova del Mig 
en honor al senyor Gat amb Botes. Sona bé, oi?
      El pregó el farà la persona més petita del poble, encara que sigui un nadó 
acabat de néixer. D’aquesta manera estarem segurs que el pregó serà breu i 
que no es diran les mateixes coses avorrides que es diuen sempre al pregó de 
la Festa Major.  
     Durant aquests dies els cotxes no circularan i els carrers estaran ocupats 
per taules molt i molt llargues per menjar tots plegats. Després del dinar, les 
taules es convertiran en escenaris, pistes de ball i passarel·les per fer desfilada 
de moda per gats que, de passada, s’encarregaran de desparar la taula i aca-
bar-se totes les restes.  
     Dins del programa d’actes hi haurà  una conferència sobre «L’art de fer caca 
des de l’aire» a càrrec dels lloros de les palmeres del parc. A la nit, la banda 
municipal de grills farà un concert a la plaça de l’església i, a continuació, hi 
haurà una exhibició de balls d’orenetes i falciots. No es preocupi, els grills i les 
orenetes saben tocar i ballar tot tipus de música. Podrem moure l’esquelet fins 
la matinada!
      També hi haurà premis: un per la moto més silenciosa, un altre pel botiguer 
més amable i també per l’avi que ronqui més durant la migdiada. Fins i tot n’hi 
haurà un pel vaixell de paper que navegui més estona per la piscina municipal 
i encara un altre per l’àvia que faci el millor pastís de moniatos.
     Per acabar, el discurs de clausura serà llegit per un gat actor que farà de Gat 
amb botes. I just després, els focs, que no seran artificials sinó naturals: estre-
lles fugaces de la nit de Sant Llorenç convidades expressament per a l’ocasió. 

Espero que la meva proposta li hagi agradat. Si té algun dubte, vingui’m a veu-
re i en parlem. Jo, senyor alcalde, d’aquestes coses en sé molt, perquè només 
soc un nen i per nosaltres, els nens, cada dia és una festa. 

Adéu i gràcies, 

Joanet Petit

Escrit per Dora Cantero 
Il·lustrat per Laufer

Escrit per Dora Cantero 
Il·lustrat per Laufer
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Volem posar a prova els teus coneixements festius! 
Pesca 10 paraules relacionades amb les festes que has llegit o llegiràs en 

alguna pàgina de la revista. Et donem una llista a mig fer amb les paraules que 
has de buscar. 

6
Il·lustrat per Lirios Bou



La Filomena té una missió! En un tres i no res es vesteix i agafa tot el seu arsenal festiu. Surt 
corrents al carrer, la festa no començarà fins que ella arribi. Ostres… La festa és al terrat! 
Va molt carregada, però res no l’atura. Puja les escales de dos en dos: «Ja arribo, ja arribo!», 
crida. «Filomena, Filomena, de festa en vas plena!!», criden els convidats, i en un moment se’n 
munta una de molt sonada! Al terrat tot són rialles, ballaruques i molta molta festa!

Saps què? Tu també coneixes la Filomena!! L’has vista corrents pels passadissos de l’escola 
i cridant al festival de final de curs. Segurament et recorda una mica a la teva millor amiga 
o, qui sap, al teu germà petit. Sigui com sigui, te l’has trobada un munt de vegades! Sense 
vergonya, superalegre i amb el punt de bogeria necessari!

7
Il·lustrat per Lirios Bou
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Quina sort que tens!! Acabes de rebre la invitació 
per la Festa de Totes les Festes, un festival molt 

especial que només se celebra cada cinc anys. 
Podràs participar a les activitats més boges, rebre 
regals molt especials i viure experiències úniques! 
Et deixem el plànol perquè no te’n perdis ni una!

TOMATÒDROM: 
No, no és una pista 
per córrer a tota 

velocitat, és el lloc 
on et rebran amb una 
pluja de tomàquets!

REGALS EN MINIATURA: 
No tots els regals 

caben en un capsa, 
alguns són tan grans 
que es veuen des de 

lluny. Descobreix-los!  

FELIÇ NO-ANIVERSARI: 
Per què celebrar el teu 

aniversari només 
una vegada si pots 

celebrar-lo 365 
dies a l’any? 

Endrapa de valent!

WC: 
Entre celebració i 

celebració, no t’oblidis 
de fer pipí en uns 
lavabos així, els 

lavabos dels teus 
avantpassats!
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Il·lustrat per Edurne Lacunza
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CASTELL MUSICAL: 
Viatja al passat i 

gaudeix de les 
actuacions més 

animades de joglars 
i bufons.  

