
                         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.



AA Il·lustrat per David M. Espejo

El David, el nostre il·lustrador, té dues aficions: recopilar estils diferents de lletres i 
fer puzles. Ha desordenat totes les lletres de les paraules que tens aquí abaix i les ha 

col·locades en un puzle una mica complicat. Com veus, cada paraula està escrita en un 
tipus de lletra diferent, ens ajudes a trobar-les al puzle? Segurament et serà més fàcil 

si utilitzes un color diferent per encerclar les lletres de cada paraula. Endavant!

Il·lustrat per David M. Espejo
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Amb la col·laboració especial de:

Devores llibres i contes a tota hora? Vas pel 
carrer i no pots parar de llegir qualsevol rètol 
o cartell amb el que et topes? T’agraden tant 
les històries que no podries escollir la teva 
preferida? Si has contestat que sí a totes 
aquestes preguntes, ets un autèntic lletraferit 
i aquesta Namaka és ideal per tu!! Però no et 
preocupis si has contestat que no, obre bé els 
ulls perquè després de fullejar aquesta Namaka 
descobriràs el poder de les lletres i els llibres i no 
hi haurà qui et pari! 

Acompanya el colom Flaix en el seu vol més 
perillós, endinsa’t a les profunditats del laberint 
del minotaure i enfronta’t a la por de la pàgina 
en blanc. Quan hagis acabat, entra al taller de la 
Maria per aprendre a fer lletres molt boniques 
o ajuda en Walter a fabricar la seva màquina 
d’escriure ideal. I, ja per acabar, fes una visiteta 
a la Berta i no et perdis l’oportunitat de conèixer 
la història d’en Louis Braille. Trobaràs tot això i 
molt més a les pàgines de la Namaka amb més 
lletres de totes les que hem fet fins ara! 

Octubre - novembre

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

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

dificultat. 
Fixa-t’hi bé!!

nivell 
fàcil

nivell 
difícil

nivell 
mitjà

revistanamaka

@revistanamaka

@revistanamaka

www.revistanamaka.com
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Des de fa molts, moltíssims anys les persones hem tingut la necessitat 
d’expressar-nos i escriure coses importants, pensaments o sentiments. 

Els nostres superherois han fet un viatge al passat per ensenyar-te com 
i amb què hem escrit al llarg dels temps. 

Gràcies a aquesta closca de tortuga 
podré curar la malaltia del Shang. L’he 

posat al foc i he escoltat quin soroll feia, 
ara miro les escletxes que s’han obert a la 
closca i escric amb tinta vermella i negra 
tot el que hi veig. Alguns dies faig servir 

una closca de tortuga i d’altres ossos 
de bou, però a les persones els dic que 

utilitzo ossos de drac! 

Em dic Júlia i, com que soc tan 
bona amb les mates, la mare m’ha 

demanat que l’ajudi a comptar quants 
litres d’oli ven a la botiga. M’ha comprat 

una tauleta nova que m’agrada molt! Està 
feta de fusta i la capa de cera és de la 

millor qualitat. L’estilet, aquest punxó que 
tinc a la mà, va molt bé i, si m’equivoco, el 

giro i alliso una mica la cera. 

Soc un escriba i la meva professió és 
molt important! M’encarrego d’escriure 

un munt de coses: les ordres del faraó, les 
ofrenes que es fan als temples i també 

porto el control dels diners. No faig servir 
llapis, utilitzo un cànem, una mena de 

punxó que suco a la tinta, i escric sobre 
papir, un paper molt especial que es fa a 

partir d’una planta. 

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Era l’hora de la xocolata. La Laia s’acabava de despertar de la migdiada i mirava el 
pot de galetes allà dalt, a l’última prestatgeria de la cuina, però no hi podia arribar.
El seu germà gran se les havia empescat per posar-les ben lluny del seu abast. No 
volia que la Laia se les cruspís ella sola en un dels atacs de ganes de xocolata que 
li agafaven després de la migdiada. Però havia arribat l’hora i la Laia era allà, a la 
cuina, mirant el pot i disposada a atrapar-lo fos com fos.

Primer va mirar al seu voltant, les cadires i la taula pesaven massa per arrossegar-
les fins allà… A la cuina no hi havia caixes ni escales, ni tan sols coixins per enfilar-se 
una mica. Li va passar pel cap que potser podia posar-se les sabates de la seva 
mare per guanyar alçada, però aleshores va recordar que ella no feia servir sabates 
de taló i ho va deixar córrer. 

Llavors va veure una foto que hi havia penjada a la nevera d’aquella vegada que van 
anar a veure els castellers de Valls i va tenir una idea genial. Va a anar a l’habitació 
del seu germà i va agafar els contes més gruixuts que va trobar. «Construiré un 
castell de contes i jo faré d’enxaneta!», va dir entusiasmada. 

