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Aquesta nit el Museu dels Escarabats ha estat atacat per una colla de marcians… 
Com veus, els extraterrestres s’han endut algunes parts dels escarabats, però, 
per sort, comptem amb la teva ajuda per reconstruir la vitrina! Fixa’t bé en els 

cercles que tens a la part inferior i col·loca’ls al seu lloc.

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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T’emociones quan veus les petjades fossilitza-
des d’un dinosaure? No t’espanten els bitxos i 
t’agrada que t’expliquin històries de fa segles? 
Si és així, la curiositat forma part de la teva per-
sonalitat, i la Namaka núm. 13 t’encantarà! T’hi 
explicarem un munt de coses sorprenents que 
pots trobar als museus d’arreu del món. Co-
mencem?

Atenció! Una colla de marcians ha atacat el 
Museu dels Escarabats i ho han fet tot malbé… 
Corre, et necessitem! El món animal està ple 
de criatures sorprenents, sabies que hi ha ani-
mals que col·leccionen tresors de tota mena? 
Descobreix-los! També et volem presentar l’avi 
Paul, el Da Vinci de Chantilly, de qui diuen que 
amaga un secret… Quin serà? No deixis escapar 
l’oportunitat de passejar per Pompeia, un mu-
seu a l’aire lliure que et farà flipar en colors. I, 
si encara no en tens prou, et convidem a visitar 
els museus més estrambòtics del món mundial, 
saps que n’hi ha un dedicat als penis? Prepara 
la teva entrada i descobreix el museu que fa 
més per tu a la Namaka núm. 13! 

Juny - juliol

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

En algunes 
activitats hi trobaràs un 
planeta! El color marca 

la seva difi cultat. 
Fixa-t’hi bé!!

nivell  
fàcil

nivell  
difícil

nivell  
mitjà

revistanamaka

@revistanamaka

@revistanamaka

www.revistanamaka.com

Segueix-nos a les xarxes i penja la teva foto llegint Namaka 
amb l’etiqueta #NamakaFan
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El Museu de la Història 
de l’Ernest

Pompeia, una ciutat museu

Las Meninas

Interessant!

La (Zombi) Nit dels Museus
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Des d’un racó de la sala, en Blue vigila que ningú no toqui cap ou 
de dinosaure. No és una feina gaire difícil, la seva. Avui, però, no 
han tingut gaires visitants i l’avorriment està a punt de jugar-li 

una mala passada…

Un moment… Què és allò que 
brilla a la finestra? Però si ahir 
van venir a netejar els vidres!

Blue, tenim 
un missatge per tu. 

Escolta’ns amb atenció! 
Els Superherois hem 
estat cridats per una 

missió mega-
important! 

Hem hagut de marxar a l’altra 
punta de l’univers i ja no podrem 

aparèixer a les pàgines de 
Namaka… Et necessitem: 

TU SERÀS EL NOSTRE 
SUBSTITUT!! 

El vostre substitut? 
Jo? Ai, ai, ai… 

Quants canvis! 

Em sembla que 
l’avorriment em fa tenir 

al·lucinacions, ja no només 
m’imagino dinosaures 

entremig dels ous… 
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Cada diumenge l’Ernest s’asseu vora la platja. Li agrada notar el sol a la pell i 
l’airet mariner que li pentina els cabells. Quina cara tan arrugada… Sembla que 
tingui cent anys! Però, quan explica les històries de la seva vida, li brillen els ulls 
com si fos un nen petit. I és que ha viscut tantes aventures i desventures que fins 
i tot té un museu: el Museu de la Història de l’Ernest.

—Benvinguts i benvingudes al meu museu —diu l’Ernest als visitants, que sempre 
són grups reduïts perquè la col·lecció d’aventures i desventures d’aquest museu 
s’ha de mirar de molt a prop.

—Obriu els ulls i… mireu! —Aleshores, l’Ernest s’assenyala les arrugues que té al 
voltant dels ulls i s’apropa al grup perquè les puguin observar bé. 

—A això li diuen potes de gall, però jo prefereixo anomenar-les raigs de sol, perquè 
son les marques que queden a la cara quan el sol crema la pell. Jo, que sempre 
he sigut mariner, porto el sol als meus ulls i el mar a les pestanyes. Toqueu-les! 
—afegeix tot tancant els ulls mentre els visitants li acaronen les pestanyes. 

—Ara llepeu-vos el dit. Oi que està salat? És el mar, que es queda enganxat als 
ulls! I… I ara mireu aquí! —continua l’Ernest mentre s’assenyala un solc profund 
entre les celles.