BEGUDÀRIUM: 
Tens la boca seca? 

Submergeix-te a les 
piscines i els jacuzzis 

més festius! 

RUIXADETA: 
Segurament els nens 

de Mataró ja ho 
coneixen. I tu? Ja estàs 
preparat per mullar-te 

i ballar?

CARREGAPILES: 
Una zona de descans? 
No!! Celebra el Dia de 
la Guerra de Coixins!

1
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Fa una setmana que en Lleó ha començat a organitzar el seu aniversari i ha decidit 
celebrar una festa de pijames molt original. Sorprenentment, la primera cosa que de-
mana als seus amics quan entren a l’habitació és que no es posin els pijames i que els 
deixin, ben estirats, sobre del llit. Els nois i noies es miren estranyats mentre en Lleó 
obre el llibre Encanteris divertits per nens i nenes de 8 anys. El petit bruixot tanca 
els ulls, estira els braços amunt i diu tot concentrat les paraules màgiques: «Ratina, 
patina i karina». I les repeteix: «Ratina, patina i karina». I encara les diu una tercera 
vegada: «Ratina, patina i karinaaaa!!». L’habitació ha quedat a les fosques. Però la 
làmpada de la tauleta de nit il·lumina el llit, on hi ha els pijames. De sobte, la màniga 
d’un dels pijames s’aixeca, i a continuació la resta de la samarreta i el pantaló. Els 
pijames tenen vida pròpia! 

«Això sí que és una veritable festa de pijames!», pensa en Lleó. La roba balla per 
l’habitació i les samarretes xoquen amb les parets perquè no s’hi veuen. Quan els 
pijames mengen, els pastissets entren pel forat del coll i cauen a terra per una màni-
ga. Els nens riuen veient com es diverteixen els seus pijames entremaliats. Tot d’una, 
un pijama obre la porta de l’habitació i marxa escales avall. Tot es queda en silenci, 
tothom es mira i, de cop i volta, la resta de pijames també marxen. «I ara què?», diu 
la Laia. «Lleó, atura’ls!», afegeix en Tomàs. De sobte en Narcís crida: «En Lleó no ens 
pot ajudar, s’ha quedat adormit. L’encanteri l’ha deixat baldat i no es desperta! I ara 
què, qui aturarà els pijames?». 

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Paula Vallejo
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Il·lustrat i escrit per: 

Inventa’t un final per aquesta història i il·lustra’l. Envia’ns-ho a 
hola@revistanamaka.com. El final més original i el dibuix més divertit 

guanyaran un exemplar del proper número de la revista!
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Al centre de l’univers se celebra una festa. Hi aniran tots els habitants 
de les galàxies més properes. Però a l’espai les distàncies són llargues 
i arribar-hi no és tan fàcil com anar de casa a l’escola. Ajuda aquesta 
colla marciana! Ves en compte, perquè els camins se separen i potser 

has de tornar enrere per canviar de ruta. 

Il·lustrat per Bernat Muntés
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Entre festa i festa convé reposar una mica, escarxofar-te al sofà 
i deixar-te endur per històries divertides, curioses i molt entretingudes. 

Et proposem uns quants contes i llibres per explorar una mica més 
algunes de les seccions de la revista.

Afortunadament
Autor: Remy Charlip
Editorial: Lata de Sal

Per què els peixos no s’ofeguen? 
I altres preguntes fonamentals 
sobre el regne animal
Autora: Anna Claybourne
Editorial: Librooks

El món és casa meva
Autora: Maïa Brami
Il·lustradora: Karine Daisay
Editorial: Zahorí Books

El senyor Magnòlia
Autor: Quentin Blake 
Editorial: Kalandraka
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Autor: Remy Charlip
Editorial: Lata de Sal

El món és casa meva
Autora: Maïa Brami
Il·lustradora: Karine Daisay
Editorial: Zahorí Books

Han convidat el Ned a una 
festa sorpresa a l’altra punta 
del país. I ho té clar: no se la 
vol perdre! Però, com si fos 
un dels nostres marcianets, 
durant el viatge farà moltes 
voltes i viurà un munt de pe-
ripècies abans d’arribar-hi. 
L’acompanyes? 

