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El binomi sucre i societat esdevé un prisma per l’anàlisi social. 
Partint de la marginalitat, el sucre arribarà a imposar-se com a referent 
dels elements exquisits propis de les altes capes socials, per a posterior-
ment lliurar-se a la generalització i la banalització. És el recorregut que 
acompanya la història de la humanitat durant una vintena de segles.

D’antuvi, la farmacopea clàssica empra la mel, ja sigui consumida 
directament, bevible com aiguamel o mesclada amb llet, i cocida hasta 
alcanzar una consistència de emplasto, tal com recull Galè, juntament amb 
diverses espècies.1 Rarament, i amb dubtes, s’incorpora l’ús del sucre  
—σάχαρ, que s’ha interpretat de canya o de bambú—, segons el mateix 
Galè esmenta en el tractament d’estats febrils,2 tot denotant així una 
ben escassa presència del producte, malgrat que ja en el segle I Plini 
i Dioscòrides el contemplaven entre els medicaments.3 Coetàniament, 
l’edulcorant a la taula romana era la mel, com evidencia Apici en el De 

1. Galeno, Patologías y su tratamiento terapéutico y farmacológico según sus dos obras: Sobre el Método te- 
rapéutico (dedicado) a Glaucón (libros I y II); y sobre el método terapéutico (libros I-XIV), ed. Manuel Cerezo, Editorial 
Fonoll, Lleida, 2013, vol. 1, p. 64-112 i 264.

2. Cuando le hayas evacuado la sangre moderadamente dale no mucho después algunos de los alimentos o medi-
cinas que sean detergentes. Pero no son muchos los que pueden hacer esto en las fiebres, sino que, como se ha dicho antes, en 
la cuestión del alimento están la tisana y el melícrato y entre los alimentos el ojimel y todos los que se pueden cocer junto con 
el ojimel, como la calaminta, el hisopo, el orégano, el serpol, el iris y el apio. Pero todos estos son más calientes de lo debido, 
y por esto encienden las fiebres igual que pasa con el vino. Sólo el ojimel no enciende las fiebres y limpia excelentemente, de 
manera que disuelve los cuerpos que son viscosos y densos y desatasca los poros. Entre medio del melícrato y del ojimel estaría 
el que se llama apómeli, y lo usan muchísimo en el Peloponeso. Se podría colocar razonablemente, creo, entre tales también 
el azúcar. En tal alimento, vigilarás cuánto disminuye el calor febril (Galeno, Patologías y su tratamiento terapéutico..., 
vol. 2, p. 392-393 i 785).

3. Rosa Kuhne, “El azúcar: usos dietéticos y farmacéuticos según los médicos árabes medievales”, 
1492: lo dulce a la conquista de Europa, Antonio Malpica (ed.), Junta de Andalucía, Granada, 1994, p. 41-42.
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re coquinaria.4 L’expansió musulmana porta aparellada la difusió del sucre, 
el qual s’endinsava entre els productes mèdics i també en la dietètica,5 
sense desplaçar, però, el predomini de la mel tant en begudes —the best 
kind of wine and ’sharāb to take is wine made of honey and raisins—6 com a 
taula. Avenzoar, en el segle xi, reivindica en dietètica la mel per davant 
del sucre,7 Ibn al-Awwam, en el segle xii, escriu un tractat d’apicultura8 
i coetàniament Abū Marwān Ibn Zuhr critica la introducció del sucre 
en la medicina i l’alimentació perquè vincula aquest producte a un estil 
de vida més refinat i ostentós que no pas la mel, propi de sobirans i 
d’aquells que pretenen imitar-los.9 En qualsevol cas, el sucre consolida el 
seu lloc en els llibres de medicina àrabs, ben recomanat per a l’aparell 
respiratori, el digestiu i les vies urinàries, mentre que en dietètica i ali-
mentació la canya ja és esmentada en els segles ix i x, alhora que el 
mateix sucre és emprat en usos culinaris com edulcorant, prou present 
en confitures de flors i fruites.10 