 —Aquesta marca és la que deixen les preocupacions! Quan era més jove em 
passava molt de temps a alta mar, temorós de les coses horribles que em podrien 
arribar a passar. Però, sabeu què?, mai em van succeir! I ara mireu quins plecs 
més grans que tinc aquí! Van des del nas fins a la barbeta i fan una corba, com si 
la meva boca estigués entre un parèntesi.

Els visitants miren encuriosits les marques que els mostra l’Ernest i deixen anar un 
«Oooh!!» ben gran. 

—Aquestes són les arrugues del riure. He vist néixer els meus quatre fills, he vist 
les seves primeres passes, he escoltat les seves primeres paraules, hem jugat 
taaant tots plegats… Sí, quatre fills donen per moltes rialles! —En aquest punt de 
la visita, l’Ernest sempre s’emociona i li costa una mica recuperar-se, però ell, que 
és un vell llop de mar, sempre se’n sap sortir. 

—I ara, i ara… Observeu de ben a prop aquesta cicatriu del front! És d’un peix 
espasa que volia lluitar amb mi! I aquesta taca fosca que tinc a la galta dreta? Un 
petó que em va fer una medusa! I mireu, mireu aquí…

La visita al Museu de la Història de l’Ernest segueix encara una estona més, 
perquè, és clar, cada piga, cada arruga, cada cicatriu és un record dels temps 
viscuts i l’Ernest, d’explicar la seva història, en sap un munt. 

Escrit per Dora Cantero 
Il·lustrat per Xiana Teimoy
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Amb l’ajuda de les pistes, troba les lletres que falten i completa aquests mots 
encreuats. Et donem algunes pistes de les paraules que has d’escriure perquè et 

sigui més fàcil d’omplir! Tots els mots han sortit alguna vegada a la revista. 
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HORITZONTALS: 

1.  Caca monumental de vaca, cavall, toro o persona. Ecs… 
2. Espai on es poden observar escarabats, obres d’art, estàtues de cera… 
3. Persona o animal que es passa mitja vida reunint i classificant segells, vàters, pedres… 
4. Ciutat italiana amb molta història que va ser arrasada per un volcà. 
5. Animal a qui li encanta robar pilotes de golf.

VERTICALS:

6. Beguda hiperenergètica que dona ales als teus peus.
7.  Volcà que va arrasar una ciutat italiana amb molta història. 
8. Edifici on pots topar-te amb una mòmia o un escarabat o, fins i tot, amb l’Eli. 
9. Encàrrec que ha rebut en Tom, el millor agent ultrasecret. 
10. Un dels ingredients principals del batut Corremuseus que, a més, t’ajuda a créixer i 
a curar les ferides. 
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L’avi Paul és un gran pintor. De fet, l’anomenen el Da Vinci de Chantilly. Diu que 
el paisatge del poble l’inspira, però… És curiós! Mai surt del seu taller excepte 
quan ha de baixar a comprar el pa. El taller de l’avi es troba a les golfes de la  
seva casa de pedra. És un lloc fosc, tant que sembla un amagatall.

L’avi té entrada lliure al Museu del Louvre de París i, de tant en tant, li agrada visitar 
la sala on es troba la Mona Lisa. Un cop allà desplega el seu bastó, el converteix 
en una cadireta i seu al mig de la sala. Des d’allà contempla, bocabadat, un dels 
retrats més misteriosos de la història. De vegades l’avi desvia els ulls del quadre 
i apunta alguna cosa a la llibreta que té a sobre dels genolls. 

Després d’un munt hores, l’avi Paul torna cap a Chantilly per tancar-se, de nou, al 
seu taller. Què deu fer l’avi? Què dibuixa? Al poble comença a circular un rumor. 
Diuen que l’avi Paul és un falsificador d’obres d’art, i que per això s’amaga. Que 
el nebot de la filla d’en Jean ha entrat al taller de l’avi i l’ha enxampat falsificant 
el quadre de la Mona Lisa! Diuen també que és un gran copista, el millor de tots, 
i que sap imitar les pinzellades dels grans artistes!! Però qui sap? Serà veritat o 
serà una mentida?

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Alba Ortega



1111 Il·lustrat i escrit per: 

I tu què en penses? L’avi Paul es dedica a copiar quadres o només 
és una xafarderia que corre pel poble? Si és així, per què visita tan 
sovint el Louvre? Escriu i il·lustra el final d’aquesta història i penja 
la teva proposta a l’apartat de concursos del nostre web abans de 
15 de juliol. La proposta més original i divertida guanyarà el llibre 

La gran enciclopèdia de les àvies de Blackie Little. 



