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Alguna vegada has intentat moure un got amb 
el poder de la teva ment? T’agradaria volar 
com un ocell i córrer com un guepard? Vols ser 
una personeta especial que fa coses úniques? 
Segurament ja ho ets! A la Namaka núm. 14 
descobriràs els superpoders i els megatalents 
d’un munt de nenes i nens que et faran flipar!

Abracadabra! Et presentem en Merlí, el millor 
mag del món! Al·lucina amb el seu truc i 
ajuda’l, perquè s’ha ficat en un bon embolic 
i et necessita! Coneix l’Alba, una noia que té 
el superpoder de crear un amic invisible, i, la 
veritat, li ha quedat mooolt bé! Si no suportes 
les injustícies i defenses les bones causes, 
has de conèixer la Malala, la Greta, la Coy i la 
Ruby. Són quatres nenes extraordinàries que 
han estat capaces d’aconseguir coses que 
semblaven impossibles. Viatja amb canoa amb 
la Gibu, et necessita per superar els obstacles 
que es trobarà per arribar a l’escola! I, si tot 
plegat et fa venir gana i necessites energia per 
continuar llegint, fes una ullada a la secció de 
cuina. La Mirabai t’ensenyarà a preparar unes 
boletes superenergètiques que alimentaran el 
teu cervell i els teus superpoders! Comencem?

Agost-setembre

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

En algunes 
activitats hi trobaràs un 
planeta! El color marca 

la seva difi cultat. 
Fixa-t’hi bé!!

nivell  
fàcil

nivell  
difícil

nivell  
mitjà

@revistanamaka

www.revistanamaka.com

Segueix-nos a les xarxes i penja la teva foto llegint Namaka 
amb l’etiqueta #NamakaFan

El petit Merlí és el millor mag del món i és conegut pel supertruc del barret de 
copa. Quan comença l’espectacle, al damunt de l’escenari només hi ha un barret 
amb un conill a dins. En Merlí diu un parell de paraules màgiques i mou la vareta 
lentament. De cop i volta apareixen un munt de barrets i centenars de conills! 
Però com s’ho fa? Mentre penses en el truc i t’esprems el cervell, troba els 6 

barrets idèntics. Molta sort!

Il·lustrat per Edurne Lacunza
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La Jasmine i l’Omar

The big eyes

Nenes extraordinàries

 Mozart, el nen prodigi

Els orígens del Mogi Woli 
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En Blue ha demanat ajuda als seus col·legues per substituir els Superherois. Està una mica 
nerviós i s’ha fet un embolic presentant els seus amics. Però…, si observes bé la il·lustració, 

segur que saps dir qui és qui! Escriu el nom de cadascun d’ells al cartellet. 

Quins ullassos que té la Beki! No m’estranya 
que pugui nedar amb els ulls oberts… És una 
supercampiona de la natació sincronitzada!

Al Booki li agrada el silenci, 
sempre diu que és la millor 
manera de gaudir d’un bon 

llibre. És molt corpulent, 
perquè té un cor molt gran! 

En Blim és el meu 
germà bessó! Es passa 

tot el dia cantant i 
ballant i li encanta 
disfressar-se. A mi 

també! 

De gran el Roi vol ser 
científi c! Un avís: els 
seus experiments no 
sempre acaben bé…

La Nama i el Ka són 
els trapelles del grup! 

Els encanta fer bromes 
i espantar-nos! Riem 

tant amb ells! 

El Guriland és un crac dels 
ordinadors! També li agraden 

els còmics i les galetes. Les 
nostres iaies l’adoren! 
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La petita Jasmine no trobava la seva xancleta. Se les havia tret per jugar al sorral 
del pati de l’escola i, en acabar les classes, només n’havia trobat una. El seu amic 
Omar l’estava ajudant a buscar-la. «Potser algú altre l’ha agafada sense voler —li 
deia l’Omar—, a vegades passa…». 

L’Omar tenia raó, perquè totes les xancletes eren iguals: de plàstic, blanques i 
amb un petit rectangle de colors que simbolitzava una bandera. De quin país? No 
en tenien ni idea, però sabien que estava molt lluny i que era el mateix país que 
havia enviat les xancletes per a tots els nens i nenes de l’escola. Hi havia dies que 
les xancletes es barrejaven i havien de tornar a casa amb una del número 28 i una 
altra del 33, però mai abans havia passat que algú perdés només una xancleta. 