Mentre anava posant un llibre damunt d’un altre li va agafar molta curiositat i no va 
poder resistir-se a fer una ullada a l’interior dels contes. En obrir el primer, va veure 
en Jack, un nen que grimpava fins el cel per una tija i que no tenia por dels gegants 
que vivien darrere dels núvols. 

Va agafar un altre conte i hi va veure una princesa que saltava sobre una pila de 
matalassos, no perquè un pèsol la molestés, com deia la història, sinó perquè volia 
estar més a prop de les estrelles. I va obrir un altre conte i va veure un petit príncep 
que saltava d’un planeta a un altre, enamorat d’una rosa presumida. 

La muntanya de llibres cada cop era més alta i la seva curiositat creixia i creixia. Va 
afegir-hi uns llibres molt gruixuts que explicaven la història de un nen que volia ser 
mag i que jugava a pilota pel cel gràcies a la seva escombra voladora. I en un altre 
va veure-hi un príncep que s’enfilava a una torre molt alta. Quin esforç que feia! La 
princesa, des de dalt de la torre, li deia: «No et llenço els meus cabells perquè em 
faràs mal! Puja tu solet!».

Gràcies a tots aquests llibres, la Laia va acabar de fer la pila i, amb molta cura, s’hi va 
enfilar. Llavors va sentir com tots els habitants dels contes l’ajudaven i l’animaven, 
«Més amunt! Ja quasi hi ets!», fins que, finalment, va aconseguir arribar al pot. La 
seva mare se la va trobar allà dalt, orgullosa de si mateixa mentre es menjava una 
galeta de xocolata boníssima, i li va preguntar: «Però com has arribat fins allà dalt?». 
«Els llibres, mare! —va respondre la Laia—. Els llibres m’han fet créixer!».

Escrit per Dora Cantero
Il·lustrat per Laufer
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Aquestes piràmides són molt especials: són piràmides de 
paraules. Començant per la base de la piràmide, elimina una 
lletra de cada fila per aconseguir una paraula nova. Alerta!, 

perquè algunes vegades canvia l’ordre de les lletres. 
Et donem alguna pista per posar-t’ho una miqueta més fàcil. 

Moble on es menja en família

Et permet entrar i sortir

Olor bona i agradable

Espai per fer classes

Barra que aguanta una taula  

Fruit silvestre 

Extremitat d’un ocell

Recipient

Totxana

Nota musical

Nom de nen o de bruixot

Arbre que creix prop dels rius

Primera lletra de l’abecedari

De tenir

1.000 en números romans
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Als carrers i a les places, al metro i al tren, a moltíssims llocs dels pobles i les 
ciutats hi ha pintades a les parets. Per algunes persones són una gamberrada feta 
sense permís que ho embruta tot, d’altres creuen que són autèntiques obres d’art. 

I tu, què en saps de tot plegat? 

Cada grafiter té un sobrenom, 
que és el que utilitza per signar, 
i ho fa gairebé sempre amb el 

mateix tipus de lletra. L’objectiu 
d’un grafiter és que la seva firma 
es vegi a molts llocs i per això mai 
no en tenen prou, de fer pintades!

Les T-to-Bs són firmes fetes als 
vagons de tren. Normalment van 
acompanyades d’altres dibuixos 
i d’algunes decoracions. Ocupen 
tota l’alçada del vagó, però no la 

llargada. 

Les vomitades (throw-ups) són firmes pintades 
amb esprai a la part de fora dels vagons de 
tren o a les parets. Són signatures que es fan 
ràpidament i amb lletres molt juntes, arrodoni-
des i normalment es pinten amb un sol color i 
es perfilen amb un altre.

Amb un retolador o un esprai a la mà, un jove missatger, Demetrius, escriu «Taki 1983» en una parada del metro de Nova York. L’endemà fa el mateix en una altra parada i, poca estona més tard, en un bus. Dia rere dia, va omplint les pa-rets amb la seva firma o tag i, sense ni tan sols imaginar-s’ho, molts d’altres joves comencen a imitar-lo. Així és com va néixer el grafiti! 



IX

Però algunes vegades les pintades a les parets no són només tags i van una miqueta 
més enllà. Si obres bé els ulls, veuràs al teu voltant enganxines, pòsters, murals o 

objectes que ens trobem al carrer i que, en veure’ls, ens atrapen i fan que ens hi aturem. 
Ja no són grafitis i entren dins del que s’anomena street art o art urbà. 

L’autor d’aquesta pintada és Ben 
Eine. El que més li agrada jugar amb 

les paraules i normalment pinta 
lletres enormes o frases senceres 

plenes de colors molt vius. 