Viu el món sense sentit del 
senyor Magnòlia i diver-
teix-te d’allò més amb el 
seu ritme i les seves boge-
ries. Ah! I descobreix què 
s’amaga darrere el regal 
misteriós que li han fet: què 
serà, qui li haurà regalat? 
Ell sí que té un bon amic in-
visible! (pàg. 15) 

Després del sarau que han 
muntat l’estruç i companyia 
(pàg. 23), ha arribat l’hora de 
baixar el ritme i trobar la res-
posta a preguntes molt esbo-
jarrades: canten les balenes? 
Què vol dir bub-bub? Agafa 
una mica d’aire i passa les pà-
gines d’aquest superllibre.

Si no n’has tingut prou amb la 
ruta per descobrir com es re-
corden els morts a altres paï-
sos (pàg. 27), aquest és el teu 
llibre! Visitaràs nens de tot el 
món i t’explicaran quines festes 
celebren, com és la seva família 
i, fins i tot, quins somnis tenen. 



Transforma aquestes fruites en personatges. Et donem un consell: dibuixa la primera 
cosa que et vingui al cap. No pensis gaire què vols fer i deixa’t sorprendre per allò que et 

dicta la teva mà. 

A la Catrina li fan molt de mal els ossos i ja no té forces 
per seguir dibuixant i pintant la seva calavera. Ajuda-la 

i participa en el concurs que MILAN i Namaka hem 
preparat per tu. Envia’ns una foto de la teva Catrina a 

hola@revistanamaka.com abans del 15 de gener. La més 
maca, divertida i colorida guanyarà un supermaletí amb 

50 retoladors MILAN. 
Què et sembla? T’hi animes?

Il·lustrat per David M. Espejo

Mentre arriba el dia, deixa alguna noteta graciosa a la motxilla o a la taula 

del teu amic invisible. Recorda: no firmis la nota!

Estigues atent a tot el que et digui: què li agrada, què no… 
Qui sap, potser al final d’aquests dies sou carn i ungla! 

Ha arribat el dia! Embolica el regal d’una manera original. 

Utilitza el que tu vulguis, tot s’hi val! Com més esbojarrat, millor!



Arriba el Nadal i els amics invisibles surten de sota les pedres. T’observen, miren què t’agrada 
i finalment et fan un regalet. Però, ei, que tu també n’ets un! Des de Namaka volem donar-te 

algunes pistes per ser un amic invisible de primera. 

Si et pregunten qui és el teu amic invisible, pots contestar: 
«Què, qui em parla? Si soc transparent!». 

Ups… La persona que t’ha tocat no et cau massa bé. 
Aquestes coses passen, però, malgrat això, pots passar-t’ho molt bé.

Mentre arriba el dia, deixa alguna noteta graciosa a la motxilla o a la taula 

del teu amic invisible. Recorda: no firmis la nota!

Has pensat a regalar-li algun passatemps namakià? Què et semblaria dibuixar-li un laberint?

Estigues atent a tot el que et digui: què li agrada, què no… 
Qui sap, potser al final d’aquests dies sou carn i ungla! 

Ara que ja el coneixes una mica més, comença a pensar en el regal. 
Busca inspiració als llibres, a internet o a Namaka.

Una figura de paper maixé, un diari secret, una bufanda feta per tu… 
Els millors regals no sempre són els que es compren! 

Ha arribat el dia! Embolica el regal d’una manera original. 

Utilitza el que tu vulguis, tot s’hi val! Com més esbojarrat, millor!

Afegeix una carteta perquè pugui endevinar qui és el seu amic invisible. 
Dona-li algunes pistes, descriu com ets… 

Però, ei!, avui tu també has rebut un regal. L’has obert amb il·lusió i, oh!, sorpresa, no t’agrada 
gaire. Saps una cosa? A tots ens ha passat alguna vegada. 
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Des del País Basc, passant per 
Navarra, l’Olentzero!! Un dels par-
ticipants amb més força i caràcter. 

Res no l’atura! Ja està preparat 
pel llançament del sac de 5 kg 

de regals! Superarà el seu propi 
rècord? 

Quan falten només uns dies 
per les festes nadalenques, els 

encarregats de portar-nos 
regals s’entrenen amb 

intensitat per estar forts i àgils!! 
I és que s’apropa el dia!!

16

Olentzero

Il·lustrat per Alba Ortega



Des d’Itàlia, enfilada a la seva escombra, la 
velleta més activa: la Befana!! Mireu quina 

punteria, és un crac encistellant regals i 
caramels a les xemeneies! Però, compte, que 

sembla que es desequilibra! 

