


Tens ànima de detectiu? Emparella els 
camaleons bessons. Ves amb compte! 
Han canviat de color per despistar-te, 

però, si t’hi fixes bé, son idèntics. 

Il·lustrat per David M. Espejo 
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Quan la neu de les muntanyes comença a 
fondre’s, les temperatures són més suaus i la 
roba d’abric ens fa nosa, arriba la primavera, 
una nova estació plena de vida! Floreixen les 
flors, els animalons busquen parella per tenir 
cries i els ocells entonen les seves serenates. 
Namaka també floreix amb l’arribada de la 
primavera, per això la revista número 6 és tota 
una explosió de vida! 

Sabies que els insectes tenen una missió a la 
Terra? I que les al·lèrgies primaverals poden 
arribar a ser molt estranyes? Descobreix La 
primavera de Botticelli i prepara’t perquè 
et revelarem els misteris que amaga aquest 
quadre! I, si tens esperit namakià, t’agradarà 
conèixer en Menjalletres!! També et convidem 
a entrar en un rusc d’abelles per veure com 
s’organitzen els insectes més treballadors del 
bosc. Agafa la revista, busca un lloc tranquil i 
gaudeix de tot el que t’ofereix la Namaka més 
primaveral!

Abril - maig

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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La primavera és la millor època de l’any! Els dies són més llargs i el sol llueix amb intensitat. 
És hora de compartir els dies amb els nostres amics, els insectes. Descobreix per què les persones 

necessitem aquests animals (o per què no!).

La marieta és un insecte que s’alimenta de pugons, 
uns bitxets que poden arribar a menjar-se collites 
senceres! Per sort, les marietes sempre tenen gana 

i protegeixen els nostres horts mentre endrapen 
de valent. Molts agricultors compten amb elles per 

acabar amb les plagues de pugons.

Ens fan por perquè piquen, però què 
faríem sense elles? Les abelles són uns 
insectes que ajuden a la pol·linització 
de les plantes. És a dir, transporten el 
pol·len d’una flor a una altra perquè 
puguin donar fruits. Sabies que si les 

abelles desapareguessin ens quedaríem 
sense verdures, fruites o flors? 

Els humans no necessitem els 
mosquits! Aquests bitxos no tenen 

cap funció dins de l’ecosistema, però 
són animals forts que han après a 
sobreviure! Piquen, molesten i si no 
vas amb compte et xuclen la sang!

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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El doctor Cugat estava molt preocupat, no es podia explicar el que havia vist a les 
mostres de sang del Pau. Els pares havien arribat a l’hospital molt alterats perquè 
en Pau feia dies que es comportava d’una manera estranya. 

A l’escola li havien cridat l’atenció diverses vegades, amb una nota a l’agenda 
inclosa i també una visita al despatx de la directora. Això últim no ho havia explicat 
als pares, perquè s’haurien enfadat moltíssim: 

—Pau! Què és això de passejar-se per tota l’escola amb el cul a l’aire? L’altre dia la 
teva mestra ja em va explicar que havies estat mullant paper de vàter i enganxant-
lo al sostre del lavabo… No ho entenc, Pau, tu no ets així! 

En Pau no va saber explicar perquè es portava així. Només tenia unes ganes 
increïbles de divertir-se i fer riure els seus companys. Per què havia de ser tan 
escandalós ensenyar el cul? D’acord, sí, li havia demanat a l’Adrià que li dibuixés 
una cara, però no n’hi havia per tant. 

A casa les coses tampoc anaven gaire bé… Ell, que era tan net i polit, n’havia fet una 
de les grosses. Estava punxant una mandonguilla quan va sentir un pessigolleig que 
li recorria l’esquena… Se li va escapar una rialla i, de sobte, la forquilla es va convertir 
en una catapulta que va enviar la mandonguilla directa a l’ull de la seva germana 
petita. Una segona bala mandonguilla va sortir disparada cap a la Berta, però ella la 
va esquivar i va acabar estampada a la paret. 

—Mama, no em renyis! Mira quin quadre més bonic que he pintat! 

—Pau, a la teva habitació!!