Al món animal hi ha algunes criatures que gaudeixen recopilant tota mena 
d’objectes als seus caus. La Tina es passa hores i hores escrivint les històries 

d’aquests animalons col·leccionistes al seu diari. A més, li encanta retratar-los! 
Potser un dia algú prepara una exposició amb aquests retrats...

  
Dilluns, 15 d’abril

Uala, uala, uala! Avui he descobert un cas 

supercuriós… Als Estats Units han trobat 

el cau d’un ERMINI ple de pilotes de golf. 

Sí, sí, pilotes de golf! 

Resulta que, quan l’ermini recol·lectava 

provisions per passar l’hivern, va 

confondre les pilotes de golf amb ous. 

Segurament devia pensar que tenia molta 

sort, però… quina cara devia fer quan va 

clavar una queixalada al primer ou pilota! 

Quin mal de queixal ha de tenir i quina 

decepció més gran es va endur! Pobre…

Segur que per no pensar en la gana que 

tenia es va passar l’hivern fent malabars 

amb les pilotes de golf i apilonant-les 

amb molta cura per decorar el cau.    

Il·lustrat per Xènia Sorigué
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Dimarts, 23 d’abril 

Aquest migdia he vist un vídeo que m’ha 

deixat amb la boca oberta… S’hi veia un 

GOLUT CANADENC superenfadat amb els 

caçadors (normal, és clar!), i per això els 

robava les provisions de les bosses. Però, a 

més a més, i això m’ha semblat superfort, 

s’hi feia caca al damunt… Hi, hi, hi! 
Al vídeo explicaven que els goluts tenen 

molt mal humor i també moltíssima força i 

que els encanta col·leccionar les trampes 

dels caçadors! Desenterren les cadenes de 

les trampes i se les enduen als seus caus 

per exposar-les. És flipant que un animaló 

tan petit pugui arrossegar trampes que 

pesen 3 kilos! 



Dimarts, 23 d’abril 

Aquest migdia he vist un vídeo que m’ha 

deixat amb la boca oberta… S’hi veia un 

GOLUT CANADENC superenfadat amb els 

caçadors (normal, és clar!), i per això els 

robava les provisions de les bosses. Però, a 

més a més, i això m’ha semblat superfort, 

s’hi feia caca al damunt… Hi, hi, hi! 
Al vídeo explicaven que els goluts tenen 

molt mal humor i també moltíssima força i 

que els encanta col·leccionar les trampes 

dels caçadors! Desenterren les cadenes de 

les trampes i se les enduen als seus caus 

per exposar-les. És flipant que un animaló 

tan petit pugui arrossegar trampes que 

pesen 3 kilos! 

Dijous, 9 de maig

I jo que creia que això d’excavar túnels 

només ho feien els talps… A l’Argentina 

hi ha unes criaturetes molt maques, les 

VISCATXES, que són capaces de cavar 

galeries que ocupen zones molt grans de 

terreny. 

Els seus caus són autèntiques galeries 

d’art, perquè a aquestes bestioletes que 

s’assemblen una mica als conills i a les 

marmotes els encanta col·leccionar tota 

mena d’objectes. Als seus caus s’hi han 

trobat rellotges, ganivets, claus, ulleres, 

pistoles, barrets… 

Ja ho tinc! La propera vegada que perdi 

la jaqueta explicaré que me l’ha robada 

una viscatxa, així segur que els pares no 

s’enfadaran amb mi… ;)
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Il·lustrat per Bernat Muntés 
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Aquesta és l’aventura de la seva vida! L’Eli està a punt d’entrar 
per primera vegada en una piràmide i té els pèls de punta… Serà 

capaç de trobar la sortida? Descobrirà algun tresor amagat? 
Dona-li un cop de mà, et necessita! 



Il·lustrat per Paula Vallejo 15

El pare sempre parla de l’Emma, una cosina llunyana a qui tota la família 
estima molt. De fet, a la paret del passadís hi ha penjades dues fotografies 
seves. A la primera, l’Emma abraça un arbre i somriu d’orella a orella. A 
la segona foto, l’Emma apareix trista, carrega una maleta, sembla que 
marxa lluny. 

Aquell dia, quan es va fer la foto, l’Emma embarcava en 
un vaixell camí de la selva amazònica, a l’altra punta del 
planeta, i deixava enrere família i amics. Però sabia que 
aquell viatge era important: per fi podria dedicar-se al que 
més li agrada del món: fer abraçades als arbres!