En el pas del segle xiii al xiv Arnau de Vilanova contempla el dolç 
en la mel i en el sucre, i en diverses ocasions reconeix la superioritat 
del primer, per exemple en el piment, que “més se conserva ab mel e 
més de temps”.11 Ell mateix manté la presència d’ambdós productes entre 
els receptaris mèdics: lingua bovis calida in primo, humida in secundo; quando 
decoquitur cum aqua et bullidor cum melle et zuccara, mollificat pectus et cannam 
pulmonis et valet tussi. Zuccara calida in fine primi gradus, mollificat pectus et valet 
grossiciei eius (“lingua bovina és calda en lo primer grau e humida en lo 
segon; com és cuyta en ayhua e és beguda ab mel e ab sucra, mol·lifica los  

4. Marco Gavio Apicio, De re coquinaria, ed. Attilio A. Del Re, Alba editorial, Barcelona, 2006, p. 
197-198.

5. Longinos Benavides, Al-Andalus. La cocina y su historia, Ediciones Dulcinea, Motril, 1992, p. 268-
275.

6. David Waines, “Abū Zayd Al-Balkhī on the nature of forbidden drink: a medieval islamic con-
troversy”, La alimentación en las culturas islámicas, Manuela Marin, David Waines (eds.), Agencia Española de 
Cooperación Internacional, Madrid, 1994, p. 122.

7. Cristina de la Puente, Avenzoar, Averroes, ibn Al-Jatib, médicos de Al-Andalus. Perfumes, ungüentos, 
jarabes, Nívola, Tres Cantos, 2003, p. 49.

8. Lucie Bolens, La cocina andaluza, un arte de vivir. Siglos xi-xiii, Editorial Edaf, Madrid, 1992, p. 222-
224.

9. Manuela Marín, “Azúcar y miel: los edulcorantes en el tratado de cocina de Al-Warraq (s. iv/x)”, 
1492: lo dulce a la conquista..., p. 39-40; “Sucre i mel: els edulcorants al tractat de cuina d’Al Warrāq, segles iv-x”, 
Sucre & Borja. La canyamel dels ducs. Del trapig a taula, Josep A. Gisbert (ed.), Generalitat Valenciana-Ajuntament 
de Gandia-Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell-Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana, València-Gandia, 2000 p. 50.

10. Ana Labarta, Carmen Barceló, “Azúcar y medicina en el mundo islámico”, 1492: lo dulce a la 
conquista..., p. 63-73.

11. Bernat Metge, “Regiment de Sanitat a Jaume II (versió de Berenguer Sarriera)”, Obres catalanes, 
Editorial Barcino, Barcelona, 1947, vol. 2, p. 187.
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pits e la cana del polmó e val a la tos. Sucra és calt en la fi del primer grau. E mol- 
lifica los pits e val a la grosesa de aquell”); establint també que mel apum 
est calidum et siccum in primo; aqua mellis confortat stomachum et mundificat 
et provocat appetitum et digerit.12 

De manera semblant, el Tacuinum Sanitatis, que fa de pont i gran 
divulgador de la dietètica musulmana vers Occident, recull les caracterís-
tiques en el consum tant de la mel com de la canya de sucre i el sucre, 
ressaltant els beneficis d’aquests darrers. Mentre de la mel es conclou que 
convenit magis frigidis et humidis, decrepitis, hyeme et montanis regionibus, la canya 
de sucre es valora que convenit magis frigidis decrepitis in regionibus reperitur 
i clarament el sucre es considera que convenit omnibus complexionibus, etati, 
tempore et regioni.13 Alhora, el sucre havia guanyat una important presència, 
sobretot entre les menges que acompanyaven els lleures, tal com es recull 
a Al-Andalus al segle xiii:

más de un viajero nos ha contado que, entre estas “ciudades de confitura” de 
Al-Andalus (que Dios lo asista y lo tenga en su mano), algunas alcanzan un 
valor de setenta dinares y más a causa de la cantidad de azúcar que contenían, 
arrobas de pasta de azúcar, frutos frescos de todas clases, racimo de dátiles, sacos de 
uvas secos o de higos, almendras, avellanes, pistachos, piñones... y además azúcar 
de caña, turrón, naranjas, limones dulces y de la mejor calidad.14