Quina emoció, quins nervis!! 
Espectacular duel entre el rei 

Baltasar i el Pare Noel!! 
El camell li treu un cap de 

distància al ren!! I Melcior i 
Gaspar els animen sense parar! 

Quin entusiasme!  

Quina burrada!! El tió de la 
família Palau és un golafre! 
En menys d’un minut ja s’ha 

menjat 26 mandarines! El 
segueix de prop el tió de la 
família Martínez, que n’ha 

engolit 20!! Si continuen així, 
les seves cagades seran 

monumentals! 

17

Befana

Reis i Pare Noel

Tió



Aquestes bestioletes no se’n perden ni una! Els encanta disfressar-se i 
avui les han convidades a un ball de màscares. Ja a la góndola n’estan 

muntant una de molt grossa!! Però… en caurà alguna a l’aigua? 

Il·lustrat per Ro Ledesma
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Pinyates de colors
Una de les coses que no podia pas faltar a l’arsenal festiu de la Filomena (pàg. 7) 
és una bona pinyata! I és que això d’estirar d’un fi l i fer caure una pluja de cara-
mels i confeti és una passada! T’apuntes a preparar la teva pròpia pinyata? 

Talla un quadrat de paper de 
seda i plega’l per la meitat. Fes-hi 

un forat al centre i  enganxa el 
quadrat de paper a un dels 

extrems del rotllo. 

Plega un full de paper per la 
meitat i ves doblegant-lo com en 

la imatge. T’ha de quedar una tira 
de paper estreta i llarga. 

Fes talls de la mateixa mida al 
llarg de la tira de paper. I ara, en 
aquests trossets, fes-hi serrells.

Enganxa les tires de serrell al 
voltant del tub. Combina els 

colors!

Col·loca una cinta de regal al pa-
per que tapa un dels extrems del 
tub. Ara, enganxa-la amb cinta 

adhesiva..

A l’interior del rotlle, per la part 
que queda oberta, enganxa-hi 
una nansa feta amb cinta de 

regal. N’has de posar una a cada 
banda.

Omple les pinyates amb una mica de confeti i una bossa de 

llaminadures i núvols (mira la recepta a la pàg. 28).

No omplis la pinyata amb massa pes, sinó s’obrirà abans d’hora.

Lliga les pinyates a un cordill, pots agrupar-les per fer una pinyata 

gran o penjar-les separades perquè cada convidat tingui la seva. 

1

4

2

5

3

6

Tubs de cartró —poden servir rotlles de paper de vàter—Paper de seda de diferents colorsCintes de colorsCordill / Pega / TisoresCinta adhesiva

En col·laboració amb totnens
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Una de les coses que no podia pas faltar a l’arsenal festiu de la Filomena (pàg. 7) 

Cordill / Pega / TisoresCinta adhesiva



Sonen com un tro, il·luminen el cel i fan olor de cremat. Els 
focs artificials expressen alegria i, molts cops, marquen el 
final de les festes majors dels nostres pobles i ciutats. A 
Namaka te n’ensenyem les curiositats més sorprenents! 

Que comenci l’espectacle!

Espurnes de colors
Il·lustrat per Carolina T. Godina

*  Pirotècnic: Persona que fabrica o manipula els petards. 
*  Metall: Material amb una brillantor especial que permet el pas de la calor i l’electricitat. 

Estàs assegut a la sorra de la platja d’aquesta il·lustració i 
al·lucines amb els colors dels focs, oi que sí? Per aconse-
guir-los, els pirotècnics* utilitzen pols de diferents metalls*. 
Quan aquesta pols crema, es converteix en un color deter-
minat. És a dir, si volen aconseguir un color blau, cremaran 
pols de coure. Si necessiten color rosa, utilitzaran polsim de 
potassi. De vegades també fan servir l’or i la plata per crear 
aquelles palmeres gegants que sembla que cauen del cel 
com si fossin llàgrimes.

DE TOTS COLORS
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ELS ORÍGENS DELS PETARDS

L’ALTRA CARA DE LA FESTA

Ningú ho sap ben bé, però es creu que 
els xinesos van descobrir la pólvora: una 
mena de sorra de color negre feta amb 
carbó i d’altres minerals. La pólvora és 
una barreja explosiva molt perillosa i és 
l’ingredient principal dels petards. Grà-
cies a ella, els focs artificials surten volant 
i esclaten al cel. Sabies que els xinesos 
van crear els primers petards introduint 
pólvora a l’interior de canyes de bambú? 
Després, les llençaven al foc i, puuum, ex-
plotaven! 

