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La Quimeta és una taquillera de primera. Adora la seva feina, li encanta parlar amb 
els actors, donar la benvinguda als espectadors, penjar els cartells que anuncien 
l’obra… Avui, però, està una mica refredada i despistada. Hi ha una cua de gent 

molt llarga i és incapaç de trobar les 5 entrades que li demana un espectador per 
l’obra Sofà i manta, una comèdia en 1.000 actes (pàg. 27). L’ajudes? 
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Troba la teva Namaka en versió digital a:

El teu cap està ple d’històries dignes de ser 
representades dalt de l’escenari? Ets una 
persona curiosa i quan vas al teatre frises per 
veure què hi ha darrere del teló? Descobreix els 
secrets millor guardats d’aquest món i al·lucina 
amb la Namaka núm. 11. Xxxxt… Comença la 
funció!

Passeja per la portada i visita les bambolines 
d’un teatre. Sabies que hi havia tanta gent 
treballant darrere de l’escenari? No? Doncs, 
ràpid, aconsegueix les teves entrades per gaudir 
de l’obra de titelles El lloc indicat, una breu 
peça teatral plena de fantasmes. Ajuda l’Èric, 
l’apuntador del Tívoli, perquè no té clar que la 
representació pugui continuar… Et presentem 
un dels personatges més tendres de la ciutat 
de Barcelona: la Monyos! Descobreix què 
s’amaga entre els seus cabells. Sorprèn-te amb 
les curiositats del teatre grec i converteix-te en 
la persona encarregada de dissenyar el cartell 
de l’obra més llarga de la història. Acceptes 
el repte? A partir d’ara, tu ets el protagonista 
d’aquesta revista. Així doncs, molta merda!

Febrer - març 

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

En algunes 
activitats hi trobaràs un 
planeta! El color marca 

la seva difi cultat. 
Fixa-t’hi bé!!
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Durant mooolts anys les dones no van poder actuar a les obres que es representaven als 
teatres. De fet, a la companyia de William Shakespeare (pàg. 16) no hi havia cap actriu. Si vols 
saber com s’ho feien per representar els papers femenins, hauràs d’ajudar-nos a ordenar les 

vinyetes d’aquesta historieta!! Què heu fet, Superherois, per tenir-les tan barrejades? 
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Bon dia! El puc ajudar amb alguna cosa?
Hola, voldria llogar un fantasma.
Ha entrat vostè al lloc indicat. I quina mena de fantasma vol?
Doncs… un que faci por. 
És clar, és clar. Miri, aquí té el nostre catàleg. N’hi ha de vaporosos, 
de romàntics, de translúcids… Els japonesos estan molt de moda 
aquesta temporada i fan molta molta por. També tenim fantasmes 
famosos: cantants de rock, actors de Hollywood… Fem descompte en 
fantasmes de pirates i tenim una oferta de dos per un en fantasmes 
d’animals. 
Pensava en alguna cosa més senzilla.
Llavors li recomano un fantasma clàssic de llençol, dels de tota la 
vida. Això sí: els llençols són 100 % de cotó orgànic. Nosaltres només 
tenim fantasmes de qualitat. 
D’acord, doncs posi-me’n un d’aquests, si us plau. 
I per què?
Per què… què?
Per què el vol?
Pels ratolins. 
Disculpi?
Tinc la casa plena de ratolins i vull que marxin. 
I per què no lloga un gat? Un de veritat. 
Perquè no els vull fer mal. Només vull espantar-los. 
Doncs no pot ser. 
Ah, no?
No!
I per què no?
Un moment! Deixi’m fer una trucada. (El BotigueR truca per telèfon.) 
Sí? Magatzem? Necessito un model 358. Sí, és un cas especial. Un 
moment, li ho pregunto. (S’aparta una mica el telèfon de l’orella i es 
dirigeix al Client.) Té vostè dents? 
Sí, és clar, com tothom. 
(Novament al telèfon.) Afirmatiu. Perfecte. Gràcies. (Penja el telèfon.) 
No es preocupi. Tenim la solució!

Escrit per Dora Cantero
Il·lustrat per LauFer 
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En escena, un taulell a sobre del qual hi ha un timbre de recepció.
(Entra un Client amb aire despistat. Pica al timbre i, d’un salt, surt el BotigueR de 
darrere del taulell.)

