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Troba la teva Namaka en versió digital a:

És estiu, fa calor i tens moltes ganes d’estar 
a la fresca… A Namaka t’ho posem molt fàcil i 
et convidem a visitar totes les illes que prota-
gonitzen les nostres pàgines!! T’agrada agafar 
la motxilla (o la barca) i recórrer el món? Te-
nim per tu la millor ruta de totes!! Vols perdre’t 
per les illes més màgiques de la història? Ajuda 
a la Tula a descobrir què hi fa un os polar en 
una illa deserta! Busques calma i tranquil·litat? 
Descobreix les últimes novetats del mercat per 
aïllar-te del soroll i dels petons llefiscosos! O, si 
ho prefereixes, pots acompanyar la tia Marisa 
a Mallorca o viatjar a illes que només estan ha-
bitades per animals!

Ja ho veus, tens entre les teves mans una Na-
maka repleta de propostes, contes i concursos 
fantàstics!! Aquest estiu viatja amb Namaka 
sense moure’t del sofà o de l’hamaca de la 
platja. I, no, no t’oblidis d’enviar-nos alguna 
foto mentre llegeixes la revista més divertida i 
salvatge!! Envia’ns-la a hola@revistanamaka.com 
o penja-la a les xarxes socials amb l’etiqueta 
#estiuambnamaka.

Bona lectura!

Agost - setembre

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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Fa uns dies, els nostres superherois van rebre una carta misteriosa. El senyor Locke els 
convidava a passar unes vacances diferents, però els posava una condició: no sabrien on 
anirien fins arribar al lloc. I ells van acceptar la proposta sense pensar-s’ho, és clar que no 

sabien que haurien de practicar tècniques de supervivència.

La Marta sap que cal tenir un refugi 
per protegir-se del fred, les bèsties 
i la pluja. Per això ha començat a 
construir un cobert aprofitant el 
tronc d’un arbre. En sap molt, oi?

La Gina vol trobar aigua i, com que 
no es vol perdre, està estripant uns 
pantalons per anar marcant el camí 

que farà. A més, ja ha trobat uns 
quants cocos plens d’aigua.

Qui aconseguirà fer foc abans, la 
Lia o en Marc? El necessiten per 

poder estar ben calentons aquesta 
nit i protegir-se dels animals de l’illa. 

Ànims, que ja ho teniu!!

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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A en Ramon li agrada el silenci i la solitud, per això marxa de vacances a una illa 
tropical poc coneguda a la recerca de pau i calma. Quan aterra a l’illa i surt per 
la porta de l’avió només pot pensar en les ganes que té d’estirar-se a la sorra i 
contemplar l’horitzó. Està tan distret amb els seus pensaments que gairebé no veu 
que la banda de música li dona la benvinguda a sota d’una enorme pancarta on, 
escrit amb lletres brillants, es pot llegir: «Visca en Ramon, el passatger un milió!». Una 
hostessa li entrega somrient un ram de flors: «Enhorabona! És el passatger un milió 
de la companyia Volavola! Per celebrar-ho, li hem organitzat tot el viatge perquè 
no s’hagi d’amoïnar per res». Els pilots l’abracen, un cambrer destapa ampolles de 
cava i tothom pica de mans cridant: «Ra-mon, Ra-mon!». 

Un lluent cotxe descapotable el porta a un hotel de vuit estrelles on una multitud 
de periodistes li fan fotos i preguntes que en Ramon no sap contestar. Després li 
toca esmorzar amb l’Associació d’Amics de les Aranyes, fer el vermut amb el Club 
de Buscadors de Petxines, inaugurar un festival de perruqueria canina i fer de jurat 
en un concurs de croquetes d’algues. Però en Ramon només vol estar sol, ajeure’s 
a la sorra, mirar l’horitzó i gaudir del silenci.

Més tard, dinant amb el grup de vòlei platja de jubilades, nota que algú li estira els 
pantalons. Una nena el mira seriosament i li diu: «Ramon Ramonet, si vols estar sol 
solet, tira’t un pet». La nena surt corrent i ell pensa: «Aquesta és la meva!». Demana 
sopa de llenties, amanida de mongetes i pastís de faves amb bledes i espera que 
aquesta combinació explosiva faci efecte. 

Pffffff… En Ramon és un home silenciós fins i tot a l’hora de tirar-se pets, per 
això al principi ningú sap qui ha estat el culpable d’aquella pudor horrorosa. Les 
sospites recauen en la capitana de l’equip de vòlei platja, que no sap aguantar-
se els pets, però la senyora diu: «Bufa! Això no és un pet, sinó una llufa! Jo no he 
sigut!». Llavors, els de l’Associació de Buscadors de Tòfones deixen anar els gossos 
tofoners, coneguts per tenir un olfacte extraordinari, perquè descobreixin l’origen 
d’aquella ferum. I vet aquí que de cop en Ramon es veu envoltat de gossos que li 
borden i que, enlloc de «bup-bup», fan «ecs-ecs!!» perquè fa tanta pudor que ni el 
volen mossegar.  

