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El Culturista

La xocolata
EDITORIAL

Pels volts d’aquest Nadal vàrem fer un sopar amb amics i ens van portar una 
bosseta amb xocolatines per a les criatures: una ampolla de cava, unes monedes i 
una capseta de llapis (el que abans eren cigarrets). La veritat és que el lot complet 
no té pèrdua. Ara mateix ens sembla tan escandalós que el tió cagués cigarrets de 
xocolata com que es fumés dins d’un avió. No sé quan passaran a fer ampolles de 
suc de taronja en lloc de cava i botons o ous ferrats per substituir les monedes d’or.

La majoria tenim algun record infantil lligat a aquest derivat del cacau; alguns més 
que d’altres! Per mi hi havia una data a l’any espectacular, el dia, coincidint amb 
el meu aniversari, que em venien a buscar els avis a l’escola AMB COTXE i em 
portaven a fer un suís, no al carrer Petritxol, sinó a El Corte Inglés, que hi ha de tot! 
El món infantil ha estat sempre cobert de xocolata: «Hansel i Grettel», «Charlie i la 
fàbrica de xocolata», pa amb xocolata o el Cola Cao…

Això em fa pensar en un documental que van emetre fa un parell o tres d’anys a un 
60 minuts, produït per la BBC, sobre la indústria del cacau. Les organitzacions no 
governamentals sospitaven que el negoci de la xocolata s’aprofitava de l’esclavitud 
i el tràfic de nens a Àfrica Occidental. Per aquest motiu, el director danès Miki 
Mistrati va decidir volar fins al continent africà per buscar proves i les va trobar. El 
resultat de la investigació és el documental El costat fosc de la xocolata. 

L’atracció per la xocolata ja ve de lluny, es remunta als maies i asteques. Diuen 
que Moctezuma bevia unes cinquanta tasses diàries de cacau diluït amb aigua. 
Ara, la indústria de la xocolata mou molts milers de milions d’euros a tot el món, 
tot i que fa anys que les marques més importants van signar un compromís per 
posar fi a l’esclavitud infantil, no s’ha fet gaire cosa per evitar-ho. Potser hauríem 
d’abandonar les bones intencions i passar a l’acció. Com vaig sentir que deia la 
Júlia Salvans: menys cupcakes i (afegiria) més pa amb xocolata de comerç just! 



S’acosta l’estiu i, amb les vacances, Barcelona desplega tot un ventall de casals i 
activitats per als petits de casa. D’entre tota aquesta oferta, nosaltres hem escollit 
algunes propostes interessants, per començar: el Xup-xup d’estiu.

El Museu de Disseny de Barcelona i l’associació Tantàgora han preparat una setma-
na de creació artística per a nens i nenes de 7 a 12 anys. Conduiran les sessions 
Roser Ros i Inge Nouws, il·lustradora holandesa establerta a Barcelona.

Al Xup-Xup, els matins estaran dedicats a desenvolupar la creativitat, a experimen-
tar amb diversos materials i tècniques artístiques, i a conèixer el fons del museu.  
I a les tardes, hi haurà jocs i activitats de lleure variades. El punt de partida del 
casal serà un procés creatiu d’elaboració d’un llibre en format d’acordió. 

Per fer-ho tot més senzill, Sauleda s’encarregarà de cuinar el dinar per als petits 
artistes durant tota la setmana. Teniu fins al 16 de juny per reservar les vostres 
places!

Xup-Xup d’Estiu
Per: Olga Portella
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CASAL / ARTS PLÀSTIQUES

Museu del Disseny
Del 10 al 14 de juliol, o del 4 al 8 de setembre / De 7 a 12 anys

145 € / la setmana (de 9 h a 17 h, amb dinar inclòs) 
75 € / la setmana (de 9 h a 14 h, sense dinar)

Consulteu descomptes / Inscripcions fins al 16 de juny
museudeldisseny.cat

Proposta culturista / 01
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Un estiu de cine
Per: Gemma Esteban

CASAL / CINEMA

Centre Cívic Urgell
Del 26 de juny al 21 de juliol

Torns setmanals / De 4 a 12 anys / 80,50 € cada torn / Cal inscripció prèvia

Ja se sap, un dels perills de l’estiu és que els nens acabin absorbits per les panta-
lles i les pantalletes, tants dies sense col·le... Nen, prou tele! Ah, però espereu! Hi 
ha una altra opció amb la qual es quedaran «abduïts» per la pantalla i no acabaran 
pas amoltonats, al contrari. Es tracta del casal Un estiu de cine, on passaran a 
l’acció fent el salt a l’altra banda de la gran pantalla per conèixer a fons quines són 
les parts que componen el cinema.

Com es fa una pel·lícula? No hi ha millor manera de saber-ho que posar fil a l’agulla 
i en aquest casal infantil, que per segon any consecutiu organitza el Centre Cívic 
Urgell, els participants es posaran a la pell de guionistes, càmeres, directors, deco-
radors, maquilladors, tècnics de so i de llum, actors i actrius... per poder rodar entre 
tots el seu propi curtmetratge.

El cine mut, el d’animació, el musical, el de terror... cada setmana estarà dedicada 
a un gènere cinematogràfic i es realitzaran sortides a espais emblemàtics que han 
estat escenari de films o altres vinculats a la cultura del setè art, com ara la Filmo-
teca. I cada dijous hi ha una sortida extraordinària! Caldrà agafar el dinar, la crema 
solar i el banyador per fer un, dos, tres... patatxap!
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Per: Joan Villarroya

L’Auditori
3 de juny

A partir de 5 anys / 12 €
auditori.cat

VaiVé amb Brodas Bros és un espectacle que combina les músiques més variades, 
interpretades per instruments de caràcter clàssic i tradicional, amb la dansa urbana 
i el hip-hop. La companyia Brodas Bros (reputada companyia de dansa moderna i 
professors de l’escola de dansa Varium) assumeix el repte de donar moviment, bé 
sigui amb coreografies o també amb improvisació (marca de la casa de la dansa hip-
hop), a músiques no precisament habituals en el seu espectacle. La funció consta 
d’un seguit de peces, inaugurades per una sorprenent adaptació del preludi de «La 
música aquàtica» (Georg Friedrich Händel, 1685-1759), arranjada per a instruments 
principalment associats a la música tradicional i popular catalana (acordió diatònic, 
tenora, dolçaina, panderos, etc.). El recorregut musical, coreografiat amb improvisa-
cions dels balladors, passa per la cançó popular aranesa, Pascal Comelade, Scott 
Joplin i el Ball de Sant Ferriol, entre d’altres. Tot plegat fa que VaiVé amb Brodas 
Bros esdevingui un espectacle fresc i innovador on part del públic s’integrarà a l’obra 
participant-hi, trencant així l’habitual distància escènica entre públic i artistes. 

Una fusió estètica molt interessant. No us ho perdeu!

VaiVé amb Brodas Bros
MÚSICA



Que el nom no us enganyi, culturistes: no és un taller de fotografia, tot i que aques-
ta ens servirà com a punt de partida. Fotògrafs com Henri-Cartier Bresson van 
esdevenir mestres del retrat i avui en dia encara serveixen d’exemple per parlar 
d’aquest gènere tan complex com apassionant.