En Pau estava ple d’energia i acabava de descobrir que tenia fusta de pintor… Va 
agafar els retoladors, les tisores, una mica de pega i vinga pintar i retallar els llençols 
i enganxar mitjons i trossets de roba i de papers. Uala! Quin mural més xulo que 
acabava de fer!

—Es pot saber què t’ha picat? Que t’has begut l’enteniment? Pau, què t’està 
passaaant?? —La mare havia entrat a l’habitació per sorpresa i estava una mica 
alterada—. Ara mateix truco al pare i anem a veure el doctor Cugat. Tu no estàs bé!! 
El teu pare diu que fas cuento, però alguna cosa t’ha picat… 

Sí, sí, la mare estava una mica nerviosa, i ara encara una miqueta més, perquè 
estaven esperant els resultats de l’anàlisi de sang del Pau. El doctor Cugat no 
s’explicava el que acabava de veure al microscopi i ara, a més, ho havia d’explicar 
als pares del nen… 

—Seguin, si us plau. En Pau té un problema a la sang d’origen desconegut, per 
això es quedarà uns dies a l’hospital. És com si les plaquetes d’en Pau juguessin a 
fet i amagar, els glòbuls vermells, a tocar i parar, i els blancs… Els blancs ballen en 
rotllana. Necessito fer unes altres proves per tal d’esbrinar què li està passant… 

—Doctor, doctor —va interrompre’l en Pau—, jo sí que sé què em passa! És la 
primavera!! La primavera la sang m’altera!

Escrit per Helena Ortiz
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Amb l’ajuda de les pistes, troba les lletres que falten i 
completa aquests mots encreuats. Et donem algunes lletres 
perquè et sigui més fàcil omplir els buits! Cadascuna de les 

paraules ha sortit alguna vegada a la revista.

VERTICALS:

1.  Temps durant el qual alguns animals gairebé no tenen activitat.
2. Pluja acompanyada de llamps, trons i vent. 
3. Animal fantàstic que escup foc.
4. Plat preferit d’un personatge molt pelut de la revista.
5. Sentiment molt fort que fa que la princesa prengui una decisió important.

HORITZONTALS: 

6. Botiga plena de plantes i flors que fa molt bona olor.
7.  Estació de l’any que s’olora a totes les pàgines de la Namaka 6.
8. Insecte rodonet a qui li agraden moltíssim els topos de color negre.
9. Sarau que munten els ocells quan arriba el bon temps.
10. Casa d’uns insectes voladors que tenen un fibló al cul.
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La mare d’en Tomàs és al·lèrgica a la pols i el pare ho és al pol·len. L’àvia no pot tocar els gats 
i la seva germana, la Clareta, és al·lèrgica a les picades de mosquits. El pobre Tomàs no en té 

cap, d’aquestes al·lèrgies, però n’ha desenvolupat cinc de ben estranyes i sorprenents!

Il·lustrat per Marina Hernández
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«Edurne, com t’imagines la primavera?». «Mmmm… La primavera? Ostres… 
Doncs com la va pintar Sandro Botticelli, un pintor italià de fa molts i molts anys!! 

M’encanta el quadre i totes les històries que amaga!!». 

Què deu tramar Cupido? 
Sembla que està a punt de 

llençar una fletxa! Ai, ai, ai… 
Quina de les Tres Gràcies 
s’enamorarà bojament de 

Mercuri? 

Aquí tenim Mercuri, el 
missatger dels déus! Has vist 

quines sabates més xules? 
Tenen ales!! I, mira, escampa 
els núvols de l’hivern amb la 

seva vareta! 

Carai, quin vestit més bonic 
que porta Venus, la deessa 

de l’amor! Està embarassada, 
mooolt embarassada! Està a 

punt de donar a llum a tots els 
éssers vius que apareixen amb 

la primavera. 

Com ballen aquestes tres 
dones! I… van mig nues! Saps 
qui són? Són les Tres Gràcies 

i representen l’alegria i la 
bellesa. Ah! I també ajuden les 

plantes a créixer!

4
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Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Explica el mite que fa molts i molts anys Zèfir es va enamorar perdudament 
de Cloris, una nimfa de la Terra. L’empaitava d’aquí cap allà i ella n’estava una mica farta. Però, 
un bon dia, Cupido va fer de les seves… Va llençar una fletxa d’or al cor de Cloris i ella també 
es va enamorar de Zèfir. Van decidir casar-se, i Zèfir li va fer un regal impressionant! Va trans-
formar-la en Flora, la deessa de les flors i de la vegetació. D’aquesta manera, gràcies a Flora, 
cada any arriba de nou la primavera!! 