Vols saber com acaba aquesta història que et vam explicar a la Namaka núm. 12? 
Per què l’Emma es va convertir en abraçadora d’arbres? Llegeix el final que ha escrit 

la nostra guanyadora!

Ònia, quina il·lustració tan original, fins i tot es pot veure la taca de la poció a la roba! 

Moltíssimes felicitats, 

Has guanyat aquesta motxilla 
tan xula de MILAN!

L’Emma es va convertir 

en abraçadora d’arbres 

perquè una bruixa li va 

tirar una poció al cap 

i per això li encanta 

abraçar-se als arbres.



Segurament ja saps que a tots els pobles i ciutats hi ha un munt de museus. 
Pots trobar-hi museus de ciències naturals, de pictòrics, de marítims i un llarg 
etcètera. Però també n’hi ha d’estranys, de curiosos, de fastigosos i de molt 

sorprenents. Descobreix-los, al·lucina i troba el teu preferit!

Si t’agrada l’aventura, el risc i les pel·lícules d’acció, aquest museu t’encantarà. Al Museu 

Internacional de l’Espionatge, a Washington, hi trobaràs un munt d’objectes que no són 

el que semblen i que, durant molts anys, van ser utilitzats pels espies per esbrinar què 

feien els seus enemics: un botó que amaga una microcàmera, unes sabates que porten 

una gravadora de veu amagada o un pintallavis que en realitat és una pistola.

Hi ha persones que col·leccionen nines, d’altres, cotxes antics i unes altres col·leccionen 
penis. Sí, ho sabem, tot plegat és una mica estrany, però el senyor Hjartarson, d’Islàndia, 
va obrir, fa molts anys, el Museu de la Tita. Un lloc al·lucinant on podràs veure una gran 
varietat de penis molt interessants. El més gran de tots és el d’una balena, i té una 
llargada de 170 centímetres!! El penis d’aquesta balena és tan llarg com una persona. 
Te l’imagines?

Aquests museus no són 

un invent namakià!! Tot 

sovint la realitat supera 

la ficció!

Troba tot allò que s’amaga al subsol d’una de les ciutats 

més romàntiques del món. A París descobriràs un museu 

molt curiós, fosc i molt pudent. Fes una excursió pel clave-

gueram d’aquesta ciutat; hi trobaràs passadissos humits i 

unes quantes rates. Sabies que l’any 1910 París es va inun-

dar a causa del mal funcionament de les clavegueres? La 

inundació va durar dues setmanes i la gent circulava pels 

carrers amb barca!

Et proposem un repte: convertir-te en una tifa durant unes hores. T’hi apuntes? Primer de tot t’hauràs de posar un barret amb forma de caca. Després, llançar-te per un lavabo gegant. Per fi podràs descobrir els diferents tipus de caca que existeixen: tifes amb forma de boletes, llargues com plàtans, desfetes com farinetes… Olora, toca i riu a l’Unko Museum del Japó. Sabies que unko vol dir caca en japonès?

Tens ànima d’espia?  

Et preocupa la teva digestió?

Rius quan algú diu la paraula penis ?

Tens esperit aventurer?
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Dibuixa i pinta una obra d’art, però fes-ho malament o, més ben dit, fes-ho fatal! 
A veure si ets capaç de crear el quadre més lleig de la història. Les parets del 

Museu de l’Art Dolent t’esperen! 

Si vols veure un munt d’obres que fan mal als ulls quan les mires, hauràs d’anar 
als Estats Units. El Museu de l’Art Dolent mostra al voltant de 600 creacions 

horroroses, lletges, monstruoses i repulsives. No és apte pels visitants més refinats! 
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Diego Velázquez, pintor. 
M’he fet un autoretrat, el 
selfie de la meva època!

Felip IV i Mariana 
d’Àustria, els reis

José Nieto, 
aposentador* 

del palau

Marcela de Ulloa

Infanta Margarita, 
filla dels reis

Mari Bárbola, 
nana de la cort

Isabel de Velasco, 
menina

Agustina Sarmiento, 
menina**

Nicolasito Pertusato, 
nan de la cort

Em dic Diego Velázquez i vaig ser un gran artista de la cort del rei Felip IV.
Fa més de 300 anys vaig començar a pintar Las Meninas i avui et mostraré 
els misteris que amaga aquest quadre. Comencem per les presentacions! 

Descobreix qui és qui.

Las Meninas
Escrit per Diego Velázquez

Il·lustrat per Edurne Lacunza i Diego Velázquez



Las Meninas
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Recordo que la infanta Margarita sem-
pre anava acompanyada de dues me-
ninas que l’ajudaven en tot allò que 
necessitava. Aquests personatges 
donen nom al quadre. Però… creus 
que són les veritables protagonistes 
de l’obra? Com veus, a Las Meninas 
hi ha un munt de persones, i totes 
formen part de la cort del rei. De fet, 
aquesta obra té un altre títol: La famí-
lia de Felip IV. 