El taller consisteix a crear un retrat i descobrir què necessitem per fer-lo. Després 
de veure referents i exemples, es treballaran tres conceptes: l’expressió facial, 
l’expressió corporal i l’entorn del personatge; i a partir d’aquí la vostra creativitat 
pren tot el protagonisme. Aquest taller aposta per la reflexió i per pensar abans 
de «disparar», i convida petits i grans a fer-se preguntes i a interactuar per crear 
un retrat únic. I és que potser mai abans no us havíeu aturat a mirar algú amb 
tant de deteniment. La premissa és clara: sigueu creatius, aprofiteu al màxim tot 
el material que se us ofereix (des de retalls, fotografies o colors fins a caixes de 
llum i metraquilats!) perquè atenció: els resultats més arriscats seran exposats en 
l’espai del taller!

RetratArt en blanc i negre
Per: Montse Martín
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TALLER / ARTS PLÀSTIQUES

CaixaForum Barcelona
Fins al 8 d’agost

Juny: dissabtes, de 16 a 20 h, i diumenges i festius, d’11 a 14 h
Juliol i agost: dimarts, de 17 a 20 h, i dissabtes, de 17 a 20 h

Familiar / Activitat oberta. Places limitades 
agenda.obrasocial.lacaixa.es

Proposta culturista / 04
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Si a primer curs d’associacions fàcils diguéssim «estiu», segur que respondríeu (en-
certadament) «sol» i «platja». Què us semblaria donar-hi un altre pas de rosca? En 
el marc de la Setmana de l’Energia, la Fàbrica del Sol i el Centre de la Platja ens 
ofereixen dues activitats lúdiques per apoderar-nos del sol i reivindicar alternatives 
reals amb energies renovables.
En primer lloc, el 10 de juny la proposta consisteix a dissenyar i fer la maqueta d’un 
parc d’atraccions on tota l’energia necessària provingui exclusivament d’energies re-
novables. Promet ser divertit!
En segon lloc, l’1 de juliol podrem entendre com funciona una cuina solar. Se’n mun-
tarà una a la platja i amb aquesta es faran noves ceres de colors a partir de trossets 
de cera que els participants duguin de casa. A més a més, La Mandarina de Newton 
oferirà una petita xerrada que segur que us resultarà instructiva i sorprenent.
Totes dues activitats són gratuïtes i cal fer reserva. Estan pensades per a infants 
acompanyats d’adults. Una bona oportunitat, doncs, per descobrir en família tot el 
potencial de les energies netes i les possibilitats engrescadores d’un futur més en-
ginyós i sostenible per una estona! 

Prenguem el sol!  
Dissenyem un parc d’atraccions

Colors a la platja
Per: Clara Queralt

TALLER / CIÈNCIA / ARTS PLÀSTIQUES

Fàbrica del Sol / Centre de la Platja
10 de juny d’11.30 a 13.30 h / 1 de juliol de 10.30 a 13:30 h / A partir de 6 anys / Gratuït 

Cal inscripció prèvia / ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/ca



Centre Cívic Sarrià
17 de juny a les 12.30 h

Familiar / Gratuït
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/sarria
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El Castor Musical organitza per a petits i grans un final de curs molt més que espe-
cial, i és que deixar-se endur per aquesta banda de músics no és qualsevol cosa. 
Fanfarrai ofereix, el dissabte 17 de juny, a l’hora del vermut, un concert sorprenent 
en tots els sentits. 

Una fanfara, sí, però nascuda de l’associació RAI (Recursos d’Animació Intercul-
tural), per tant, amb objectius i plantejaments especials: un còctel de components 
de diferents orígens ofereix una riquesa intercultural imparable (i si no, fixeu-vos-hi! 
Grècia, Marroc, Itàlia, Catalunya, França…), amb un repertori d’allò més atractiu per 
als amants del Mediterrani i els ritmes balcànics, i tot plegat, amanit amb una diver-
sitat d’instruments que deixa lluny les fronteres culturals i obre punts de trobada per 
a la via musical. 

Què més podem esperar? Potser un bon refresc per acompanyar-ho, però tampoc: 
aquesta fanfara aporta la millor frescor de la primavera!

El Castor Musical: Fanfarrai
Per: Laia Carreras

MÚSICA



Que aixequi la mà qui vulgui conèixer la màgia dels titelles!
Si hi ha algú que és un expert, destre i sorprenent titellaire, aquest és Stephem 
Mottram. No hi ha dubte! El titellaire britànic és un especialista a manipular tite-
lles de fil. L’habilitat i l’enginy amb què realitza els seus espectacles hipnotitzen 
l’espectador més exigent. Mottram s’arrisca i va més enllà del titella tradicional. El 
talentós intèrpret utilitza les figures per produir un moviment capaç de comunicar.  
I com comunica! Els jocs de llums i música aporten emoció extra a uns espectacles 
on l’absència del text construeix un estil propi, poètic, que atrapa infants i adults.
The Parachute (‘El paracaigudes’) és un espectacle que ens mostra l’aventura de la 
vida. Trobem l’amor, construïm una casa i tenim fills. De sobte els fills marxen i la casa 
s’assembla cada vegada més a una sala d’espera. Aquest és el moment de posar-se 
el paracaigudes i preparar-se per a aquest salt final cap a allò desconegut... 
Amb música de l’argentí Sebastian Castagna, The Parachute combina titelles i 
sons electroacústics per presentar un espectacle fascinant i meravellós. The Para-
chute juga amb el nostre cervell, ens sedueix i ens fa veure cossos on hi ha titelles. 
I com fa la màgia? Xssst! És un secret.

The Parachute Stephen Mottram
Per: Ester Bueno
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ARTS ESCÈNIQUES / TITELLES

La Puntual
29 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol a les 19 h

A partir de 4 anys / Durada: 55 minuts / 10 €
lapuntual.info

Proposta culturista / 07

15

/ 08

Ja ha començat el compte enrere perquè comenci el Grec 2017 Festival de Bar-
celona! Tot i que enguany no hi haurà Mini Grec, hi ha un parell de propostes que 
nosaltres no ens perdrem:

Brundibár (‘El borinot’) és el motiu artístic d’un projecte social que tracta valors 
com la pau i la tolerància i que a Barcelona fa més de vint anys que perdura. 
L’òpera original (1938) és de Hans Krása i la va fer interpretar a uns nens i nenes 
internats en un camp de concentració perquè així poguessin respirar una brisa de 
normalitat enmig de tant ofec.

My Baby is a Queen és una coproducció del Grec i la companyia La Petita Malu-
maluga, responsable de l’èxit internacional Bítels per a nadons (concert tribut a The 
Beatles). Ara posen el focus d’atenció en el fet de mirar i de ser vistos. Us avisem: 
podreu ser els protagonistes de l’obra!

