


Il·lustrat per David M. Espejo

Quan els veïns d’aquest poble s’han llevat, han 
descobert que algú ha robat gairebé tots els 

números de les cases. Quin desastre! Passeja’t 
tu també per aquests carrers i localitza aquelles 

cases que encara conserven el núme-
ro. Ah!! I si vols saber qui ha pispat els 

números, ves a la pàgina 5.
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Diuen que al món hi ha dos tipus de persones: 
les que estimen els números i les que no. Si ets 
dels que pensen que les mates són molt com-
plicades i no entens per quina raó existeixen, 
aquesta revista és per tu! I si estimes els nú-
meros i no pares de fer càlculs, aquesta revista 
també és per tu! Quan acabis de llegir la Na-
maka núm. 5 descobriràs dues coses. La pri-
mera, que els números serveixen per un munt 
de coses que desconeixies. La segona, que són 
molt més interessants i divertits del que et pen-
saves.

Que quedi clar! No farem exercicis de mates 
ni activitats avorrides! A la Namaka núm. 5 hi 
descobriràs coses molt boges. Per exemple, 
sabies que amb la saliva que generes durant 
tot un dia podries omplir una ampolla sence-
ra d’aigua? També et presentarem a la Hipà-
tia, la primera dona matemàtica de la història, i 
aprendràs a desxifrar els codis secrets d’en Juli 
Cèsar. Tot això, i molt més, a la Namaka amb 
més números que hagis vist mai!

Febrer - març

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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Aquests superherois sempre tramen alguna cosa… Avui ens ho posen ben difícil 
per saber qui és qui. T’atreveixes a fer de detectiu? Llegeix bé les pistes!! 

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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El meu veí és tot un número. Es diu Rufus Pi i el que més li agrada en aquest món 
són les matemàtiques. En Rufus adora els números, els estima, els parla quan 
està sol i els demana consell quan no troba respostes a la seva vida. 

Per a qualsevol cosa, en Rufus abans fa un càlcul. Per exemple, si es vol enamo-
rar, fa la suma dels anys que té, multiplica el resultat per la quantitat de sospirs 
que fa al dia i en resta el nombre de batecs del seu cor per minut. El resultat 
correspon al nombre de dies que passaran fins que trobi l’amor de la seva vida. 
És clar que no sempre es pot fiar d’aquests càlculs.

En Rufus menja sopa de números, fa sudokus i guarda totes les espelmes que 
es bufen a tots els aniversaris als que el conviden. Si juga a les cartes, es queda 
penjat sumant els trèvols i multiplicant els asos. I amb el dòmino és encara pitjor! 
Al final, en Rufus es queda sol a la taula jugant una partida interminable. 

Una nit el vam veure passejant amunt i avall pel carrer mentre escrivia al seu 
quadern. Sumava els nombre parells, multiplicava els nombre senars i, després, 
dividia el resultat entre el nombre de passos que calia fer per recórrer el carrer 
de principi a fi. L’endemà al matí, els números de les cases havien desaparegut! 
Ningú no va veure com havia passat, però tots sabíem que allò era cosa d’en 
Rufus Pi.

Després d’aquell incident vam començar a posar noms a les cases: la casa bla-
va, la dels sis pisos, can Mario, ca la Laia, la casa dels estudiants, la dels vegeta-
rians… Al cap d’un temps, tothom s’hi va acostumar, i quan el carter preguntava 
per «la casa blanca», tots sabíem que era la del final del carrer, entre «la casa 
dels poetes» i «la casa de l’olivera».

En Rufus també pensa que hi ha números que viuen atrapats i que s’han d’allibe-
rar. Per això, un dia es va emportar tots els números d’espera de la carnisseria 
i després va fer el mateix amb els de la peixateria, els de correus, els d’hisenda, 
els de l’ajuntament i els de la sala d’urgències de l’hospital. 

A falta de números, vam començar a organitzar les cues fent servir paraules. I 
així, fer cua  es va convertir en quelcom divertidíssim! El carnisser deia: «L’ànec!» 
i a qui li tocava responia: «Cuac!». La peixatera cridava: «La nena bonica!!» i 
potser un home responia: «Jo!!». La metgessa deia: «Auambabuluba!» i un altre 
responia: «Balambambú!». I tots rèiem i conversàvem i ens oferíem tasses de 
xocolata calenta i galetes. Fins i tot hi havia algú a qui li agradava tant fer cues 
que sempre deixava passar als altres per tal d’estirar aquests moments tan 
agradables. 