* Aposentador: membre de la cort que s’adelanta a la família reial per obrir les portes, acomodar l’estança, etc.
** Menina: nena de família noble que treballava al servei de la reina o de les infantes. 

Per observar Las Meninas hauràs 
d’anar al Museu del Prado de Madrid. 
A la sala dedicada a la meva obra et 
trobaràs amb un quadre gegant, de 
gairebé 3 metres d’alçada. Si el mires 
de ben a prop veuràs un munt de pin-
zellades de colors, però, si t’allunyes, 
descobriràs que les pinzellades es 
converteixen en personatges de veri-
tat. Una passada!

La meva presència al quadre amaga un enigma. Què creus que estic pintant? Hi 
ha qui diu que la pintura amaga el mateix quadre que estàs mirant: Las Meninas. 
D’altres diuen que, en realitat, estic fent un retrat dels reis perquè el mirall que hi 
ha al fons de la sala reflecteix la imatge de Felip IV i Mariana d’Àustria. I tu, què en 
penses? Com veus, m’agrada jugar amb l’observador i fer-li ballar al cap! Per cert, 
t’has fixat en les mirades dels personatges? Per què alguns d’ells miren cap a fora 
del quadre? Qui sap, potser s’han adonat que els observes! 

Mira l’habitació que envolta els per-
sonatges. És una sala elegant i molt 
refinada del Palau Reial, i està repleta 
d’obres d’art. De fet, sembla un mu-
seu!! M’agrada la idea de pintar molts 
quadres dins d’un altre quadre! Al-
guns diuen que ho faig per dignificar 
i reivindicar l’ofici de pintor. Però això 
només ho sé jo…

Un munt d’artistes s’han sentit seduïts 
per Las Meninas. El pintor Pablo Pi-
casso va crear un total de 58 obres 
basades en la meva!! Salvador Dalí va 
dibuixar unes Meninas molt particu-
lars i Francisco de Goya també va fer 
una sèrie de gravats que reproduïen 
aquest quadre. Busca’ls a internet, et 
sorprendran!

A la versió lliure de Las Meninas que ha fet l’Edurne hi ha alguns objectes una mica estranys! Creus que al quadre original l’Agustina ofereix a la infanta la Namaka núm. 12? Compara la versió de l’Edurne amb l’original i troba els objectes que estan fora de 
lloc i de temps.   

Las Meninas reinterpretades

El quadre

Mira l’habitació que envolta els per-

Preguntes i més preguntes!

A la versió lliure de 

Et proposem un joc!

Quadres i més quadres

Las Meninas
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En Tom és el millor agent ultrasecret que ha existit mai i avui té una missió 
gairebé impossible. Però, com veus, perquè ningú descobreixi la seva identitat, en 

Tom ha de passar desapercebut. L’ajudes a trobar les 12 diferències?

Il·lustrat per Ro Ledesma



El museu portàtil

Fa molts anys, quan els teus besavis eren 
petits, l’artista francès Marcel Duchamp 
va tenir una gran idea: crear un museu 
portàtil. Només necessitava una maleta! 
Va introduir-hi reproduccions de les seves 
pintures i escultures i, apa, a veure món. En 
Marcel va trobar la millor manera d’acostar 
el seu art a la gent sense necessitat que 
paguessin una entrada. Què et sembla?, 
t’apuntes a crear el teu propi museu? 
Comencem!

Abans de posar fi l a l’agulla et deixem algunes mostres de museus portàtils. Són xulos, oi?

Amb la col·laboració especial de El Culturista.

Una capsa de cartró, els objectes que vulguis exposar (dibuixos, pedres, el que sigui), cartolines, papers de colors, llapis, retoladors, pega...

El primer que has de saber és que no hi ha normes per fer el teu museu. Només tu saps com 
ha de ser.

Pensa què hi vols exposar: gomes d’esborrar, pedretes… Tot s’hi val! Abans de començar, 
recopil·la tot allò que puguis necessitar. 

Explica algunes dades de les peces que hi exposes. Una bona idea és penjar targetes on, 
per exemple, hi hagi el títol de l’obra.  

Com seran les parets de les sales del museu? Potser les pots pintar d’algun color perquè les 
teves obres ressaltin més.

Ja has pensat en un nom pel teu museu? No? Ara és el moment, doncs! 