Grec 2017
Per: Clara Drudis

MÚSICA / ARTS ESCÈNIQUES

Teatre Lliure / Mercat de les Flors
30 de juny Brundibár / Familiar

15 i 16 de juliol, My Baby is a Queen / A partir d’1 any
Consulteu preus

http://lameva.barcelona.cat/grec



Més enllà del cinema d’animació hi ha tot un univers fílmic esperant a ser desco-
bert pels més petits de la casa. Sense necessitat de forçar gaire la màquina (cada 
criatura té el seu ritme, i ningú millor que vosaltres sap quin és), aquest estiu teniu 
una bona oportunitat per expandir els horitzons audiovisuals de la vostra canalla, 
sobretot d’aquella que respon sempre «astronauta» quan li pregunteu què vol ser 
de gran. Si teniu per casa fills d’uns 8 anys, podeu fer un forat a l’agenda i marcar 
en vermell tres dilluns estivals i un lloc: el CosmoCaixa. Dins el cicle Cosmonits de 
Pel·lícula, que mostra la manera com la ciència-ficció ha tractat les diferents formes 
de comunicació que han trobat els humans, i esquivant cintes massa adultes com 
Alien o Ex Machina, us esperen tres pel·lícules que (ja) podeu gaudir en família. La 
primera és Marte (13 de juliol), l’odissea d’un astronauta abandonat a la seva sort 
al planeta vermell i la seva lluita per retornar a la Terra. La segona és el clàssic de 
Spielberg Encuentros en la tercera fase (20 de juliol), en el qual un home obsessio-
nat amb els ovnis aconsegueix comunicar-se amb uns extraterrestres que visiten 
el nostre planeta. I la tercera és Contact (3 d’agost), una pel·lícula en la qual es 
descriuen els esforços de científics de tot el món per desxifrar els senyals que ens 
fan arribar civilitzacions àliens. Tres films, precedits d’actuacions musicals, que no 
només els deixaran embadalits per la seva fantàstica factura visual i que els faran 
fer-se (i fer-vos) moltes preguntes, sinó que, qui sap, tal vegada refermaran (o 
despertaran) les seves vocacions… i la seva cinefília.

Cosmonits de pel·lícula 
Per: Sergi Rodríguez / Film & Kids
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CINEMA

CosmoCaixa Barcelona
13 i 20 de juliol i 3 d’agost a les 22 h (concert a les 21 h)

A partir de 8 anys / 4 € / Consulteu descomptes / agenda.obrasocial.lacaixa.es

Proposta culturista / 09
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Del 30 de juny al 4 d’agost torna un clàssic dels estius de Barcelona: el cicle de 
cinema a la fresca Sala Montjuïc. I, com cada any, hi trobem més d’una proposta in-
dicada per anar-hi en família. En destaquem la projecció d’una filigrana del cinema 
mut: la dinàmica El maquinista de la General. Buster Keaton interpreta un maqui-
nista de tren que ha de demostrar l’amor que sent cap a una noia tal com ho ha de 
fer un bon heroi clàssic: movent-se a tot drap per ajudar-la. Keaton demostra com 
a actor totes les seves habilitats còmiques sòbries (ni un somriure) i tota la seva 
destresa per a les escenes perilloses (mai no utilitzava dobles). Però El maquinista 
de la General sobretot li serveix per demostrar que té uns magnífics dots com a 
director. Som a l’any 1926 i Keaton és capaç de treure’s de la màniga una pel·lícula 
que ja conté gairebé totes les estratègies dels films d’acció d’avui en dia mateix. 
Si amb tot això no n’hi ha prou perquè us marqueu la sessió a l’agenda, la Sala 
Montjuïc encara hi posa un altre al·licient: la banda sonora d’aquesta magnífica 
persecució ferroviària s’interpretarà en directe. 

Sala Montjuïc:  
El maquinista de la General

Per: Andreu Gabriel i Tomàs

CINEMA

Castell de Montjuïc
28 de juliol a les 21 h

Per a tots els públics / Consulteu preus
salamontjuic.org



Sabeu qui era Sant Jordi?
Us heu apropat mai a la Casa de les Punxes? 

I el més important, sabeu que té a  
veure la llegenda de Sant Jordi  

amb l’edifici de Puig i Cadafalch?

casadelespunxes
www.casadelespunxes.com

Veniu amb la família  
a descobrir-ho!  

Gràcies a una experiència lúdica  
i interactiva coneixereu de primera 

mà la llegenda més important  
del nostre país i gaudireu  

d’una història de pel·lícula. 

Si alceu bé la vista pel costat de 
Rosselló de l’edifici veureu un mosaic 
d’un cavaller, aquest és Sant Jordi 
matant el drac, a sota s’hi pot llegir 
Sant Patró de Catalunya:  
torneu-nos la llibertat.

elculturista.cat

Subscriu-te al nostre

newsletter
i rebràs les

propostes, idees i recomanacions
més culturistes!
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Potser l’ós caminava pel carrer pensant: «Tinc molta gana, què podria menjar?». I de 
sobte una flaireta de pastís acabat de fer li arriba al nas. Potser l’ós pensava: «Mmm, 
ara em menjaria un bon pastís, m’agraden molt els dolços!». I de sobte aixeca el cap 
i a dalt de tot d’una casa, traient el cap per una finestra, hi ha un pastís de xocolata 
reposant. Però, com hi arribarà l’ós allà dalt? 

Aquest és el punt de partida d’aquest àlbum per a petitons de 0 a 3 anys. L’estructura 
del conte juga al joc de l’acumulació i la repetició que tan funciona en els contes per 
a infants i que ja hem vist també en el clàssic De què fa gust la lluna, de Michael 
Grejniec, on una muntanya d’animals es va fent alta fins a arribar a tocar la lluna. 

En El pastís és tan amunt l’ós s’ajudarà d’un porquet, un  gos, un conill, una gallina 
i una granota per intentar agafar el pastís. Les línies senzilles i una il·lustració molt 
clara fan que el petit o petita pugui explicar ell mateix el conte a banda del text. I el 
format de cartoné i les pàgines gruixudes el fan més accessible a les petites mans. 
No desvetllarem si acaben menjant el pastís o no, això ho haureu de descobrir vosal-
tres! Les sorpreses estan servides!

El pastís és tan amunt
Susanne Straßer
Editorial Joventut

Per: Laura Bernis / llibresdemandarina.blogspot.com.es

LLIBRE

A partir d’1 any

Selecció culturista / 01

Cada dia es publiquen més de 35 llibres
per a nens, es miren més de 50 sèries infantils

i s’escolten 200 cançons de bressol.
Si ets dels que es perd en un mar de possibilitats, 

dóna un cop d’ull al que ve a continuació. 

A la selecció culturista us recomanem
els llibres, les pel·lícules, els discos, etc.,

que considerem imprescindibles
o aquells que ens resulten més atractius. 

Selecció culturista



Es va publicar per primera vegada l’any 1986. Des d’aleshores ha anat passant 
d’editorial en editorial i per sort encara es reedita. Es tracta d’un poemari de Miquel 
Martí i Pol dedicat a algunes menges delicioses d’aquí i de sempre. Plats dolços, 
salats i rimats. Poemes extremadament descriptius que obren la gana: macarrons, 
carn arrebossada, pa amb xocolata, crema, truita, etc.

Tot això molt ben acompanyat de les expressives il·lustracions de Carme Solé Ven-
drell, que para taula a uns quants convidats il·lustres: Sendak, Delessert, Ross, 
Balzola, Janosch, McKee, Mercè Llimona, Junceda, Cesc… Dibuixos que defugen 
l’encasellament, plens de sentiment, tant si es tracta d’oferir un flam o un plat de 
croquetes.

Mireu la il·lustració de la primera pàgina del llibre («Xocolata desfeta») i recupereu 
la selecció culturista del número dedicat a la mala sort, ho teniu?

