
CATANT XOCOLATA



La XOCOLATA prové del CACAU que és el fruit d’un arbre: el cacauer

L’arbre del cacau es diu Theobroma cacao

i només pot viure en climes tropicals amb calor i humitat

però a l’ombra sense que li pegui la llum del sol directa

Theobroma ve del grec: 

Theos, déu + Bromos, civada

i es  tradueix com aliment dels

déus



Theobroma cacao

Beina de cacau

Llavors de cacau



La paraula cacau procedeix de l’asteca "cacahuatl". 

Se sap que els primers arbres de cacau creixien de forma natural a l'ombra de les selves tropicals a les conques de 
l'Amazones i de l'Orinoco, fa ja uns 4000 anys. 

Els maies van començar a conrear-lo fa més de 2500 anys.

Segons la llegenda, el cacau era l'arbre més bell del paradís dels asteques que li atribuïen múltiples virtuts com calmar la fam i 
la set, proporcionar la saviesa universal i curar les malalties. 



XOCOATL, la beguda dels Déus

Al voltant de al segle IV a. de C els maies ja bevien un líquid amarg i escumós que anomenaven 
‘xocoatl’

Els Asteques, creien que les llavors de cacau eren Quetzalcoatl, la personificació del Déu de 
la saviesa i tenia tant de valor que les feien servir com a monedes de canvi: 4 faves de cacau 

equivalien a una carabassa, 10 a un conill i amb 100 faves es podia comprar un esclau

En 1502 Cristòfol Colom va rebre, com a ofrena de benvinguda, armes, teles i sacs de 
llavors de cacau

Va ser Hernán Cortés qui va enviar el primer carregament de cacau a Espanya a 1524



Lluís XIV de França (el rei Sol) tenia un cosí que era almirall de la marina, el duc Beaufort.  

En tornar d'un dels seus viatges, va dur un jove pigmeu negre com esclau i el va presentar a la cort. 

El rei el va regalar a la reina, Maria Teresa d’Àustria, per a la seva "distracció i esplai", cosa que va 

complir al peu de la lletra. El seu nom era ‘Nabo’… 

Perquè la reina era addicta al cacau i nimfòmana.

I poc temps després tengué un fill negre.

Digueren que era perquè menjava molt de cacau...

Per adaptar aquella beguda als gusts dels consumidors de l'època, a Espanya li van afegir sucre, mel 

i més tard farina. 

Aviat el cacau es convertí en la moda exòtica i de luxe a totes les corts europees, especialment 

apreciat i molt buscat per les seves propietats afrodisíaques



Extracció de les llavors

Fermentació de les llavors

Assecatge de les llavors

La collita del fruit del cacau s’ha de realitzar manualment perquè els fruits maduren de forma 

desigual i això no permet la recol·lecció amb maquinària

Del cacau a la xocolata



Les llavors es torren i es molen

Pols de cacau Mantega de cacau



Quan combinam pols, mantega i sucre...

en surt la xocolata

pols mantega sucre xocolata



Segons la quantitat de pols de cacau la xocolata serà més o menys negra

A partir del 50% de cacau es considera xocolata negra

La xocolata blanca no té pols de cacau, només duu mantega (per això és blanca)

Si s’hi afegeix llet, s’obté xocolata amb llet

I s’hi poden afegir tot tipus de gusts o trossets: ametlla, taronja, cafè...



TIPUS DE CACAU



El cacau foraster és la varietat més comuna i representa el 70% del consum de cacau del món. 

És la  més robusta, té molta resistència a les malalties  i dóna major quantitat de fruits que les altres 

varietats. Per tant, és molt més rendible.

Però, en canvi, és un cacau de gusts forts i amargs, lleugerament àcids. Amb molt taní i astringència 

(que es nota en la llengua). Té una gran potència aromàtica, però sense finor ni diversitat de sabors. 

Es considera un cacau poc fi.

Aquest varietat va ser introduïda pels europeus en els territoris colonitzats quan la xocolata era 

sol·licitada a principis de segle XX a Europa.

El cacau foraster 



El cacau criollo

És la varietat de cacau de millor qualitat, però és menys fructífera i menys resistent a les 

malalties. Representa una petita proporció de l'elaboració mundial. 

És un cacau d' amargor suau, sabors àcids i afruitats. És poc astringent, amb subtilesa i 

delicadesa aromàtica.  S’hi poden detectar sabors a fruites àcides (cítrics, fruites de bosc, 

etc.) i a panses de Corint. 

És molt apreciat per fer xocolates de molta qualitat. Amb aquesta varietat, es preparen 

alguns dels millors bombons i qualsevol recepta gourmet.