És Zèfir, déu del vent suau. 
Mira’l com bufa l’aire dolç i 

calentó que anuncia l’arribada 
de la primavera.

Botticelli ha atrapat el moment 
en què Zèfir empaita Cloris i 

ella es comença a transformar 
en Flora. Mira! Li comencen a 

sortir flors de la boca! 

Voilà: aquesta és Flora!! Sembla 
que ens miri directament i vulgui 
llençar-nos un grapadet de flors!! 

La primavera ja ha començat!

1

2

3
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L’hivern ha estat fred i poc amable i la neu ha tapat l’entrada del cau on hiberna en 
Menjalletres. Però, com cada any, els primers raigs de sol de la primavera comencen a 
fondre la neu. A poc a poc en Menjalletres comença a obrir els ulls. Primer un, després 
l’altre. De cop i volta, se senten sorolls estranys que provenen del seu estómac. Té 
tanta gana que podria menjar-se un abecedari sencer!

«Ai, les lletres… —pensa en Menjalletres—, són tan saboroses i tenen un gust de mel tan 
bo! Amb elles pots construir milions de paraules i posar nom a tot allò que penses!». 

Però en Menjalletres està desesperat. Té tanta gana que no p_t e_perar a sort_r del 
c_u i a_ar a caç_r lle_res. 

«Menjalletres! Espera! Deixa’m acabar d’explicar el conte!». 

Però d’on surt aquesta veu? En Menjalletres està molt espantat i de sobte comença a 
estossegar! Se li ha quedat una lletra encallada al coll! I ara què? 

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

Com acaba aquesta història? El millor fi nal i la il·lustració 
més esbojarrada tenen premi! Envia’ns la teva proposta a 

hola@revistanamaka.com abans del 14 de maig. Podràs guanyar 
aquest superestoig MILAN! 
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La Maia és una abella recol·lectora! Sobrevola els camps de flors buscant pol·len. Quan 
el troba, torna cap al seu rusc i l’entrega a les abelles obreres més joves, que són les 
encarregades de transformar el pol·len en mel. Però sortir del rusc no és gens fàcil, 

sembla un laberint! L’ajudes? Utilitza les obertures de les cel·les per trobar la sortida.

Il·lustrat per Bernat Muntés12
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El doctor Cugat està preocupat perquè no sap què li passa al Pau (pàgs. 4 i 5), diu que les 
seves plaquetes i els seus glòbuls blancs i vermells estan molt juganers, però, i tu?, saps 

quina funció fan aquestes cèl·lules que corren per la nostra sang? 

Tots els éssers vius estem formats per cèl·lules, són la base de la vida! Són tan petites que només 
es poden veure amb el microscopi, tenen moltes formes diferents i són mooolt treballadores.

En realitat, al Pau no li passa res! La primavera l’afecta més que a d’altres persones. Durant aquesta 
estació, el sol llueix més, s’allarguen els dies i el nostre cos reacciona a tanta llum. És l’època de 
l’any en què tot floreix, i nosaltres també! Estem més actius, tenim ganes de fer més coses i, és clar, 
de tant en tant se’ns en va el cap!! 

Són les cèl·lules més nombroses de la sang i 
fan una feina molt important: s’encarreguen 
de transportar l’oxigen per tot el cos! A més, 
són de color vermell, per això la nostra sang 
no és blava com la dels prínceps dels contes, 

sinó vermella!

Aquestes cèl·lules són molt guerreres! 
Sí, sí, com ho llegeixes. Estan preparades per tota 

mena de batalles, perquè ens defensen de les 
infeccions. Quan les persones estem malaltes, els 

glòbuls blancs ens ajuden a recuperar-nos! 