Però el passatger un milió riu. Riu amb totes les seves forces, i mentre riu es tira més 
pets i va creant un núvol gasós i pudent que l’envolta. A poc a poc es va quedant 
sol, aïllat, com una illa dins d’una illa. Ara per fi pot estirar-se a la sorra i contemplar 
l’horitzó en silenci. Només ell i els seus pets, amb el mar i el sol. De lluny una nena
li pica l’ullet mentre fa castells de sorra. «Tenia raó —pensa en Ramon—, en realitat 
és molt senzill: si vols estar sol solet…, tira’t un pet!».

Escrit per Dora Cantero
Il·lustrat per Lirios Bou
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Amb l’ajuda de les pistes, troba les lletres que falten i completa aquests 
mots encreuats. Te’n donem algunes perquè et sigui més fàcil d’omplir! 

Cadascuna de les paraules ha sortit alguna vegada a la revista.

8

HORITZONTALS: 

1. Període de temps que aprofites per descansar, viatjar i llegir Namaka.  
2. Protagonista canina i somiadora de la «Història per completar» —al revés—.
3. Normalment, muntanya que escup cendra, foc i d’altres materials perillosos. 
4. Postres delicioses fetes amb clares d’ou i sucre. 
5. Fruit pelut del que es pot extreure aigua.

VERTICALS:

6. Persona que es dedicava a capturar vaixells i tot el que portaven.  
7.  Instrument que pots utilitzar per fer foc si tens molta paciència.  
8. Persona a qui li agrada descobrir nous territoris i viure aventures.
9. Tros de terra envoltat d’aigua per tots els costats.
10. Pila d’objectes preciosos que a vegades es guarden en un cofre.  
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Si estàs pensant en unes vacances realment diferents o si vols conèixer 
éssers d’altres mons i visitar illes màgiques, no et perdis aquesta fantàstica ruta! 

Descobreix qui s’amaga al País de Mai Més o què hi ha sota l’illa de Laputa. 
Fes les maletes, marxem de vacances a fer d’exploradors!

Per arribar-hi hauràs de volar alt: 
quan passis el segon estel, gira a la 
dreta i, quan comenci a sortir el sol, 
et trobaràs amb el País de Mai Més. 
Això sí, només podràs volar-hi si 
aconsegueixes una mica de pols de 
fades. Aterra a aquesta illa màgica i 
et presentarem en Peter Pan i els nens 
perduts i, si en tens ganes, podràs 
lluitar amb els pirates perversos. La 
diversió està assegurada!

Si vols viure una aventura de pira-
tes, aquesta és la teva illa. Acon-
segueix el mapa del tresor que el 
pirata Billy Bones té amagat a la 
fonda del jove Jim Hawkins. Busca 
una tripulació, convida-hi en Jim (és 
dels bons!), lloga un vaixell i posa el 
rumb cap a l’illa del Tresor. Però ves 
amb compte que no et traeixin! El 
cuiner del vaixell és un antic pirata i 
t’ha utilitzat per arribar al seu des-
tí… Ell també vol el tresor! 

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Polifem és un gegant amb un sol ull, 
un ciclop. Ja fa uns anyets, Polifem 
va capturar Ulisses. El ciclop li va 
preguntar com es deia i Ulisses 
li va contestar: «Ningú». Quan el 
ciclop dormia plàcidament, Ulisses 
va clavar-li una estaca a l’ull i el 
va deixar cec. «Ningú m’ha deixat 
cec», cridava Polifem. La resta de 
ciclops no entenien res i Ulisses va 
poder fugir. Ja ho saps, utilitza la 
imaginació si la teva estada a l’illa 
dels Ciclops es complica!

Benvingut a l’illa imaginària Laputa. Un 
indret estrany, amb un nom estrany i que 
no trabaràs mai al mateix lloc. «Per què?», 
et preguntaràs… Doncs perquè flota a l’aire 
gràcies a un imant gegant que hi ha a la base 
de l’illa. Els seus habitants, uns enamorats 
de les matemàtiques i la música, la mouen 
constantment per anar d’un lloc a un altre. Si 
tens ganes de fer-hi un tomb, recorda baixar 
de l’illa al mateix lloc on hi vas pujar! 

11



La Tula té quatre potes, quatre taques marrons al llom i quatre pèls al bigoti. Viu 
com una reina en un pis compartit amb dos humans. Dorm, menja, passeja i juga. 
I així cada dia. Però quan cau la nit i el pis és fosc i tothom dorm, la Tula es fa una 
boleta al seu llit i comença a somiar. Aquesta nit el seu destí és una illa deserta 
d’aigües transparents i amb palmeres plenes de cocos. «Això és vida!», pensa. 