Són molt bonics, però els focs artificials contaminen el medi 
ambient i espanten els animals. Si tens un gos o un gat, se-
gurament hauràs vist que busca un lloc per amagar-se quan 
sent un petard. En general, els animals tenen el sentit de l’oï-
da més desenvolupat que nosaltres i passen moltíssima por. 
A més a més, els metalls que s’utilitzen, en grans quantitats, 
contaminen les aigües i l’aire que respirem. Per aquesta raó, 
des de fa temps, els pirotècnics han començat a fabricar els 
petards amb altres materials més respectuosos amb el medi 
ambient i la nostra salut. 



Quina mandra, el desembre,
fum-fum-fum, 

quina mandra, el desembre,
fum-fum-fum. 

M’he passat tot aquest any
tot celebrant, tot festejant, 
i ara estic massa esgotada,
a sobre arriben les nadales,

fum-fum-fum. 

Primer va ser el Carnestoltes,
nyeu-nyeu-nyeu,

disfressats de poca-soltes,
nyeu-nyeu-nyeu.

I després el meu padrí
em porta la mona molt bufona,

no té ous de xocolata,
només avorrida nata, 

ecs-ecs-ecs.

I Sant Jordi és a l’abril,
xit-xit-xit,

amb llibres el dia és tranquil,
xit-xit-xit,

I després ve el Sant Joan,
coques, fogueres i petards,
tinc sorda l’orella esquerra

pels coets que sempre esclaten, 
pum-pum-pum. 

Ja ha passat la castanyada,
fru-fru-fru,

la panxa tinc embafada,
fru-fru-fru.

He menjat molts panellets,
castanyes i també bolets,

i quan ja puc descansar
el Nadal m’està emprenyant,

buà-buà-buààà.

Com veuràs a la pàgina 25, a l’Angèlica no li agraden les festes i ha canviat la lletra 
d’una nadala que segur que coneixes. T’animes a cantar-la? També pots escoltar-la 

a la nostra pàgina web: www.revistanamaka.com.
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La pista de ball és l’hàbitat natural de l’ocell del paradís, que viu a Nova Guinea, la segona illa més gran del 
món. Quan aquest ocell vol enamorar una femella es llença a la pista i desplega el seu plomatge majestuós. 
Llavors comença una de les coreografi es més divertides i inquietants del món animal, que deixa a l’estimada 
bocabadada. Quin ritme! Però qui li ha ensenyat aquest ball? 

Estàs a punt de gaudir de la dansa més romàntica del fons de l’oceà. Els cavallets de mar són capaços de 
ballar durant 8 hores seguides! Aquests animalons tan petits ajunten les seves cues, entrellacen les trompes i 
suren entre bombolletes d’aire. Després d’aquesta exhibició, la femella ja ha decidit amb quin cavallet voldrà 
tenir les seves cries i, per demostrar-ho, canvia de color! Sabies que en el cas dels cavallets de mar és el mas-
cle qui es queda embarassat?

L’estruç és l’au més gran que existeix, però, curiosament, no vola. Viu a l’Àfrica i li encanta córrer. Els estruços 
mascles també utilitzen el ball per atraure a la femella i tenir cries. Primer s’asseuen, obren una ala, després 
la pleguen i obren l’altra. A continuació comencen a moure el coll d’un costat a l’altre. Tenen un coll superfl exi-
ble i molt llarg que dibuixa uns moviments gairebé impossibles. La coordinació és fonamental per no perdre 
l’equilibri! 

OCELL DEL PARADÍS

CAVALLET DE MAR

ESTRUÇ

Si tens ànima de ballarí i al·lucines amb la música, t’agradarà descobrir els balls més divertits, 
curiosos i esperpèntics del món animal. I saps què? Tots els animals ballen per un motiu! 

Et donem una pista: Love is in the air!

Il·lustrat per Ro Ledesma
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Tot va començar quan l’Angèlica encara no tenia ni un any… 

La nit abans de la festeta per presentar-la a la família se la va passar plorant i cridant 
i, a les fotos de l’endemà, de tan cansada i enfadada com estava, surt dormint o 
de morros. «Mira-la com dorm! Quin angelet! Sembla que posi per les fotos! Quina 
monada!». 

La festa del segon aniversari va ser un desastre total, no va poder bufar les espel-
mes… Al seu voltant tothom reia: «Ai, la petitona… Que n’és, d’espavilada! Ha tirat 
el pastís de sobre el marbre de la cuina per donar-ne una mica al seu gos! Quina 
monada!».