Qui és Banksy? És jove o és gran? De Banksy no 
se’n sap res! I aquest misteri fa una mica més gran 
la seva obra, que es troba a carrers de tot el món. 
Normalment utilitza plantilles i esprais i li agrada 

escriure alguna frase o paraula, però no sempre ho 
fa. La seva obra és molt reconeguda i sempre ens 
convida a pensar el món que vivim des d’un altre 

punt de vista i amb una mica d’humor.    
Què ens deu voler dir aquí? Potser ens vol dir que hi hauria 

d’haver més parcs a les ciutats? Tu què creus? 

Jan Vorman va tenir una 

idea genial: restaurar 

edificis i murs vells amb 

peces de Lego! Una manera 

ben divertida d’omplir les 

ciutats de colors. 

EL MÉS FAMÓS I ALHORA 
DESCONEGUT ARTISTA URBÀ



En Flaix és un colom missatger boníssim, dels millors! Va ser entrenat de petit i és 
capaç de recórrer grans distàncies per entregar les cartes més importants. Aquest 
matí, el trobador Serverí l’ha despertat quan encara hi havia estrelles al cel, molt 
abans que cantés el gall. 

—Flaix, m’has d’ajudar! Ahir vaig passar-me la tarda cantant els poemes nous i 
m’he despertat afònic, no tinc veu! Aquesta nit actuo davant el rei Tomàs I i, amb 
aquesta veu, em caurà una pluja de tomàquets… 

—Serverí, estic al teu servei! Diga’m, què vols de mi? 

—Necessito que portis aquesta noteta a la Mei Remei, ella et donarà un saquet de 
les seves herbetes màgiques i recuperaré la veu en un tres i no res! 

En Flaix no s’ho pensa ni un moment, estarrufa les seves plomes i aixeca el vol. El 
públic de la cort del rei Tomàs I és molt exigent i ja tenen els cabassos de verdura 
podrida preparats. Vola, vola molt ràpid, però al seu davant apareix un nuvolot negre 
de tempesta. No pot evitar-lo de cap de les maneres… Té les plomes empapades i 
els trons li fan por. Cada cop li costa més mantenir el rumb, però, malgrat el perill, 
se li acaba d’ocórrer una idea genial! Sí, demanarà ajuda a… 

Escrit per Helena Ortiz 
Il·lustrat per Albert Pinilla
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 Il·lustrat i escrit per: 

A qui demana ajuda en Flaix? Aconseguirà veure la Mei Remei? 
Li llançaran un munt de verdures podrides al trobador Serverí? 

Escriu i il·lustra el final d’aquesta història i envia’ns la teva 
proposta a hola@revistanamaka.com abans del 10 de desembre i 

podràs guanyar aquest estoig i aquestes pintures de dit de 
la marca MILAN! 
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Aquest laberint és la presó del minotaure, meitat home 
meitat toro… Teseu el vol vèncer i per això està decidit a 

entrar dins el laberint. La seva estimada Ariadna li ha donat 
un cabdell de llana perquè, un cop dins, el deixi anar i així 
pugui trobar el camí de tornada. Segur que amb el fil i la 

teva ajuda aconseguirà sortir del laberint!

XII

Il·lustrat per Bernat Muntés
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Quan es fa fosc, a la Tula li agrada fer-se una boleta al seu llit, tancar els ulls i somiar. 
«Quina illa més bonica! I quina aigua més transparent!», pensa la Tula mentre juga 

amb les onades. De sobte, s’escolta un soroll molt fort i, de lluny, veu un vaixell pirata 
encallat a la sorra. «Un os polar en una illa deserta? —es pregunta—. Què hi fa aquí? 

Qui l’ha portat?».

La Tula s’apropava a l’os polar i li va dir:
—Hola, em dic Tula, i tu, com et dius? Com 
has arribat fins aquí? 
L’os polar, que estava molt espantat, es va 
alegrar de veure algú en aquella illa i li 
va dir:
—Hola, em dic Blanc i m’he quedat sense 
casa, perquè allà on vivia, que era tot gel, 
neu i icebergs, ha desaparegut perquè s’ha 
fos tot. Vaig tenir molta por d’ofegar-me, 
però, per sort, vaig poder pujar en aquest 
vaixell, que m’ha portat fins aquí. 
A la Tula li va fer molta pena i el va convidar 
a quedar-se a viure a l’illa amb ella. Els 
dos es van fer molt amics i van viure molt 
feliços. 

Resulta que l’os polar estava donant la volta al món. Per mala sort, va encallar a la sorra i li 
va dir a la Tula si el volia ajudar a reparar-lo i fer la volta al món junts. La Tula, molt contenta, 
va dir que sí! 
De cop, la Tula es va despertar i va trobar l’os de peluix del petit de la casa al seu costat! 