Mentre la Tula juga amb les onades, s’escolta un soroll molt fort. Patapuuum!! La 
Tula, espantada, es posa una de les potetes per sobre dels ulls per fer de visera i 
descobreix un vaixell pirata encallat a la sorra. Surt corrents. Les orelles li volen i 
la bava li surt disparada entre les dents. De cop i volta es troba amb un os polar 
sortint del vaixell, sembla perdut i una mica espantat. Al vaixell no hi ha ningú més! 
«Un os polar en una illa deserta? —es pregunta la Tula—. Què hi fa aquí? Qui l’ha 
portat?». 

La Tula sap que els somnis misteriosos s’han de resoldre abans d’obrir els ulls al 
matí. Si no, et passes tot el dia pensant-hi… «Com hauria acabat el somni si no 
m’hagués despertat?». Per això necessitem la teva ajuda. 

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Fabiola Correas
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 Il·lustrat i escrit per: 

Què hi fa un os polar en una illa deserta? Ajuda a la Tula a 
esbrinar-ho i així podrà despertar-se! El millor final i la il·lustració 

més esbojarrada tenen premi! Envia’ns la teva proposta a 
hola@revistanamaka.com abans del 10 de setembre i guanya 

aquest estoig i aquesta motxilla MILAN!! 
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A la Namaka núm. 7 us vam proposar un repte: escriure una conversa telefònica entre un 
astronauta que està en una missió a l’espai i la seva mare, que està a la Terra. Enhorabona, 

Sandra García i Arnau Matamala, sou uns cracs i les vostres trucades són molt originals!

A Namaka tenim molta sort, perquè els nostres lectors ens ajuden a acabar 
les històries sense final! Recordes la història titulada Star Man?

Ben aviat rebreu a casa un Quadernet d’escriptura divertida de Blackie 
Books! Enhorabona i moltíssimes gràcies per totes les vostres propostes! 

Enhorabona, Júlia Alaña! 
El teu final i la teva il·lustració 

són xulíssims!! Mira, has guanyat 
aquesta motxilla de MILAN! 

L’Èric feia 100 dies que viatjava per l’espai. Tenia una missió important, recol·lectar estels marcians 
i portar-los a la Terra. Quan va decidir que ja n’havia recollit prou, es va adonar que el planeta 
vermell s’havia quedat a les fosques. No el volia deixar a la penombra, com s’ho podia fer? 

«L’Èric, amb l’ajuda dels marcians i els alienígenes, i 
amb la imaginació i la creativitat, va construir estels. 
Així doncs, va deixar els estels originals a Mart i 
els que no eren de veritat, és a dir, els que ell havia 
construït, se’ls va emportar a la Terra. Així, la gent va 
poder veure que amb la imaginació i la creativitat es 
poden fer moltes coses.»

Conversa de la Sandra García Conversa de l’Arnau Matamala 

ASTRONAUTA: Hola, mama, què vols? Que 
no veus que estic treballant?
MARE: Ai, fill meu, com estàs? Em trobes a 
faltar? 
ASTRONAUTA: Mama, per què ets tan 
pesada? 
MARE: Ja menges bé? T’han arribat els 
meus macarrons? 
ASTRONAUTA: M’has enviat macarrons? I 
com vols que el carter vingui fins aquí? 
MARE: Els he lligat en uns globus! 
ASTRONAUTA: Què? Mama…, perdona…, 
no et sento bé… 
 

ASTRONAUTA: Hola, mama, què vols? Que no 
veus que estic treballant?
MARE: Ai, fill meu, com estàs? Em trobes a 
faltar? 
ATRONAUTA: Moooooolt!! 
MARE: Sí? N’estàs segur? 
ASTRONAUTA: Sí, mama. Em costa molt 
adormir-me sense els teus contes de bona 
nit… 
MARE: Fill meu, no em diguis això, que ploraré.
ASTRONAUTA: Mama… 
MARE: Què? 
ASTRONAUTA: Explica’m un conte… 

14



Ja tens les maletes preparades pel gran viatge de l’estiu? 
Marxes a una illa deserta i necessites carregar la bossa de llibres? 
Nosaltres t’ajudem!! Aquí tens unes quantes recomanacions per 

passar unes vacances d’allò més entretingudes!

L’illa de Hoakes. Una engi-
nyosa aventura d’enigmes
Autor: Ian Friel
Il·lustradora: Helen Friel 
Editorial: Blume

Herbari
Autora: Adrienne Barman 
Editorial: Libros del Zorro Rojo 

Narval, unicorn marí 
Autor: Ben Clanton
Editorial: Juventut 

L’illa de Paidonèsia
Autor: Oriol Canosa
Il·lustrador: Gabriel 
Salvadó
Editorial: La Galera

En Nicolau no tenia a mà la 
Palmpeixera (pàg. 16), per això, 
cansat d’escoltar les discussions 
entre els seus pares, va decidir 
marxar a una illa deserta. I el 

que allà va crear és sorprenent 
i fascinant! Descobreix l’illa de 

Paidonèsia, l’illa governada 
per nens!!