«Cuida-les bé! —li repetia sempre la seva mare—. Són les úniques sabates que 
tens. Quan et vagin petites, seran pels teus germans, i quan ells siguin grans, algú 
altre les aprofitarà! De canalla descalça sempre n’hi ha!». Com s’enfadaria la seva 
mare! Que descuidada havia sigut! La Jasmine va mirar al cel i va veure que el 
sol s’estava ponent. Havia badat massa estona buscant la xancleta i ara tocava 
afanyar-se per arribar a casa abans que es fes de nit.

Es va acomiadar del seu amic i va sortir corrents amb només una sabata. Llavors 
va recordar un conte que hi havia a l’escola, un que venia del mateix país de 
les xancletes. En ell, una nena que es deia Ventafocs corria cap a casa amb 
una sabata de cristall; abans que l’encanteri que li havia llençat una fada no es 
trenqués i tornés a ser una nena. La Jasmine es va imaginar que ella també era 
com la Ventafocs, que la seva xancleta era una sabateta de cristall brillant, que 
les roques per on caminava eren les escales d’un palau i que la seva cantimplora 
feta de pell de carbassa era una carrossa.

Quan va arribar a casa seva, però, l’encanteri va desaparèixer de cop i volta: 
tornava a ser una nena que havia perdut una xancleta. Estava a punt d’entrar a 
casa per explicar el que havia passat a la seva mare quan va veure que l’Omar 
venia corrents cap a ella. «Jasmiiine! Mira! —Corria mentre somreia i panteixava 
amb una xancleta groga a les mans—. Mira el que he trobat!! És diferent de les 
que tenim nosaltres!».

Llavors l’Omar es va inclinar com ho va fer el príncep davant la Ventafocs per 
emprovar-li la sabata i la Jasmine es va sentir de nou com en un conte de fades. La 
xancleta li encaixava perfectament al peu. «Gràcies, príncep Omar», va dir la nena. 
I els dos es van fer un bon fart de riure mentre miraven els peus de la Jasmine, 
amb una xancleta blanca i una altra de groga. La mare de la Jasmine va sortir en 
sentir les rialles. «I… això?», li va preguntar estranyada mentre assenyalava les 
xancletes. «Que no ho saps, mama? —va respondre ella—. És l’última moda!».

L’endemà a l’escola, tots miraven meravellats els peus de la Jasmine i van començar 
a pintar-se una xancleta de cada color. D’aquesta manera, ja no passaria res 
si totes es barrejaven de nou, perquè la Jasmine i l’Omar, sense voler, havien 
inventat la moda!

Escrit per Dora Cantero 
Il·lustrat per Carlos Lluch
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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. 

100 en números romans.

Tercera lletra de l’abecedari.

«Quin fàstic…!».

Quan la roba no està mullada, està…

Per aquest esport et cal una canya.

Setzena lletra de l’abecedari. 

Aliment per sucar salses.

Mesura d’una mà.

Les bruixes li posen verí.

Estri per escriure.

Primera lletra de l’abecedari.

Nota musical.

Tros de fusta.

Objecte per servir amanides.

 Et caldrà per desenterrar un tresor.
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La calor no la deixava dormir i va pensar que el millor que podia fer era jugar una 
estoneta. Però l’Alba s’avorria, s’avorria molt. Per això va tenir una gran idea: 
va treure el llapis màgic del calaix i va començar a dibuixar el seu amic invisible!

La veritat és que no li va quedar gens malament. Potser el cap una mica boterut i 
les mans massa grans. Però en Cai estava encantat! Per fi algú se l’havia imaginat! 
L’Alba sabia que ella era l’única persona del món que el podia veure i se sentia 
molt afortunada. Des d’aquella nit, sempre anaven junts a tot arreu!

Però va començar a passar el temps i de mica en mica en Cai es va començar a 
desdibuixar. A vegades, quan jugaven junts, el cap boterut d’en Cai desapareixia. 
El mateix li passava amb les mans. L’Alba va veure’l borrós. Qui sap… Potser 
s’estava fent gran i a poc a poc anava perdent els poders màgics que tenen tots 
els nens i les nenes.

Escrit per Sara Molina
Il·lustrat per Fabiola Correas

11 Il·lustrat i escrit per: 

 Quins són els teus poders màgics? Ens els expliques? Fes-ne 
també un dibuix! Penja la teva proposta a l’apartat «Concursos» 
del nostre web abans del 10 de setembre. El text i la il·lustració 

més original i divertida guanyarà aquests retoladors taaan 
xulos de MILAN!



Tens un llaç màgic que fa dir la veritat a les persones igual que la Wonder 
Woman? Pots grimpar per les teulades i comunicar-te amb el gats com 
fa la Catwoman? No? No passa res! Segurament els teus superpoders 

s’assemblen més als de les nostres protagonistes: 4 noies extraordinàries 
i reals amb ganes de canviar el món. 

