
La Fundació “la Caixa” recrea a Lleida la història del cacau i
revela els secrets d'aquesta cultura ancestral

XOCOATL, aliment dels déus
El chachau haa no només va ser la xocolata més consumida pels maies
tardans, sinó que també era un remei preventiu contra la mossegada de serp.
Considerat com a un producte "preciós", estava sota la protecció d'Ek Chuah,
deïtat patrona del cacau i dels comerciants. El cacau també va estar present
en la cultura mexica, avui coneguda popularment com a cultura "asteca", que
hi va incorporar diferents saboritzants i colorants per obtenir les "xocolates"
asteques. No obstant això, en realitat va ser la cultura olmeca, cap al segon
mil·leni abans de Crist, la que en va descobrir els plaers i les virtuts. Tot i que
no va ser fins al segle XVI de la nostra era, el cacau també va arribar a Europa
i aviat es va convertir en una preuada beguda que fins i tot els monjos en
dejuni gosaven provar. De tot això ret compte XOCOATL, aliment dels déus,
una exposició que revela a Lleida els secrets d'aquesta deliciosa cultura
ancestral. La mostra, que produeix i organitza la Fundació “la Caixa”, recrea la
història del cacau i del seu consum a partir de múltiples escenografies i més
d'un centenar d'objectes procedents de diversos museus i col·leccions
particulars: estris emprats des de temps remots en l'elaboració de la xocolata,
receptaris, àlbums botànics, escultures, màscares, fotografies, gravats
d'època, ceràmiques i dibuixos, entre d'altres. Del kakawa olmeca als
bombons, l'exposició recorre, al Centre Cultural de la Fundació “la Caixa” a
Lleida, més de tres mil·lenis d'una història feta a base de grans de cacau.

L'exposició XOCOATL, aliment dels déus, de la qual la historiadora Maria
Mestre és la comissària, es pot visitar   al Centre   Cultural de   la   Fundació
“la Caixa” a Lleida (Blondel, 3), del 27 de novembre de 2002 al 26 de gener de
2003.



L'exposició XOCOATL, aliment dels déus es divideix en quatre apartats. Sota el títol
Theobroma cacao, el primer àmbit presenta la matèria primera i les seves varietats,
el procés de producció (fermentació, assecat, torrat i garbellament) i els principals
productors mundials del cacau. A continuació, El cacau i les cultures precolombines
s'endinsa en els orígens del cacau i ens introdueix en les cultures mesoamericanes
(olmeca, maia, asteca), que van descobrir el producte, van començar a consumir-lo i
van utilitzar-ne els grans com a moneda de canvi. El subàmbit Viatjant entre dos
mons ens parla del "xoc" cultural, social i culinari que va representar per a Occident
el descobriment d'Amèrica i de com l'oceà Atlàntic va ser testimoni de l'intercanvi i la
mescla de productes que es van donar arran de la relació entre els dos continents.

El tercer apartat, Hoc non frangit ieiunium, se centra en la introducció del cacau a
Europa per mitjà dels ordes religiosos i en la polèmica que va sorgir al si de
l'església sobre si aquest producte trencava o no el dejuni. El subàmbit La xocolata i
l’aristocràcia europea explica com, en un principi, aquesta beguda va estar
restringida a les classes riques. Finalment, a l'apartat Producció, consum i publicitat
s'explica el procés d'industrialització de la xocolata, que la converteix en un producte
de masses explotat fins a la sacietat per la publicitat.

Theobroma cacao
Pertanyent a la família de les esterculiàcies, el cacau és un arbre originari del
continent americà del qual s'han identificat 22 espècies. Només se'n comercialitza
una: el Theobroma cacao. Actualment, s'utilitzen tres varietats d'aquesta espècie: el
cacau crioll (procedent d'Amèrica Central i d'Amèrica del Sud), el cacau foraster
(procedent de la zona amazònica) i el cacau trinitari (híbrid de les dues anteriors).
Després de recol·lectar-lo i obrir-ne les beines per separar la polpa, les llavors de
cacau s'han de sotmetre a un procés de transformació per tal de poder-ne obtenir la
xocolata: fermentació, assecat, torrat i garbellament. Durant els segles XVIII i XIX, la
creixent demanda de cacau va reorientar els circuits de producció i de distribució.
Actualment, Costa de Marfil és el primer productor mundial de cacau.