I així han anat desapareixent les matrícules dels cotxes, els rellotges dels carrers 
i els termòmetres, cosa que ha deixat un buit que s’ha anat omplint de paraules 
i dibuixos i d’altres maneres d’anomenar les coses. Tots els números són a casa 
d’en Rufus Pi. I és que, com us deia abans, el meu veí és tot un número. 

Escrit per Dora Cantero
Il·lustrat per Albert Pinilla
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T’atreveixes a fer un sudoku com els que fa el Rufus Pi (pàg. 5)? Te’n proposem dos, 
el de números és una mica més difícil que el de figures geomètriques. Però a Namaka 

estem convençudes que te’n sortiràs si segueixes aquestes instruccions: 

Omple les caselles buides amb 
els números o les figures que 
falten. 

En una mateixa fila, columna o 
secció no es poden repetir dos 
números o figures iguals.

Preparat?

6



B

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

Ja fa molts anys que les persones vam trobar la manera de mesurar el temps. 
Vam inventar els dies i els mesos, els calendaris i el meu invent preferit: els 
rellotges. Aquests instruments, que ens indiquen si arribem tard o d’hora, 
em tornen boja. Fa temps que col·lecciono els rellotges més famosos, estranys 
i originals del planeta i he après dues coses: la primera és que el temps mai 
s’atura i, la segona, que el temps no es pot controlar. 
Fes una ullada a la col·lecció de rellotges més boja, alegre i puntual! A veure 
què et sembla!
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Hi ha persones que tenen moltíssima por del número 13. No agafen 
cap bus número 13, intenten no pagar mai 13 euros ni fer només 13 
passes… La gent que té aquesta por pateix triscaidecafòbia.

Juga amb nosaltres! T’expliquem unes quantes coses curioses que tenen a veure amb el 
número 13, el número de la mala sort. Però…, alerta!, no tot el que t’expliquem és cert. 

Seràs capaç de descobrir quan t’enganyem? Molta sort!

Els anglesos creuen que els divendres 13 són un dia 
de mala sort. Per això, quan el calendari marca di-
vendres 13, molts d’ells no van a treballar i intenten 
no sortir de casa en tot el dia, no sigui que els caigui 
un test al cap! 

Fa molts anys els pirates es tatuaven el 
número 13 al braç. Creien que així viurien 
moltes aventures i tindrien l’oportunitat de 
demostrar com n’eren, de valents. Has vist 
pirates amb el número 13 tatuat al braç?

Hi ha gent tocada pel número 13, per exemple, el músic 
alemany Richard Wagner, que va néixer l’any 1813. Va 
compondre 13 òperes i va morir un dia 13 de febrer. Si 
sumem les lletres del seu nom i cognom, el resultat és 
13!! Veritat o mentida?

A les persones que van néixer durant el setè mes d’embaràs se les anomena setmesones, a les 

que van néixer el vuitè, vuitmesones, i a les que van néixer un dia 13, tretzines. Què et sembla? 

Sabies que molts hotels no te-
nen l’habitació número 13? Diuen 
que si dorms a una habitació 13 
és possible que es trenqui el llit 
a mitja nit o que de la dutxa en 
surti aigua marró, per això molts 
hotels passen de l’habitació 12 a 
la 14!

Veritat! Veritat! Veritat! Veritat!Mentida! Mentida! 7
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Les persones som molt curioses! Expulsem aigua pels ulls, fabriquem un munt de mocs i fem pipí 
unes quantes vegades al dia. El cos humà és una màquina gairebé perfecta, molt divertida i una 

mica salvatge! Vols descobrir algunes curiositats molt numèriques sobre el teu cos?

  L’esternut és un acte reflex, el fas 
sense voler i surt de la boca a una ve-
locitat de 60 km/h. Això vol dir que va 
més ràpid que una moto de les petites! 
Durant aquest any hauràs esternudat 

400 vegades. 

Has comptat alguna vegada quants 
pèls tens al cap? No ho facis, no 

acabaràs mai! Una persona adulta 
té al voltant de 150.000 cabells. Però 
sabies que la gent amb el cabell ros 
en té més que no pas la gent amb el 

cabell de color castany?

Una persona adulta digereix 75 
tones d’aliment al llarg de tota la 
seva vida. És com si es mengés 15 

elefants! Sembla increïble, 
oi que sí?

El cor és un múscul que batega 

100.000 vegades cada 24 hores. 

Mai no descansa i gràcies a ell la 

sang arriba a tot el cos. Estimat cor, 

gràcies per la feina! Prometo cuidar-te!