Entra per la dreta un ratolí vestit de dentista. És el Ratolí PéRez.



Hola, cap. M’han dit que em buscava.
Hola, Pérez. Es tracta d’un cas d’invasió de ratolins. Hauries de parlar 
amb ells.
Disculpi, però vostè qui és?
Que no el reconeix? És el ratolí Pérez! El ratolí més respectat del 
món!
Després d’en Mickey, és clar. 
Però jo volia un fantasma, no un personatge popular. 
No li havia dit? També lloguem personatges populars! Vostè no 
necessita un fantasma, sinó un líder! Els ratolins faran tot el que en 
Pérez els digui.
I quant em costarà?
Pot pagar a terminis. Cada vegada que li caigui una dent, em deixa la 
dent i la quantitat que acordem sota el coixí i ja vindré a cobrar. 
Doncs em sembla un bon tracte. Quan podria venir, senyor Pérez?
Ara mateix! Som-hi!
Carai, que bé, quin servei més bo que ofereix aquesta botiga. 
Ja li he dit, ha vingut al lloc indicat!
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(El BotigueR desapareix de cop darrere del taulell. El Client i el Ratolí PéRez surten 
contents.) 

Es tanca el teló.



Començant per la base de la piràmide, elimina una lletra de 
cada fila per aconseguir una paraula nova. Alerta!, perquè 

algunes vegades l’ordre de les lletres canvia. Te’n donem les 
definicions per posar-t’ho més fàcil!

Pot ser una lletra o un número

Una cosa que té molt de valor

Allò que fem servir per pensar

En un lloc que no és dins

 L’Obèlix en té molta

Segons com, pot ser un xaiet

Ui, que saborós que és! 

Serp molt grossa que ofega les preses

A alguns els provoca al·lèrgia

El mar està ple d’aquests saquets

50 en números romans

Nota musical

El dels dracs fa molta pudor

Quan fa molt de fred, l’aigua es… 

Nen o nena amb ales (i cua de dimoni)
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El diumenge a la tarda és un bon dia per anar al teatre. L’Èric ho sap, i per això 
mai no es perd l’arribada del públic al Tívoli. Des del finestral que dona al carrer, 
l’Èric observa la gent. Avui és un dia important: és dia d’estrena.

El públic ocupa les butaques. Se sent un xiuxiueig suau mentre els llums 
comencen a apagar-se. Tot el teatre està a les fosques. Algú estossega mentre 
l’Èric camina tranquil. Ha de baixar una escala llarga per poder arribar al coverol, 
una mena d’amagatall als peus de l’escenari on el públic no el pot veure. Ja està 
preparat!

L’Èric és l’apuntador, i entre les mans porta les 200 pàgines que ocupa l’obra 
que avui representarà la companyia. La seva feina és molt important, perquè, si 
un actor o actriu oblida la frase que ha de dir, l’Èric li recorda com ha de seguir. 
Ja ha passat gairebé una hora i cap actor ha necessitat la seva ajuda. «Anem 
bé!», pensa. 

Però una ràfega d’aire suau li mou el serrell. «Què ha estat, això?», es pregunta. 
De sobte, un cop d’aire molt i molt fort se li emporta totes les pàgines de les 
mans. «Què és això?». Els papers volen i s’enganxen a les cares dels actors, i 
sembla que ballin per sobre de l’escenari, i baixen a la platea i arriben a les mans 
del públic. I ara què farà, l’Èric? Un apuntador mai no pot perdre els papers! Per 
sort, tot just començava l’entreacte*. 

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Alba Ortega

*Entreacte: Descans entre les diferents parts d’una obra.  



11*Entreacte: Descans entre les diferents parts d’una obra.  11 Il·lustrat i escrit per: 

Què creus que ha passat? D’on ve aquesta ràfega d’aire? I ara què? 
Com s’ho farà per recuperar els papers abans que comenci la segona 

part de l’obra? Escriu i il·lustra el final d’aquesta història i penja la 
teva proposta a l’apartat de concursos del nostre web abans del 

20 de març. La proposta més original i divertida guanyarà el llibre 
Aquest llibre pensa que ets artista de Librooks. 
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A totes les ciutats i pobles sempre hi ha una persona que sembla un personatge sortit 
d’una obra de teatre. És una persona extravagant, que fa coses estranyes, però que tothom 

s’estima molt. Deixa’ns presentar-te la Monyos, una dona molt entranyable.  