Els Superherois ja tenen 
foc, refugi i aigua, però 

els falta menjar… (pàg. 3). 
I si aquella planta d’allà és 

comestible? Però i si és 
verinosa? Necessiten aquest 
llibre!! Endinsa’t al món de les 
plantes, atreveix-te a distingir-

les i descobreix-ne un munt 
de curiositats! 

D’illes habitades per 
animals n’hi ha unes 

quantes (pàg. 29), però 
en aquesta illa hi trobaràs 
bestioles molt xerraires. 
Escolta-les amb molta 

atenció, perquè t’ajudaran 
a resoldre els enigmes i a 

descobrir què hi ha darrere 
de la misteriosa desaparició 

de l’Henry Hoakes.

Si estàs en una illa deserta, 
en una platja solitària o a la 
piscina, t’encantarà rebre la 
visita d’en Narval i la Medu, 
que, per cert, pots fer a la 

secció de manualitats 
(pàg. 19). Corre a la llibreria 
i prepara’t per riure i passar 
una bona estona amb ells! 
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En Nin és un llop de mar dels d’abans, és un crac fent nusos mariners, pescant, 
rescatant tortugues enredades a les xarxes i coneix totes les cançons de mariners. 

Avui li han encarregat que encengui el far, però a ell això de trepitjar terra ferma no 
li agrada massa. L’ajudes a trobar al camí fins al capdamunt del far?

Il·lustrat per Bernat Muntés1616
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A vista d’ocell, els terrats de les ciutats semblen illes en un mar d’asfalt. Quan arriba 
l’estiu, s’omplen de petits habitants que intenten fugir com poden de la calor. A 

Vilamullada del Mar, els terrats són un anar i venir de persones que tenen remeis 
d’allò més curiosos per combatre la xafogor. 

Quan vam arribar a Vilamullada del Mar ens van sorprendre dues coses: la primera, que 
no tenia mar, i la segona, que no hi havia cases, tot eren blocs d’edificis. Els pares van 
llogar-hi un apartament i, tan bon punt vam entrar-hi, ens va rebre la portera i ens va 
allargar el «Programa veïnal» de la setmana. Vam flipar moltíssim!! 

A Vilamullada no tenien platja, però tampoc la necessitaven! Tothom podia passejar-se 
lliurament pels terrats de la ciutat i a cada terrat s’organitzaven un munt d’activitats per 
estar ben fresquets. Els dilluns, dimecres i divendres, el terrat de l’Edifici Maragda es 
convertia en una biblioteca: hi feien contacontes, clubs de lectura i recitals de poesia. 
L’Edifici Triangular era el preferit dels surfistes perquè hi havia instal·lades dutxes i hi 
podien acampar després de practicar pàdel surf a les banyeres de l’Edifici del Vent. 

El meu terrat preferit era el Bomberí. A primera hora, el so de les sirenes recorria els 
carrers de Vilamullada i la gent es reunia als voltants de l’edifici per veure els bombers 
instal·lant el camió i estirant l’escala fins al terrat. Llavors començava la festa!!! El cap 
dels bombers pujava al capdamunt de l’escala, encenia la mànega i l’escuma ho omplia 
tot… Quines vacances més xules que passàvem a Vilamullada del Mar!! 

Il·lustrat per Laufer
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Hi ha dies que preferiries no haver-te despertat? Estàs fins als nassos que hi hagi 
crits al teu voltant? No saps com tirar endavant amb alguna situació? No et sentis 
malament, algunes vegades tothom necessita aïllar-se una estona i prendre l’aire, 

per això et presentem les últimes novetats del mercat per aconseguir-ho.

Hi ha dues coses que no suportes: les esgarrinxa-
des quan fas una travessa amb el CAU i dormir al 
terra. Quan s’acosta el mes de juliol, comences a 
empescar-te-les totes per no anar-hi. Tant s’hi val 
que ploris o que t’inventis mals de panxa, a casa 
sempre t’hi fan anar. 
Si vols protegir-te de les caigudes i tenir el millor 
dels matalassos, aconsegueix el vestit BOMBO-
LLETA DE MUNTANYA. Utilitzem teixits d’últi-
ma tecnologia i et garantim que aniràs a l’última 
moda i no t’hauràs de preocupar mai més per les 
ferides!! 
Truca’ns ara i aconsegueix el lot de confecció del 
vestit BOMBOLLETA DE MUNTANYA. La como-
ditat i la moda mai no havien anat tant de la mà!!