El dia que li va caure la primera dent les seves mares estaven supercontentes i da-
vant la seva alegria es va enfadar tant que, d’un cop de porta, va trencar el mirall 
de l’entrada. «Ui, pobreta! Com que és tan presumida no es pot veure sense una 
dent… Quina monada!».  

Quan arribava el Nadal la cosa empitjorava… 

Els vespres no sortia de casa si no era amb ulleres de sol, ja que els llums l’enlluer-
naven i gairebé no hi veia i li rodava el cap. «Pobreta! Que et ploren els ulls del fred? 
Ai, sempre a la moda! Quina monada!». 

La tarda abans del concert de Nadal, s’amagava a l’armari i cridava molt fort ta-
pant-se la boca amb un coixí per quedar-se afònica. «Que se t’ha menjat la llengua 
el gat? No estiguis nerviosa! Si cantes de meravella! Quina monada!». 

Ui, i els regals… Els regals no li agradaven gens ni mica… 

Dels regals només li agradava embrutar el paper, estripar-lo amb mal humor i es-
campar-ne els trossets per tota la casa. «Carai! Està feta una artista, l’Angèlica! S’ho 
passa millor amb el paper de regal que amb el regal… Quina monada!».  

En realitat, a l’Angèlica només li agradava una festa, però no perquè sortís al carrer 
i la visqués intensament, no! Aquell dia s’inventava mil i una excuses per quedar-se 
a casa: mal de cap, marejos, mal de panxa… «Angèlica, prou! Cada Sant Jordi passa 
el mateix! Ja n’hi ha prou!».

Escrit per Helena Ortiz
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Per què l’Angèlica no vol sortir al carrer el dia de Sant Jordi? Per què es 
vol quedar a casa? I per què creus que tampoc li agraden les altres festes?

Observa la il·lustració i ho sabràs! 



Alguna vegada 
has cridat tant 
en un concert 

que t’has quedat 
sense veu?

Facilíssim! Quatre 
cops de malucs i ja el 
domines. Has nascut 
per treballar al circ! 

I ara ho fas amb dos 
hulla-hoops!

Ho intentes molts 
cops, però sempre 
acaba al terra. No 
et rendeixes, poses 
una mica de música 
i intentes seguir el 

ritme.

T’arracones i mires 
al terra, esperes que 
algú parli amb tu. Ho 

fa una iaia encan-
tadora i li expliques 

tota la teva vida.

Comences a 
cantar i ballar i de 

seguida s’organitza 
un festival! Quan 

arriben els bombers 
ningú vol sortir de 

l’ascensor.

Una foguera 
i converses i 
cançons, les 

acampades són 
el teu plan 
perfecte?

T’encanta 
ballar i 

organitzar les 
coreografies dels

 festivals 
de l’escola?

Darrere d’una 
careta perds 
la vergonya, 

t’apuntes al ball 
de màscares?

Prefereixes anar 
d’excursió o xerrar amb els 

amics. Quan sona la música, 
et vols moure, però el teu 

cos no respon. No t’agrada 
ballar i no, no passa res! 

Sempre pots ser 
l’encarregat de la 

música de la festa! 

Mentre tothom balla, tu 
aprofites per tastar els 
entrepans i les patates. 

Amb la panxa plena i una 
mica d’ajuda dels teus 

amics, t’animes a sortir a 
ballar. I, aleshores, no hi ha 

qui et pari! Festaaa!

Els peus et ballen sols quan 
sents les primeres notes 
d’una cançó. T’encanta 

moure l’esquelet, enlluer-
nar-te amb els llums de co-
lors i que la música estigui 

ben alta. La festa no co-
mença fins que tu arribes!

Agafes un hula-hoop per 
primera vegada, què fas?

T’has quedat tancat en un 
ascensor ple de gent, què fas? 

Sí No

Quin d’aquests plans no et perdries mai?

El punxadiscos L’endrapaentrepans L’ànima de la festa
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Quin dinar més bo que hem preparat la Gala i jo! Hauré d’incloure la recepta al llibre que estic es-
crivint. Però… que tip que estic! I mira que m’espera una tarda de molta feina al taller! El quadre 
que tinc entre mans m’està donant molts maldecaps. No tinc més remei que fer una migdiadeta. 
Amb una mica de sort em despertaré amb les piles carregades i una idea brillant. 