Naixement: 1997, al Pakistan.

Perquè se la coneix?: Quan la Malala 
tenia 10 anys, els talibans* van arribar al 
seu poble i van prohibir a les nenes anar 
a l’escola! Però la Malala va continuar 
assistint a classe i defensant el dret de 
les nenes a l’educació. Ja veus que no li 
agraden les injustícies!

Naixement: 2003, a Suècia.

Per què se la coneix?: Un dia, quan la 
Greta tenia 15 anys, va decidir passar 
a l’acció. Es va plantar davant del 
Parlament suec per exigir als polítics que 
fessin alguna cosa per aturar el canvi 
climàtic, i va deixar d’anar a l’escola 
durant un munt de dies! 

Què ha aconseguit?: Des de llavors, 
més de 20.000 estudiants han seguit 
l’exemple de la Greta i s’han manifestat 
en més de 270 ciutats d’arreu del món. 
La Greta és una de les activistes* més 
joves i més conegudes del món.

Què ha aconseguit?: La Malala tenia 13 
anys quan va començar a escriure en 
un blog tot el que passava al seu poble, 
i això no va agradar gens als talibans, 
que van intentar matar-la. La Malala no 
es va rendir i va continuar lluitant. L’any 
2014 va rebre el premi més important 
del món: el Nobel de la pau. 

MALALA YOUSAFZAI

GRETA THUNBERG
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Naixement: 2007, als Estats Units.

Per què se la coneix?: Quan la Coy va 
néixer, tothom pensava que era un nen 
perquè tenia penis, però no era ben bé 
així: la Coy és una nena transsexual. Les 
persones com ella no s’identifiquen amb 
els genitals amb els que han nascut. Són 
nens que tenen vulva i nenes que tenen 
penis. Un dia, de cop i volta, el director de 
l’escola li va prohibir utilitzar els lavabos 
de nenes. Ella no ho entenia!

Què ha aconseguit?: La Coy i els seus pares 
van començar a lluitar per aconseguir 
que pogués utilitzar el lavabo de nenes i, 
al final, un jutge els va donar la raó. Des 
de llavors, tots els nens i les nenes del 
seu estat poden utilitzar qualsevol dels 
lavabos, segons el gènere amb el qual 
s’identifiquin.

Naixement: 1954, als Estats Units. 

Per què se la coneix?: La Ruby 
es preparava per anar a l’escola 
mentre a la porta de casa hi havia 
un munt de gent cridant. «Com 
pot ser que una nena negra vagi 
a una escola de gent blanca?», es 
preguntava tothom. Fins llavors, 
mai s’havia vist res semblant. La 
Ruby va sortir de casa amb el 
cap ben alt i acompanyada d’uns 
quants policies que la protegien.

Què ha aconseguit?: La Ruby va obrir el camí perquè molts d’altres nens i nenes negres 
compartissin escola amb nens i nenes blancs. De fet, el següent curs, la Ruby va deixar de 
sentir crits i amenaces a la porta de casa i ja va poder anar a l’escola tota sola!

RUBY BRIDGES

COY MATHIS 
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* Talibans: persones que pertanyen a una branca de la religió islàmica molt radical i violenta.
* Activistes: persones que participen de manera activa en la defensa d’una causa. 
* Gènere: fa referència a les idees, normes i comportaments que la societat ha establert per a cada sexe. I la 
paraula sexe té a veure amb les característiques físiques amb les quals naixem les persones. 
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Il·lustrat per Bernat Muntés 
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La Gibu viu a la selva amazònica i li encanta anar a l’escola. 
Però, saps què?, la Gibu, com d’altres nens i nenes d’arreu del 
planeta, no ho té gaire fàcil per arribar-hi. Ha de fer uns quants 
quilòmetres amb la seva canoa i esquivar tota mena de perills. 

L’ajudes a trobar el camí més ràpid? 

Il·lustrat per Alba Ortega
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L’avi Paul és un gran pintor. Diu que el paisatge del seu poble l’inspira, però… És curiós! 
Mai surt del seu taller. L’avi té entrada lliure al Museu del Louvre de París i, de tant en 
tant, li agrada visitar la sala on s’exposa la Mona Lisa. Li encanta contemplar-la!

Al poble comença a circular un rumor. Hi ha qui diu 
que l’avi Paul és un falsificador d’obres d’art i que per 
això s’amaga al seu taller. Diuen que l’han enxampat 
falsificant la Mona Lisa! Però qui sap? Serà veritat? 
Serà mentida?