Vols saber com acaba el conte que et vam explicar a la Namaka 8? Llegeix el final que ha 
escrit la nostra guanyadora, la Nadine Hermida!! 

Però, saps què?, ens han arribat un munt de finals 
i ens ha costat tant escollir-ne només un que hem 

decidit donar-li un premi al Nil Martin! Ens ha 
encantat la seva il·lustració!! Mira, mira… 

XV

Enhorabona,

has guanyat aquesta 
motxilla i aquest 
estoig de MILAN!!

,

guanyat aquest estoig perquè 
continuïs dibuixant així de bé!

Enhorabona,                      , has 
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Aquesta nit la Lluça té un pla magnífic: sortir a pescar llibres! És una peixeta de plata 
molt marxosa i està disposada a passar-s’ho superbé! Segur que més d’una vegada has 
agafat un llibre i has vist sortir corrents una bestioleta que s’assembla a ella. Deixa’ns 

explicar-te algunes curiositats sobre aquest insecte. 

El nom científic d’aquests 

insectes és Lepisma saccharina, però 

tothom els coneix amb el nom de 

peixets de plata. Saps per què? Tenen 

el cos recobert d’escates i són molt pre-

sumits! Quan neixen són de color blanc, 

però, després d’haver canviat d’escates 

tres o quatre cops, ja tenen el color 

platejat que els caracteritza. 

I, saps què?, aquests insectes tenen 

una història mooolt llarga. Diuen que 

no han canviat gaire amb el pas del 

temps i que són molt semblants a 

uns cosins seus que van existir fa 400 

milions d’anys. Uala!

Tot i ser un peixet, la Lluça no pot 

respirar sota de l’aigua, però li 

encanta nadar i submergir-se entre 

les pàgines dels llibres, perquè, entre 

d’altres coses, són el seu menjar 

preferit. Mira quin sopar més deliciós 

que ha preparat: 

Als peixets de plata no els agrada 
gens ni mica la llum, per això viuen 
darrere els mobles o a les escletxes 
de les parets. La Lluça, que és molt 

espavilada, sempre va d’un lloc 
a  l’altre amb ulleres de sol, així no 

s’enlluerna! Que estupenda, ella!

La Lluça té moltes ganes 
de ser mare i, quan torni de festa, 

s’empassarà aquestes boletes per tenir 
molts fills. Els peixets de plata tenen 
moltes cries, però, com que són uns 

experts en l’art d’amagar-se, fins fa molt 
poc no se sabia com es reproduïen. 
Resulta que el mascle fa una petita 

boleta amb el seu esperma* i el deixa 
penjat, la femella el troba, se l’empassa i, 

poc després, pon els ous.

Sopa de pega ben calentona per 

enganxar els llibres

Bistec de paper amb 

formatge de cartró

Flam de pols dels racons 

més exòtics

* Esperma: Líquid que conté els espermatozous que fecundaran els ous de la Lluça.

Il·lustrat per Mariona Tolosa
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* Esperma: Líquid que conté els espermatozous que fecundaran els ous de la Lluça.
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La Maria té una professió ben curiosa: s’encarrega de dissenyar i dibuixar 
cartells com es feien abans: sobre vidre o fusta, amb pinzells, pintures i un 

munt d’estris diferents. Entra al seu taller i troba les 12 diferències. 

Il·lustrat per Ro LedesmaXVIII
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Un munt de pàgines en blanc  
Ara que ja has superat la por de la pàgina en blanc (pàg. 13), 
necessitaràs tenir una llibreta ben a prop per quan la inspiració et 
vingui a veure. Porta-la sempre a sobre i deixa volar la imaginació! 

Doblega uns quants fulls de 
colors per la meitat i fes el mateix 

amb la cartolina.

Decora la cartolina amb el paper 
de regal o amb el cel·lo de colors. 

Estira la cartolina damunt 
d’una superfície plana i posa-hi 

els fulls a sobre.

Marca dos punts a la línia del 
doblec. Fixa’t en la foto. 

Passa l’agulla de llana i el fil 
pels dos punts diverses vegades 

i fes-hi un nus. 

Tapa el fil de la part de fora 
de la llibreta amb una mica 

de cel·lo de colors.

Per fer les tapes de la teva llibreta també pots utilitzar cartró 
finet d’alguna caixa de cereals.
 
Un cop tinguis els fulls i la cartolina ben estirats damunt una 
superfície plana, posa-hi clips perquè no es moguin. Segur 
que t’anirà bé!