Estàs cansat dels crits de la 
teva germana? Sembles un 
volcà a punt d’expulsar ràbia? 
Tenim la solució! Necessites 
la PALMPEIXERA!! Col·loca’t 
la peixera al cap, encén els 
auriculars i viatja a la millor illa 
del Mediterrani!! 
Els especialistes recomanen 
utilitzar la PALMPEIXERA com 
a mínim un cop al dia. Vuit 
de cada deu nens que l’han 
utilitzada asseguren que estan 
menys estressats i que els seus 
pares ja no els criden l’atenció 
tant com abans. 

Si vols que els teus fills tinguin una 
bona relació, juguin sense cridar-se 
i dormin com angelets, compra’ls la 
PALMPEIXERA! Aprofita l’oferta; 
et regalem un llibre de cuina amb 
els cent millors còctels per famílies 
en harmonia! 

18

Il·lustrat per Marina Hernández
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Com t’agradaria poder ser 
invisible durant una estona! 
Així segur que no hauries 
d’aguantar gent pesada i 
et podries moure amb total 
llibertat durant les aglome-
racions de la festa major. 
Ah!!, i, a més, seria ideal per 
fer entremaliadures sense 
ser vist… 

Calça’t les ZERO’S BOOTS 
i coneix la llibertat de no 
ser ningú!! Les tenim en 
tots els números i en tots 
els models, escull les te-
ves botes preferides a la 
nostra pàgina web i te les 
portarem a casa en un mo-
ment. 
Si ho vols, combina les te-
ves ZERO’S BOOTS amb 

les ulleres ZERO’S SUN 
i atreveix-te a veure el 
món com mai l’havies vist 
abans. Descobriràs que 
el teu voltant és ple de 
fantasmes i d’animals mi-
croscòpics!! 

 

L’oncle Amadeu et fa petons llefiscosos, 
la Marteta, la teva cosina petita, gaudeix 
enganxant-te mocs a la samarreta i l’altre cosí, 
en Pau, et fa un placatge cada cop que et 
veu… Impossible gaudir de les trobades en 
família, oi? 
No et preocupis més i protegeix-te amb la 
nostra magnífica i fabulosa PIGHOUSE!! 
Aquesta casa-closca-de-tortuga apro-
fita els avantatges de cadascuna de 
les cases dels tres porquets. La palla 
redueix l’impacte dels cops, la fusta 
dona escalfor i els maons t’aïllaran 
de l’exterior. I tot això sense per-
dre mobilitat!!
Sigues una casa a dins de casa i 
oblida’t dels malsons familiars, 
la PIGHOUSE és la millor de 
les solucions i, atenció!, pots 
decorar-la al teu gust!! 
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Quins hotelets més estupendus, i cadascun en una illa diferent!! Quin luxe 
i quines vacances més entretingudes que es poden passar aquí… Però, 
eps!, sembla que les illes es mouen… Ostres, si són bernats ermitans!! 

Il·lustrat per Ro Ledesma20
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Amigues meduses  
Semblen de goma i algunes tenen colors fantàstics, però aquestes criatures 
marines també provoquen molta picor. Et proposem una manualitat que 
t’ajudarà a fer-te amic o amiga de les meduses. T’atreveixes? 

Talla trossets de paper de seda 
de diferents mides i colors.  

Amb la cola blanca, ves 
enganxat els trossets de paper 

al cul del plat fondo. 

Quan la cola blanca s’hagi assecat, 
decora el plat amb perletes de 

colors i altres materials.   

Talla les cintes de colors de dife-
rents mides. També pots fer tires 
amb bosses o malles de plàstic.

Amb una agulla de llana, fes un 
forat a la base del plat, passa-hi 

un fil i fes-li un nus.

Enganxa les cintes de colors a 
la part interior del plat amb una 

mica de cel·lo. 

No cal que compris plats de plàstic, els 
pots reciclar del vermutet del dissabte.   
 
També pots reciclar altres materials que 
tinguis per casa, tot s’hi val!

Si vols que la teva medusa sigui més 

resistent, envernissa-la! 

1

4

2

5 6

3

Plats fondos de plàstics, cintes de colors, paper de seda, perletes per decorar, cola blanca, cel·lo, estisores, fil iuna agulla de llana

En col·laboració amb totnens

2121
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El Kilauea 
i les illes volcàniques

Il·lustrat per Carolina T. Godina

Sabies que cada dos anys neixen noves illes al món? Les erupcions volcàniques 
en són les responsables, però també t’hem de dir que aquestes illes no duren 
més de dos o tres mesos. La força de les onades les destrueix! 
Les illes volcàniques, com ho és l’arxipèlag de Hawaii, són un conjunt d’illes que 
neixen al voltant de plaques tectòniques, uns grans blocs de roca que formen 
una de les parts més superficials de la Terra. Aquestes plaques, que semblen un 
gran trencaclosques, es mouen i, quan ho fan, apareixen volcans petits. Amb el 
pas dels anys, de milions d’anys, creixen i acaben sortint a la superfície, enmig 
de l’oceà o a terra ferma. 