Una creació de:
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Quin dia més esgotador i a la vegada emocionant! A la Keiko li fan mal els 
braços de tantes fotos que ha fet. I és ben normal, perquè no sempre es té 
l’oportunitat de recórrer els carrers d’una ciutat com Pompeia, un autèntic 

museu a l’aire lliure! Quantes històries amaguen les pedres… 

Pompeia és una ciutat italiana que ha passat a la història 
per l’erupció del Vesuvi. El matí del 24 d’agost de l’any 
79 la ciutat es va despertar tranquil·la i plena de vida; 
unes hores després, amb la caiguda del sol, la ciutat 

estava sepultada sota metres de cendres i roca.

L’erupció del Vesuvi va ser molt 
violenta, la columna de fum i cendres 

que expulsava el volcà es veia a 
quilòmetres de distància. Durant molts 
anys no se sabia on era Pompeia, fins 

que, el 1748, es van trobar les primeres 
restes. Des d’aleshores, no s’han deixat 
d’excavar els seus carrers, per on pots 

passejar com ha fet la Keiko.

Il·lustrat per LauFer
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No tots els habitants de Pompeia van 
sobreviure a l’erupció del Vesuvi. Alguns 
van poder fugir, però d’altres no van tenir 
tanta sort i van morir a causa de la caiguda 

del sostre de casa seva pel pes de la 
cendra o per una pujada molt ràpida de la 

temperatura. Els cossos d’aquestes persones 
van quedar petrificats i, quan els arqueòlegs 
en van trobar les restes, en van fer motlles 
de guix. A la Keiko l’ha impressionada molt 

veure els cossos… 

Et recomanem que facis una cerca d’altres imatges de Pompeia a internet. 
I a YouTube podràs veure reconstruccions de com va ser l’erupció! 

A Pompeia s’hi han trobat 
moltes coses interessants a 

sota de les capes de cendra i 
roques. La feina que han fet els 
arqueòlegs i els restauradors 
és una passada! Pots entrar a 
les cases romanes, descobrir 
com eren els lavabos, visitar 
una taberna*, al·lucinar amb 
els murals i els mosaics que 

decoraven les parets… Fins i tot 
s’ha trobat un pa carbonitzat i 

un bressol!

23* Taberna: botiga petita.
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Quin sentit tens més desenvolupat?

Si fos per tu, 
aniries sempre 

descalç i despullat, 
t’encanta notar el 

vent a la pell.

La teva cosina ha escampat totes 
les peces de Lego, què fas? 

Del forn surt una flaire de cremat… 
Ai, el pastís!, què fas? 

Ets un detector de 
llufes amb potes! 
Quan algú es tira 
un pet, l’ensumes 

de seguida!

Trobar una agulla 
en un paller? 

Facilíssim! Tens la 
vista tan aguda 
com la dels linxs!  

Després d’això, 
escamparà tots 

els llibres pel 
terra… Socooors! 
Construeixes un 

pont amb els 
Lego per fugir 

corrents! 

A casa no hi ha ningú amb 
més creativitat que tu. Per 
això has de conèixer l’obra 
de Picasso, un geni de la 

pintura! Passeja per les sales 
del museu i alegra’t la vista! 

Aquest museu és ideal per 
tu! Podràs experimentar 

la ciència en directe i 
descobrir-hi els grans 

invents de la humanitat. A 
més, hi fan tallers per ments 

intrèpides com la teva!

Et caurà la baveta només 
passar per la porta d’aquest 
museu. Faràs el recorregut 
acompanyat d’una dolça 

olor de xocolata i, en acabar, 
segur que en tastaràs algun 

trosset. Deliciós!

Se’t dispara la 
creativitat i, 

en un moment, 
apilones peces 

per aquí i per allà 
i li fas un retrat 
superoriginal!

Bah! Amb una 
bona capa de 

nata i una tona de 
Lacasitos ningú 

sabrà que ha 
quedat torradet i 
segur que estarà 

boníssim!

Mesures la 
temperatura del 
forn, fas quatre 

càlculs i problema 
solucionat! La 

cuina i la ciència 
sempre van de 

la mà! 

 I tu, 
a quin museu 
has d’anar?



Des de Namaka et volem proposar tot un seguit de llibres que tenen a 
veure amb alguna de les seccions que has llegit fins ara i, és clar, amb els 

museus, les col·leccions i les exposicions. No te’ls pots perdre! 