Cada dia generes al voltant d’un litre de mocs! 
Podries emplenar tres gots 

amb ells. Però els mocs tenen 
una funció: serveixen per netejar el nas per dins!

Un humà adult té 206 ossos en total. 

Però un nadó en té més que una per-

sona adulta. Amb el pas del temps al-

guns ossos s’ajunten i s’enganxen per 

convertir-se en un de sol. No és màgia?

Els humans som una autèntica fàbrica de fer saliva. Tant és així que podries omplir una ampolla d’aigua amb la saliva que produeixes al llarg d’un dia. Imagina’t, més d’un litre de saliva diari! 

Cada dia anem al lavabo a fer pipí 

entre 6 i 8 vegades. Al llarg de la nos-

tra vida pixarem al voltant de 39.000 

litres de pipí. Podries omplir una 

piscina sencera!

Sabies que en tota una vida canviem de pell unes mil vegades? La pell és l’òrgan més gran que tenim. De fet, ens ocupa tot el cos!
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Il·lustrat per Mariona Tolosa
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Als animals més petits 
els batega el cor mooolt 
ràpid i als animals més 
grans el cor els batega 
mooolt lent. Per exem-

ple, el colibrí pot arribar 
a 2.000 batecs per mi-
nut. Una autèntica bo-

geria! A l’extrem contrari 
tenim l’elefant, a qui el 

cor li batega 30 vegades 
per minut. Al·lucinant!
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La Gina va néixer un matí d’hivern al mig d’un prat verd i humit. Feia molt de fred, 
però el cabell blanc i esponjós de sa mare l’abrigava. El seu naixement va ser tot un 
esdeveniment. La resta de companyes de la mare van arribar fent saltironets i co-
rrents muntanya avall. Ningú no es volia perdre la carona de la Gina, que mirava al seu 
voltant tota esverada i es preguntava d’on haurien sortit tantes i tantes ovelles. Sí, la 
Gina era una ovelleta molt petita, però tenia un problema molt gros: no podia dormir. 

La Gina no dormia mai. A les nits els seus ulls creixien i es feien grans com plats. Mai 
no tenia son. Al matí, quan la resta d’ovelles es despertaven i explicaven què havien 
somiat, la Gina es posava trista. Si mai dormia, mai tindria somnis! Un dia, la Llaneta, 
l’ovella més vella i més sàvia de totes, li va dir que ella coneixia un truc que feien servir 
els humans per dormir. Potser a ella també li aniria bé! «Sabies que els humans comp-
ten ovelles abans d’anar a dormir? Diuen que així es relaxen i agafen el son. I tu? Per 
què no proves de comptar humans?». La Gina ho va provar. Un humà, dos humans, 
tres humans… De sobte, la Gina es va trobar en un…

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

Ups! I fi ns aquí la primera part de la història. Creus que la Gina va poder solucionar el seu 
problema? O potser el consell de la Llaneta no li va servir de res? Com acaba aquesta his-

tòria? El millor fi nal i la il·lustració més esbojarrada tenen premi! Envia’ns la teva proposta 
a hola@revistanamaka.com i podràs guanyar una caixa sorpresa de Kreiva Box!
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Un kit per a nens 

amb el que crear, jugar, 

descobrir i aprendre!

amb el que crear, jugar, 

descobrir i aprendre!

www.kreivabox.com



Ostres!! El número 7 sempre es despista, i és que hi ha tantes 
distraccions al seu voltant... Ajuda’l a arribar al seu lloc perquè els nens 

i les nenes puguin començar a jugar a la xarranca quan surtin al pati. 

Il·lustrat per Bernat Muntés
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La música, els quadres, un bon àpat i, per què no?, els números 
també!! Totes aquestes coses serveixen d’inspiració a escriptors i 

il·lustradors. Fixa-t’hi bé perquè te’n donem uns quants 
exemples!

Bea baila 
Autor: Luciano Lozano
Editorial: Tres Tigres Tristes 

Aquest llibre pensa que 
ets un geni de les mates
Autor:  Mike Goldsmith
Il·lustradora: Harriet Russell
Editorial: Librooks

Mujeres de ciencia
Autor: Rachel Ignotofsky
Editorial: Nórdica Libros

Tangram Gat
Escriptora: Maranke Rinck
Il·lustrador: Martijn van 
der Linden
Editorial: Ekaré
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Editorial: Tres Tigres Tristes 

La Bea té alguns problemes: li 
costa molt concentrar-se, no 
li agraden gens les mates i a 
casa estan molt preocupats. 
Però potser la solució és més 
fàcil del que creuen. Desco-
breix com canvia la Bea amb 
una mica de música i molt de 
ritme!