Quan la Monyos 
s’aixeca, de bon matí, surt al 
carrer ben guarnida. Sempre 

vesteix faldilles amples i bruses de 
colors estrafolaris. Li agrada fer-se 

monyos al cap que adorna amb flors 
fresques que li regalen les floristes. 
Hi ha qui diu que va pintada com 
una mona. Una mica d’ombra als 
ulls, els pòmuls ben rosadets i els 

llavis de color de rosa.

Darrere del personatge 
de la Monyos s’hi amaga la Dolors, 

una dona nascuda al barri del Raval, 
a Barcelona, ja fa molts i molts anys. 
Tot i que la seva història encara és un 
misteri, diuen que va embogir quan va 

morir la seva filla. La Dolors va tenir una 
vida difícil, però el seu caràcter alegre i 

amistós encara es recorda a la 
ciutat de Barcelona. 

Cada dia es passeja per la Rambla de Barcelona, 
una mena d’escenari, on es deixa veure mentre 
saluda a coneguts i estranys. La Monyos canta 
i pica de mans i balla amb el seu vano amb un 
somriure als llavis. Però la Monyos està trista. 

Diuen que interpreta un paper, que fa comèdia. 

Il·lustrat per Lirios Bou
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La Monyos es va convertir en un 
personatge molt popular, tant és així que 

encara és habitual sentir algú que diu: 
«Ets més famosa que la Monyos!». No 

sabem si la Dolors havia desitjat, alguna 
vegada, convertir-se en actriu. Però, des 
que va morir, s’han fet pel·lícules, obres 
de teatre i documentals sobre la seva 

vida. Qui li havia de dir!

Saps per què hi ha
un bebè entre els seus cabells? I la font 

de Canaletes o el quiosc de les flors? 
Investiga a la biblioteca o entra a 

internet, hi trobaràs un munt d’informació 
molt interessant. I, si tens ganes de més, 
des de Namaka et recomanem que visitis 
el Museu dels Autòmats del Tibidabo, on 

la trobaràs rient, picant de mans i 
movent el monyo. 

Història 
basada en 
fets reals.
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La senyora Filomena no es perd cap assaig de la companyia 
Tocanassos (pàg. 25). Des de dalt de tot de la barra dels focus 

observa les actrius i els actors interpretant els seus papers. Avui, 
però, no té massa clar a quin focus col·locar-se. Ajuda-la a trobar el 

camí cap a la millor butacallum. 

Il·lustrat per Bernat Muntés

14
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Molta merda és el que hi ha a l’entrada del teatre. El carrer fa 
pudor i les mosques volen contentes al voltant de les tifes. 

La gent que passeja per la vorera accelera el pas. 
Ecs, quina pudor! Esbrina d’on ve aquesta expressió.

Els culpables d’aquesta pudor 
són els cavalls. No tenen 

miraments i han decidit buidar 
els seus intestins mentre els 
seus amos gaudeixen de la 

representació. Això passa cada 
dia que hi ha funció. O, millor dit, 

passava fa molts i molts anys. 

Està clar que, al teatre, desitjar bona sort 
porta mala sort. A Alemanya, per exemple, si 
estàs a punt de sortir a escena et diran: Hals 
und Beinbruch! («Trenca’t el coll i la cama!»), i 
hauràs de donar les gràcies amb un somriure, 

perquè t’estaran desitjant molt bona sort. 

Que hi hagués molta caca al voltant del 
teatre només volia dir una cosa: que el 

pati de butaques era ple de gom a gom. 
I això era tot un èxit! Per això ens agrada 
dir molta merda. És la manera que tenim 

de desitjar sort als actors que estan a 
punt de començar una representació. 

Una gran quantitat de fems sempre volia 
dir molt públic gaudint de la funció!

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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En Philip és un petit vampir que fa vida nocturna. Al nostre vampir li agrada 
volar, grimpar per les parets i beure sang, molta sang. De fet, té un paladar 
molt refinat i des de fa un centenar d’anys només beu sang blava. La sang 
vermella li repugna! La blava, en canvi, és més fresca i fàcil de digerir. No 
hi ha color!