Agafem un avió i creuem el cel cap a les Hawaii, un 
arxipèlag situat al nord de l’oceà Pacífic. Les illes 

que formen aquest arxipèlag són els cims d’un grup 
de muntanyes submarines que s’han format gràcies 

a l’activitat volcànica de la zona. 
Descobreix, de la mà de la nostra il·lustradora 

Carolina, un munt de curiositats volcàniques. Ves 
amb compte, no et cremis!

ILLES VOLCÀNIQUES
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El Kilauea 
i les illes volcàniques

El Kilauea és un dels volcans més actius del nostre planeta. El trobem a l’illa de 
Haiwaii i ja fa uns mesos que no para d’expulsar lava. De fet, aquest volcà està actiu 
des de l’any 1983 i no ha deixat de donar ensurts als veïns que viuen al seu voltant. 
El seu nom, en hawaià, significa «escopir», i això és, precisament, el que fa: escup 
lava amb moltíssima força. 
Els científics diuen que el Kilauea és un volcà escut. Aquest tipus de volcans es 
formen a partir de capes, capes i més capes de lava. Cada vegada que el Kilauea 
entra en erupció, la lava que llença es queda solidificada a la falda del volcà. Així és 
com el Kilauea ha anat creixent al llarg dels anys. 

Al centre de la Terra fa una calor de mil dimonis 
i fins i tot les pedres i les roques es fonen. 
Quan això passa, es forma una espècie de 
líquid llefiscós que puja per l’interior del volcà 
fins arribar a la superfície. Mentre encara està 
dins la terra, aquesta substància s’anomena 
magma, però, un cop surt a l’exterior, passa 
a anomenar-se lava. La lava crema, és plena 
de gasos, fa pudor i és molt perillosa. Però, 
alhora, és un espectacle al·lucinant! Sembla 
un cuc gegant fet de foc que es desplaça 
muntanya avall i ho crema tot. Com pot ser 
tan maco i terrible al mateix temps? 

EL KILAUEA

LAVA I DESTRUCCIÓ
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El millor moment del dia és quan…

T’encanta pringar-te 
de pintura i fang! 

Total, una dutxa ho 
soluciona tot! 

Amb la calor, 
no pots estar més de 
cinc minuts a classe 

sense cridar: 
Paaati!!!

Demanaries que 
posessin llits a les 

biblioteques. Que bé 
que s’hi dormiria...

Cert Fals

Ni de conya!! Sense 
llum per poder llegir 

de nit, fent caca 
a qualsevol racó… 

Estan tocats de l’ala!! 

Ets una persona 
tranquil·la i t’encanta 

dormir. És imprescindible 
que t’emportis una 

hamaca, un bon llibre i la 
teva Namaka!    

Tens el cap ple 
d’aventures! Una pala 
et servirà per construir 
una cabana, cavar un 
forat com a lavabo o 
desenterrar un tresor 

pirata.

Que no et vinguin amb 
històries, a tu t’agraden 
les comoditats de casa 

i, si pots escollir, una 
caravana és el lloc ideal 

per tu!

I tant!! Una 
aventura així no te 

la pots perdre. A 
més, a l’esplai vas 

aprendre a fabricar 
espelmes!

Impossible!! Com a 
mínim necessites 

una hora per agafar 
tot el teu arsenal de 
platja i posar-lo al 

carro. 

Dos minuts? Amb 
un minut en tens 
prou per posar-te 

el banyador, agafar 
la tovallola i un bon 

llibre. 

24
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Mires cap al nord i només hi veus aigua. Mires cap al sud i el paisatge és el 
mateix. Fa dies que vas naufragar, et rodeja l’aigua i sobrevius en una illa 

deserta. Avui has decidit escriure un missatge que posaràs en una ampolla 
i llançaràs al mar. Vols que tothom sàpiga quines són les cinc coses més 

fastigoses, divertides i estranyes que t’han passat vivint en una illa deserta! I, és 
clar, potser amb una mica de sort algú ve a rescatar-te.

25
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Quan era una vedelleta, la mare sovint m’havia d’aturar i barrar-me el pas perquè, 
si no ho feia, jo començava a córrer marge avall, d’un salt traspassava la valla i 
res, res no m’aturava. M’encantava descobrir nous camins i anar fins allà on cap 
de nosaltres havia arribat mai. Això a la mare no li agradava gens i sempre em 
deia que, juntament amb la taca en forma d’estrella que tinc al front, havia tret 
l’esperit aventurer de la tia Marisa, que, pobreta meva, va morir a Mallorca. 