Bon profit! 
Miquel Martí i Pol

Barcanova

Per: Infraganti 
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LLIBRE

A partir de 5 anys

Selecció culturista / 02 / 03

El pequeño Brown 
Isobel Harris 

Il·lustracions: André François
Niño Editor

Per: Jorge Manzanilla

17

LLIBRE

A partir de 7 anys
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L’editorial independent Niño Editor, de curta i premiada trajectòria, s’ha proposat 
recuperar clàssics infantils dels anys quaranta, cinquanta i seixanta com El peque-
ño Brown (1949), escrit per Isobel Harris. Conta la història d’un nen de ciutat que 
passa el millor dia dels seus quatre anys i mig de vida al camp, invitat per una fa-
mília d’extracció social inferior. Lluny de la seva zona de confort, el petit dels Brown 
pot gaudir de plaers tan estranys per ell com passar la tarda a l’aire lliure o berenar 
un pastís de xocolata acabat de fer. Cal fer menció especial a les magnífiques 
il·lustracions d’André François, dibuixant entre d’altres de The New Yorker, que són 
l’ànima d’aquest encantador entreteniment vintage. 



Sabíeu que la beguda de xocolata que es prenien els asteques era picant? I que el 
tomàquet es considerava verinós? 

Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo és un viatge pel 
món a través dels aliments, com el blat, l’arròs, el pebre i el cacau, entre d’altres. 
Aquests ingredients bàsics tenen una llarga història, desconeguda per molts de 
nosaltres, que està plena d’aventures, casualitats, encerts i també infortunis. 

El llibre, el primer de la nova editorial A Fin de Cuentos, combina text, il·lustracions, 
gràfics i fins i tot receptes. Una lectura molt recomanable i ideal per llegir en família, 
que entreté, ensenya, desperta la curiositat i l’esperit crític.

Miraràs el plat a taula amb uns altres ulls!

Aventuras y desventuras de los 
alimentos que cambiaron el mundo 

Teresa Benéitez 
Il·lustracions: Flavia Zorrilla

A Fin de Cuentos

Per: Luz Verdaguer
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LLIBRE

A partir de 8 anys
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Charlie i la fàbrica de xocolata
Roald Dahl

Il·lustracions: Quentin Blake
La Magrana

Per: Dina de la Lama

17

LLIBRE

A partir de 9 anys
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T’agraden els llibres? I la xocolata? Doncs no sé a què esperes per introduir-te en el 
món del gran Roald Dahl! No ho dubtis. No en podràs sortir. Agafa el llibre de Charlie 
i la fàbrica de xocolata, obre’l i comença a gaudir amb les divertides il·lustracions 
plenes de color de Quentin Blake... Ups, però abans busca un trosset molt petit de 
la teva xocolata preferida (amb llet? Negra? Amb avellanes? Només se t’acudeixen 
aquestes...? Massa normalet, tot plegat. Com es nota que encara no coneixes en 
Willy Wonka i la seva fàbrica), fes una mossegada ben petita a la teva presa de xoco-
lata, minúscula, per assaborir-la bé, per notar tot el seu gust i estirar-lo al màxim, tal 
com ho faria en Charlie Bucket, i comença a llegir aquest llibre, que és més addictiu 
que cap cacau que hagis tastat mai. Coneix el pobre Charlie, que tot el dia ha de 
menjar col bullida perquè els seus pares i els seus avis no tenen res més per oferir-li, 
malgrat haver-se passat la vida treballant; introdueix-te en la fàbrica de l’estrafolari 
Willy Wonka, plena de delícies comestibles que no has gosat ni imaginar; passeja 
amb el golafre Augustus Gloop, i assaboreix els xiclets impossibles que fan perdre 
els papers a la Violet Beauregard... Però què passarà amb tots aquests personat-
ges? Quines sorpreses els té preparades el misteriós Willy Wonka? Corre, entra tu 
mateix a la fàbrica i ho descobriràs!



Barzoolona és una guia per als que ja coneixen Barcelona  
o per als qui s'hi passegen per primera vegada en família. 

De fet, és un safari que proposa a les famílies diferents  
recorreguts per visitar 25 animals dels nostres carrers,  

distribuïts pels diferents districtes de la ciutat.

El Culturista ha fet un llibre 
amb el Jordi Duró!

pedrapapertisora.com

Segueix-nos!

Pedra Paper Tisora

Bossa i manta de joc PLAY&GO

C/ Marià Aguiló 118
08005 Barcelona
Telf: 931 067 064

La solució per endreçar  
i transportar les joguines!

Serveix de bossa i de manta de joc,  
facilita la recollida de joguines i és prou  

lleugera per emportar-se-la a qualsevol lloc:  
a la platja,  al jardí, de viatge…

Play & Go a
Pedra Paper i Tisora! 
LA BOTIGA DE JOGUINES DEL POBLENOU 



Les guerres no són una cosa agradable, encara que siguin de baixa intensitat. 
Durant els anys setanta a l’Ulster (Irlanda del Nord) n’hi va haver una, coneguda 
popularment com «els problemes», i enmig d’aquest embolic hi havia els punkies 
The Undertones, cantant despreocupadament sobre noies i xocolata (això recla-
maven a la primera cançó del seu segon disc). Pot semblar que aquesta actitud, 
en una societat profundament dividida, amb violència als carrers i on l’afiliació a un 
dels dos blocs rivals era quasi obligatòria, és defugir els problemes del teu voltant 
però, precisament, no prendre partit, en aquell context, era en si mateix un acte 
molt valent. Durant un temps els punks van aconseguir crear un espai de diversió, 
de companyonia i de convivència entre comunitats, bàsicament un Ulster alterna-
tiu, on l’amor i la xocolata substituïa les bombes i pistoles. I això no és poca cosa!

The Undertones
Hypnotised

Sire, 1980

Per: Uri Amat
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Els grups de rock’n’roll californians de finals dels seixanta tenien una lluita acar-
nissada amb productors i discogràfiques. Els Love, The Byrds, The Monkees i 
tants d’altres van haver d’acceptar, amb resignació, que músics de sessió to-
quessin en parts dels seus discos i que els encolomessin cançons d’altres. Això 
també succeïa amb grups menys coneguts, com els monstres del garatge ianqui: 
La Banda del Rellotge de Xocolata.

Fills legítims de la British Invasion, els de San Jose es van foguejar en directe 
fent versions de The Rolling Stones i The Who. Després en van gravar de mag-
nífiques, dels Kinks i de Dylan (el seu «Baby Blue» psicodèlic que recorda els 
Stones és una delícia). Si heu de triar algun lloc per començar a escoltar-los, 
aquest recopilatori de mitjan vuitanta és perfecte. Els seus hits («Don’t Need Your 
Lovin», «I Ain’t No Miracle Worker», «Sweet Young Thing», «Misty Lane»), les se-
ves guitarres esmolades i la crua i fantàstica veu d’en Dave Aguilar us hi esperen.

The Chocolate Watchband
Forty Four  

1984

Per: Pere Agramunt

MÚSICA



Pippi Långstrump 
1969
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Vigileu com us eduquen, estimats 
alumnes. Més enllà de l’amor incon-
dicional i les taules de multiplicar, els 
adults us transmetem cada dia —de 
manera conscient o inconscient— 
prejudicis, categories artificials de la 
realitat i pors. Per això els nens sal-
vatges són tan revolucionaris, perquè 
es neguen a recollir el testimoni, per-
què no garanteixen cap continuïtat 
del món tal com avui el coneixem. 
Per què no podem caminar cap enre-
re?, es preguntava Pippi Långstrump 
—Pippi Calzaslargas a TVE—. I per 
què no podem viure amb cavalls pi-
gats i micos, i menjar pastissos tot el 
dia? Amb les seves trenes pèl-roges, 
la seva força sobrenatural i el seu 

vestuari extravagant, la protagonista 
d’aquesta sèrie desafiava les conven-
cions del món adult, i no perdeu de 
vista que un divertiment infantil mo-
dern a la Suècia dels anys setanta de-
via sorprendre molt més en l’Espanya 
fosca de la Transició. Aquella nena 
descarada i creativa també és recor-
dada a casa nostra com un petit sím-
bol de la igualtat entre gèneres, que 
llavors estava a les beceroles. Grà-
cies a Pippi Långstrump, la canalla va 
consumir a la televisió pública un pro-
ducte molt més modern i lliure del que 
molts dels seus pares consumirien 
mai, i això és una molt bona notícia 
per a una societat que pretén millorar.