Ara el que s’estila és comprar la sang al Mercat de la Sang, un lloc una mica 
tètric situat al subsòl de les grans ciutats on pots trobar tots els tipus de 
sang que vulguis. Bé, no tots! Perquè en Philip acaba de passar pel mercat 
i s’ha endut el disgust més gran de la seva vida. El venedor li acaba de dir 
que la sang blava s’ha acabat per sempre! 

El Philip es va quedar molt sorprès 

en escoltar la frase. Llavors només 

li quedava beure sang vermella. 

Però un dia va tenir una bona idea: 

fer un experiment per intentar que 

sortís sang blava. De sobte, quan 

estava fent l’experiment, li va sortir 

sang verda. En Philip va tastar la 

sang i… li va agradar més que la 

sang blava! Llavors, va apuntar la 

recepta en un paper i durant tota la 

vida va beure sang verda. 

Moltíssimes felicitats,

 Has guanyat aquesta motxilla 
tan xula de MILAN!

Vols saber com acaba aquesta història que et vam explicar a la Namaka núm. 10? 
Llegeix el fi nal que ha escrit el nostre guanyador.

17Il·lustrat per Alba Ortega
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Darrere d’aquesta versió del quadre del pintor anglès Frank Dicksee hi ha 
una història plena de passió, intriga i cors, moooolts cors. La història es 

narra en una de les obres de teatre més representades de tots els temps: 
Romeu i Julieta, de l’escriptor anglès William Shakespeare. 

Vols saber de què va? 

El seu amor 
va ser intens i curt i, sentim 

dir-t’ho, va acabar fatal. Aquí 
els tens: ella es diu Julieta 

Capulet, ell, Romeu Montagú, 
i s’estan acomiadant amb un 
petó de pel·lícula, ai, no, de 

pintura! 

Les famílies d’aquests 
dos enamorats estan enfrontades des de 
fa un munt d’anys, tants que ja no tenen 
clar què els va enfadar. Els Capulet i els 

Montagú s’odien moltíssim i no permetran 
que la Julieta i el Romeu es casin. Merder 

assegurat! 

Després d’enfrontaments, 
duels i alguna baralla entre 
les dues famílies, la valenta 
Julieta prepara una jugada 
per poder escapar-se amb 

en Romeu. La Julieta es pren 
una poció màgica per dormir 

profundament durant dos dies. 
Tothom creu que ha mort. Ai…, 

això no pot acabar bé! 

En Romeu s’assabenta de la 
notícia de la mort de la Julieta 

i corre als peus de la seva 
estimada adormida i, desesperat, 

es treu la vida. Just en aquell 
moment, la Julieta es desperta 
i, quan veu que en Romeu ha 

mort, decideix que no vol seguir 
vivint sense ell i que prefereix 
unir-se amb el seu estimat al 

cel dels amants. Quin amor tan 
desgraciat, el seu! 

Una llàstima!

La Julieta adora les mitgetes d’en 
Romeu, en Romeu, el pentinat de la 

Julieta. A ella li encanta com grimpa 
en Romeu per les parets, a ell el torna 

boig l’esperit rebel de la Julieta. Els dos 
estan disposats a lluitar pel seu amor 
i ho tenen clar: es casaran d’amagat, però…

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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Busca la pintura original a internet 
i  fixa’t en tots els detalls que ha 
afegit la Edurne.
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Quan eren petits, aquesta parella de bessons es passaven el dia imitant-se. 
En Pep s’enfadava moltíssim, la Pepa es pixava de riure. Resulta que ho feien 

tan bé, això d’imitar, que de grans han trobat la seva professió perfecta: 
ara fan de mims als carrers de Mollerussa! 

Il·lustrat per Ro Ledesma 
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Titelles de guant 
Tens ganes de representar l’obra El lloc indicat (pàg. 4) i no saps com fer 
uns titelles? T’ensenyem a fer-ne d’una manera molt fàcil i amb un resultat 
sorprenent! Només et faltarà el teatre per fer l’obra, i un llençol penjat de 
dues cadires és ideal!

Pinta les boles de porexpan amb 
pintura i deixa que s’assequin. Potser 

has de fer més d’una capa de pintura…

A la bola gran, dibuixa-hi o 
enganxa-hi els ulls, el nas i la 

boca del personatge. 

Enganxa-li cabells fets amb 
un trosset de goma EVA o amb 

qualsevol altre material.