Pot ser que et costi una mica passar l’agulla per les diferents 

capes de paper i per la cartolina. Demana ajuda a un adult!  

1

4

2

5 6

3

Un retolador, una cartolina DIN A-4, fulls de colors, paper de regal o cel·lo de colors, pega, una agulla de llana, fil gruixudet i tisores.

En col·laboració amb totnens

21XIX
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A l’altra punta de l’univers hi ha un planeta molt i molt petit habitat pels 
haumenoides. Els haumenoides són uns éssers molt espavilats que recorren la 

galàxia rescatant llibres! Fa uns dies van rebre un encàrrec molt especial, però fins 
avui no l’han pogut desxifrar, perquè resulta que l’han de llegir amb els dits… 

Mira què ens explica la bibliotecària d’Haumea.

Me n’hagués hagut d’adonar abans, i això que m’he mirat aquests punts des de tots els 
angles possibles… Després de consultar El gran llibre dels alfabets del món, he descobert 

que l’encàrrec està escrit en braille! Per això els puntets estaven marcats en relleu 
damunt del paper… Que llest que era el seu inventor!

Louis Braille va quedar-se cec quan era 
molt petitó, als tres anys. Quan en tenia 

dotze (sí, quan encara era un nen), va 
inventar aquesta manera d’escriure i 
també de llegir amb els dits. Als seus 

companys de classe, també cecs, els va 
encantar aquesta manera de poder llegir 
i escriure, però als mestres no massa… En 
Louis i els seus amics ho tenien prohibit i 

havien d’aprendre el braille d’amagat. Però, 
per sort, l’abecedari de Louis Braille va 

passar a la història! 

Només va necessitar sis punts col·locats 
en diferents posicions dins d’un petit 

rectangle per completar un abecedari. 
I, atenció, perquè aquests puntets també 

permeten escriure números, notes 
musicals i d’altres signes! Quin cap més 

despert que tenia en Louis! 

Els haumenoides 
vivim al planeta Haumea i, 

com pots veure, ens 
encanta llegir! 

Il·lustrat per Fabiola Correas
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Aquest és l’encàrrec que vam rebre. M’ajudes a saber què hi posa? 

Si et fa mandra també pots llegir-lo al revés, però necessitaràs un mirall.

Us necessitem, és urgent! A les cases i biblioteques de la Terra estan 
passant coses molt estranyes… Els llibres s’estan esfumant i no sabem 

on paren… Ajudeu-nos a recuperar-los!



T’encanta espantar 
els companys de 

classe amb la teva 
aranya de plàstic.

A la nit sempre 
apuntes a la llibreta 

tot el que has fet 
durant el dia. 

Quan comença 
l’escola reparteixes 
mocadors de paper 

als nens i nenes 
de P-3.

T’apropes on 

són i comences 

a explicar-los 

un conte. De 

cop, silenci!! És 

la màgia dels 
llibres!

Estàs llegint a l’aire lliure i dos 
nens no paren de cridar, què fas? 

Han desaparegut tres llibres 
de la classe, què fas?

No se t’escapa cap pista 
i saps que darrere d’un 

misteri sempre hi ha 
una explicació. Per això 

t’agraden les històries de 
detectius i policies.    

Somiadora, tendra i 
col·leccionista de records… 
T’emocionen les històries 
d’amor, perquè tens el cor 

gran i els sentiments a 
flor de pell!

Et fascinen els personatges 
estranys i les tempestes. 
T’agrada passar por i de 

gran vols ser el comte 
Dràcula o un ogre per 

espantar a tothom!  

Escales un 
arbre i, quan 
menys s’ho 
esperen, els 

saltes a sobre! 

Fugen corrents 

i tu continues 
llegint.

Snif…! Entre 
els llibres 

desapareguts, hi 
ha un conte de la 
mestra de quan 
era petita. Això 
és un desastre! 

Cap problema! 

Treus la llibreta 

i comences a 
fer preguntes a 

tothom. Segur 

que trobaràs una 

pista d’on són!

A la motxilla sempre portes…



En Walter no té por de la pàgina en blanc, gens ni mica! Però totes les idees que té 
són tan genials i tan magnífiques que no en té prou amb la seva màquina d’escriure!

El petit Walter és un gran devorador de llibres i passa hores i hores escrivint històries. 
Però té un problema mooolt gran… La seva màquina d’escriure no pot fer tot el que 
voldria… És una maquinota vella i pesada, la cinta de la tinta s’encalla i algunes vegades 
li arruga els fulls.