Les plaquetes són molt especials, perquè, 
de fet, no són cèl·lules, sinó trossos de 

cèl·lules, i els encanta apilonar-se! Quan et 
fas un tall, s’ajunten i formen un tap perquè 
la sang deixi de sortir i es comenci a formar 

una crosteta. 
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Ja fa mesos que Sant Jordi i la princesa viuen junts al castell, però ella troba a 
faltar la mirada càndida del drac, la seva pell rugosa i l’escalfor del seu alè quan 

li llegia llibres. Mentre que Sant Jordi és molt feliç, la princesa està cada cop 
més trista. No entén per què les princeses sempre s’han de casar i viure felices i 
menjar anissos… Per això, està decidida a escriure una carta al drac i demanar-li 

que l’ajudi a alliberar-se de l’amor que l’empresona. 
Dones un cop de mà a la princesa?

La carta més original, divertida i enginyosa guanyarà un lot de llibres. No badis! 
Tens temps fins el 14 de maig. Envia’ns la teva carta a: hola@revistanamaka.com.
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Al drac li encanta devorar llibres i a la princesa que el drac els hi 
llegeixi! Per això li hem demanat al drac que faci la selecció dels llibres 
que guanyarà la persona que ens enviï la carta més original i divertida! 

Els meus veïns pirates
Autor: Jonny Duddle
Editorial: Edicions del 
Pirata

Per què l’art és ple de 
gent despullada? 
Autor: Susie Hodge
Editorial: Librooks 

Hola, natura
Autora: Nina Chakrabarti
Editorial: Coco Books

Quadernet d’escriptura 
divertida 
Escriptor: El Hematocrítico
Il·lustradora: Olga Capdevila
Editorial: Blackie Books 

S’ha acabat comptar les 
paraules d’una redacció per 

poder sortir corrents al pati o 
badallar mentre expliques què 
vols ser de gran. Flipa amb les 

propostes tan esbojarradament 
namakianes d’aquest llibre! El 
millor entrenament per ser un 

gran escriptor! 

Tant si alguna vegada t’has fet 
aquesta pregunta com si no, 
aquest llibre t’atraparà. Cada 

pregunta et durà a una de nova 
i et guiarà pels passadissos del 
millor museu del món! T’espera 
una aventura plena de colors, 

formes i moltíssimes curiositats! 

T’imagines poder jugar 
dalt d’un vaixell pirata? I 
veure des del llit com el 
reparen? Ah! I que entre 
ells hi hagi un nen de la 

teva mateixa edat? Si ho 
vols viure, fes-ho de la mà 
de la Matilda i prepara’t, 
perquè no tothom vol 
uns pirates per veïns. 

Avorrits!!

Vols aprendre a distingir una 
planta d’una altra? Vols saber per 
què els cargols són tan bavosos? 

Troba la resposta a aquestes 
preguntes en aquest superllibre! 
Pinta, dibuixa i esbrina un munt 

de coses sobre la vegetació i els 
animalons que ens envolten.

15
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T’has preguntat alguna vegada per què els ocells canten 
tant a la primavera? El bon temps i la llum del sol 

animen els ocells a buscar parella. L’amor és el motor de 
la vida, i ells ho tenen claríssim. L’amor els alegra el cor 
i avui una colla ocellera ha organitzat un concert molt 

boig per celebrar-ho. Cantants i músics d’arreu del bosc 
han decidit trobar-se a les branques d’aquest arbre, 

creus que trobaran l’amor entre cançó i cançó? 



19Il·lustrat per Lirios Bou 17
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La Violeta té moltíssima feina avui, mira-la com rega les plantes a dues 
mans… Ui, el gat ha quedat ben mullat, pobreeet! Creus que podrà entregar 

tots els encàrrecs o la petita Rosa li haurà de donar un cop de mà?

Il·lustrat per Ro Ledesma18
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Caseta d’ocells
Què et semblaria que els ocells rockers (pàgs. 16 i 17) et despertessin cada 
matí amb un concert dels seus? A Namaka t’ho posem fàcil per convidar-los a 
actuar al teu balcó o al pati de casa.

Marca un cercle al centre del 
cartró de llet i talla’l amb el cúter. 

Ja tens la porteta de la casa!! 

A sota de l’entrada, fes un tall 
en forma d’X amb el cúter i en-

caixa-hi una branqueta. 

Posa una mica de cola blanca al 
cartró i comença a enrotllar-hi el 

cordill.