Es cultiva en petites plantacions, moltes d’elles en cooperatives de comerç just



El cacau trinitario

És un híbrid obtingut a partir del cacau crioll i el foraster. 

La seva producció és clarament superior en comparació amb el crioll i 

combina les característiques gustatives de tots dos. 

És molt més resistent a malalties i té un sabor molt més subtil. 

Conté una àmplia gamma de sabors i aromes persistents al paladar. S’hi 

poden apreciar sabors a roure, mel, poma i meló. 

Actualment representa aproximadament el 5% de la producció mundial.



https://www.youtube.com/watch?v=IEfFIo5VL7M

https://www.youtube.com/watch?v=IEfFIo5VL7M


COM CATAM LA XOCOLATA?

Per catar i assaborir la xocolata necessitam els 5 sentits

Vista: color, uniformitat

Tacte: duresa, s’enganxa o no a la llengua

Oïda: al partir-la i mossegar-la

Olfacte: l’aroma abans i menjant

Gust: dolç, amarg i àcid



Els experts recomanen seguir un protocol per fer una degustació de xocolata. 

Abans de dur-la a la boca:

Fase visual: fixar-se en el seu aspecte, el seu color i la seva brillantor. 

Fase acústica: al trencar-la, fixar-se si es trenca fàcilment o, per contra, es doblega abans de trencar. 

Fase olfactiva: un vegada trencada, olorar-la per percebre les aromes que té.

En dur-la a la boca:

Fase tàctil: en el moment de dur-la a la boca, s’ha d’analitzar primer la textura. 

Fase gustativa: després assaborir-lo intentant identificar els sabors àcids, amargs o dolços.

Per acabar, has d'estar atent a la durada en boca, és a dir, per quant de temps roman el seu sabor 

estimulant els sentits.



Al segle XVII a Londres es va fundar el primer comerç de la xocolata.

Al segle XVIII als Estats Units, la primera fàbrica.

Al segle XIX, a Suïssa, la primera fàbrica de xocolata amb llet en pastilles.

A principis del segle XX, es va considerar un aliment bàsic i era imprescindible en les racions dels 
soldats en la guerra i es venia principalment en farmàcies com a medicament

La comercialització de xocolata per a nines i nins daten de la dècada de 1930. 
Els comerciants van veure en això una oportunitat de negoci. 

No cal dir que van tenir èxit molt ràpidament

EL COMERÇ DE LA XOCOLATA



LES XIFRES DEL COMERÇ DE LA XOCOLATA 

L’any passat la indústria cacaotera a Europa va comercialitzar 
més d’1 milió i mig de tonelades de cacau

La tonelada de cacau es comercialitza aproximadament a 2,500€

Això suposa un volum de comerç de 3,750,000.000.000€



PERÒ, QUI CONTROLA AQUEST ENORME VOLUM DE NEGOCI?

El 80% del negoci del cacau mundial està en mans de només 3 grans multinacionals

Mars
Mondelez

Nestlé

I a Espanya n’hi podem afegir 2 més:

Nutrexpa
Ferrero









COM ACTUA UNA MULTINACIONAL?

1. Compra les matèries primeres (com el cacau en el cas de la xocolata) per a la fabricació dels seus productes 

on els resulten més barates (sovint en països en vies de desenvolupament) sense tenir en compte la dignitat i 

els drets dels seus productors

2. Instal·la les seves fàbriques en els països on la mà d’obra és més barata i on sovint no es respecten els drets 

laborals dels treballadors

3. Ven els seus productes arreu del món amb una imatge de marca molt publicitada.

És una empresa que opera a molts països del món. 

Actua planificant una estratègia global per tal d’obtenir el major marge de beneficis econòmics trepitjant, 

sovint, els drets dels treballadors.

I com ho fa?



En aquest comerç tradicional, hi ha molts intermediaris en la cadena de producció

I és gairebé impossible rastrejar l’origen de les matèries primeres com el cacau de la xocolata que comercialitzen



Les multinacionals no tenen relacions comercials estables amb els productors de cacau. Un any els 
compren la collita i un altre any pot ser no

L’EXPLOTACIÓ LABORAL DELS CAMPEROLS

Els agricultors cobren les seves collites de 
cacau molts mesos després d’haver-les 

entregat a les multinacionals.

Per això, sovint han de demanar 
crèdits als bancs per poder seguir 

treballant i sobrevivint.

Però els preus que els paguen les 
multinacionals sovint no basten per 
tornar els crèdits que han demanat.

Els bancs els expropien les 
terres que acaben comprant 
les mateixes multinacionals.