A ell li encantaria tenir una màquina lleugera, moderna i molt lluent i que fes moltes, 
moltíssimes coses! Per exemple, quan escriu: «La Maite no camina, flota per l’aire 
com un núvol», voldria que la màquina d’escriure escopís un nuvolet de sucre, d’aquells 
tan dolços, ben bé com és la Maite. O si tecleja: «I de sobte un platet volador va 
aterrar al carrer dels Músics», voldria que la seva màquina llancés un plat a l’aire 
que comencés a girar envoltat de llums. I quan llegeix al paper l’última frase que ha 
escrit : «La bruixa Dolors té els cabells de xocolata», desitjaria que la màquina 
d’escriure deixés anar aquella oloreta tan bona de xocolata desfeta acabada de fer… 

A més, voldria que la seva màquina tingués un munt de lletres diferents: lletra de metge, 
d’aquella tan difícil de llegir, per les històries més secretes; lletra de pal pels contes 
avorrits, i lletra lligada perquè els personatges no li marxin del cap. En Walter no en té 
prou amb la seva maquinota vella i pesada, però no es desespera, perquè sap que, abans 
que un invent sigui real, primer algú se l’ha d’imaginar.

XXIII
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AAXXIV



A

La tempesta va començar quan menys s’ho esperava. En Damià estava estirat 
al llit llegint un còmic, els pares havien sortit a comprar. Primer va ser un tro, 
després, l’habitació es va il·luminar amb una llum blava molt intensa i els vidres 
van tremolar una mica. Al cap d’uns segons, les gotes colpejaven amb violència 
les finestres i, de cop, la foscor. Havia marxat la llum. Estava sol i tenia por. 

Va córrer a la cuina a agafar una llanterna. El pis estava a les fosques i, tot i 
que en coneixia cadascun dels racons, veia ombres terrorífiques a tot arreu. 
Va agafar aire, es va omplir de valentia i va creuar el passadís ràpid com una 
fletxa fins arribar a la seva habitació. A fora, la pluja encara queia amb més 
força i en Damià va pensar que el còmic l’ajudaria a tranquil·litzar-se; sí, havia 
de llegir per fer fugir la por. Es va tapar amb els llençols com si estigués en una 
cabanya mentre lluitava per concentrar-se en el còmic, però, com ell, les lletres 
tremolaven, tremolaven molt. 

Les lletres O van començar a separar-se de la resta, semblaven boques que el 
volien engolir… Però les lletres I van alçar-se orgulloses i, com si fossin soldats, 
van posar-se davant del Damià per protegir-lo, van agafar el seu punt i el van 
encistellar al forat de les lletres O. Les O estaven contentíssimes i, ara que havien 
après a jugar, volien fer de hula-hoops de les I. Quan ho van veure, les lletres C 
van voler afegir-se a la gresca, van tombar-se amb les potes amunt i als punts 
de les I els va faltar temps per balancejar-s’hi. 

En Damià no podia creure el que estava passant al seu voltant, però se sentia 
més segur i sabia que els pares no trigarien a arribar. En un racó de l’habitació, un 
mar de lletres S es movia amb molt de ritme i les lletres P i D hi navegaven a tota 
velocitat. La T era una preciosa ballarina que feia estiraments i la E arronsava 
els seus braços per ser una B, però no se’n sortia gaire. 

Des de sota dels llençols, en Damià estirava el braç i feia anar el llum de la llanterna 
d’una banda a una altra de l’habitació. Quin espectacle més meravellós!! Les 
lletres V eren gavines i la Ç intentava convèncer la U perquè s’estirés ben plana 
i la pogués fer servir de bena; potser així, després d’unes quantes setmanes 
sense moure’s, deixaria de ser una ce trencada… 

En Damià intentava trobar una explicació del que estava passant: potser la seva 
llanterna era una llanterna màgica i n’havia sortit un geni, però no recordava 
haver demanat cap desig… O potser els superherois del còmic havien aplegat 
tots els seus poders per donar-li un cop de mà. O… o potser era cert el que els 
deia la mestra: «No sabeu la quantitat de mons que es poden crear amb només 
26 lletres». Fos com fos, sota els llençols, amb la llanterna a la mà i la pluja 
espetegant contra la finestra, en Damià havia deixat de tremolar i les lletres que 
saltaven, ballaven i jugaven al seu davant li havien fet passar la por i la soledat 
d’una estona abans. Ara només calia que els pares arribessin ben aviat.

Escrit per Helena Ortiz
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Un llop, tot poruc, tremola,
clou* fort els ulls i calla,

un fort bufit li vola
la cabaneta de palla.

Qui bufa és una noieta
que duu a l’àvia una cistella.

Amb capa de color roig,
la Caputxeta Vermella.

L’àvia de la Caputxeta,
cansada ja d’esperar,

surt en pijama de casa
per anar a buscar el berenar.

Té una fam que no s’aguanta,
troba un corral pel camí

on descansen set cabretes
i a les set vol engolir.