Avorrit? Prova de jugar al 
tangram, un joc xinès molt 
antic i amb el que pots fer 
un munt de figures a par-
tir de només set peces de 
formes geomètriques. Qui 
sap, potser et passa com 
al protagonista d’aquest 
conte i crees una història 
plena de trampes i aven-
tures!

Carregadet d’activitats i amb 
petites explicacions, aquest lli-
bre és ideal pels que vulgueu ser 
uns cracs de les mates! Prepa-
reu-vos per descobrir un munt 
de curiositats i passeu-vos-ho 
superbé mentre el llegiu! No us 
decebrà, ja ho veureu!!

La Hipàtia (pàg. 16) no és l’úni-
ca dona que ha passat a la 
història pels seus extraordi-
naris coneixements. Per sort, 
n’hi ha moltes d’altres! Coneix 
la història i les idees d’algunes 
d’aquestes dones i deixa’t ins-
pirar per la seva saviesa i el seu 
exemple!

13



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. 

Què s’amaga darrere d’aquestes línies 
tan avorrides? Per descobrir-ho, pinta 

cada casella amb el color del seu 
número. Mira la llegenda de colors i 

números al peu de la pàgina. 

Il·lustrat per David M. Espejo
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Ja fa molts anys que les persones vam trobar la manera de mesurar el temps. Vam 
inventar els dies i els mesos, els calendaris i el meu invent preferit: els rellotges. 
Aquests instruments, que ens indiquen si arribem tard o d’hora, em tornen boja. Fa 
temps que col·lecciono els rellotges més famosos, estranys i originals del planeta 
i he après dues coses: la primera és que el temps mai s’atura i, la segona, que el 
temps no es pot controlar. 

Fes una ullada a la col·lecció de rellotges més boja, alegre i puntual! A veure què et 
sembla!

15Il·lustrat per Hernan en H



Il·lustrat per Lirios Bou

Fa 1.600 anys hi havia una dona a Alexandria que es deia Hipàtia. Era filla 
de Teó i va aconseguir aprendre moltes coses de literatura i de ciències. Els 

seus coneixements eren superiors a tots els dels savis del seu temps.

La Hipàtia va ser una nena molt curiosa… 
Amb el seu pare recorria els passadissos 
de la biblioteca d’Alexandria, la més gran 
d’aquella època!, i jugava entre les seves 
prestatgeries. Estava envoltada de co-

neixements! En Teó li va ensenyar mates, 
astronomia i, fins i tot, educació física. 

La Hipàtia no era com la resta de 
dones del seu temps. Ella va poder 
aprendre i estudiar, i li encantava 

mirar les estrelles! Era una astròno-
ma de primera! De fet, va millorar un 
instrument que permetia mesurar on 

estan les estrelles i els planetes al 
cel: l’astrolabi. 

La Hipàtia adorava les mates! 
Es passava hores llegint i 

resolent problemes superdi-
fícils! I, a més, volia que les 

persones estimessin les mates 
i s’atrevissin a estudiar-les. Per 
això, va fer més fàcils les ex-
plicacions de diferents llibres 

complicadíssims! 
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A la Hipàtia l’apassionava 
compartir tot el que sabia. 

Era una professora bo-
níssima i es diu que molts 

alumnes venien de lluny per 
escoltar les seves classes. 
Molts l’admiraven i tot so-
vint persones importants 

d’Alexandria li demanaven 
consell.

Però, saps què?, alguns creien que 
era perillosa! La Hipàtia sabia massa 
coses i es feia massa preguntes. Un 
dia, un grup de persones van atacar 
el seu carro i la van matar. També es 
van destruir les seves obres, així que 

només es conserven textos que 
parlen d’ella. Una mica trist, oi?

Ja ho veus, la Hipàtia va ser una dona valenta, 
una bona mestra i molt estimada. El seu nom va 
marcar el seu caràcter: en grec, Hipàtia vol dir 
excepcional i, sí, i tant que era única, la Hipàtia! 
De fet, és la primera matemàtica de la història 
i, ves per on, cada dia t’observa des de molt 

amunt! Per homenatjar-la es va posar el seu nom 
a un cràter de la Lluna!! 

17



El Numbert fa mesos intentant resoldre el problema més difícil del 
món! Després de tanta feina, està apunt de resoldre’l, però s’ha buscat 

un problema encara més gran, mira com té l’habitació!! 

Il·lustrat per Ro Ledesma
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Seguint estrelles i estrelletes
Ja has vist que la Hipàtia era una enamorada de les estrelles, per això 
et proposem una manualitat per omplir d’estrelles la teva habitació!! 