Molt abans que vosaltres 
naixéssiu van existir obres 
audiovisuals espectaculars 
que van fer dels vostres pro-
genitors millors persones. No 
sentiu curiositat per aquells 
programes, pel·lícules i sèries?

Les lliçons  
del Professor
Catòdic
Hemeroteca Familiar

30
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Creuem per primera vegada la fronte-
ra del segle xxi en les nostres lliçons, 
catòdics. Però és que si la sempre in-
quieta direcció d’El Culturista ha deci-
dit consagrar aquest número a la xo-
colata, havíem de seleccionar alguna 
adaptació de la novel·la que el gal·lès 
Roal Dahl va dedicar-li i, francament, 
a aquest professor li ha faltat coratge 
per consultar la versió protagonitza-
da per Gene Wilder l’any 1971. Així 
que aquí estem, ocupant-nos d’una 
pel·lícula de Tim Burton. I en general, 
a aquestes alçades ja ho tindreu as-
sumit, els genis no es dediquen al ci-
nema infantil. Gaudiu per una vegada 
del to d’un autor, del desplegament 
imaginatiu en la direcció d’art i del 

rostre exagerat de Johnny Depp inter-
pretant Willy Wonka, l’excèntric pro-
pietari de la fàbrica de xocolata més 
gran del món. I no espereu cursileries 
ni candideses, perquè Dahl anava 
amb compte i us tractarà amb respec-
te. Prepareu l’estómac per assumir el 
destí cruel d’alguns nens malcriats 
que s’han oblidat de l’amor i la màgia, 
prepareu-vos per jutjar si la família 
és sempre la millor aliada a l’hora de 
fer-se un camí propi. I tingueu a prop 
el comandament per si voleu passar 
ràpid l’enèsim número musical dels 
Oompa Loompa, en què fins i tot Tim 
Burton s’equivoca. Serà un secret en-
tre vosaltres i el professor.

Charlie  
i la fàbrica de xocolata 

2005



Què sabem  
de la tortuga 
mediterrània?

Biologia

Durant els mesos d’estiu, 
els nens i nenes poden 
anar al Zoo a passar les 
vacances en un entorn 
agradable, gaudint i apre-
nent a conèixer, estimar i 
respectar els animals, ja 
que són una opció única de 
lleure didàctic que apropa 
el món de la fauna als 
infants i joves, i fomenta el 
respecte per la biodiversitat 
i el medi ambient.

Dies: 
De dilluns a divendres.

Horaris: 
09:00 h a 13:00 (sense dinar)
o de 09:00 a 16:30 (amb dinar)

Més informació:
Departament d’Educació
Telèfon: 932 256 787
Dilluns a dijous de 9.00h a 14.00h  
i de 15.00h a 17.00h.  
divendres de 9.00h a 15.00h. 
escolazoo@bsmsa.cat

zoobarcelona.cat

TORTUGA 
MEDITERRÀNEA

Al Parc Zoològic de 
Barcelona fa anys que 
es reprodueix aquesta 
espècie, i més de  
200 exemplars 
nascuts a les seves 
instal·lacions  
han estat alliberats a la 
natura en el marc dels 
diferents programes 
de reintroducció de 
l’espècie que s’estan 
portant a terme al  
nostre país.

ELS AMICS
DEL ZOO

ESTIU AL ZOO

Alimentació:

Principalment herbívora, 
malgrat que no rebutgen 
els petits invertebrats com 
cucs de terra o cargols.

Comportament:

Durant els mesos freds de l’any, 
la tortuga mediterrània s’enterra i 
roman inactiva sense alimentar-se. 
A la primavera torna a emprendre 
l’activitat alimentant-se de forma 
abundant. 

A finals de maig es produeixen les 
còpules. La posta es fa generalment 
a mitjans juny i consta de dos a 
dotze ous que la femella enterra. La 
incubació dura al voltant d’uns tres 
mesos.

Hàbitat i distribució:

Bosc mediterrani d’alzines i pins 
amb matolls abundants, malgrat que 
no li és favorable el bosc excessi-
vament espès, ja que impedeix el 
pas de la llum solar.  La població 
occidental de la tortuga mediterrània 
viu a Espanya, França i Itàlia.

Té una closca molt bombada, d’un color 
groguenc, amb un dibuix típic de taques més 
fosques. L’escut de la cua és doble, tret que 
la permet distingir de Testudo graeca, la 
tortuga mora. El cap, el coll i les extremitats 
són d’un color groc verdós i, a l’extrem de les 
potes, tenen unes ungles no afilades. 

DESCRIPCIÓ

BIOLOGIA

REPRODUCCIÓ

De les més de 

300
espècies 
de tortugues 
terrestres
que existeixen, la tortuga 
mediterrània és una de 
les més petites per això 
s’ha fet tan popular com 
a animal domèstic però 
en realitat és una  
tortuga salvatge. 

Estan en

PERILL
D’EXTINCIÓ!



Recordo que de menuda tenia un 
joc de te de porcellana. Era de 
joguina però era tan petit i delicat 
que em semblava l’objecte més 
sofisticat del planeta. Aquest con-
junt de galetes de fusta serien el 
complement perfecte per jugar a 
tea party amb els amics i les ni-
nes. Unes galetes tan bufones 
que semblen tretes del berenar de 
l’Alícia al País de les Meravelles a 
cal barretaire.

Set de galetes  
de fusta de  

Make me Iconic
A partir de 3 anys

makemeiconic.com

36

Joguines
Per: Txell Hernández Gil

kiddult.net
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Que aixequi el braç a qui no li agra-
din els gelats. L’arribada del bon 
temps fa que, al primer raig de sol, 
tots (grans i petits) correguem amb 
ànsia a la nostra geladeria de capça-
lera. Hi ha alguna cosa en la barreja 
de fred, dolç i cruixent que converteix 
els gelats en la combinació perfecta. 
Aquest joc ens permetrà gaudir dels 
gelats sense comprometre el nostre 
tipet ni la nostra dentadura.

Botiga de gelats 
de fusta  

de Nobodinoz 
A partir de 3 anys

nobodinoz.com
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Ja sigui gràcies als contes de Roald 
Dahl o bé a la versió cinematogràfi-
ca de Tim Burton, Willy Wonka és 
un personatge mític. Un personatge 
atraient i obscur a la vegada que té 
una passió infinita pels dolços. Un 
home a qui no li fan por les càries 
i les dents corcades i que té un im-
peri fet de xocolata. Aquesta rèplica 
en versió Playmobil és senzillament 
encantadora.

Willy Wonka  
de Funko  

i Playmobil
A partir de 5 anys

funko.com

02



Si ets dels que els agrada que els seus fills portin 
bodis amb bigotis, els has comprat unes ulleres 

de fusta de mida reduïda, els adorms amb 
Radiohead o els has obert un compte 

a l’Instagram, no et perdis aquesta secció. 