A la Namaka núm. 13 et vam explicar aquest conte. El 
recordes? Tens ganes de saber qui és el guanyador 
o guanyadora? o guanyadora? 

Moltíssimes felicitats, 

Has guanyat aquest llibre: 
La gran enciclopèdia de les 

àvies de Blackie Little. 
Bona lectura!

A l’avi Paul li agrada copiar els 
quadres d’altres pintors, però els 
regala a la seva família o als seus 
amics el dia del seu aniversari. 
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Les persones cegues i les que no hi veuen bé tenen la resta de sentits 
més desenvolupats. Per això, volem que et posis a la seva pell i treguis partit 
a tots els sentits que tens mig adormits! Participa en una gimcana a cegues 

amb els teus amics i amigues!

És millor fer aquesta gimcana a l’aire lliure, en una plaça o un jardí!

Tingues a mà mocadors per tapar-vos els ulls. 

Abans de començar, prepara cada parada del recorregut amb el material necessari.

I, ep!, no s’hi val fer trampes! 

Amb els ulls tapats, dona de 
menjar a la teva parella. Seràs 
capaç de trobar la seva boca 
sense embrutar-la de cap a 

peus? Guanyarà la persona que 
hagi empastifat menys la seva 

parella. Bon profit! 

Fes un camí ple d’esses i 
revolts amb una corda ben 

llarga. Ha arribat el moment de 
treure-us les sabates i, amb els 
ulls tapats, seguir el recorregut 
de la corda! Quines pessigolles 

als peus, oi? Segur que hi has jugat un munt 
de vegades… Es tracta del joc 

del Memory, però aquest cop amb 
objectes! Damunt d’una taula, 

col·loca 4 parelles d’objectes que 
siguin iguals. Per torns, trobeu 

els objectes idèntics amb els ulls 
tapats. Qui ha sigut el més ràpid?

CONSELLS ABANS DE COMENÇAR: 

DONA’M DE MENJAR 

 PER LA CORDA FLUIXA

 MEMÒRIA EN ACCIÓ!
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Algú de vosaltres es penja un 
picarol al coll i la resta us tapeu 
els ulls amb el mocador. Orelles 

ben obertes! Seguiu el so del 
picarol i enxampeu la persona que 
fa de gat abans no caci una rata! 

Alerta amb els cops!

Activa les teves 
habilitats constructores! 
Poseu-vos el mocador als 

ulls i aixequeu una torre de 
pedres. Qui de vosaltres ha 
aconseguit fer la torre més 

alta en menys temps? 

GUST TACTE OÏDA OLFACTE

Aprofita els objectes de la 
prova 4 i escampa’ls pel jardí. 

Dona indicacions a una persona 
amb els ulls embenats perquè faci 

el recorregut sense xocar amb 
cap obstacle. Hi ha algun ferit 

a la sala?

Braços enlaire, ulls tapats i nas 
preparat! Olora l’aixella dels 
teus amics i amigues i intenta 

endevinar qui és qui, potser fins 
i tot esbrines qui fa dies que no 
es dutxa… Tots tenim una olor 

especial, però segur que fins ara 
no te n’havies adonat! 

ON ÉS EL GATET?

I TU, QUI ETS? 

QUANTS OBSTACLES!

QUINA TORRE MÉS ALTA! 
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Em dic Margaret Keane i soc una artista una mica singular: només pinto nens, 
nenes i animalons amb els ulls molt grans i, per què no dir-ho, una mica tristos! 

El meu marit, en Walter Keane, i jo fèiem un bon equip. Jo 
pintava sense parar amagada al taller i ell s’encarregava 

de vendre els meus quadres. En Walter deia que era millor 
que no sortís de casa i jo li feia cas. Què havia de fer? 

Necessitava temps per pintar i pintar em feia feliç! Però en 
Walter m’amagava una cosa, el molt bandarra… El meu marit 

es feia passar per l’autor dels MEUS quadres! Ningú sabia 
que els pintava jo!! És fort, oi?

Il·lustrat per Edurne Lacunza 
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Un dia, farta de la situació, em vaig separar d’en Walter. Abans de marxar, 
però, em va demanar que li ensenyés a pintar. Ho feia fatal! Suposo que per això 
va continuar dient que els quadres eren seus. Em vaig enfadar moltíssim i el vaig 
denunciar, i llavors el jutge ens van demanar que pintéssim un quadre. Jo en vaig 
fer un en menys d’una hora i en Walter…, bé, en Walter no va tocar ni els pinzells. 

Deia que tenia mal a l’espatlla (però si no sabia pintar!) i, és clar, 
jo vaig guanyar el judici! Ueee!