Doblega el full per la meitat. 
I ara una altra vegada: t’ha de 

quedar un quadrat petit! 

Desplega el full i gira’l. Ara l’has 
de doblegar en forma de triangle 
dues vegades, de tal manera que, 

quan el despleguis, et quedin 
marcats vuit triangles. 

Al darrere del full, amb el 
llapis, marca quatre punts, 

igual que a la imatge.

Fes un tall fins el punt i plega el 
paper cap a l’interior de la línia 

que ha quedat marcada.

Enganxa-ho amb pega com a la 
imatge i repeteix aquest pas amb 
les quatre puntes. Fes una altra 

estrella.

Ara només cal que 
enganxis una estrella contra 

l’altra. Ja ho tens!!

Et recomanem que facis servir papers una mica gruixudets. 

Pots fer estrelles de tantes mides com vulguis! 

També pots penjar les estrelles d’un fil. Només cal que en el pas 6 hi 

afegeixis un tros de fil!

Si tens un parell de bastons de fusta, lliga’ls en forma de creu i penja 

les estrelles als bastons, et quedarà un mòbil maquíssim! 

1

4

2

5

3

6

Fulls de colors 
Llapis

Tisores
Pega

En col·laboració amb totnens
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Altes i profundes
Il·lustrat per Carolina T. Godina

Aquesta muntanya, que té un nom impos-
sible de pronunciar, és, amb els seus 8.586 
metres, la tercera muntanya més alta del 
món. Sabies que Kanchenjunga vol dir «els 
cinc tresors de les neus»? Els hindús li van 
posar aquest nom perquè és una muntanya 
amb cinc cims.

Aquests peixos són molt especials. Viuen 
a l’interior de les coves, allà on la llum no 
arriba, per aquesta raó no necessiten veu-
re-hi. Alguns ni tan sols tenen ulls! Es guien 
a través del sentit del tacte, que tenen molt 
desenvolupat! La veritat és que fan una mi-
queta de por…

Ara ja saps què hi ha a la superfície de la 
Terra, però… què hi ha sota els teus peus? 
Vols convertir-te en explorador i descobrir 

què amaga l’interior d’aquest món?

Quin és el pic més alt del món? Per què es formen les coves? Hi ha vida al seu interior? 
Observa la il·lustració de la Carolina i descobriràs un munt de coses extraordinàries. 

Et quedaràs amb la boca ben oberta!
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Al·lucina! L’Everest és la muntanya més alta 
de tot el planeta Terra. Fa 8.848 metres 
d’alçada i es troba a la serralada de l’Himà-
laia, entre el Nepal i la Xina. Els nepalesos 
anomenen aquesta muntanya la Deessa del 
Cel i els xinesos, la Mare de l’Univers. Cada 
any, els escaladors hi deixen uns cinc-cents 
quilos de brossa! T’ho pots creure?

Imagina’t! L’aigua, després de milions d’anys, 
s’ha obert pas a través de les pedres i les pa-
rets de roca i ha creat coves gegantines que 
avui dia podem explorar. A vegades trobem 
rius al seu interior, i també estalactites, una 
espècie de banyes que creixen des del sos-
tre. Es creen amb el residu de calç que deixa 
cada goteta d’aigua.

Aquestes persones tan ben equipades són 
espeleòlegs. Estudien l’interior de les coves 
per saber com i quan es van formar i també 
si hi ha vida al seu interior. 

Aquestes persones són xerpes. Viuen al Nepal i acompanyen els 
escaladors fins a dalt de la muntanya. Obren camí i transporten 
el menjar de l’expedició. Són molt forts i tenen una resistència 
que sembla gairebé màgica. Estan acostumats a viure en condi-
cions molt dures!

El K2 és la segona muntanya més 
alta del món i mesura 8.611 metres. 
Malgrat que és més baixa que l’Eve-
rest, diuen que arribar al cim és més 
complicat perquè els últims metres 
s’han de fer escalant i, en canvi, al 
cim de l’Everest s’hi arriba caminant. 
Això i un clima molt dolent fan que 
el K2 sigui molt perillós i que moltes 
persones hagin mort pel camí.
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«Ets un zero a l’esquerra!»,
em diu sempre un company.

Toca el dos a Anglaterra,  
que ets com un capsigrany! 

Soc rodonet com els ous
i faig màgia a les fosques! 

Això que dius son vuits i nous! 
Au, per què no ho demostres?

No soc un número gran, 
però jo soc molt important!