Quan la mare em prohibia moure’m i m’obligava a continuar pasturant dins 
del prat vallat, li demanava que m’expliqués alguna història de la tia Marisa. 
Almenys d’aquesta manera podia recórrer el món amb la imaginació… La mare 
em va explicar que un dia la tia Marisa va colar-se a l’estable del nostre amo 
per prendre-li el barret d’una mossegada. I sí! Ho va aconseguir i va amagar-lo 
sota d’unes roques. Al cap d’una setmana, quan l’amo prenia el sol mig adormit 
a la soca d’un arbre, va treure la llengua i va fer-li un petó d’aquells de vaca tan 
repugnants. I, sabeu què? El seu petó va ser tan llefiscós que va treure-li les 
ulleres de sol d’una llepada i, és clar, també va amagar-les sota de les roques. 

Segons explicava la mare, a la resta de vaques els molestava com es portava la 
tia Marisa. Deien que era una vaca estranya i que li agradaven massa les coses 
dels humans. Bé, potser sí que era una mica lladregota, però la resta de vaques 
reien moltíssim quan l’amo descobria el que havia fet la tia Marisa i l’empaitava 
pel prat cridant i gesticulant com un mico. Explicava la mare que l’anècdota més 
sonada de la tia Marisa va passar una nit d’estiu de lluna plena. 

La lluna estava al capdamunt del cel i brillava moltíssim, totes les vaques 
dormien, totes, menys la tia Marisa. Va acostar-se a la casa dels amos amb molt 
de compte, perquè no volia que el pesat del Pinxu, el gos de la masia, comencés 
a bordar. Primer va dirigir-se a l’estenedor i, d’un cop de pota, va despenjar el 
vestit de flors i el bikini de la nostra mestressa. Després —i aquesta és la part 
que més m’agradava escoltar—, va anar cap a la vella carraca que l’amo tenia 
de tractor i, ui…, va posar-se de cul al tractor, va aixecar una mica la cua i… va 
deixar anar una tifa monumental que va cobrir mitja roda!! Llavors, la tia Marisa 
va començar a fer un pipí d’un color groc fluorescent que feia por i el plàstic del 
pneumàtic va començar a desfer-se!! 

Potser per la pudor o qui sap si pel soroll de la roda trencant-se, el Pinxu es va 
despertar i va començar a bordar. L’amo va encendre els llums de la casa i en 
un tres i no res estava perseguint la tia Marisa. Deia la mare que estaven molt 
graciosos els dos, l’amo en calçotets empaitant una vaca i la tia Marisa guarnida 
amb tot el que havia anat robant: el barret, les ulleres de sol, el vestit de flors 
i el bikini i, sí, també el flotador gegant que havia tret de la roda del tractor. 
Sabeu què? Aquella nit d’estiu de lluna plena va ser l’última vegada que la mare 
va veure la seva tia Marisa. Bé, l’última vegada no, perquè uns anys més tard la 
mare i jo vam trobar una pàgina de diari amb una foto de la tia Marisa, i era ella, 
n’estàvem seguríssimes, perquè tenia la mateixa taca en forma d’estrella que 
tinc jo al front.

Escrit per Helena Ortiz
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Gran Bretanya, Groenlàndia,
Irlanda, Salawatí,

Sicília, Jamaica, Islàndia,
Sri Lanka, Tahití.

Sardenya, Taiwan, Sumatra,
Xipre, Cuba, Santorí,
Chiloé, illa de Pasqua

(pels nadius és «Rapa Nui»).

Eivissa, Bali, Mallorca,
Papua, Sa Dragonera,

Manhattan, Lesbos, Menorca,
Madagascar, Formentera.

Hokkaido està molt distant,
la de Buda, a la voreta

i Austràlia, l’illa més gran,
a l’altre extrem del planeta.

N’hi ha de grans i de petites,
de bullents i de glaçades,

amb volcans, platges i viles
o desertes i pelades.

L’aigua del mar les emmarca
a est i oest, per tot arreu.

Si no és en avió o en barca,
no hi posareu pas el peu.

Escrit per Àlex Miralles
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La Monyoblau és una pirata molt temible!! Viatja d’oceà en oceà i d’illa en illa a 
la recerca dels millors tresors i sempre està preparada per viure un munt d’aventures!! 

Avui s’ha posat els seus millors vestits per emprendre el viatge de tots els viatges: 
la ruta de la Perla Negra. Mireu-la que espavilada que és… Ha estripat una samarreta 

del pare i li ha robat una bota a la seva mare. Amb les pintures del seu germà s’ha 
dibuixat un pegat a l’ull, amb una branca ha fabricat una pota de pal i amb un got 

de plàstic i una mica de paper de plata, un ganxo.

Uneix-te a la 
tripulació de la 

Monyoblau i envia’ns 
una foto amb la teva 
disfressa casolana de 
pirata. Penja-la a les 

xarxes social amb 
l’etiqueta 

#estiuambnamaka!!    
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Estem segures que els nostres superherois (pàg. 3) estarien 
encantats de poder menjar unes postres com aquestes, però no 
podran fins que tornin a casa. Mentrestant, et proposem fer un 

viatge a una illa espectacular a cop de cullera!!