Hi ha qui diu que els meus 
quadres no valen res, que són 

una mica kitsch*. Però la realitat és 
que la meva obra agrada a molta 
gent. Dels meus quadres se n’han 
fet tasses, cartells, plats i fins i tot 
postals… De fet, el meu estil s’ha 
convertit en tota una moda, per 

això, quan jo era jove, tothom volia 
tenir un Keane a casa. I a tu, què et 

sembla la meva obra?

Fixa’t en la reinterpretació que ha 
fet l’Edurne dels meus quadres. 

Busca els originals a la biblioteca o a 
Internet i fixa’t en els detalls. Per què 
creus que l’Edurne ha pintat tots els 
personatges amb un somriure gran?

* Kitsch: tipus d’art que barreja elements passats de moda i lletjos, però que, malgrat tot, 
agrada a molta gent. Tu també ets d’aquestes persones?
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En Jan i la Jana estan fets de goma! Quina agilitat que tenen! Poden 
doblegar-se de mil maneres diferents, i això els va superbé per jugar a 
fet i amagar. S’amaguen als llocs més complicats i sempre sempre són 

els últims a ser descoberts! 

Il·lustrat per Ro Ledesma

La màgia a les teves mans! 
El truc dels barrets i els conills del petit Merlí és un gran secret. Ningú 
sap com s’ho fa! Però la veritat és que tothom queda bocabadat. I tu? 
Vols deixar tothom amb la boca oberta? Aprèn a treure un conill d’un 
barret amb aquesta manualitat!

Dibuixa la silueta d’un conill 
damunt del feltre. Retalla-la i 

decora-la. Inspira’t en la imatge! 

En un cartró, dibuixa un 
cercle gran per fer l’ala del 

barret i retalla’l. 

Pinta el rotlle de 
paper de vàter i el cercle 

de color negre. 

Col·loca el rotlle de paper de 
vàter al centre del cercle més 
gran i ressegueix-lo amb un 

llapis. Amb el cúter, fes-hi talls 
com a la imatge.

Munta el barret i enganxa les 
dues parts amb la cinta adhesiva 

blanca. Fixa’t en la foto!

Enganxa el cap del conill a la part 
de dalt del palet de fusta i intro-
dueix-lo dins del barret. Fes anar 
el pal amunt i avall. Ja ho tens!

Aconsegueix un palet de fusta que tingui una bona amplada. El que utilitza 

el metge per mirar-te el coll és ideal!

Per traçar el cercle, mira al teu voltant, segur que trobes un munt de coses 

cilíndriques. 

Ves amb compte amb el cúter! Demana ajuda!

Per què no fas una foto del resultat final i ens ensenyes com t’ha quedat? 

Envia-la a info@revistanamaka.com. La penjarem a les xarxes socials!!

1 palet de fusta pla, cartró, 1 llapis, 1 rotlle de paper de vàter, feltre de diferents colors, tisores, cúter, pintura negra, 1 pinzell, pega i cinta adhesiva 
blanca. 
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Wolfgang Amadeus Mozart va ser un nen molt especial. Tenia un do per 
la música i des de molt petit va viatjar per tot Europa perquè les persones 
poguessin admirar les seves habilitats. Les deixava al·lucinades! Segur que 

t’impressionarà la seva vida. Llegeix, llegeix…

Mozart va créixer en una família molt musical. El seu pare era compositor i professor 
de música i de seguida es va fer càrrec de l’educació de Mozart i de la Nannerl, la seva 

germana. Diuen que era molt exigent…

La Nannerl era una crac al piano! Però, saps què?, a la seva època les dones no podien 
fi rmar les obres que componien i fi ns fa poc no s’ha sabut que és l’autora de com a mínim 

20 peces musicals. Aquestes obres són molt importants, perquè es van fer servir per 
ensenyar piano al petit Mozart! 

Mozart tenia un cervell i uns dits molt àgils! 
Als 4 anys ja tocava el clavicordi, una mena 

de piano, i ja componia cançons! Als 6 tocava 
molt bé el violí i podia llegir les partitures amb 
només un cop d’ull. Tenia moltíssima memòria 
i era molt hàbil improvisant música, fi ns i tot 
podia tocar el piano amb els ulls embenats! I, 

al·lucina, perquè, quan només tenia 12 anys, va 
escriure la música que acompanyava una petita 

obra de teatre, la seva primera òpera! 

Il·lustrat per Anna Falcó 
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El 1762 tota la família va fer una gira per les principals 
ciutats europees. Tothom quedava fascinat amb el 

talent de l’Amadeus i de la seva germana! Com podia ser 
que dos nens tan petits toquessin tan bé? Però si Mozart no 

tocava de peus a terra quan s’asseia davant del piano!