El cacau i les cultures precolombines
La història del cacau es remunta al tercer mil·leni abans de Crist. La civilització
olmeca va ser la primera a conrear la planta i va descobrir la nixtamalització
(preparació i cocció dels aliments per facilitar-ne la ingestió). Els maies i els
asteques van heretar aquests coneixements: van consumir cacau en forma de
xocolata i en van utilitzar el greix com a ungüent i les llavors com a moneda de
canvi. També el van barrejar amb diferents productes per inventar diverses



begudes: chauchau haa (aigua calenta i cacau), tzune (cacau, llavors d'acres, blat
de moro i aigua), ik-al kakaw (cacau, pebroter i aigua), etcètera. A més a més, el
cacau va ser per a aquestes civilitzacions un valor monetari sotmès a unes taxes de
canvi (els grans gruixuts i els aplanats no tenien el mateix valor). Així doncs, el salari
diari d'un carregador de Mèxic central equivalia a 100 grans de cacau, i els serveis
d'una prostituta costaven de 8 a 10 grans.

Hoc non frangit ieiunium
Els ordes religiosos van ser una via d'introducció de la xocolata a Europa. Aquest
aliment es va convertir en una autèntica passió per als eclesiàstics, que
acostumaven a prendre'l per esmorzar, fins al punt que diversos teòlegs van
polemitzar sobre si trencava o no el dejuni. Finalment, els pontífexs, Pau V i Gregori
XIII es van pronunciar al respecte: “Hoc non frangit ieiunium” (això no trenca el
dejuni). El que sí que va aconseguir prohibir el nunci apostòlic el 1681 va ser el
consum de xocolata a les esglésies, atès que les senyores acostumaven a degustar-
lo calent durant els sermons. La xocolata va ser, durant el segle XVII, una beguda
aristocràtica i cara, tal com explica l'àmbit La xocolata i l’aristocràcia europea.  A
partir de la segona meitat d'aquest segle, es prenia gelada, calenta, amb llet i amb
ous. Carles III acostumava a enviar torrons de cacau de Soconusco (aromatitzats
amb canyella i vainilla) als parents nobles i, fins i tot, al Papa. La xocolata aviat es
va posar de moda entre les dames de l'aristocràcia peninsular, que solien degustar
el refresc a la tarda acompanyades del galant (l'amant), ja que el marit no
acostumava a arribar fins a l'hora de sopar.

Producció, consum i publicitat
Amb la revolució industrial es va implantar la mecanització dels processos de
fabricació de la xocolata: la màquina de vapor per moldre els grans (1789), la
premsa hidràulica per separar la mantega del cacau (1815-1825), el procés
d'alcalinització per poder barrejar millor el cacau en pols amb aigua calenta (1828),
etcètera. Aquests i altres processos van fer possible la fabricació a gran escala, amb
la qual cosa es van abaratir els costos. Els bombons, les llaminadures i les
xocolatines van irrompre al mercat, acompanyats de regals publicitaris i missatges
radiofònics. La televisió aviat va convertir la xocolata en un objecte de desig per al
consumidor i en una font d'ingressos per a l'empresari.



ACTIVITATS PARAL·LELES A L’EXPOSICIÓ

INAUGURACIÓ

Dimecres 27 de novembre de 2002, a les 19.30 h

 
 Presentació de les activitats educatives als professors

 Dimecres 27 de novembre, a les 18.30 h

 VISITES

Grups escolars

• Visites comentades.

Conèixer l’origen de la xocolata, veure el tractament del cacau en les cultures
precolombines i  saber com es va difondre per Europa, fins que va arribar a casa
nostra.

Durada: 1 h
       Edat: a partir de 6 anys
       Horari:  De dilluns a divendres, horari lectiu.

• Visita comentada i taller:

Per llepar-se els dits

La visita es completa amb una part més pràctica que permetrà a l’alumne tocar la
xocolata, treballar-la i fins i tot elaborar-ne una figura.