Fes un forat a la base del cap de 
la mida del teu dit cor. Ajuda’t 

d’unes tisores. 

Enganxa el drap dins del forat 
del cap amb cola blanca. T’ha de 
quedar com a la següent imatge.

Repeteix els passos 4 i 5 amb les 
boles petites, que seran les mans 

del titella. Ja ho tens!

Si no et vols embrutar massa les mans, quan pintis les boles, clava-les 

amb un escuradents a una safata de porexpan.

Abans de pintar la cara del titella, et recomanem que la practiquis en 

un full a part i que la dibuixis amb llapis a sobre de la bola gran. 

Si vols fer la resta dels personatge de l’obra El lloc indicat, utilitza la 

imaginació! Segur que te’n surts!! 

1

4

2

5 6

3

1 bola gran de porexpan, 2 boles petites de porexpan, goma EVA, llapis, pintura, pinzell, cola blanca, tisores i un drap vell. 

21
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L’ambient al teatre de Dionís era molt festiu: la 
gent cridava, s’emocionava i aplaudia sense parar. 
El teatre semblava una olla de grills, hi cabien 
al voltant de 15.000 espectadors! Com veus, els 
teatres grecs es construïen aprofitant el vessant 
d’una muntanya; d’aquesta manera, els era més 
fàcil poder fer la grada escalonada on s’asseia el 
públic. La primera fila estava reservada a la gent 
més important de la ciutat, i eren els únics que 
tenien dret a butaques, una mica més dures que 
les d’avui en dia, però… 

El teatre va néixer a l’antiga Grècia fa molts i molts i molts anys gràcies a un déu una mica 
gamberret que es deia Dionís. Dionís era el déu del vi, de la gresca i, és clar, també del teatre. 

Cada any, durant diversos dies, se celebraven a Atenes les festes de les Dionísies en honor seu. 
No et pots ni imaginar que bé que s’ho passaven…

22

El primer acte de les Dionísies era una processó amb l’estàtua de 
Dionís. L’acompanyaven els sacerdots, els homes més importants 
de la ciutat, joves disfressats, donzelles amb cistells plens de 
fruits i moltes altres persones que cantaven i ballaven. A 
partir del segon dia es representaven les tragèdies* i les 
comèdies* i l’últim dia s’escollia el poeta que havia escrit 
la millor obra. 

A

B

Il·lustrat per Anna Falcó 
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A l’orquestra passaven coses molt interessants! Quan començaven les Dionísies, un sacerdot 
hi sacrificava un animal en honor de Dionís. Durant les obres, en canvi, l’ocupava el cor, que 
estava format per un grup de persones que cantaven i ballaven i que, a la vegada, avançaven 
una part de l’argument o comentaven allò que passava dalt de l’escenari. Sí, sí, les persones 
del cor eren una mica xafarderes! 

Els actors, sempre homes, actuaven al 
prosceni, un lloc una mica més elevat que 
l’orquestra. Normalment vestien túniques 
i portaven sabates de plataformes, els 
coturns. D’aquesta manera, el públic de les 
últimes files els podia veure millor. A més a 
més, portaven màscares molt grans, saps 
per què? Les màscares feien que les seves 
paraules sonessin més fortes, eren una mena 
de megàfons!

*Tragèdia: Gènere teatral en el qual els personatges, emportats per grans passions o pel destí, provoquen 
desgràcies i sofriments, dels quals ells també en pateixen les conseqüències. 

*Comèdia: Gènere teatral en el qual els personatges volen fer riure al públic i en què sovint s’utilitza 
l’humor per criticar o burlar-se de la societat. 23

C
C

B

A
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Quin és el moment que més 
t’agrada del Carnaval?

Visca!! T’encanten 
les consignes que 
t’ha encomanat el 
rei Carnestoltes! 

Aquest any a les colònies dormireu 
a l’aire lliure, com t’ho prens? 

Al pare li ha caigut la capsa dels 
ous a terra, com t’ho prens?

Aquest any la 
disfressa és 

una caca, però 
que bé que t’ho 

passaràs a la 
comparsa! 

Pobra sardina…
Quina pena 

més gran!! Fa 
dies que plores 

pensant en el seu 
enterrament. 

Què? No dormirem 
en una casa?? 

Nooo!! I si hi ha un 
incendi al bosc? O, 
encara pitjor, i si 
ens ataca un os? 