En un d’aquests concerts, l’Amadeus va fer un saltiró per poder 
saludar al públic, però…, patapam!, va relliscar i va caure a terra. Ningú 

sabia què fer… Fins que se li va acostar la princesa Maria Antonieta i 
va ajudar-lo a aixecar-se. Mozart va quedar meravellat amb ella i li va 

prometre que quan fossin grans es casarien! Mai no va passar! 

Hi ha dues pel·lis sobre 
Mozart i la seva germana 
que et recomanem molt i 
molt: Amadeus i Nannerl, 
la germana de Mozart. 

Diuen que la música de 
Mozart activa una part 
del cervell relacionada 
amb la creativitat i la 
imaginació. A escoltar la 
seva música s’ha dit! 
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Entre aquests tres animals, quin és 

el que més t’agrada? 

Gat. Un banyet a la piscina.  

Llibres gruixuts.

La Torre Eiffel, perquè vols pujar fins al 
capdamunt a peu.

Les xancletes i les ulleres de bussejar.

Xerrant a la plaça amb els teus amics. 

Dofí. Córrer pel bosc.

Còmics. 

La Gran Muralla xinesa, segur que no se 
sent ni una mosca.

El quadernet de càlcul mental i la corda 
de saltar. 

Espiant el teu germà des de dins de l’armari.

Formiga. Dormir a l’aire lliure.

Namaka, és clar!

La Torre de Pisa; les vistes deuen ser 
flipants!

La llanterna i el sac de dormir.

Majoria d’ Majoria de Majoria de

Dalt d’un arbre fent el mico.

El millor pla per l’estiu és…

Tu ets més de… 
Si et perds, et trobarem… 

Quan marxes de vacances sempre 
poses a la maleta… 

El monument que vols visitar abans 
de fer els 15 anys és…

Cert! No calles ni sota l’aigua, 
xerres pels colzes i t’assaben-
tes de totes les xafarderies. 

Com t’ho fas? Molt senzill! Ets 
capaç de llegir la ment de les 
persones i de comunicar-te 
amb la boca tancada. Quin 

cervell més poderós que tens! 

Sembla un examen, però NO ho és! Ja pots respirar amb calma! Per esbrinar quin és el teu 
superpoder amagat, encercla la resposta que creus que fa més per tu. Quan hagis acabat, 

compta quantes respostes tens de cada lletra; la que et surti més vegades et donarà la 
clau per descobrir la teva superhabilitat! 

Saps que de nit et brillen 
els ulls? Ets com un gat! No 
necessites ulleres de visió 
nocturna ni un escàner per 

saber el que s’amaga darrere 
les parets! I, a més, ja no et 

cal la llanterna per llegir sota 
els llençols fins a les tantes! 

Diuen que les formigues po-
den aixecar fins a 10 vegades 

el seu pes i tu segueixes el 
seu exemple. Tens els braços 
d’acer, una energia per parar 
un carro i moltíssima moltís-
sima força! No només física, 

també mental! Ets imparable! 

x x x

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 nens i nenes extraordinaris. No te’ls pots perdre! 

Poema al pedo 
Autor: Francisco de Quevedo 
Il·lustradora: Marisa Morea
Editorial: Beascoa

Ara em dic Joana 
Autora: Jessica Walton 
Il·lustrador: Dougal 
MacPherson
Editorial: Animallibres 

Supersorda
Autora: Cece Bell 
Editorial: Maeva 

Manual para superhéroes. 
El libro mágico 
Autores: Elias i Agnes 
Våhlund 
Editorial: HarperKids 

La Lisa ha arribat a una 
escola nova i un grup de nois 

li fa bullying. Se sent molt 
sola i decideix refugiar-se a la 
biblioteca. Un dia, un llibre li 
crida l’atenció: Manual per a 

superherois. Des d’aleshores, la 
seva vida fa un canvi radical i la 
tristesa es transforma en acció!

Quan era petita, la Cece va 
estar molt malalta i de cop 
tot es va quedar en silenci… 
Però la seva sordesa no va 
ser cap impediment per fer 
amics nous, viure mil i una 

aventures i ser més poderosa 
que mai! Coneix la seva 

història, que s’assembla molt 
a la d’altres nens i nenes!

Al Joan li passa una cosa 
semblant al que va viure 
la Coy Mathis (pàg. 10): 

sempre ha sabut que és una 
osseta i no un osset. Està 

trist, però el seu gran amic 
Martí l’acompanyarà en tot 
moment i li farà les coses 

molt fàcils. Un llibre que és 
un cant a l’amistat. No 

te’l perdis! 