Però de sobte una escombra
clava un clatellot a l’àvia

i surt de darrera una ombra
una bruixa bona i sàvia.

La bruixa ja n’està farta 
de ser sempre la dolenta
i escriu una carta on diu,

amb lletra clara i valenta:

«Demano que hi hagi llibres
amb bruixes guapes i bones

i que els llops, que són bons jans,
puguin tenir por a estones.

Vull que pugui haver-hi contes
on nens i nenes llegeixin

que a vegades pot passar
que una àvia miri el rellotge

i, si triga el berenar,
sigui d’allò més ferotge

i es mengi allò que aparegui
d’un mos i sense piular».

Escrit per Àlex Miralles

XXVI * Cloure: Tancar



A* Cloure: Tancar

La Berta és una autèntica heroïna del monopatí, però avui ha tingut una caiguda 
impressionant… Estava lliscant per la seva baixada preferida quan, sense poder 

evitar-ho, ha ensopegat amb una lletra E i ha sortit volant pels aires… Ha hagut de passar 
per l’hospital i allà l’han enguixada de dalt a baix! El metge li ha dit que, si es vol recuperar 

bé, no pot llegir cap paraula amb la lletra E durant una setmana. 

Hem tingut una idea!! Escriu a sobre del guix de la Berta unes quantes dedicatòries que l’animin a recuperar-se. Però, com que no pot veure la lletra E, no pots escriure res amb aquesta lletra! 

Il·lustrat per Edurne Lacunza XXVII
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Aquesta nit la Lluça té un pla magnífic: sortir a pescar llibres! És una peixeta de plata 
molt marxosa i està disposada a passar-s’ho superbé! Segur que més d’una vegada has 
agafat un llibre i has vist sortir corrents una bestioleta que s’assembla a ella. Deixa’ns 

explicar-te algunes curiositats sobre aquest insecte. 

El nom científic d’aquests 

insectes és Lepisma saccharina, però 

tothom els coneix amb el nom de 

peixets de plata. Saps per què? Tenen 

el cos recobert d’escates i són molt pre-

sumits! Quan neixen són de color blanc, 

però, després d’haver canviat d’escates 

tres o quatre cops, ja tenen el color 

platejat que els caracteritza. 

I, saps què?, aquests insectes tenen 

una història mooolt llarga. Diuen que 

no han canviat gaire amb el pas del 

temps i que són molt semblants a 

uns cosins seus que van existir fa 400 

milions d’anys. Uala!

Tot i ser un peixet, la Lluça no pot 

respirar sota de l’aigua, però li 

encanta nadar i submergir-se entre 

les pàgines dels llibres, perquè, entre 

d’altres coses, són el seu menjar 

preferit. Mira quin sopar més deliciós 

que ha preparat: 

Als peixets de plata no els agrada 
gens ni mica la llum, per això viuen 
darrere els mobles o a les escletxes 
de les parets. La Lluça, que és molt 

espavilada, sempre va d’un lloc 
a  l’altre amb ulleres de sol, així no 

s’enlluerna! Que estupenda, ella!

La Lluça té moltes ganes 
de ser mare i, quan torni de festa, 

s’empassarà aquestes boletes per tenir 
molts fills. Els peixets de plata tenen 
moltes cries, però, com que són uns 

experts en l’art d’amagar-se, fins fa molt 
poc no se sabia com es reproduïen. 
Resulta que el mascle fa una petita 

boleta amb el seu esperma* i el deixa 
penjat, la femella el troba, se l’empassa i, 

poc després, pon els ous.

Sopa de pega ben calentona per 

enganxar els llibres

Bistec de paper amb 

formatge de cartró

Flam de pols dels racons 

més exòtics

* Esperma: Líquid que conté els espermatozous que fecundaran els ous de la Lluça.

Il·lustrat per Mariona Tolosa

Llegeixen llibres, molts llibres, i després els recomanen en vídeos molt divertits 
que pengen a YouTube. Però els booktubers també juguen amb els seus seguidors, 

els proposen jocs i reptes, entrevisten escriptors, participen a xerrades, col·laboren amb 
altres booktubers i alguns, fins i tot, s’atreveixen a fer versions de cançons. A Namaka 

hem tingut l’oportunitat de parlar amb tres booktubers, ens han explicat un munt de coses 
interessants i ens han recomanat els llibres del «Què llegim?» especial d’aquest número! 

XXVIII

BOOKTUBERS, 
LLIBRES PER UN TUB!

Booktubers

M’encanta llegir!

SUBSCRIURE’M

Joves lectors

Què llegim?