El meu museu
Autora: Joanne Liu 
Editorial: Coco Books

La línea del tiempo
Autor: Peter Goes
Editorial: Maeva Young 

Enigmes. Desafia la teva ment 
amb 25 misteris de la història
Autor: Víctor Escandell
Editorial: Zahorí Books

En Silvestre i la pedra 
màgica 
Autor: William Steig
Editorial: Blackie Little 

Com els goluts canadencs 
o l’ermini golfista (pàg. 10), 

en Silvestre té l’afició de 
col·leccionar pedres de totes les 
mides i colors. Un dia en troba 

una de preciosa, però, saps què?, 
en Silvestre no es pot ni imaginar 

què té entre les manes… Ho 
descobriràs si llegeixes el llibre! 

Aquest llibre joc és una 
passada! Quan el llegeixis, 
t’ho passaràs tan bé com 
la Keiko a Pompeia (pàg. 

20), perquè passejaràs per 
diferents èpoques històriques 
mentre resols enigmes. Obre 
bé els ulls, activa el teu cap i 

gaudeix amb les seves pàgines 
carregades de misteri! 

Si et costa situar-te en el 
temps, aquest llibre és 

ideal per tu!! És una guia 
molt completa per visitar el 
Museu de la Història de la 

Humanitat. Les il·lustracions 
estan plenes de detalls i els 

textos t’ofereixen informació 
molt variada sobre els 

nostres avantpassats. Una 
joia de llibre!

Acompanya en Max al museu, 
segur que et caurà molt bé! És 
un nen molt curiós, li agrada 

passejar per les sales del 
museu al seu aire i li encanta 
observar les obres d’art amb 

una mirada molt especial. 
Aquest llibre sense gairebé 
paraules et demostrarà que 

l’art és a tot arreu! 

25
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Em vaig despertar sobresaltada, el rellotge de la tauleta de nit marcava les 7 del 
matí. El telèfon estava sonant. Vaig despenjar-lo i vaig preguntar què passava. A 
l’altre costat de la línia, un home molt esverat em demanava que agafés el primer 
vol que sortís cap a Manchester perquè em necessitaven urgentment. L’home 
tenia molta por i no parava de repetir un nom: «Neb Sanu! Neb Sanu! L’estàtua 
de Neb Sanu…».

En només cinc hores em vaig plantar a Manchester i, uf!, quan vaig arribar al museu, 
regnava el caos. Tothom semblava fora de si: el director del museu parlava sense 
parar, els vigilants havien tancat la sala on hi havia l’estàtua de Neb Sanu com si 
es tractés de l’escena d’un crim, algú havia improvisat un altar amb espelmes per 
protegir-se dels mals esperits i darrere meu tot eren murmuris. 

En certa manera era normal: hi ha un llarg historial de malediccions relacionades 
amb el món egipci i, és clar, que una estàtua que es va trobar en una tomba es 
mogués sola no era bona senyal. Ara bé, com sempre dic: «En aquesta vida tot té 
una explicació!», i jo estava disposada a trobar-la fos com fos.

El primer que vaig fer va ser inspeccionar de ben a prop la vitrina on s’exposava 
l’estàtua de Neb Sanu. La vitrina estava al costat d’una finestra i estava tancada 
amb clau. El director del museu em va jurar i perjurar que només ell tenia la clau 
i que no l’havia deixada a ningú. Interessant! Acabava de descartar que algú 
volgués fer una broma de mal gust als visitants i als treballadors i treballadores 
del museu. 

Llavors, què estava passant? Després de demanar-li una vegada i una altra, 
el director em va deixar agafar l’estàtua. Em va donar la clau de la vitrina, em 
va oferir uns guants i va sortir corrents cames ajudeu-me. Quina por que tenia 
aquell home… L’estàtua era una meravella! Estava molt ben tallada en una pedra 
verdosa, a l’esquena hi tenia un jeroglífic magnífic, però el que sense cap mena de 
dubte em va cridar més l’atenció va ser una petita corba a la base. Sí, sí, la base 
de l’estàtua no era del tot plana. Interessant! 

Arribats a aquest punt de la investigació, calia anar una mica més enllà. Em va 
costar moltíssim convèncer el personal del museu, però al final van accedir-hi: 
obriríem la sala als visitants, com si res no hagués passat. Vaig instal·lar una 
càmera a prop de la vitrina i vaig deixar-la gravant durant tot un dia i tota una nit. 
Havia corregut el rumor del misteri de Neb Sanu i no sabeu quanta gent va passar 
per la sala!