Quan ja tinguis tot el cartró em-
bolicat amb cordill, torna a tallar 

la porteta. Pot ser que et costi 
una mica! Ànims!!

Ara només et falta posar una 
teulada a la caseta: enganxa els 

branquillons.

Et recomanem que rentis bé el cartró de llet si no vols que 

acabi fent pudor. 

Amb el cúter, talla el tap del cartró de llet. 

Demana ajuda a una persona gran per fer servir el cúter. 

Pots embolicar el cartró de llet amb cordills de diferents colors. 

Posa una mica de menjar d’ocell a dins de la caseta i penja-la al balcó o al pati de casa.

1

4

2

5

3

Un cartró de llet (dels més allargats),cola blanca, tisores, cúter, branquillons, retolador i cordill.

En col·laboració amb totnens
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Abans de néixer
Il·lustrat per Carolina T. Godina

El fetus creix a l’interior de l’úter de la mare, una mena de forn on, durant 9 mesos, 
es cuina a foc lent el futur nadó. La mare i el fetus estan units pel cordó umbilical, 
un tub a través del qual li arriba tot allò necessari per créixer. Sabies que durant 
l’embaràs el fetus està flotant en un líquid i que, a més a més, se’l menja? Doncs sí! 
I quina cara posaràs quan et diguem que aquest líquid té diferents sabors segons 
allò que hagi menjat la mare? Segur que quan eres un fetus estaves desitjant que la 
mare mengés una mica de xocolata!! Oi que sí?
Amb el pas dels mesos, el nen o la nena es fa cada vegada més gran. Ja pot obrir 
els ulls, llepar-se el dit, escoltar sorolls de l’exterior, fer pipí, tenir singlot i, fins i tot, 
badallar. Els pulmons ja estan a punt! És hora de sortir i veure món!

La primavera ho capgira tot. Molts animals neixen durant aquesta estació. Les cries 
arriben a aquest món gaudint de temperatures més suaus i no han de patir el fred 
de l’hivern. Però… què passa abans de néixer? Descobreix un munt de curiositats 

sorprenents mentre observes com viuen diferents fetus a la panxa de les seves mares! 

20
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En el cas de les rates, el període de gestació és de només 22 dies. No 
arriba ni tan sols a un mes! Però, malgrat aquest temps tan curt, les rates es 
desenvolupen i es preparen per sortir a l’exterior. Ah! I cada mare pot tenir 
fins a 12 cries en un sol part! Imagina la quantitat de fills que poden arribar a 
tenir al llarg de la seva vida!

Els elefants, les rates o els humans són 
mamífers i, per tant, totes les gestacions 
s’assemblen. Però hi ha diferències: els 
elefants estan més de 600 dies a la panxa 
de la mare! Gairebé dos anys sencers! 
T’imagines? Pocs animals passen tant de 
temps a la panxa de la seva mare. El més 
curiós de tot és que, quan neix, una cria 
d’elefant pot arribar a pesar més de 100 
kilos!

21



Cric-cric…, de dia calla. 
Cric-cric…, canta de nit.

Sembla que té una veuassa
i no és pas més gran que un dit.

Entre els matolls de la plaça, 
sota una fulla, arraulit, 
ara que el dia s’acaba

ens fa un concert ben bonic. 
Xerric i xerric, no para, 

mentre el món està adormit. 

Però aquesta cantarella
que tants cops haureu sentit

no li surt pas de la boca, 
no és la veu del fons del pit. 

La fa fregant dues ales. 

A l’ampit, a les escales, 
al terra o sobre l’estora,

i si el sents molt a la vora…,
potser és a sota el teu llit! 

Àlex Miralles
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Has guanyat un 
kit per crear, jugar, descobrir i aprendre 

de Kreiva Box!

Enhorabona,

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. La Gina era una ovelleta 
molt petita, però tenia un problema molt gros: no podia dormir. Un dia, la Llaneta, 
l’ovella més vella i més sàvia de totes, li va dir que coneixia un truc que feien servir 
els humans per dormir. «Sabies que els humans compten ovelles abans d’anar a 
dormir? 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…

Així acabava el conte que et vam explicar a la Namaka 5, te’n recordes? Hem rebut 
un munt de finals per la història i il·lustracions mooolt esbojarrades!! Mira, mira!! 