ILLA

FLOTANT

Ingredients: 

Preparació:

4 rovell s 
d’ou

400 ml 
de ll et

1 branqueta de 
vainill a

100 ml de nata 
líquida

100 g 
de sucre

3 clares 
d’ou

Il·lustrat per David M. Espejo 
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Separa les clares dels rovell s. Atenció! 
Posa la clara de l’últim ou en un altre 
plat, perquè no la necessitaràs. 

En un bol, bat els rovell s amb el sucre fi ns 
que la barreja tingui un color blanquinós. 

30
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Folra un plat amb fil transparent, fes muntanyetes de merenga damunt del 
plat i escalfa-les al microones a màxima potència fins que s’inflin una mica.

Bull la llet i la nata amb la branqueta de vainilla, que treuràs quan ja hagi bullit. 
Aboca la llet i la nata al bol dels rovells i tornar-ho a posar a foc baix sense deixar de remenar. S’ha d’anar espessint fins que semblin natilles. 

Cola la barreja, tapa-la amb film transparent i deixa-la refredar. Ja tens 
la crema a punt!

En un bol, munta les clares. Quan estiguin gairebé muntades, afegeix-hi 
el sucre i acaba de muntar-les. Ja tens les merengues!  

Serveix la crema en un bol 
petit i posa-hi a sobre una 
muntanyeta de merenga. Ara 
només has de decorar la teva 
illa amb trossets de fruita o 
cigarrets de xocolata!

Bon profit!!
31
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L’Aurèlia és una gran viatgera. Li agrada visitar llocs estranys, 
insòlits i poc transitats. El seu esperit aventurer l’acompanya 
cada vegada que puja a un avió i sent aquelles pessigolles a 

l’estómac. Aquest any ha creuat mig món per conèixer quatre 
illes habitades per animals. Segueix el seu viatge a través de les 

postals que ha escrit. Mira, mira!

Hola!
Ja fa dies que volto per una illa molt petita 

plena de porcs salvatges! Sí, porcs salvatges! 

T’ho pots creure? Aquí no hi viu ningú, només 

una vintena de porcs nets i polits que s’ho 

passen bomba nedant i menjant. Encara em 

pregunto com han pogut arribar fins aquí. 

Algunes persones diuen que es van escapar 

d’una illa propera i d’altres afirmen que són 

els supervivents d’un naufragi... Crec que mai 

descobrirem la veritat!Ara marxo cap al Japó, t’enviaré una altra 

postal des d’allà.
Una abraçada des del Carib!

El teu nom:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C/ de la Fruita Verda, 5608036 Meló Florit 

Big Major Cay (les Bahames), 10 d’agost de 2018
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Illa Tashirojima (Japó), 

15 d’agost de 2018
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Hola!
 
Per fi trobo un moment per escriure’t aquesta 

postal! Estic a Tashirojima, una illa del Japó on 

hi viuen més gats que no pas persones. Estic tot 

el dia envoltada d’aquests animalons que no em 

deixen mai en pau. Aquesta és la tercera postal 

que compro, les altres dues he hagut de llençar-

les. Els gats s’hi han pixat a sobre! Intento no 

enfadar-me gaire! Els pocs humans que hi ha a 

l’illa em demanen paciència i em recomanen que 

els alimenti, diuen que així tindré bona sort. 

Per cert, saps per què hi ha tants gats en 

aquesta illa? Els van portar per posar fi

a una plaga de ratolins i finalment s’hi 

van quedar!

Miauuuu!! Ai, volia dir... Adéuuuu!!

Molt bon dia des d’Austràlia!

Aquesta illa és al·lucinant. Està plena de crancs 
vermells! Algunes persones s’han dedicat a 
comptar-los i m’han dit que hi ha 120 milions de 
crancs! Són uns animals molt simpàtics que viuen 
a la selva, però que, quan s’apropa l’estiu, viatgen 
en grup cap a les platges de l’illa. Quan hi arri-
ben, es reprodueixen i ponen els seus ous. Tan 
bon punt aquests ous entren en contacte amb 
l’aigua del mar, s’obren i, en poc temps, passen 
de ser larves a convertir-se en crancs minúsculs! 
Unes setmanes més tard, aquests petits crus-
tacis fan un llarg viatge per retrobar-se amb 
els seus pares a la selva. Fins i tot els he vist 
travessant carreteres!

Per cert, ja torno aviat! 

Cuida’t,

 

El teu nom:. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .
. .

C/ de la Fruita Verda, 56

08036 Meló Florit 

El teu nom:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C/ de la Fruita Verda, 56
08036 Meló Florit

Illa Tashirojima (Japó), 

15 d’agost de 2018

Illa Christmas (Austràlia), 
30 d’agost de 2018
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Fotografia de 
Thomas Peter (Reuters)
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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