—Gala, estimada, em pots portar una clau i un plat?

M’escarxofo al sofà i tanco els ulls. De cop i volta, se m’apareixen quatre elefants amb les potes 
molt primes i també un tigre ferotge. De lluny, sento el tic-tac del rellotge, l’esfera es desfà com 
una espelma de cera. Dormo i no dormo. Les cortines es transformen en una llarga cabellera 
rossa i ara el sofà és una boca amb uns llavis vermells molt carnosos que m’engoleixen. Viatjo 
dins d’un cotxe. A fora fa sol, a dins plou i no porto paraigües, però no em mullo. I de sobte…
 

 
La clau que tenia a la mà cau sobre del plat que he deixat al terra. Em desperto amb un sobresalt 
i corro cap al taller. Al cap hi tinc un munt d’idees! Les he d’apuntar totes! 

CLONC

Il·lustrat per Albert Pinilla

La mort ens entristeix i tots necessitem un temps 
per poder recordar la persona que ja no hi és amb 
un somriure als llavis. No és fàcil. Però, saps què?, a 

moltes parts del món hi ha un dia a l’any que 
serveix per recordar els morts. Algunes cultures 

celebren una festa plena de colors, alegria i balls. 
Preparat per viatjar a través de diferents cultures? 

Fes la maleta que marxem al Japó. Allà ce-
lebren l’Obon, una festivitat per recordar els 
seus avantpassats. Els japonesos creuen que 
durant aquests dies els esperits dels morts 
tornen al món dels vius i els reben tocant mú-
sica tradicional molt alegre! Quan la festivitat 
és a punt d’acabar, celebren un ritual anome-
nat tōrō nagashi. Encenen fanalets de paper i 
els deixen flotant a l’aigua perquè il·luminin el 
camí de tornada dels esperits a l’altre món. Bo-
nic, oi que sí?

Acabem el nostre viatge a Mèxic, on 

organitzen festes molt animades, colo-

ristes i divertides. Les famílies es reu-

neixen als cementiris i seuen al voltant 

de la tomba dels seus familiars per re-

cordar, alegrement, què els agradava 

menjar o quina era la seva música pre-

ferida. A Mèxic la mort es representa 

amb un esquelet de dona vestit molt 

elegant. De fet, hi ha persones que es 

es pinten una calavera a la cara amb 

colors vius. La mort està tan present 

entre els mexicans que tenen molts 

noms per referir-s’hi: la Dama de Ne-

gro, la Huesuda o la Catrina*.

Anem cap al Nepal, on se ce-
lebra el Gai Jatra, la rua de 
les vaques. En aquesta cele-
bració de la mort, tot el po-
ble surt en processó. Algunes 
famílies porten una gai (vaca) 

feta amb teles, papers i branques de bambú 
i que simbolitza la persona morta. Els nens 
també es disfressen de vaca i surten als ca-
rrers dels pobles. Al Nepal les vaques són 
molt importants perquè es creu que aquests 
animals són els encarregats de guiar l’esperit 
del mort cap al més enllà. Per això organitzen 
una gran festa de comiat i hi conviden a tots 
els veïns de la vila. 
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Vols pintar la 

teva pròpia Catrina? 

Ves a la pàgina 14. 

T’espera un concurs 
al·lucinant! 



S’acosta el teu aniversari, ja tens la recepta del pastís al cap i les pinyates a mig fer 
(pàg. 19), però t’agradaria regalar un detallet als teus companys de classe. Què et 

semblaria preparar-los una bosseta de llaminadures? Això sempre triomfa! I, a més, 
també pots posar-les a dins de les pinyates! Davantal a punt?

LLAMINADURES CASOLANES

Ingredients: 

Preparació bàsica: 

200 ml d’aigua o de suc natural del mateix sabor 
que la gelatina, així tindrà més gust
300 g de sucre
1 sobre de gelatina amb gust 
2 sobres de gelatina neutra 
Una mica d’oli de gira-sol (per les gominoles)
Una mica de sucre ll ustre (pels núvols)

En un cassó, escalfa 
l’aigua —o el suc— 

i el sucre. Vigila que 
no arribi a bull ir!! 

Afegeix-hi el sobre 
de gelatina amb 

gust i els 2 sobres 
de gelatina neutra. 

Remena, remena 
i remena encara 

una miqueta més la 
mescla durant 10 

minuts.

Aquesta vegada et 
proposem dues receptes 

molt semblants, però amb 
un resultat totalment 

diferent.