L’Eduald (pàg. 26) no és 
l’únic que es tira pets. Tothom 

se’n tira! Tu també, no te 
n’amaguis! Aquest llibre et farà 
passar una molt bona estona 

i segur que t’arrencarà un 
somriure. Té unes il·lustracions 

molt divertides i el poema, 
escrit fa mooolts anys, és una 

delícia!
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En Dídac és un nen encantador. Té una germana gran que el cuida molt i dos 
cosinets petits que estima amb bogeria. Va a l’escola amb mi, dina al menjador 
i un parell de tardes a la setmana fa una extraescolar. Algun cop falta a classe 
perquè està refredat o ha agafat cagarrines. Pobre, quin mal de panxa!

A en Dídac li encanten les ciències naturals i és un apassionat del dibuix. Algunes 
vegades la mestra li crida una mica l’atenció, perquè agafa el llapis molt fort 
i comença a dibuixar damunt la taula. Fixa la mirada, no aixeca el llapis ni un 
moment i omple la taula amb dibuixos d’aranyes. Això ho fa aquest any, perquè 
l’any passat només dibuixava gatets. Ho fa taaan bé!

En Dídac no és gaire xerraire, perquè li agrada molt, moltíssim el silenci. És normal, 
perquè no suporta el xivarri ni els sorolls forts, i tampoc els cops inesperats. Es 
posa nerviós, demana que tothom calli i es tapa les orelles molt fort. Algunes 
vegades no ho pot evitar i se li escapa una llàgrima. Quan passa això, els meus 
companys i jo ja sabem què hem de fer: algú de nosaltres li porta un mocador i 
l’encarregat del silenci es posa damunt de la cadira, que és la senyal que tenim 
per saber que hem de callar. 

En Dídac és un bon company de classe. Té la mà trencada a fer punta als llapis 
i ordenar-los per colors i és un crac col·locant els llibres a la prestatgeria. Els 
divendres a la tarda, quan fem Biblioteca, ell reparteix els llibres. Sempre sap qui 
està llegint cada llibre, perquè té una memòria brutal! Recorda perfectament com 
anava vestida la mestra el primer dia de classe i fins i tot és capaç de dir-te les 
arracades que portava. Tan de bo jo em fixés tant en els detalls com ell!

Quan plou, en Dídac ho passa malament. No li agrada gens l’aigua i, tot i que 
porti botes d’aigua i un paraigües més gran que ell, li costa fer el primer pas per 
trepitjar el carrer. S’agafa al marc de la porta i crida, però la Magda, la conserge, 
té un truc que sempre funciona: li posa un impermeable enorme i li diu que és 
màgic. En Dídac s’ho creu i surt corrents cap al cotxe. 

Hi ha dues coses que no acabo d’entendre d’en Dídac. La primera és quan mou 
les mans sense parar, igual que fa una papallona quan mou les ales, i la segona, 
quan es balanceja endavant i endarrere. La mestra ens va explicar un dia que en 
Dídac és autista i que aquestes coses les fa perquè té aquest trastorn i quan està 
molt nerviós. Però jo no entenc ni una paraula ni l’altra. Autista? Trastorn? 

En Dídac és un nen com tots els nens i les nenes de la classe. Tots tenim els nostres 
punts forts i els nostres punts febles. La Mariona es passa l’estona llepant-se els 
cabells, però sempre està atenta per si algú necessita alguna cosa. La Núria és la 
primera que es posa a recollir, però mai no s’eixuga els mocs… Al Manel li costa 
molt concentrar-se, però balla com ningú. I jo? Jo sempre sempre em mossego 
les ungles, però les divisions em surten a la primera. 

Escrit per Helena Ortiz
Amb la col·laboració de la mare d’una nena amb TEA*

Il·lustrat per LauFer

* TEA: trastorn de l’espectre autista. 
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És un bon bebè, l’Eudald.
Ben rialler i belluguet

i, a més, té un poder genial…:
és tot un mestre del pet!

Passa una cosa curiosa
quan l’Eudald està content…,
fa un gran pet de purpurina
i omple de colors l’ambient.

Però, si està de mala lluna,
llença els pets de dos en dos,

pets com trons, pets de tempesta
amb les més lletges olors.

I per Sant Joan, que és la festa
que més agrada a l’Eudald,

participa com la resta,
fa xerinola com cal!