Patagrin, patatagran, 
ja ets un número abundant!

Carai, sí que ets fantàstic!
Solet no fas res de res, 

però ets un gran matemàtic, 
sembla que ho tens tot après! 

El tres transformo en trenta 
amb un cop de vareta.

I ara el quatre en quaranta,
veus?, no soc cap burleta!

No tornaré a fer conya!
Visca el zero! Visca tu!

No seré poca-vergonya,
avui he flipat amb tu!

El número zero té mala fama. Però nosaltres creiem que és un número fantàstic. 
Descobreix per què!
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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

Saps què? Encara tenim una mica de ressaca després de tantes festes com vam 
celebrar a la Namaka núm. 4. Sense cap mena de dubte, on ens ho vam passar millor va 

ser a Mèxic. BRUTAL!! Quants colors, quanta música, quin menjar!! I, a més a més, ens 
hem endut uns souvenirs superespecials: les vostres Catrines!!

MOLTÍSSIMES 
GRÀCIES A TOTS I 

TOTES PER 
PARTICIPAR AL 

CONCURS!!

Mira, mira… Aquestes són les Catrines finalistes, xules, oi? 
La del centre és la guanyadora!! Enhorabona, Joana!!! Ens 
posarem en contacte amb tu per poder enviar-te aquest 
maletí amb 50 retoladors MILAN!!

Lucía

Roc

Joana

Maria Queralt
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La Maria baixa del cotxe i s’atura davant d’un portal enorme, no li fa cap mena de 
gràcia el canvi de casa. Des de la vorera, mira enlaire, casa seva és allà: amunt, molt 
amunt! Se li fa un nus a l’estómac només d’imaginar-se ser allà dalt. Com pot ser 
que hagin volgut viure aquí? 

Un cop a dins de casa ho entén tot. El menjador és enorme i la cuina… Quina cuina!! 
Però si és com una pista de ball!! I quan entra a la seva habitació flipa del tot! Té 
un llit gran i un armari immens i un moble xulíssim per guardar-hi les joguines i fins i 
tot hi ha espai per tenir sempre muntada la pista d’Scalextric! Potser no estarà tan 
malament viure aquí… 

Però no les té totes… Haurà de fer nous amics, aguantar els veïns del costat, que 
segur que són supersorollosos, i, sobretot, no podrà sortir ella sola al balcó, perquè, 
és clar, viuen amunt, molt amunt, i el pare es posarà nerviós i li dirà: «Queda abso-
lutament prohibit sortir a la terrassa sense un adult al costat!». 

La mare segur que continuarà venent-li la moto i seguirà explicant-li les meravelles 
de viure a la planta 20 d’un gratacels. «Hi ha un jardí esplèndid!! I també una pista 
de futbol, dues piscines i gronxadors! A la piscina no hi podràs anar sola, però sí que 
podràs baixar a patinar quan vulguis!».

El que sí que li agrada són les vistes: tota la ciutat sota els seus peus!! La gent es veu 
molt petita i els cotxes semblen de joguina. La veritat és que el pis té unes vistes 
increïbles que la fan sentir lliure com un ocell, gairebé podria caminar i flotar pels 
núvols, i se sent superdiferent, acostumada com està a veure-ho tot des de sota. 
Potser no serà tant dolent, això de viure aquí amunt, molt amunt…

Abans de decidir-se, la Maria vol descobrir el «jardí esplèndid» que li deia la mare. 
Agafa el monopatí i baixa per primera vegada amb l’ascensor. Ui!, però si sembla 
que estigui dalt d’una muntanya russa!! L’ascensor baixa superràpid i la panxa se li 
belluga sola i li fa una mena de bot. Se li escapa una rialla. 

Només trepitjar la pista de futbol, dos nens la saluden i una nena, que és una crac 
amb el monopatí, li ensenya un munt de trucs per fer salts. Que amables! Sense 
gairebé adonar-se’n, ha començat a fer-se fosc i, tot i que el pare i la mare pateixin 
sempre per tot, a la Maria no li agrada donar-los més motius.  

La Maria entra a casa esbufegant, sense alè i blanca com un tros de paper. «No puc 
més! Viure aquí em matarààà!!». La mare també està blanca i el pare ha començat 
a examinar-la com si fos un mico de la selva i li estigués traient les puces: «Però què 
t’ha passat?».

 «Vuit pisos a peu!! Vuit!! He pujat vuit pisos a peu!! Això em matarà!». 