Els llibres són els millors amics de l’Àfrica 
i, segons ella, són una manera de viure les 
vides que ella no podrà viure. Va començar 
a publicar vídeos a Cuinant literatura Vlog 
amb només 11 anys i és una de les booktu-
bers més joves! 
No només recomana llibres, li encanta fer booktags. Es tracta d’un joc en què un booktuber 
planteja preguntes sobre un tema concret o sobre un llibre d’una temàtica especial i els seus 
seguidors i d’altres booktubers les contesten. També li agraden els vídeos on es fa un unboxing, 
és a dir, un booktuber ensenya els llibres que li han enviat mentre els treu del paquet.
Alguna mania? No suporta que se subratllin els llibres o se’n dobleguin les pàgines i li encanta 
olorar les pàgines dels llibres que acaba de comprar!

«Us recomano el llibre perquè encomana 
el gust per la lectura. És molt divertit i estic 
segura que us agradarà. A més, us donarà 
l’oportunitat d’aprendre un munt de coses 

sobre les herbes medicinals!».

La Trementina i 
les plagues de la 
maga Urtica
Autora: Àfrica Ragel
Il·lustrador: Sergi 
Càmara
Editorial: Barcanova

Comentaris



AXXIX
* Esperma: Líquid que conté els espermatozous que fecundaran els ous de la Lluça.
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SUBSCRIURE’M

SUBSCRIURE’M

De petita ja li agradava fer vídeos, roda-
va pel·lis amb les seves gossetes i feia vi-
deoclips amb les nines. Després de parti-
cipar en un concurs organitzat pel fòrum 
de lectors Què llegeixes?, va veure clar que 
podia acompanyar les seves recomana-
cions de llibres amb vídeos al blog Paraula de Mixa. 
Li agrada ser booktuber perquè així coneix d’altres lectors i booktubers, amb qui fa vídeos. Li 
encanten els vídeos en grup! Creu que és una bona manera d’animar tothom a llegir, perquè hi 
ha una cosa que no suporta: que la gent tingui llibres a les prestatgeries i no els llegeixi! 
Com en Lluc i l’Àfrica, la Mixa es declara fan total de Geronimo Stilton, de qui ha tret el seu lema 
quan ha de dir alguna cosa important: «Paraula de Mixa!». 

En Lluc és un gran lector, però no coneixia 
ningú que llegís els mateixos llibres que ell i 
tenia moltes ganes de comentar-los i com-
partir-los. Un dia va descobrir el que feia la 
Mixa i d’altres booktubers i ho va tenir cla-
ríssim: ell també tindria el seu propi canal a 
YouTube: Booktubers Claret. 
Ens ha confessat un secret: sempre llegeix abans que res les últimes línies d’un llibre. No fa tram-
pa, li agrada no entendre res del que ha llegit i anar-ho descobrint a poc a poc. Aquesta intriga 
li dona idees per fer els vídeos! 
Li passa el mateix que a l’Àfrica, no suporta que la gent subratlli els llibres, i és que se’ls estima 
tant que, quan sigui gran, vol ser bibliotecari. Però hi ha una pega, no podrà xerrar massa… 

«És la preciosa història d’un nen que, al 
costat de la seva excèntrica àvia Petúnia, 

descobreix la màgia de les paraules. És tan 
bonic que em vaig fer un tip de plorar amb 

el final! Prepareu els mocadors!».

«Sense cap mena de dubte recomano els 
llibres de Geronimo Stilton! Als 7 anys 

no podia de deixar de llegir-los, em van 
introduir al món de la lectura. Estan molt 
bé perquè combinen diferents tipus de 

lletres amb dibuixos».

La iaia no hi toca
Autor: José Ignacio 
Valenzuela 
Il·lustrador: Patricio 
Betteo 
Editorial: Birabiro

La sèrie de 
Geronimo Stilton
Editorial: Estrella 
Polar

Comentaris

Comentaris
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Si tens fred i necessites menjar alguna cosa 
calentoneta i, a més, t’han encarregat una redacció 
a classe i no trobes la inspiració…, pots entrar a la 

cuina i preparar-te la sopa més creativa de totes: la 
sopa de lletres!!  Segur que et sortirà alguna cosa 

ben divertida!

Carcanada 
de pollastre

1 porro

2 pastanagues

2 cuixes de 
pollastre

Una mica 
d’api 

1 ceba
Un pessic 

de sal 

3 l d’aigua 
Pasta de 

lletres 

Bull tots els ingredients una hora i mitja. 
Cola el brou en una altra olla. 
Bull la pasta de lletres. 
Serveix-te un bon plat d’inspiració! 

Il·lustrat per David M. Espejo
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                         és una revista lúdica i 
trepidant que fomenta la lectura 

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

i recomanada per explicar als més petits.
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