Durada: 2 h
       Edat: alumnes de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i FP
       Dates:  del 2 al 13 de desembre, a les 9.30 h i a les 11.45 h

Preu: 12 € (grup/classe)
Amb la col·laboració de l’Escola d’Hoteleria de Lleida

 



 
 Públic en general
 

• Visites comentades
 Dijous i dissabtes, a les 19 h
 
 Famílies

 

• Visites familiars
Visita guiada per animadors en la qual nens i adults comparteixen l’experiència de
visitar una exposició.

Edat: a partir de 6 anys
Dissabtes, a les 18 h, i diumenges, a les 12 h

Les visites son gratuïtes. Cal fer reserva

ACCIONS TEATRALS  AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ

Retorn al Jardí de l’Edèn: els caus del cacau
Miracles i pecats de la xocolata, segons Fray José de Acosta, jesuïta; Madame Du
Barry, cortesana, i Monsieur Nestlé, xocolater.

Al llarg de l’itinerari proposat per l’exposició, Fray José de Acosta explica els orígens
històrics de l’arbre del cacau i com els monjos se’l van fer seu en una evangelització
religiosa de circ sagrat. Al cap de poc intervé Madame Du Barry per cantar les
excel·lències de la xocolata com a elixir de vida i... de golafreria. La presència
interessada de Monsieur Nestlé, fabricant i botiguer de la xocolata en porcions, fa
que el debat sigui conflictiu entre els tres personatges i abasti la representació del
bo, el pitjor i el millor del consum de la xocolata en el nostre món quotidià.

Per a escolars:
17, 18, 19 i 20 de desembre, a les 10.30 h
 Edats: alumnes d’ ESO, batxillerat, cicles formatius i FP

Per a famílies:

22 i 29 de desembre, a les 13 h, i 11 i 18 de gener, a les 18 h

Activitat gratuïta. Places limitades. Cal fer reserva .



CINEMA

CHOCOLAT Lasse Hallstrom, 2000

Dimarts 21 de gener

La història de Chocolat comença en una típica població francesa, on la vida no ha
canviat en els darrers cent anys. Però un dia apareixen Vianne Rocher i la seva filla,
Anouk. Entre les dues obren una xocolateria plena de dolços capaços de despertar
els ocults apetits dels residents.

Per a escolars
A les 10.30 h

Projecció de la pel·lícula Chocolat i col·loqui

Activitat gratuïta. Cal fer reserva de grup

Per al públic en general

A les 20 h

Col·loqui amb la participació d’un restaurador, un mestre xocolater i un cineasta

sobre les virtuts de la xocolata. Posteriorment es projectarà la pel·lícula Chocolat.

Entrada Gratuïta. Places limitades a l’aforament de la sala.

TALLER

CONÈIXER I DEGUSTAR LA XOCOLATA

D’on ve el cacau? Quins tipus de cacau tenim? Com es manipula? Com s’arriba a la
xocolata? Quines són les bases per a la seva conservació? Aquestes i altres
qüestions seran desvetllades pels mestres xocolaters Rafel Tugues i Florènci
Forcada. El taller inclourà la degustació dels diversos copatges del cacau preparats
expressament per aquests especialistes.

21, 22 i 23 de gener, de 18 a 20 h
Preu: 2€. Places limitades. Cal fer inscripció.
Amb la col·laboració de la Pastisseria Tugues



XOCOATL, aliment dels déus
Del 27 de novembre de 2002 al 19 de gener de 2003

Centre Cultural de la Fundació “la Caixa”
Av. Blondel, 3
25002 Lleida
www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Horari
De dilluns a dissabte, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 14 h
Entrada lliure

Entrada gratuïta

Si voleu més informació o material gràfic, us podeu adreçar a:

Mercè Freixinet. responsable del centre Cultural de Lleida
Blondel 3. 25002 Lleida
Tel.: 973 27 07 88. Fax: 973 27 48 89
mfreixinet.fundacio@lacaixa.es

Glòria Cid Gerlach. Departament de Premsa de la Fundació ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621, torre 2, planta 12. 08028 Barcelona
Tel.: 404 61 51. Fax: 93 404 61 16 / 93 404 60 80
gmcid.fundacio@lacaixa.es