A És tendència trobareu els gadgets
més originals, moderns i pràctics del mercat. 

És tendència



Xo-co-la-taaaaa! 
Ulls embogits. Boca amb un punt de salivera. Moviments nerviosos 

i desincronitzats de cames i braços. El preludi de la pujada de 
sucre posterior, aquelles dues hores en què els meus fills es tornen 

Gremlins activats pel cacau en lloc de per aigua.  
I, al mateix temps, comprendre el delit amb què s’embruten mans 
i boca perquè jo l’he sentit amb la mateixa passió. Perquè encara 
ara ressorgeix de les profunditats abismals del meu cos aquella 

necessitat immediata i encegadora del «Necessit. Xocolata. Ja. Ara». 
Deixau-vos enamorar per tres fantàstiques recomanacions 

vinculades, més o manco directament, amb el món de xocolata  
en les seves diferents accepcions i orígens. I sigueu generosos amb  

les dosis que repartiu: ningú no vol ser recordat a la vellesa com  
el pare, la mare, la tieta o l’àvia que va prohibir-ne el consum.  

Els pecats venials ens salven dels mortals. Amén i cacau! 
* Nota de mare de bessons: un batut de xocolata és el remei infal·lible  

per a sortides en què vols que es mantinguin desperts i no haver de carregar-los  
a coll si tornau a casa a hores intempestives. I encara més si n’has  

d’arrossegar dos i tu només ets un/a!

Per: Pema Maymó
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1. 

Na Zelda és una pastissera alsacia-
na enamorada d’un pastís de la seva 
infància: el moelleux au chocolat. I a 
partir d’aquest pastís mític ha creat el 
seu obrador i botiga, Moï-Yo, un indret 
on cada especialitat et transporta als 
millors records gastronòmics. 
Compromesa amb la vida sana i els 
productes orgànics, aquesta francesa 
selecciona cadascun dels seus pro-
veïdors amb una cura especial i empra 
una xocolata bio equitable, provinent 
de petits productors de tres coopera-
tives de cacau biològic de Sao Tomé 
i Príncipe, Equador i la República Do-
minicana. 
Només vos puc dir que no sabreu per 
on començar les provatures: sou dels 
que volen el moï tradicional francès 
de tota la vida? O un toc mediterrani 
i canviar la mantega per oli d’oliva? 
Voleu la combinació definitiva de dolç 
i salat amb el moï que empra caramel 
salat de la Bretanya o potser la bomba 
farcida amb el mític kirsch, el licor de 
cireres que et deixa amb un somriu-
re tontet? Sigui com sigui, no deixeu 
de visitar el seu obrador cafeteria a 
Gràcia o encarregueu el vostre moï a 
través del seu web! No vos penedireu!
moi-yo.com
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2. 3.
I encara que l’estiu no sigui el mo-
ment en què ve més de gust una 
xocolata desfeta, quedareu encate-
rinats d’aquesta tassa de Cabanaz, 
una marca holandesa d’objectes de 
cuina d’inspiració vintage que ens fa 
plorar amb cada nou producte que 
descobrim. Recomanam MOLT FORT 
NO VISITAR el seu web perquè hi ha 
el perill de gastar els estalvis de sis 
mesos! 
Si no ho heu pogut evitar i vos trobau 
en ple Sant Joan amb una dotzena de 
tasses de colors combinats que tenen 
tothom enamorat... serviu-hi llet fres-
ca amb cacau en pols i tots contents 
i refrescats! Que no sigui mai dit que 
la xocolata no és motiu de festa i ale-
gria, en el format que més s’adapti al 
moment! 
cabanaz.com

De tots és sabut que la xocolata ens va arribar 
d’Amèrica i que la xocolata desfeta (amb un toc picant!) 
era una delícia dels asteques reservada als més privi-
legiats. Ara, amb tant de pànic als excessos de sucre, 
la xocolata la reservam per a una festa, un dia especial 
o ens la concedim com a premi. Això es podria aplicar 
també a les meravelloses pinyates de Más que Piñatas, 
fetes en paper de seda, úniques i amb uns dissenys 
preciosos, com aquest inspirat en Mèxic. 
I no penseu només en festes infantils: una pinyata pot 
ser una estona de rialles a un casament, un canvi de 
feina o, per què no?, una jubilació! Ulls tapats, un bastó i 
indicacions confuses per a l’afortunat que l’hagi de tren-
car. Encara que, ben mirat, fa una mica de pena haver 
de destrossar una obra d’art com aquesta... I si repartim 
xocolata per a tothom i guardem la pinyata per decorar 
l’habitació?   masquepinatas.com





Per la ciutat

Xurros amb  
xocolata  

44 45

Culturistes, allà als anys 
noranta, quan els vostres pares  
i mares eren canalla, a Barcelona 
hi havia un munt de xurreries 
pels carrers, com les que ara es 
veuen sobretot a les fires,  
o perquè m’entengueu, 
semblants al que ara  
vindrien a ser  
els foodtrucks.

Fotografies: 
Isaac Casals
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Per sort, encara en queden algunes i ens hem proposat compartir-les amb vosal-
tres perquè aquest estiu us hi acosteu amb bici, passejant o amb transport públic. 
Moltes estan situades a prop de parades de metro i tenen parcs o bancs propers 
per poder seure-hi a berenar una paperina de xurros de xocolata o xocolata amb 
xurros. Fins i tot com la d’El Savi, al costat del parc de les Aigües, té a tocar uns 
cavallets de fira de fa més de setanta anys que inicialment pertanyien al mateix 
amo de la xurreria.
La majoria són negocis familiars amb tradició de xurrers. Hi ha xurreries espe-
cialitzades en xurros de xocolata o cotnes, i d’altres en xuxos, patates fregides o 
bunyols. Totes estan ben arrelades al barri i als veïns i n’hi ha que formen part de 
grans rituals costumistes, com la del Camp Nou per als que van a veure el Barça, 
la del carrer de la Marina o l’avinguda del Paral·lel per als qui allarguen la nit fins 
a l’hora d’esmorzar (ai...) i la immensa majoria per als vermuts dels diumenges. 
Hi ha una parada de xurros al carrer Urgell cantonada Borrell...
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Xurreria Francisco 
Martínez
Av. de Rasos de Peguera,  
al costat de l’antic camp  
de futbol Ciutat Meridiana

Xurreria Torras i Bages
Pg. de Torras i Bages  
amb el c. de Palomar

Xurreria Guineueta
C. de la Guineueta,  
davant del número 4

Xurreria La Pilarica
Jardins de Llucmajor,  
tocant al c. de l’Artesania

Xurreria Vall d’Hebron
Av. de Jordà  
amb la ronda de Dalt

Xurreria Alcalde
C. del Maresme  
amb la rbla. de Guipúscoa

Xurreria A. Martínez
C. de Cantàbria  
amb el c. d’Andrade

Xurreria Alcázar
C. d’Alfons el Magnànim 
amb el c. de Cristóbal de 
Moura

Xurreria El Savi
Pl. d’Alfons el Savi,  
davant la sortida de metro 
d’Alfons X

Xurreria Sport
Pl. de Lesseps, davant 
l’escola Rius i Taulet

Xurreria del Clot
Av. Meridiana  
amb c. d’Aragó, davant  
la parada de metro del Clot

Xurreria Ribes
C. de Castillejos  
amb c. de Ribes, a tocar  
del mercat dels Encants

Xurreria J. Argilés
C. de la Marina  
amb av. Meridiana, davant  
la sortida de metro de 
Marina