De sobte, la Gina es va trobar en un… mon plé de imaginació i diversió, resulta que 
estava en un somni! Per fi! Resulta que a la Gina li encaaaaaaanten les sirenes. El 
seu somni era coneixer una sirena i això és exactament lo que va somiar! La Gina 
quan es va despertar li va explicar a totes les ovelles i sobretot a la Llaneta i com 
diu tothom els somnis sempre es fan realitat. 
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M’agrada estudiar. Tinc un màster de Geografia Marciana, una tesi titulada 
Unicorns a Catalunya i una llicenciatura de Fisioteràpia per Dracs. També tinc 
un doctorat d’Encanteris de Fades. Sí, soc una fada doctorada, i no va ser 
gens fàcil aconseguir-ho, perquè, per ser-ho, s’ha d’aprovar l’examen final de 
l’assignatura més difícil de totes: Concessió de Desitjos. 

Per concedir un desig, el primer que s’ha de fer és triar bé qui vols que el 
demani. Les fades estem obligades a fer realitat qualsevol cosa, i això pot ser 
perillós. Així doncs, per fer la prova, em vaig fixar en un noiet que cada dia, a 
les hores de l’escola, vagava pels carrers amb el cap cot. Em va semblar que li 
aniria bé una mica de sort, així que li vaig dir que era una fada i que li donava 
una única oportunitat per demanar un desig. El noi, que es deia Pep però tots 
li deien Pepino, no es va sorprendre massa i després d’una estona em va dir: 
«Vull una moto que faci soroll». Gairebé em desmaio! Aquesta no és la mena de 
desitjos que concedim les fades! Mai aprovaria l’assignatura amb un desig com 
aquest… Però una fada és una fada, i vaig haver de fer-lo realitat. 

En Pepino anava amunt i avall amb la seva moto sorollosa. Despertava als 
nadons que acabaven d’adormir-se i a la gent que feia la migdiada; molestava 
als xafarders, que ja no podien assabentar-se de les converses dels altres, i 
també als que volien veure la tele, perquè només se sentia en Pepino amb la 
seva moto. Tothom estava malhumorat per culpa d’aquell soroll. Quin desastre!

Vaig decidir donar-li una segona oportunitat (les fades sempre diem que només 
n’hi ha una, però no és veritat) i vaig preguntar-li si volia demanar un altre desig. 
Aquesta vegada en Pepino ho tenia molt clar: «Una moto que faci més soroll!», 
va dir entusiasmat. Em vaig quedar de pedra. Estava a punt de concedir-li el 
desig quan, de cop, vaig tenir una idea genial! «Molt bé, aquí la tens!», vaig dir 
amb to triomfant. 

Quan en Pepino va engegar la moto, enlloc del molest brum-brum, feia un 
agradable piu-piu. I, en accelerar, la moto feia xxxt i deixava darrere seu el 
so tranquil i relaxant del vent entre les branques dels arbres, del cant de les 
orenetes, de la remor de l’aigua corrent sobre les pedres del riu i el rastre de 
rialles dels nens. Ara, del tub d’escapament no en sortia fum, sinó un perfum de 
flors que feia que la gent tingués sempre les finestres obertes. Ara, en Pepino 
sempre era benvingut, perquè amb la seva moto tan original havia portat de 
cop la primavera al poble. 

Sí, sí, així és com vaig aconseguir ser una fada doctorada. I tu? Tens un desig?

Escrit per Dora Cantero
Il·lustrat per Laufer
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En el moment de bufar les 
espelmes, sempre penses 
en començar una batalla 

de pastissos.

Paraigua? Bah… 
T’arremangues els 

pantalons i comences 
a saltar de bassal en 
bassal. Això sí que és 

llibertat!! 

Només cauen quatre 
gotes… A tu el que 
t’agraden són les 

tempestes. Comences 
a cantar ben fort fins 
que et fa mal el coll!

Tens un truc que 
sempre funciona! 
Puges dalt d’una 
cadira i d’un salt 

fas el Tarzan d’una 
cortina a l’altra del 

menjador. 

Et poses darrera del 
teu germà petit i el 
comences a imitar. 

No ho suporta i 
ben aviat es posa a 
plorar. I… silenci!!!