Però com pot ser que la Maria hagi baixat tan tranquil·lament en ascensor i per pujar 
només hagi pogut arribar fins a la planta dotze? Per què ha hagut de fer la resta del 

trajecte pujant a peu per les escales? Vols una pista? Fixa’t bé en la il·lustració.

Escrit per Helena Ortiz
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Podries fer rodar 
la baldufa a sobre 

de la mà?

Bah! Una visiteta al 
basar de sota de casa 
i segur que trobes el 

mateix gerro lleig que 
has trencat. Ningú 

notarà la diferència. 

Cap problema! 
Amb els trossets de 
gerro i una mica de 
paciència faràs un 
marc de fotos es-

pectacular que serà 
l’enveja de tothom!

En Tro sempre 
s’escapa i acaba 

tornant. Decideixes 
animar el teu amic i 

fer-lo riure una mica. 
Les penes passen 

millor en companyia!

No t’ho penses ni un 
moment! Poses en 

marxa la impressora 
i en un tres i no res 
empaperes el barri 

amb la seva foto i les 
seves dades!

Saps quina és 
la regla de les 

tres erres?

Series capaç 
d’apuntar al centre 
d’una diana amb el 

tiragomes?

Saps fer sortir 
caramels de darrera 

l’orella d’algú?

Ets un superdefensor del 
reciclatge i sempre vas a 

l’escola en bici. Com el tram-
via, ets ecològic i silenciós i 
sempre trobes la manera de 

reutilitzar les coses!

Ets dolç i tendre com un 
pastís acabat de fer. Sempre 

estàs disposat a donar un 
cop de mà, tens fusta de 

superheroi! Al barri tothom 
et coneix per la teva bondat.

Ets el company de joc ideal 
i el millor amic per compar-
tir alegries i penes. Al teu 
costat tothom riu i troba 

solucions ràpides als seus 
problemes! Vals un imperi!

Jugant a pilota has trencat 
el gerro de la iaia, què fas? 

El gos del teu millor amic 
s’ha escapat, què fas?

Sí No

*El quinto és una mena de bingo que es juga durant l’època de Nadal arreu de Catalunya i cada 
número es canta d’una manera especial.26
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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
Em dic Juli Cèsar i soc un dels conqueridors més famosos de la història. He guanyat un munt de bata-
lles gràcies a un secret que avui compartiré amb tu. Això sí, a partir d’ara i cada vegada que em vegis 

quan passis les pàgines de Namaka, hauràs de dir: «Ave Cèsar!». En aquesta pàgina mano jo!

El meu nom real es Gaius Julius Caesar i vaig néixer a 
Roma el cinquè mes del calendari romà fa milers d’anys.

Un dia, uns pirates em van segrestar mentre navegava. El 
capità va demanar 20 talents (la moneda d’aleshores) per 

alliberar-me. 20 talents! Però si això no és res! Quina ofensa! 
Em vaig posar tan pesat que, finalment, el capità va pujar el 

meu rescat a 50 talents. 

Però vols saber per què 
vaig guanyar tantes batalles? Jo, en Juli 

Cèsar, vaig inventar els missatges encriptats! 
D’aquesta manera enviava missatges secrets als 
meus aliats i així guanyava una batalla darrere

l’altra. Vols provar-ho? A veure si pots llegir 
aquest missatge!

No ho aconsegueixes? T’ajudo! La primera lletra del missatge 
és una G, correcte? Ara mira l’abecedari de sota. Busca la G i 
compta fins a tres cap a la dreta. Quina lletra et surt? La J? 
Correcte! Ara ja saps que la G és la J. Segueix aquesta pauta 
amb la resta de lletres. Si arribes al final de l’abecedari, torna 
a començar!

Avís! Acabo de revelar-te el secret millor guardat de la història. 
Guarda-te’l per tu i els teus amics.

Em vaig casar amb la Cornèlia 
quan tenia 15 anys. En aquella 
època casar-se jove era molt 
normal. No us ho recomano!

Al llarg 
de la meva vida 

vaig exercir de polí-
tic, escriptor i fins i 
tot d’orador. Vaig 
ser un gran estu-

diant! 

Vaig morir 
assassinat pels meus 
enemics perquè deien 

que jo era un tirà.

Uns anys després de 
la meva mort, els meus 

amics van canviar el 
nom del mes en què 
vaig néixer per juliol. 

Et sona d’on ve aquest 
nom? Juli(ol)

El meu somni era 
convertir-me en un 
dels homes més po-

derosos de Roma. Ho 
vaig aconseguir! Vaig 
fer de l’Imperi romà 

un superimperi.