D’una i altra manera, la dolçor és un referent desitjat. Seria, a parer 
de Lucie Bolens, un valor permanent, raó per la qual en el segle vii el 
bisbe Jacob d’Edessa apreciava que el ser humano es atraído por lo dulce 
porque todos los animales lo son.15 De fet, ja Aristòtil situava en la base 
del gust la confrontació entre dolç i amarg. Precisament, Tomàs d’Aquino 
assumeix amb naturalitat la funció de la dolçor quan es planteja la relació 
entre “la summa perfecció i el summe gaudi”: “s’ha de considerar que 
de l’aprehensió d’un objecte agradable neix la delectació, com la vista 
es delecta en els colors bonics i el gust en les coses dolces”.16 Preci-
sament, color i olor seran les vies assumides per l’ostentació inherent a 
la estratificació social que es va imposant a Occident durant la baixa 

12. Arnau de Vilanova, “Translatio Libri Albuzale de Medicinis simplicibus”, ed. José Martínez 
Gázquez, Michael R. McVaugh; “Libre d’Albumesar de simple madesines”, ed. Lluís Cifuentes, Arnaldi de 
Villanova Opera Medica Omnia, Fundació Noguera, Barcelona, 2004, vol. 17, p. 263, 335 i 508.

13. Daniel Poiron, Claude Thomasset, L’art de vivre au Moyen Âge. Codex Vindobonensis series nova 
2644 conservé à la Bibliothèque Nationale d’Autriche, Philippe Lebaud-Éditions du Félin, París, 1995, ff. 92r-v i 94v.

14. Lucie Bolens, La cocina andaluza..., p. 226.
15. Lucie Bolens, La cocina andaluza..., p. 222-223.
16. Tomàs d’Aquino, Compendi de Teologia, Facultat de Teologia de Catalunya-Fundació Enciclopèdia 

Catalana, Barcelona, 1990, p. 170
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edat mitjana, tant en la roba17 com en la taula. Les espècies, de forta i 
creixent demanda des del segle xii,18 aporten el color i el gust sobre el 
menjar,19 mentre el sucre, també considerat una espècie, hi incrementa 
el contrast cercat.20 

El sucre ja és present el 1181 en la taula del sobirà de la Coro-
na d’Aragó, qui se l’ha de fer portar des dels mercats urbans perquè el 
producte no ha penetrat encara en els espais rurals.21 En avançar la baixa 
edat mitjana el sucre va incrementant la presència, inicialment combinat 
amb altres espècies,22 compartint dolçor amb la mel bé que sense entrar 
en conflicte perquè sovint ocupen àmbits diferents,23 i estenent-se arreu 
a un ritme divers de penetració a les diferents zones europees,24 arribant 
bé, però, als ports i ciutats del nord europeu.25 Aquesta difusió, irradiada 
des dels espais mediterranis, augmenta el joc del sucre a la cuina, tant 
en les tècniques d’ús com en la posició en els plats.26 La conquesta 
de l’alimentació és pariona dels consells mèdics, que alhora, en cercar 
l’equilibri dels humors, recomanen el consum del sucre sempre —un 
ingredient toujours salutaire—27, i encara més a l’estiu.28

17. Flocel Sabaté, “Els objectes de la vida quotidiana a les llars barcelonines al començament del segle 
XIV”, Anuario de Estudios Medievales, 20 (Barcelona, 1990), p. 63.

18. Antoni Riera, “’Per trovar aromatitzants, per reunir condiments, s’explora l’Univers sencer’. Les 
espècies orientals a Catalunya al segle XII”, Els catalans a la Mediterrània oriental a l’Edat Mitjana, Maria Teresa 
Ferrer (dir.), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2003, p. 359-387.

19. Fernando Serrano, La Mesa del Rey. Cocina y régimen alimentario en la corte de Carlos III el Noble 
de Navarra (1411-1425), Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, Pamplona, 2002, 
p. 314-316.

20. Christopher M. Woolgar, “Feasting and fasting. Food and Taste in Europe in the Middle Ages”, 
Food. The history of taste, Paul Freedman (ed.), University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 2007, p. 
175-176.