T’encantaria omplir 
els globus amb suc 
de poma per dir que 
estan plens de pipí. 

Si poguessis, 
començaries una guerra 

de bombardes de farina al 
mig de la classe de mates.

No pots fer-hi res, 
t’encanta fer bromes 

i prendre el pèl al 
personal. Algunes 

vegades molestes, però 
d’altres els deixes a tots 

amb la boca oberta! 

T’agrada estar a l’aire 
lliure i córrer pel camp i 
t’encanta sentir els crits 

dels teus fans. Però estàs 
segur que no són crits de 

queixa? 

T’encanta grimpar pels 
arbres i el desordre. A 
casa sempre et renyen 

per saltar al llit, però, és 
clar, no entenen que tens 
ànima de saltimbanqui! 

Fa estona que plou i no 
portes paraigua, què fas?

Estàs en un dinar familiar i 
tothom crida, què fas?

Cert Fals
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El que més t’agrada llençar són… 
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Estàs a classe i t’avorreixes una mica. Agafes una llibreta quadriculada i 
comences a dibuixar sanefes. Però, si t’enxampen, et caurà una esbroncada ben 

grossa! A Namaka sabem que aquest tipus d’il·lustracions amb quadradets et 

relaxen, et diverteixen i et transporten a un altre món. Per això et mostrem els 
dibuixos més originals utilitzant aquesta tècnica. T’hi apuntes? 
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La Violeta està esgotada de tant repartir rams i regar les 
plantes (pàg. 18), acaba d’arribar a casa i s’ha escarxofat al sofà 

davant d’un suc de poma i d’un pot ple de galetes. 
Les vols provar? 

UNA DE

GALETES! 

Ingredients: 

Preparació:

150 g de 
mantega

1 ou
100 g de 

sucre 
ll ustre

Un polsim 
de sal300 g 

de farina

Escalfa una mica la mantega fi ns 

que sembli una pomada i posa-la 

en un bol. 

Amb un colador, fes caure-hi al 

damunt una pluja de sucre ll ustre. 

Barreja-ho amb un batedor de mà. 

Il·lustrat per David M. Espejo 
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Consells:

Afegeix-hi un polsim de sal i l’ou i 

barreja-ho amb una espàtula.

Amb el colador, aboca la farina al 

bol i barreja-ho amb les mans. Te 

les has rentat abans, oi?

Damunt d’un paper de forn, aplana 
una boleta de massa amb l’ajuda 
del corró.  

Amb motlles de diferents formes 
fes les galetes i cou-les al forn 
entre 10 i 12 minuts a 180º.
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Per aconseguir que la mantega sembli una pomada, deixa-la una estona abans fora 
de la nevera. 
Si quan aplanes la massa veus que està molt tova, deixa-la una estona a la nevera.  
Abans d’enfornar les galetes, pots fer-hi dibuixos amb un escuradents o una forquilla. 
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Il·lustrat per Alba Ortega
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En Bartomeu és una mica ruc. No respecta la natura i pensa que les seves accions 
no tenen conseqüències. Dona una ullada a la pàgina de la dreta i descobriràs qui-

nes coses no s’han de fer, nosaltres t’expliquem el perquè!

No és gaire bona idea molestar els animals amb els que et creues. Estàs 
envaint el seu hàbitat i els pots posar molt nerviosos. Es mereixen un 
respecte, Bartomeu!

Si jugues amb foc et pixaràs al llit. ;) I provocaràs un incendi! El foc és 
molt difícil de controlar i pots fer-la molt grossa. Bartomeu, pensa en 
tots els animals, plantes i arbres!

En Bartomeu encara no sap que si enterres brossa al bosc, trigarà molts 
anys a descompondre’s. Bartomeu, emporta’t la brossa a casa i llença-la 
al contenidor que toca, sisplau!

Rentar els plats amb sabó al riu? No! Els detergents contaminen l’aigua 
on viuen un munt de peixos i altres animalons!



3331



34

40€

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 

Les 12 diferències
Troba lletresLaberint
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                         és una revista lúdica i 
trepidant que fomenta la lectura 

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

i recomanada per explicar als més petits.

www.revistanamaka.com
DL B 4294-2017