GX PXMP IIBDFO JFPPXQDBP BKZOFMQXQP! 
BKELOXYLKX!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

JA SAPS LLEGIR MISSATGES ENCRIPTATS! ENHORABONA!Il·lustrat per David M. Espejo



Has tingut una setmana dura? No passa res: és divendres!! 
I, com a moltes cases, avui toca pizzaaa!! Segueix la recepta 

del Pere Clemenza i llepa’t els dits amb la seva 
supermassa de pizza!!

RISTORANTE

PERE

CLEMENZA

Ingredients per la massa:

Ingredients per la pizza:

400 g de farina
200 ml d’aigua
2 cullerades d’oli d’oliva 
un pessic de sal
una mica més de farina per la taula

Imaginació al poder! Qualsevol combinació d’ingredients queda bé a la pizza, 
però, sobretot, sobretot, sobretot, no et descuidis la salsa de tomàquet, un puntet 
d’orenga i una bona muntanyeta de formatge!!

Preescalfa el 

forn a 180º.

Posa la farina en un 
bol i afegeix-hi un 

pessic de sal.

Il·lustrat per Eva Montero 
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Amb les mans fes un 

forat al centre de la 

muntanyeta de farina 

i tira-hi l’aigua i l’oli. 

Sembla un volcà, oi?

Fes una bola amb la massa i 
deixa-la reposar una hora al bol 
tapat amb paper transparent. Si 
t’hi fixes bé, veuràs que la bola 

creix, creix i creix…

No passa res si no et queda 
una base de pizza ben rodona, 
això ho aconseguiràs amb una 

mica de pràctica!

Col·loca la base 
de la pizza damunt 

de la safata 
del forn.

Decora la 

pizza al teu 

gust: tot 
s’hi val!! 

Pizza preparada? 
Només cal que la 

posisi quinze minuts 
al forn i ja la 
tindràs cuita.

Buon 
appetito!

Barreja-ho amb les mans 
fins que quedi una massa 

compacta. Ep! Un truc, si has 
tingut un mal dia, 

pots donar uns 
quants cops de 

puny a la massa, li 
anirà genial!

Parteix la bola 
per la meitat. 
Escampa una 
mica de farina 

damunt de la taula i comença a 
estirar la massa amb el corró. 

Ànims, forçuts!
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L’infi nit no és gran ni enorme, ni gegantí 
ni colossal… L’infi nit és exageradament 
desmesurat. Podríem dir que l’infi nit és 
com una corda fl uixa per on un acròbata 
camina i camina i va enllà i enllà i enca-
ra una mica més enllà, perquè la corda, 
igual que l’infi nit, no acaba mai. 

Al nostre cap li costa molt imaginar-se l’infi nit, perquè quasi totes 
les coses que coneixem tenen un fi nal i l’infi nit no en té! I això no 
vol pas dir que l’infi nit creixi i creixi; no, no, l’infi nit no es va fent 
més i més gran, com sí que li passa a una bola de neu que cau 
rodolant muntanya avall. L’infi nit no fa res, no es mou ni creix: 
l’infi nit simplement és.

30

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Potser per fer-nos-ho més fàcil, fa molts i molts 
anys un matemàtic, John Wallis, va decidir que 
per escriure l’infi nit agafaria una forma que 
s’assemblés a la del número vuit. Però… el nostre 
acròbata infi nit deu estar molt cansat de tant 
anar enllà i enllà i encara una mica més enllà i 
per això sempre jeu estirat, de panxa enlaire o 
de bocaterrosa, depèn de com te’l vulguis mirar. 

El que està clar és que preguntar-te 
què és l’infi nit és supercomplicat. És 
com preguntar-te què va ser primer: 
l’ou o la gallina? O: on va a parar el fo-
rat del dònut quan te’l menges? L’infi -
nit, l’ou, la gallina, el forat del dònut… 
Quines preguntes de fer, oi? I quin em-
bolic més infi nit el de l’infi nit!! 
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Que 
difícil és pujar 

a l’Everest! Però 
subscriure’t a 

Namaka és 
facilíssim!

I si et falta 
algun número per 

completar la col·lecció, 
també ens el pots 

demanar!

Rep a la bústia de casa
la teva revista Namaka
(6 números més alguna sorpreseta al llarg de l’any)

Envia’ns un correu a 
info@revistanamaka.com 

amb les dades de la persona que rebrà la revista 
i amb el teu número de compte.

Si ho prefereixes, 
pots comprar la subscripció 

a la nostra pàgina web: 
www.revistanamaka.com/botiga 

Superherois

Troba
números

Laberint

Les 12 diferències



                         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
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