
Tertúlia amb l’escriptora Care Santos 

Comentem “Desig de xocolata”  

  “Mentida” 

Biblioteca Sant Valentí de Navarcles 

Tertúlia guiada per Ignasi Puig  

Dimecres, 27 de juny del 2018 

 

 

Care Santos, és una escriptora a qui sovint es relaciona amb la Literatura Infantil i Juvenil, 

però que des dels seus inicis ha escrit i publicat per al públic adult. La seva novel·la Desig 

de xocolata ha estat guardonada amb un dels premis literaris més prestigiosos del país, el 

Ramon Llull. Un guardó que li dóna el reconeixement que es mereix com a escriptora que 

ha anat creixent amb els seus lectors.  

 

Care Santos explica que pionera que buscant informació per a altres novel·les va descobrir 

la història d’un xocolater barceloní que, al segle XVIII, va inventar una màquina va 

despertar l’admiració entre els rebosters francesos. Va guardar aquesta informació i es va 

plantejar escriure una història. Al principi pensant en un possible relat curt que, una 

vegada engegada la màquina, es va convertir en una novel·la en tres actes. 

Desig de xocolata narra la vida de tres dones unides per la seva passió per la xocolata. 

Però aquesta comunió va més enllà del desig. Care Santos teixeix una història de relacions 

humanes, de secrets, que dibuixa l’evolució de les dones en la societat burgesa catalana, des 

del segle XVIII fins a l’actualitat. Una al·legoria a l’òpera i al Gran Teatre del Liceu 

barceloní que desperta les ganes d’assaborir una bona xicra de xocolata mentre escoltes 

alguna de les àries que cita. 

 

Tres actes, tres dones. Tres històries amb un objecte comú que les enllaça: una xocolatera 

de porcellana blanca. Tant el preludi, com els dos interludis que obren cada una de les 

històries desvetllen alguns enigmes que Santos va deixant, com pinzellades, amb molta 

intenció, fins a encaixar-los com un trencaclosques. 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=MZenZ33crlk 

https://www.youtube.com/watch?v=jD4JScEOJJw 