L’endemà vaig mirar i remirar la gravació. Efectivament, durant el dia l’estàtua 
girava sobre ella mateixa, ben bé com si fos una baldufa, fins que es quedava 
d’esquena als visitants. Durant la nit s’estava quieteta, com si res. Interessant! 
Durant el dia, passaven molts visitants per la sala; a la gravació fins i tot s’escoltaven 
les seves passes al terra de fusta i, a més, la sala donava a un dels carrers més 
transitats de Manchester. Durant la nit, quan el silenci i la tranquil·litat eren els 
únics protagonistes del museu i la ciutat dormia, Neb Sanu deixava de girar. 
Doblement interessant! En aquesta vida, tot té una explicació, i era evident que 
l’enrenou de la sala i del carrer no agradaven gens ni mica a Neb Sanu! 

Escrit per Helena Ortiz
Il·lustrat per Carlos Lluch
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Recorda que la base de l’estàtua no és del tot plana, per 
això, quan hi ha més visitants i més moviment al carrer, el 
terra de la sala vibra i l’estàtua gira com si fos una baldufa.



Del mes de maig, el divuit
és el dia dels museus

i un cop l’any, tota la nit,
accedir-hi és gratuït

per qui hi vulgui posar els peus.

Se’n troben a tot arreu,
a cada poble o ciutat.

Estic parlant del museu,
i veureu, si us hi fixeu,
que la saviesa difon.

Gairebé n’hi ha un dedicat
a cada cosa del món.

Protegeixen la cultura
dins de les seves parets,

però no només n’hi ha d’art,
de pintura i d’escultura.

Hi ha el gran museu de l’espart
i el museu del rovelló,

museus de l’automoció
i museus de la costura.

Hi ha museus de tot allò
que cada generació

cuida per la gent futura.

28

Escrit per Àlex Miralles
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Il·lustrat per Marina Hernández 

Fixa’t 
bé en la 

il·lustració i 
busca-hi… El llibre de Moby Dick

Una mà que camina

El déu Neptú zombiUn zombi amb les butxaques foradades 

Per celebrar el Dia Internacional dels Museus, els museus obren les seves 
portes durant tot el dia i part de la nit. Xulo, oi? Però… la resta de l’any, quan 
els llums s’apaguen, els zombis es desperten per buscar una mica de gresca 

als museus. I nosaltres, els vius, sense saber-ho… 



31El déu Neptú zombi 31

Una parella fent-se un petó 

7 gats i 5 ocells Un zombi que ha perdut el cap

Una petició de matrimoni peculiar
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Prepara aquest superbatut i aconsegueix l’energia necessària per visitar 

tots els museus de la ciutat. T’ho garantim, amb el batut Corremuseus no hi 

haurà museu que es resisteixi a les teves cames! 

Especialista en 
dietètica i 

alimentació natural 

Algunes propietats energètiques i 
nutritives del superbatut

Pela els          , talla’ls a trossets i posa’ls al got de la batedora.

Renta bé les             , talla-les a trossets i posa-les també al got. Ei, els hi has 

tret les fulles, oi?

Amb un ganivet, treu els pinyols dels           i afegeix-los al got. 

Afegeix una cullerada d’            i el 1/2 litre de           al got.

Bat tots els ingredients fi ns que no quedi cap grumoll. Batut llest! 

1/2 l 
de llet de 

civada

1 cullerada 
generosa d’oli 

de coco

Mirabai Gayà

2 
plàtans 

5 
maduixes

2 
dàtils

Bon 
appétit!

Afegeix una cullerada d’            i el 1/2 litre de           al got.

Renta bé les             , talla-les a trossets i posa-les també al got. Ei, els hi has 

Amb un ganivet, treu els pinyols dels           i afegeix-los al got. 

Pela els          , talla’ls a trossets i posa’ls al got de la batedora.

Afegeix una cullerada d’            i el 1/2 litre de           al got.

Les maduixes tenen molta vitamina C, necessària pel 

creixement, la reparació de ferides a la pell i una correcta 

absorció del ferro.

L’oli de coco ens aporta greixos molt saludables que ens 

treuran la gana durant una bona estona. A més, té un gustet 

boníssim que combina fantàsticament bé amb el plàtan i les 

maduixes.

La llet de civada és boníssima i també molt energètica 

i vitamínica. És ideal si, a més a més, no pots prendre 

productes làctics.

33Recepta vegana, sense lactosa ni sucres afegits. 

Escrit per Mirabai Gayà
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Entra a la nostra pàgina web!

www.revistanamaka.com

Compra-hi la 
subscripció

Participa als 
nostres concursos 

Apunta’t al butlletí 
de notícies

So
lu

ci
on

s 
de

ls
 

pa
ss

at
em

ps

Troba lletres
Les 12 diferències

Laberint
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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