Nooo! Tu no hi vas!

Quin drama de vida… 
Pateixes per tot i tot et 
fa plorar! Ets sensible, 
i no passa res, però et 

recomanem veure a vegades 
el got mig ple. No tot són 

desgràcies! 

Rius quan plores i plores 
quan rius. No ets ni de 

blancs ni de negres, sempre 
estàs al mig, i per això no 
saps mai si plorar o riure i 

ho fas tot a la vegada.

T’agrada riure i fer riure! 
Al teu pas tot són rialles, 

perquè ets una persona molt 
comediant, a tot li treus un 

acudit o una ganyota!!  
Visca els teatrerus!

Com mola!! 
Podràs dormir 

dins del sac i fer 
la croqueta, segur 

que tothom riu. 
Però… i si plou? 

Com us ho fareu? 
Ai, ai, ai… 

Agafes els dos 
ous que no s’han 

trencat i fas 
malabars amb 

ells. Però… acaben 
esclafats al teu 
cap i el pare es 
pixa de riure! 

Ara no podràs fer 
la coca i la mare 
no tindrà pastís 
d’aniversari i no 
podrà bufar les 
espelmes, i això 
és un desastre! 

Buaaa!

La tragèdia La tragi-
comèdia La comèdia

I a tu, què et va més: la tragèdia o la comèdia?



Des de Namaka et proposem tot un seguit de lectures 
que tenen a veure amb el noble art del teatre i les passions que es 

mouen dalt de l’escenari. No te les pots perdre! 

Macavity, el gat 
misteriós
Autor: T. S. Eliot
Il·lustrador: Arthur Robins
Editorial: Lata de Sal

Tíroli píroli pop!, o la vida ha de 
ser més que això
Autor: Maurice Sendak 
Editorial: Kalandraka 

El pequeño fantasma
Autor: Otfried Preußler
Editorial: Maeva Young 

Romeu i Julieta   
Autor: William Shakespeare
Adaptació: Rosa Navarro 
Durán
Il·lustracions: Iban 
Barrenetxea

Ara que ja coneixes en Romeu i 
la Julieta (pàg. 16), et recomanem 

llegir l’obra sencera! Segur que 
t’animes a representar-la i viure en 
directe aquest amor tan intens i, a 
la vegada, desgraciat. A més, les 
il·lustracions són maquíssimes, 

una autèntica passada!

A la gosseta Jannie li passa 
el mateix que a la mami 

(pàg. 24): no està contenta 
amb la seva vida. Per això 
un dia surt a veure món i 
ben aviat descobreix que 
es vol dedicar al teatre. 
Aconseguirà ser l’actriu 

principal al Teatre Mundial 
de la Vora del Foc?

Si t’ho has passat de conya 
trobant qui és qui amb els 
personatges de Cats (pàg. 

30), no et pots perdre 
aquest llibre-poema!! 

Coneix de més a prop un 
dels seus personatges 
estrelles, en Macavity! 

Segur que tindràs ganes de 
recitar el poema i fer una 

mica de teatre! 

El Pequeño Fantasma està 
cansat de viure de nit, vol 

explorar el món de dia, però no 
sap que fer-ho té els seus riscs. 

Un llibre carregat d’espants, 
aventures i bon rotllo sobre un 
fantasma que et podries trobar 
a la botiga de l’obra de titelles 
d’aquesta Namaka (pàg. 4). 
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Feia un parell de mesos que la mami estava una mica trista i ens costava animar-
la. No estava a gust a la seva feina, deia que era poc creativa i que es passava 
hores davant de la pantalla dissenyant el mateix tipus de pantalons. A la mami 
el que realment li agradava era treballar amb teles, retallar-les, cosir-les i fer-ne 
disfresses, vestits, corbates… 

Ella volia una feina com la de la Cris, la seva nòvia, que treballava a la companyia 
Tocanassos. La Cris treballava darrere de l’escenari: feia els decorats de les 
obres i, quan sortien de gira, era l’encarregada dels llums. Ens encantava anar-
la a veure al taller, perquè estava ple de trastos i teles i llums i era genial espiar 
els actors i les actrius. A la mami li canviava la cara quan estava allà.