21. Antoni Riera, “’Transmarina vel orientalise species magno labore quaesita, multo precio empta’. 
Especias y sociedad en el Mediterráneo Noroccidental en el siglo xii”, Anuario de Estudios Medievales, 30/2 
(Barcelona, 2000), p. 1037-1038.

22. Elizabeth M. Biebel, “Pilgrims to table: Food Consumption in Chauce’s Canterbury Tale”; Mar-
tha Carlin, “Fast Food and Urban Living Standards in Medieval England”, Food and Eating in Medieval Europe, 
Martha Carlin, Joel T. Rosenthal (eds.), The Hambledon Press, Londres-Rio Grande, 1998, p. 20, 34.

23. Helmut Birkhan, “Some Remarks on Medieval Cooking: The Amras Recipe-collection of Cod. 
Vind. 5486”, Food in the Middle Ages, Melitta Weiss Adamson (ed.), Garland Publishing, Nova York-Londres, 
1995, p. 91.

24. Fiona Swabey, “The Household of Alice de Bryene, 1412-13”, Food and Eating in Medieval Eu-
rope..., p. 133-144; Martha Carlin, “Fast Food and Urban Living...”, p. 136.

25. Johanna Maria van Winter, “Interregional influences in Medieval cooking”, Food in the Middle 
Ages..., p. 49.

26. Barbara Santich, “The Evolution of Culinary Techniques in the Medieval Era”, Food in the 
Middle Ages..., p. 64.

27. Lucie Bolens, “L’affect et le doux: Essai d’interprétation en al-Andalus”, 1492: lo dulce a la con-
quista... p. 17.

28. Terence Scully, “Tempring Medieval Food”, Food in the Middle Ages... p. 17.
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Així, a la baixa edat mitjana el sucre manté i aferma la seva posició 
entre les medecines i com a reforçant pels malalts, de manera tan usual 
com experimenta el sotsveguer de Besalú el 1416 quan, després de re-
bre un greu cop al cap amb un bastó per part d’un orat, requereix les 
cures d’un cirurgià de la vila durant un mes i mig acompanyades d’un 
tractament a base de “medecines e sucre”.29 No és un recurs ocasional 
per a nivells superiors, sinó ben generalitzat. Quan el 1354 gran part de 
l’exèrcit del rei Pere el Cerimoniós emmalaltí en el setge de l’Alguer30, 
dins del context del característic mall’aria de l’illa31, ell ho explica en 
la seva crònica indicant que “estants nós en lo dit setge, haguem gran 
fretura de moltes coses necessàries a la nostra host, que era caiguda en 
malalties, ço és, coses medicinals axí com sucres e altres coses, e volate-
ria e ous e salses e vi”32. Aquest mateix espectre curatiu acompanya el 
sucre en confits i fins i tot en confitures i llaminadures33 o també el vi 
piment, al mateix temps que, en anar progressivament conquerint aquest 
espais de dolçor, s’endinsa en els àmbits del lleure popular.34 El sucre no 
abandona el seu caràcter saludable i protector, com bé sap la mare que el 
1435 deixa el seu fill davant de l’hospital de la Santa Creu de Barcelona 
acompanyat, en la seva senalla, d’”alscuns trosset de pan e un poch de 
sucre”. I, alhora va conquerint els moments de sociabilitat popular, en 
les festivitats i les festes particulars com els casaments.35 Fins i tot quan 
el 1376, després d’una onada de pandèmia, a Barcelona es dicten noves 
normes per restringir la sumptuositat,36 a la usual restricció de què en 
el dia de noces no es consumís “al dinar de matí ne en altra manera 

29. Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial Patrimoni, Mestre Racional, reg. 1556, f. 78.
30. Ramon Gubern, Epistolari de Pere III, Editorial Barcino, Barcelona, 1955, p. 117.
31. Francisco Manconi, “La Sardegna d’antico regime: una terra ’pestilente’?”, Sardegna, Mediterraneo 

e Atlantico tra Medioevo ed etá Moderna. Studi Storici in memoria di Alberto Boscolo, Luisa d’Arienzo, (dir.), Bulzoni 
editore, Roma, 1993, vol. 1, p. 451-471; Pere Català, Joan Gala, “Entorn de Lo bon ayre e la noblesa d’esta illa 
de Sardenya”, XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990),  Carlo Del-
fino editore, Sassari, 1994, vol. 2, tom 1, p. 263-276; Lluis Cifuentes, “Un confidència feta al notari Bartomeu 
d Miramat per fra Francesc, bisbe de Bisarcio: ’fembres, febres i ’desnaturament’ a la Sardenya de mitjan segle 
XIV”, Estudis històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 17 (Barcelona, 1999), p. 7-24.