Ell il·lumina la nit 
amb un i un altre esclafit,

però no pas com nosaltres,
que ho fem llençant coets…

Ell fa brillar dins la fosca
focs artificials de pets.
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Escrit per Àlex Miralles
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No és un superheroi ni una superheroïna de còmic però és una persona ben especial. Té un 
talent molt característic i a tu t’encanta! Dibuixa el retrat d’algun amic o amiga que sigui 
superpoderós! Potser hauràs de pensar una mica abans de començar a dibuixar, però no 

t’oblidis de posar-li capa! 
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Ui, 
ui, ui… 

El senyor del 

quadre ha mogut 

els ulls!

Fli-paaa!

31

Algunes vegades hi ha persones que arriben a les nostres vides envoltades 
de misteri. Si no t’ho creus, pregunta-ho als nens i les nenes de la llar Miracle. 

Descobreix el que els va passar fa uns dies. 

Et donem una 
pista… Segurament 

el coneixes! És el 
protagonista d’una 

història d’aventures 
a la selva! 

Si es menja tots els plàtans es convertirà en un mico! 

Quin banyador 
més estrany que 

surt de la capsa! En 
vull un d’igual per 

aquest estiu!

Aquesta 
bola de bitlles 
té pèls! Quin 

fàstic! 

Aquest osset 

em sona… No 

serà el Baloo?

Com pot ser 
tan àgil? 

Sembla una 
pantera! 

Els nens i les nens de la llar Miracle van rebre amb molta alegria l’arribada del Mogi Woli, un 
nen menut i un mica tímid que ningú no sabia d’on havia sortit. En Mogi no parlava gens ni 
mica, però tenia molta traça a imitar el so dels animals. Cada matí s’enfadava moltíssim; 
no hi havia manera que es vestís, li encantava córrer amb calçotets per la casa. El seu 
company d’habitació estava una mica preocupat, perquè en Mogi Woli sempre dormia a 
terra i no entenia per què mai se separava d’una misteriosa capsa de sabates. 

Un dia, sense saber ben bé com, en Mogi va ensopegar 
mentre baixava les escales. La capsa i tot el que hi havia 
dins va sortir disparat pels aires. Ell va aterrar amb 
una cabriola que va deixar tothom amb la boca oberta. 
Uns quants nens van voler ajudar-lo i de seguida es 
van posar a recollir tot el que havia quedat escampat 
pel terra. Uau, quina sorpresa! Quants tresors que 
custodiava en Mogi Woli! Però quin misteri… Qui era 
realment en Mogi? Què s’amagava darrere les seves 
manies? 

Escrit per Lirios Bou
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Prepara les Testa, les boletes superenèrgetiques, i flipa amb la velocitat 

que aconseguiran les teves neurones… Amb només un mos, el teu cervell 

s’expandirà i no hi haurà passatemps que se’t resisteixi! 

Algunes propietats energètiques i nutritives de les 

Testa, les boletes superenergètiques:

Afegeix les            , els           , el          i la            a la batedora. 

Tritura bé tots els aliments, fi ns que quedi una massa pastosa i consistent com la 

plastilina. 

Ha arribat l’hora d’embrutar-se! Amb la pasta, fes boletes i arrebossa-les amb el    

            o amb el           . 

Posa-les en una safata i cap al congelador! D’aquesta manera sempre estaran 

fresquetes i tindran una bona consistència.

Si t’agraden més fl onges, treu-les del congelador una estona abans de menjar-te-les. 

1 tassa 
de nous 
pelades

2 tasses de 
dàtils sense 

pinyol

3 cullerades 
generoses de 
cacau en pols

Coco 
ratllat

1 cullerada 
d’oli de coco 
(opcional )

1 cullerada 
gran de crema 

de sèsam

Bon 
appétit!

T’has fixat mai que les nous tenen la mateixa forma que 

el cervell? La natura és sàvia i ens ha regalat un aliment 

perfecte per tenir més memòria i ser més intel·ligents! 

El cacau ens ajuda a prestar més atenció i està boníssim! 

Però ha de ser cacau pur! El cacau en pols de l’esmorzar és 

de mentirijilla!

D’altres aliments que cuiden i activen el nostre cervell són 

el bròquil, els espinacs, els llegums o el peix blau, com les 

sardines o els seitons. 

I, NO TE N’OBLIDIS…, per tenir la ment clara, no embrutis el 

teu cos menjant aliments ultraprocessats. Si tenen més de cinc 

ingredients, no te’n refïis!

33Recepta vegana, sense lactosa ni sucres afegits. 

Escrit per Mirabai Gayà

Afegeix les            , els           , el          i la            a la batedora. Afegeix les            , els           , el          i la            a la batedora. Afegeix les            , els           , el          i la            a la batedora. Afegeix les            , els           , el          i la            a la batedora. 

            o amb el           .             o amb el           . 
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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
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ps

Piramots
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