Sempre li deia a la mami que un estiu podíem acompanyar la Cris en una de les 
seves gires, perquè serien unes vacances inoblidables i coneixeríem un munt de 
gent i viuríem el teatre en directe. Però… Però la mami sempre em responia el 
mateix: «Ja ho saps, carinyo, que la meva feina no em permet viatjar…». 

«Quin pal, el món dels grans!! La mami no s’arrisca mai… Necessita un canvi! Què 
puc fer per ajudar-la?». Això sempre em rondava pel cap en aquella època, just 
abans d’anar a dormir. Jo també volia sortir de bolo amb la Cris i volia que la 
mami treballés amb un somriure als llavis, el mateix que tenia quan anàvem al 
taller dels Tocanassos. 

Una nit vaig tenir una idea genial, una idea que canviaria la nostra vida per 
sempre més! L’endemà, mentre esmorzàvem, li vaig recordar a la mami que 
dissabte estrenàvem l’obra de teatre de l’escola i que m’havia de fer el vestit 
de lleó. Quina mentida més gran li acabava de dir! No sabeu com es va posar… 

―No me n’havies dit res!!! Dissabte? Com vols que et faci el vestit en tres dies?

―Vinga, mami, no et preocupis, si tu fas anar les agulles com ningú!!

La mami va passar-se dues nits senceres cosint, la màquina de cosir treia fum, 
i em va fer la disfressa de lleó més xula que us podeu imaginar! Quina crinera 
més ben feta! I la cua, quina cua!! Jo estava tan emocionada amb la disfressa 
que li vaig demanar i suplicar que anéssim a recollir la Cris al taller.

Mare meva! No us podeu ni imaginar les cares que van fer els Tocanassos quan 
em van veure vestida i maquillada de lleó. La Cris es va llançar als braços de la 
Mami i no parava de dir-li: «Carinyo, ets una artista!». La Mercè, l’actriu principal, 
no deixava de mirar-me: «I aquest maquillatge, també te l’ha fet la teva mare?». 
En Marc, l’etern secundari, em demanava una vegada i una altra que rugís com 
un lleó. I en Pep, el director, cridava i picava de mans superemocionat: «Ja 
ho tenim, ja ho tenim!! Acabem de trobar la peça que ens faltava!! Ja estem 
complets!». 

Genial!! El meu pla havia funcionat a la perfecció: la companyia Tocanassos 
volia que la mare comencés a treballar per ells i els fes tots els dissenys, tant de 
vestuari com de maquillatge. I jo? Doncs jo acabava d’aconseguir les vacances 
somiades: la mami, la Cris i jo rondant pel món i vivint el teatre en directe. Iupiii!!!

Escrit per Helena Ortiz
Il·lustrat per Carlos Lluch



Sempre que arriba el moment...
quins nervis, quina tensió!
S’ha anat asseient la gent

i s’apaga, lentament,
tota la il·luminació.

Sempre que s’acosta l’hora...
quin patir, quina emoció!
Seu al lloc l’apuntadora,

i sento una tremolor
de dalt a baix del teló.

Sempre que arriba el final
marxa l’últim actor,

i l’última actriu, com cal,
acomiada la funció.

El públic s’alça dempeus,
se sent un i un altre «bravo»
i entre aplaudiments i veus

escolto amb gran il·lusió
aquesta enorme ovació

i la meva feina acabo.

Soc un edifici xic,
tinc butaques i escenari,

i escolta molt bé el que et dic:
«Si tu un dia vols anar-hi
hi veuràs belles històries
i, si escoltes ben atenta,

oblidaràs les cabòries
i en sortiràs ben contenta».

Quasi no fa falta dir
que com jo no n’hi ha cap altre,

la incultura sé combatre
i els somnis poden florir,

a dins meu, com un jardí...
Sí, senyor! Soc un teatre.

28

Escrit per Àlex Miralles



No et perdis l’oportunitat d’assistir a l’estrena de Sofà i manta, una 
comèdia en 1.000 actes. L’obra de teatre més ll arga de la història arriba per fi  a 

terres catalanes. Ja ho tens tot a punt per anar a veure-la?

Sabem que ets un artista, ens ajudes a dissenyar el cartell  de 
l’obra de teatre? Penja el teu cartell  a l’apartat de concursos 
del nostre web abans del 20 de març. Podràs guanyar aquest 

estoig de la marca MILAN!