Xurreria Sarrià
Via Augusta  
amb el pg. de la Bonanova

Xurreria Crisla
C. d’Eduardo Conde amb  
el pg. de Manuel Girona,  
al costat de l’Hospital Cima

Xurreria Montse
Jardins de les Infantes, 
a la cantonada del c. del 
Marquès de Sentmenat  
amb c. de Vallespir

La Xurre
C. d’Arístides Maillol  
amb la trav. de les Corts,  
a tocar del Camp Nou

Xurreria Juan Ruz
C. de Tarragona  
amb el c. de Sant Nicolau

Xurreria Ruiz
Av. del Paral·lel  
amb el c. d’AldanaA elculturista.cat trobareu  

més rutes per fer a la ciutat.
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Flam de civada i xocolata

Necessitem:
200ml de beguda ecològica de civada amb calci Costa Eco / 20gr de xocolata / 100gr 
de sucre + 4 cullerades per fer el caramel / 2 ous / 1 culleradeta d’extracte de vainilla

Refrescant, natural, lleuger i boníssim!  
Nosaltres l’hem fet amb la nostra beguda ecològica  

de civada amb calci de Costa Eco però podeu  
provar-ho amb la resta de begudes vegetals.

200ºC 50’

1/ Començarem per fer el caramel. En una cassola, desfarem a foc lent les 4 culle-
rades de sucre fins que agafi una mica de color. 2/ Posarem el caramel al fons dels 
motlles per flam i deixarem que es refredi del tot. 3/ Escalfarem la civada amb calci 
Costa Eco sense que arribi a bullir. 4/ Trossejarem la xocolata i la barrejarem amb la 
beguda calenta. Remenarem fins que s’hagi disolt. 5/ Batrem els ous amb el sucre. 
Afegirem la vainilla. 6/ Barrejarem els ous amb la beguda. 7/ Omplirem els motlles 
amb la crema i els posarem en una safata plena d’aigua, vigilant que no entri dins 
dels motlles. 8/ Els posarem al forn perquè es coguin al bany maria, 200ºC, durant 
50 minuts. 9/ Els deixarem refredar fora del forn i després el guardarem a la nevera.

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Pinyata 
mexicana

Per:  
Gabriela Ortiz 

A Mèxic pràcticament tot es pot celebrar amb una bona pinyata. 
Hi ha una llarga tradició que es remunta a l’època dels missioners 

espanyols i el seu afany d’evangelitzar. Originàriament era una 
olla de fang —us sona?—, després va passar a tenir set puntes que 

representaven els set pecats capitals. Amb el temps s’ha anat deixant 
de banda el significat religiós. Ara es fan de paper i cartró, en trobareu 

de formes i mides de tota mena. La nostra és de cinc puntes!

01. Inflem el globus i el folrem amb les tires de paper de diari i la cola que hem 
preparat. Farem tres o quatre capes i ho deixarem assecar unes 12 hores. Si 
voleu una versió més ràpida però menys consistent, podeu enganxar el paper 
amb cola blanca i no caldrà esperar tanta estona. Un cop sec ja podreu petar el 
globus i tallar una mica d’obertura per posar-hi a dins els regals i les sorpreses 
que vulgueu. A uns 6 o 8 cm a cada costat de l’obertura, feu-hi un forat i passeu-
hi el cordill per poder-la penjar. 02. Construïm cinc cons amb la cartolina i fem 
uns talls a tot el perímetre per poder-los enganxar amb cola blanca a la pinyata. 
Deixem les puntes dels cons una mica obertes per poder-hi col·locar les tires 
de paper de seda d’uns 2 cm x 30 cm. 03. Començarem la decoració amb el 
paper de seda: 03a. Farem tires de 10 cm amb el paper de seda, aprofitant la 
llargada màxima del plec del paper. El plegarem per la meitat (sentit longitudinal) 
i farem petits talls transversals pel costat del plec del paper fins a la meitat. Els 
desfem i els dobleguem en el sentit oposat. Enganxem les tires amb la cola que 
hem fet pel costat que no hi ha talls damunt del con. 03b. Tallem quadrats de 
10 cm x 10 cm de paper de seda i els enganxem per la part central a la pinyata.
* La cola per al paper maché es prepara dissolent en una olla 100 grams de farina amb 1 litre 
d’aigua a temperatura ambient i evitant que faci grumolls. Després ho posem al foc, sense 
parar de remenar fins que bulli o tingui una consistència espessa. Es deixa refredar i s’afegeix 
mitja culleradeta de suc de llimona. 

Necessitem: 
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Cola casolana* Cola blanca
i un cordill

Un bastó si la 
voleu picar

Un globus Tires de paper  
de diari

Tisores i un 
pinzell

Cartolina Paper de seda  
de diferents colors



La natura  
deixa empremta
No et perdis vuit dies de muntanya, natura i aventura 
acampats a la Vall d’Àneu al peu del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i el Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
Ves preparant la motxilla perquè t’hi esperem!

Consulteu preus  
i més informació a 
www.cec.cat

Edat: 8-14 anys
1r torn: del 23 al 30 de juliol
2n torn: del 30 de juliol al 6 d’agost

Campaments d’estiu a la vall d’Àneu 
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Memory  
refrescant Per:  

Aina Bestard 

Trobareu moltíssimes versions del memory, n’hi ha 
d’il·lustrats, amb fotografies, personalitzats, de cartró 

o de fusta. Nosaltres us proposem que us en feu un de 
molt estiuenc que podreu portar amunt i avall durant 
les vacances. «Corte, bombón mallorquín... Què voleu: 

polo de llimona o polo de menta?».

01
Primer de tot caldrà pensar de quins gustos o amb quines fruites voldrem decorar 
els gelats. 

02
Dibuixeu i relleu cartolines en forma de gelats de pal, com més en feu més divertit 
serà el joc final. De cada gust n’haureu de fer com a mínim dos d’iguals. Cada 
gelat tindrà dues cares, per tant necessiteu un tros de cartolina per a cada costat. 
La del darrere la podeu deixar llisa però totes hauran de ser del mateix color.

03 
Podeu decorar-los enganxant altres cartolines a sobre per fer els gustos o 
dibuixar-los fruites, fideus de xocolata o perles de colors amb els retoladors. 

04 
Enganxeu el pal de fusta de gelat per darrere amb la cola blanca i a sobre enco-
leu la cartolina llisa. Deixeu-ho assecar. Ja podeu començar la partida!

Necessitem: 
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Més informació a elculturista.cat

Pals de gelat

Una capsa per 
guardar el joc

Cartolines de  
diferents colors

Cola blanca

Retoladors  
(de punta no gaire 

gruixuda)

Tisores



L’entrevista a
Maria Antònia
Martí Escayol

PROFESSORA D’HISTÒRIA I ESCRIPTORA

Per: Núria Puyuelo
Tothom a la Cuina 
Montse Deza 
Il·lustrat per  
Judit Canela 
Edat: A partir de 8 anys 
PVP: 16,95 €

Bea&Guille 1/  
A la Bea li costa perdonar 
Bea&Guille 2/  
La Bea no vol ser la gran
María Menéndez-Ponte
Il·lustrat per Emilio Urberuaga
Edat: A partir de 3 anys 
PVP: 8,95 €

Entreu tots a la cuina  
i devoreu aquest llibre!