Els camperols perden tota la 
seva autonomia i acaben 

sotmesos a les condicions de 
treball indignes

I com que necessiten més mà d’obra, 
els infants acaben treballant a les 

plantacions amb condicions 
d’explotació infantil



COM ES CALCULA EL PREU DEL CACAU?

El cacau cotitza en borsa

Això vol dir que el seu preu oscil·la molt segons l’oferta i la demanda

Les multinacionals, per assegurar-se els seus guanys milionaris, 
fixen un preu màxim per pagar als camperols productors de cacau

Si el preu del cacau baixa molt, els paguen el preu de borsa; si, en canvi puja molt, només se’ls paga 
el preu màxim que elles han decidit

2500$

2000$

1500$

1000$

500$

Preu/tonelada

Preu màxim/tonelada

Preu de borsa/tonelada



EL COST D’UNA TAULETA DE XOCOLATA

Només un 3% del preu que pagam els consumidors 
és per als agricultors que produeixen i recullen el cacau

La resta és per a intermediaris, per a publicitat i per a les multinacionals



Curiosament, els països productors de cacau no són els consumidors de xocolata

La majoria de camperols que conreen el cacau no han tastat mai la xocolata



Quins efectes té el consum dels productes amb xocolata comercialitzats per les 
multinacionals? 

la salut

el medi ambient

els Drets Humans

Efectes sobre

* Diabetis

* Obesitat

*Malaties cardiovasculars

* Càncer

*Contaminació pel transport des de les zones de producció a la resta del món. 

* S’utilitzen pesticides per augmentar producció

* Es talen boscos per augmentar la superfície de plantació 

* Pèrdua de biodiversitat

* Desforestació

* CANVI CLIMÀTIC

* Explotació laboral

* Explotació infantil 

* Menys-teniment de la dona

Els productes comercialitzats amb xocolates es sotmeten a 
processos industrials amb grans percentatges de greixos 

saturats



TESTIMONIS REALS

https://www.youtube.com/watch?v=XFc476FnUl0

https://www.youtube.com/watch?v=XFc476FnUl0


Comerç Just
El CJ és una economia alternativa a la de les grans multinacionals

Els principis bàsics del Comerç Just són:

1 RESPECTE AL MEDI AMBIENT

2. SALARIS DIGNES

3. IGUALTAT HOME-DONA

4 NO EXPLOTACIÓ INFANTIL



Elimina intermediaris

Compra directament als productors

NO hi intervenen multinacionals

El comerç just 



Comerç Just    o     Fair Trade

Amb aquests segells podem identificar els productes de



COM ES CALCULA EL PREU DEL CACAU DE COMERÇ JUST?

Sabem que el cacau cotitza en borsa i que el preu oscil·la segons l’oferta i la demanda

I que les multinacionals fixen un preu màxim per pagar als productors

Amb el COMERÇ JUST, en canvi, es fixa un PREU MÍNIM acordat amb els camperols

2500$

2000$

1500$

1000$

500$

Preu/tonelada

Preu mínim/tonelada

Preu de borsa/tonelada

Si el preu és més alt que el preu mínim, es paga el preu del mercat; 
si baixa per davall el preu mínim, es garantitza el preu acordat amb els productors.



I a aquest preu mínim s’hi afegeix la PRIMA de COMERÇ JUST 

La prima social o Premium Fairtrade son diners addicionals perquè els productors i productores 
inverteixin en la millora de les seves condicions de vida. La destinació de la prima de Comerç 

Just es decideix segons el criteri de les organitzacions productores.

Els productors de cacau de comerç just tenen un PRE-FINANÇAMENT de les compres

Això significa que se’ls paga la collita per avançat i no han d’endeutar-se amb els bancs

Relacions comercials a LLARG PLAÇ i durant molts d’anys

Els permet tenir una estabilitat comercial i econòmica



HO COMPARAM?



Sabeu on podem comprar
productes de comerç just?

Alguns supermercats com Lidl o l’Eroski 
tenen alguns productes de CJ

A les botigues especialitzades en comerç just



A Llucmajor
Shikamoo

S’Altra Senalla

Casal de la Pau

Finestra al Sud

A Ciutat

A Manacor

A Inca

Temporalment tancada



shikamoojust.org

jugajust.org

a les nostres webs trobareu més informació, recursos didàctics i jocs on-line sobre comerç just

http://www.shikamoojust.org/
http://www.jugajust.org/


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

THE

CHOCOLATE SONG

ÇA C’EST LE MAX

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


Els nostres gests petits
poden transformar el món