Una obra imprescindible! 
Les butaques del teatre 

són ll its!

Genial, els actors tenen 
moltíssima energia i el 

públic va en pijama! 

 Il·lustrat per: 
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La Bombalurina, la Jemima i el Munkustrap són personatges de Cats, una obra de 
teatre musical interpretada per una colla de gats! Avui estan fent l’assaig general, 

l’últim abans de l’estrena. Que bé que llueixen dalt de l’escenari!! Però, un moment!, 
ets capaç de saber quin personatge és cadascun dels gats? Llegeix bé les pistes que 
tens aquí sota i escriu el nom del personatge a la banda que porten penjada del coll.

És el gat més xulo del barri. Li agrada cardar-se el cabell per semblar més alt, més 
guapo i més tot. Sempre el veuràs mirant-se als aparadors per pentinar-se i xiulant 

pel carrer.

Aquest gatet blanc i negre sempre porta una vareta màgica amagada sota la 
màniga peluda. És el Harry Potter dels gats i li encanta vestir amb brilli-brilli. 

Brilla com una estrella! 

Ell és el culpable que els llençols estiguin estripats, els cables, pelats i les sabatilles, 
foradades. Però, atenció!, mai no el trobaràs a l’escena del crim. Quin misteri de 

gat! Com s’ho fa? 

És una gateta d’Angora blanca i molt dolça. Es mou amb moviments suaus, és 
innocent i té un cor immens, sempre es preocupa pels gats més vells. La Victòria és 

una angeleta de gat! Que mona! 

Aquest gat és el més vell de la tribu, sempre porta un abric molt pesat i pelut. 
Gairebé ha esgotat les set vides i, és clar, com que acumula tantes experiències, 

tothom li demana consell.

Il·lustrat per Xiana Teimoy
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Els figurants, que interpreten els papers d’arbre, sol, ovella o lluna, n’estan 
farts! Ningú reconeix la seva feina i cada cop que surten a escena passen 

desapercebuts. Avui han sortit al carrer per manifestar-se i reclamar la importància 
dels seus personatges a les funcions. Com veus, la manifestació és molt festiva i 

multitudinària! Vols unir-te a la causa? 

32

Il·lustrat per Lirios Bou
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Quan s’acaba la funció poden passar dues coses: la primera, que un allau 

d’aplaudiments celebri la feina ben feta; la segona, que el públic, enfadat, et 

llenci una pluja de tomàquets. Si mai et trobes en la segona situació, no passa res! 

T’ensenyem a treure profit de les restes dels tomàquets esclafats per l’escenari! 

Renta bé els             i ratlla’ls en un bol.

Pica l’           . 

Escalfa un rajolí d’             i l’             picat en una paella. 

Quan l’            estigui dauradet, baixa el foc i cola els             ratllats directament 

a la paella. Fora llavors!

Afegeix un polsim de          i un polsim de          per eliminar el gust àcid del           

Amb el foc baix, deixa que la salsa de             faci xup-xup entre 20 i 30 minuts. 

I amb aquesta deliciosa salsa ja pots preparar tots els plats que et puguis 

imaginar: macarrons amb tomàquet, arròs a la cubana, pizza, lasanya… 

1 kg de 
tomàquets 

madurs

Oli 
d’oliva

1 all 

Sucre

Sal

Bon 
appétit!! 

Renta bé els             i ratlla’ls en un bol.

Afegeix un polsim de          i un polsim de          per eliminar el gust àcid del           

Quan l’            estigui dauradet, baixa el foc i cola els             ratllats directament 

Amb el foc baix, deixa que la salsa de             faci xup-xup entre 20 i 30 minuts. 

Pica l’           . 

Escalfa un rajolí d’             i l’             picat en una paella. 

Quan l’            estigui dauradet, baixa el foc i cola els             ratllats directament 
Escalfa un rajolí d’             i l’             picat en una paella. Escalfa un rajolí d’             i l’             picat en una paella. 

a la paella. Fora llavors!

Afegeix un polsim de          i un polsim de          per eliminar el gust àcid del           Afegeix un polsim de          i un polsim de          per eliminar el gust àcid del           .
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Subscriu-t’hi!
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Laberint

Les 12 diferències

Piramots

6 números per 40€
CONTACTE:

www.revistanamaka.com/botiga 
hola@revistanamaka.com 



35



36

                                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