Il·lustrat per Eva Montero 
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GOMINOLES 

NÚVOLS

      Per fer les gominoles necessitaràs motlles de 
glaçons de formes divertides i una mica d’oli de gi-
ra-sol. 

          Abans de començar a cuinar, pinta els motlles 
amb una mica d’oli de gira-sol. Si ho fas, serà més 
fàcil treure les gominoles dels motlles.  

       Quan tinguis acabada la preparació bàsica, 
aboca-la a les glaçoneres i posa-les a la nevera du-
rant 24 hores. Vigila no t’esquitxis! 

         Ja quasi ho tens! Treu les gominoles dels motlles 
i arrebossa-les amb una mica de sucre. 

Només cal que posis unes quantes gominoles i 
uns quants núvols dins d’una bosseta, la tanquis 
i la deixis dins de les pinyates. Ja ho veuràs! Els 
teus convidats es quedaran amb la boca oberta 

amb les teves llaminadures casolanes! 

        Per poder fer una bona queixalada a un núvol, 
necessitaràs una safata, paper de forn i una mica de 
sucre llustre.

         Abans d’encendre el foc i fer la preparació bà-
sica, posa un paper de forn en una safata i tirar-hi 
una pluja fina de sucre llustre. Ho pots fer amb un 
colador, et serà més fàcil! 

        Quan tinguis la mescla preparada, posa-la en 
un bol i munta-la amb les varetes elèctriques. Ha de 
quedar com si tinguessis un bol ple de neu esponjosa. 

        Falta molt molt poc… Aboca la mescla munta-
da a la safata, cobreix-la amb paper transparent i 
deixa-la reposar 24 hores en un raconet de la cuina.

        Treu el film transparent, fes caure damunt dels 
núvols una mica de pluja de sucre llustre i amb un 
ganivet talla quadradets de núvols. 
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Benvinguts a la galeria d’art de Namaka, on trobareu una selecció de les obres d’art 
més destacades del nostre concurs de portades! Us volem donar les GRÀCIES per la 

vostra participació, sou uns artistes!! Passegeu per la nostra sala d’exposicions i 
descobriu les portades finalistes!

Mar
Júlia

Núria

Yessenia
Marc Iman

Arnau
Omar Jana30



Iman

Jana

Amb estrell es, 

de dos colors, de topos…,

els globus de la Laia són 

super divertits i, és clar, els 

havia de copiar! A tu 

també t’agraden? 

Els colors de la portada 
original estaven taaan ben 

combinats que els he fet 
servir tots!! 

Si mires atentament la portada de la Laia, 
veuràs que va dibuixar all ò que hi havia 

a dins dels regals. Quina bona idea va te-
nir!! Jo he dibuixat regals embolicats a la 
portada i els mateixos regals desemboli-

cats a la contraportada. Ja has descobert 
què hi ha a cada paquet?  

La Laia va fer una cosa que els 
il·lustradors anomenem deixar aire 

o fer que una il·lustració respiri. 
Aquest espai blanc dona molta 
frescor al dibuix i permet que els 

nostres ull s es fi xin molt més 
en els detall s. 

Hi ha una cosa que 
he afegit a la portada que 

no hi era a l’original: els 
foll ets festius!! I és que 

aquest foll ets no es volien 
perdre la festa de 

la Laia! 

I per acabar d’arrodonir la portada de 
la Laia, he optat per afegir-hi alguns 

detall s més: les decoracions a les ll etres 
de Namaka, diferents estampats a les gar-

landes i alguns animalons despistats!! 

I la portada guanyadora és la de la...

Enhorabona!! Tens fusta d’artista i de 
totes les portades que hem rebut hem escoll it 

la teva!! Voleu saber per què? 
L’Edurne, la il·lustradora, ens ho explica.
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Subscriu-te a Namaka 

I et regalarem un joc de xapetes namakianes*!

Corre, que s’acaben!

Per només 40 eurets rebràs la teva revista durant un any 

directament a la bústia. 

Envia’ns un correu amb les teves dades a 

info@revistanamaka.com. 

També pots subscriure’t a

www.revistanamaka.com/botiga. La subscripció anual inclou 6 revistes + els enviaments + alguna sorpreseta al llarg de l’any!

Solucions dels passatemps

Les 12 diferències

Laberint
La pesca de lle

tre
s

I si et falta algun 
número per completar la 
col·lecció, també ens el 

pots demanar!

32 * Fins exhaurir existències.
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Laberint
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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.
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