100 receptes pensades per a les famílies 
amb intolerants al gluten, a l’ou i a la 
lactosa.Tapes, salses, arrossos, amanides, 
carn, peix, pastissos, postres, i molt més! 
A banda de les receptes, el llibre també inclou 
entrevistes a algunes de les associacions de 
referència sobre intoleràncies, consells per a la 
cuina, indicacions sobre com posar la taula  
i una taula de planificació de menús  
per penjar a la nevera, de regal.

Bea&Guille:  
la sèrie que desperta  
més emocions!

La sèrie infantil de la María 
Menéndez-Ponte i l’Emilio 
Urberuaga ens transporta al divertiti 
i complicat món de la gestió dels 
sentiments a través de dos germans 
que es barallen quasi tant com 
s’estimen. 
Els nens reben lliçons de bona convi-
vència i aprenen a gestionar conflictes 
molt presents a la vida real, mentre 
diverteixen a tots els lectors amb les 
històries de la família!
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L’entrevista

L’ENTREVISTA

Maria Antònia Martí Escayol   
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Aquest número d’El Culturista està dedicat a la xocolata i un dels teus llibres 
publicats es titula El plaer de la xocolata. Et consideres addicta a la xocolata? 

Malgrat que sempre cal mantenir certa distància amb el tema d’estudi, amb la xo-
colata és difícil! No puc prescindir del meu esmorzar de sempre: el cacau en pols 
amb llet. Però no sóc tan addicta a la xocolata com per fer servir l’aparell que va 
inventar el xocolater Dominique Persoone per esnifar cacau!

Què prefereixes la xocolata blanca, amb llet o la negra?

La xocolata negra és la de veritat i com més proporció de cacau tingui més xocolata 
és; la xocolata amb llet és llet i sucre amb poc cacau, i la xocolata blanca no és xo-
colata, no té cacau. D’agradar-me, francament, m’agraden totes. Tot i que sempre 
hi ha marques més bones que d’altres i sobretot és important la procedència del 
cacau perquè en determina les aromes i els matisos naturals. 

Com i quan arriba la xocolata a Catalunya?

Des del segle xvi el port de Barcelona ha estat l’eix de la difusió de la xocolata arreu 
d’Europa. Al principi era una beguda força amarga. Va ser en arribar a Europa quan 
se li va afegir sucre i, amb els anys, es va elaborar la versió sòlida i se li va afegir 
llet i aromes. Va canviar d’ingredients, de forma i també va variar la tecnologia per 
fer-la. Al segle xviii, amb la introducció dels molins mecànics per fer la xocolata, 
una de les queixes era la pèrdua de l’ànima del producte: la xocolata no tenia la 
suor del xocolater! 

Quan la xocolata arriba a Catalunya, es fa servir com a medicina. Per a què 
s’utilitzava?

La xocolata és un aliment energètic i per això es feia servir com a reconstituent 
per als dèbils, els desganats o per a qui havia perdut pes, i fins i tot alguns 
l’aconsellaven per a la tuberculosi o l’insomni. Cada cert temps surten notícies 
que en proclamen els beneficis, que si és bona per al cor, que si prevé malalties 

«La història de la xocolata és tan complexa  
que fins i tot podria ser que el canvi climàtic  
posés fi a tota la producció de cacau.»

Maria Antònia Martí Escayol 
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neurodegeneratives... i fins i tot s’ha arribat a dir que com més xocolata es mengi 
menys nivell de grassa corporal es té! Però sempre hem de tenir present el poder 
de la indústria alimentària a l’hora de manipular els missatges i fer-nos creure en 
els beneficis que els interessa. 

Actualment el consum de xocolata està molt estès, però sempre ha estat un 
aliment tan popular i assequible?

Com tots els productes que van arribar d’Amèrica, com els tomàquets o les pa-
tates, la xocolata va tenir un procés d’adaptació lent i complex. Un cop superada 
una certa malfiança, la xocolata va ser primer un producte consumit per la classe 
benestant. I si a partir del segle xviii es va popularitzar va ser perquè se’n van 
abaratir els ingredients, es produïa amb farines o amb productes de baixa qualitat, 
caducats i adulterats. De fet, com més farines duia la xocolata, més barata i més 
espessa era. Així, contràriament al que diu el refranyer, la xocolata més clara era 
la de més qualitat. 

Miquel Martí i Pol té un poema dedicat a la xocolata. «És bona al matí /  
i quan s’hi berena / té un gustet molt fi», diu una de les estrofes. Podem con-
siderar que la xocolata és un ingredient més de la nostra cultura?

Sí, a Catalunya té una presència històrica llarga, forma part de les nostres tradi-
cions i fins i tot ha estat utilitzada com a argument de novel·les i cançons. Només 
cal llegir el dietari del baró de Maldà per veure com a Catalunya la xocolata era un 
element cultural ben present ja al segle xviii. Per cert, parlant de cultura, recomano 
llegir un estudi que correlaciona els països amb un consum més alt de xocolata 
amb els països amb més premis Nobel. 

Quina ha estat la relació dels infants i la xocolata al llarg de la història?

Com a consumidors, sens dubte, és el públic en qui més s’ha centrat la indústria 
xocolatera des del segle xx. Però per respondre francament, no puc deixar de citar 
el paper de la mà d’obra infantil en el cultiu del cacau, i això ho hem de tenir en 
compte quan escollim les marques. La història i el present de la xocolata, com la 
de qualsevol aliment, són molt complexos i poden ser molt amargs. De fet, són tan 
complexos que fins i tot podria ser que el canvi climàtic actual posés fi a tota la 
producció de cacau. Per a molts, seria l’apocalipsi. 
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Maria Antònia Martí Escayol (Terrassa, 1972) és professora d’història a 
la Universitat Autònoma de Barcelona. És autora de diversos articles i llibres, 

el darrer dels quals és la traducció d’una novel·la del segle xvii d’una dama que 
preferia el te a la xocolata, Margaret Cavendish (El mundo resplandeciente, 

Siruela, 2017). L’any 2004 va publicar El plaer de la xocolata (Cossetània, 2004).      

Quin berenar amb xocolata ens proposaries per donar als nens en sortir de 
l’escola?

Depèn de l’energia que necessitin. El més sa seria alguna cosa amb força fruita, com 
un batut de plàtan amb taronja i un polsim de xocolata per sobre. Si no, el clàssic pa 
amb xocolata o un submarí, que consisteix a fondre un tros de barra de xocolata dins 
d’un vas de vidre amb llet molt calenta.

I una recepta històrica per fer amb nens?

Una recepta italiana que no es necessita coure: el salami de xocolata. Cal barrejar 
xocolata desfeta amb mantega, rovells d’ou i galetes esmicolades. Després, cal 
embolicar-ho tot amb paper per a forn, donant-li forma de llonganissa, i deixar-ho 
refredar a la nevera tota la nit. Quan s’hagi endurit, s’empolsa amb sucre en pols. 

Un últim consell, on aniries a prendre una xocolata desfeta a Barcelona?

La veritat és que als últims llocs on he anat a prendre’n no m’han agradat gaire i la 
xocolata desfeta amb melindros (mai amb xurros!) me la faig a casa, tot i que ja no 
es fa el cacau en pols que m’agradava, que era el de Las Comas d’Olot. Això sí, 
recomano les postres de xocolata que fan a Teca Guai de Gràcia i també recomano 
el dàkar, un pastisset típic de Terrassa. 

Quan eres petita, què volies ser de gran?

Actriu de Hollywood. 

Maria Antònia Martí Escayol 
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