32. Pere el Cerimoniós, Crònica  Capítol 5, 37 (ed. Ferran Soldevila, Les quatre grans cròniques, 
Editorial Selecta, Barcelona, 1983, p. 1121; Les quatre grans cròniques. IV Crònica de Pere III el Cerimoniós, Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 2014, p. 321).

33. Isidra Maranges, La cuina catalana medieval. Un festí per als sentits, Rafael Dalmau editor, Barcelona, 
2006, p. 439, per exemple.

34. Isidra Maranges, Dolços medievals per avui, El Mèdol, Tarragona, 1998, p. 7-8.
35. Teresa Vinyoles, “El dolç a la màgia quotidiana medieval”, El sucre en la historia. Alimentació, quoti-

dianitat i economia, Flocel Sabaté (ed.), Pagès editors, Lleida, 2013, p. 89-104.
36. Sobre la legislació sumptuària i el seu sentit: Maria Giuseppina Muzzarelli, “Vesti e società. Mo-

delli teorici e realtà cittadine: la testimonianza delle leggi suntuarie”, Formes de convivència a la baixa edat mitjana, 
Flocel Sabaté (ed.), Pagès editors, Lleida, 2015, p. 143-153.
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alguna natura de volateria ne encara carn de vedella”,37 s’hi afegeix la 
limitació de consumir confits.38 De fet, la prudència vers el dolç és sols 
present en alguns metges com Jaume d’Agramont, que, en preocupar-se 
per la pestilència, recomana 

“usar molt en totes viandes vinagre e agraç e suc de taronges e de limons 
e totes coses agres és cosa molt profitosa e vi clar e verdós és millor 
que dolç, car vi que ha dolçor és pus putrefactible e fort disposat que·s 
convertisque en còlera”.39 

Ben diferent a aquests consells, tant per cultura dietètica com per 
caràcter lúdic es va accentuant el sucre. La mateixa pandèmia de 1348 
que motivà els raonaments de Jaume d’Agremont havia imposat una con-
tracció temporal de les importacions de sucre, les quals es recuperaren en 
el bienni immediat amb un volum prou elevat per veure-hi, en l’elevada 
demanda, “una multiplicació dels banquets i refrigeris, a una conjuntural 
revalorització dels plaers de la bona taula entre uns col·lectius solvents 
que acabaven de superar una pandèmia”.40

En aquests moments el sucre ja ha entrat de ple en les cuines dels 
sectors superiors de la societat occidental. Grans quantitats de sucre i fruita 
confitada es troben entre les menues espices que el 1420 es compren pel 
duc de Savoia.41 El sucre contribueix així poderosament a subratllar les 
línies que marquen els diferents grups socials, no sols pels productes i les 
quantitats sinó sobretot per les formes i les qualitats,42 tal com ostenten, 
en primer lloc, les corts europees lliurades a “una comensalitat basada en 
l’elegància, la diversitat i la mesura, no pas en l’excés i la monotonia”.43 El 
sucre aporta aquell gust dolç barrejat ostentosament al llarg de tot l’àpat 
luxós: il dolce se inisuava dappertutto, mescolandosi al salato, all’acido, all’amaro, 

37. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Consell de Cent X, llibre 2 f. 23r.
38. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Consell de Cent I, llibre 24, f. 138v.
39. Jacme d’Agramont, Regiment de preservació de pestilència, ed. Joan Veny, Publicaciones de la Ex-

celentísima Diputación Provincial de Tarragona, Tarragona, 1971, p. 81; Enciclopèdia Catalana, Lleida, 1998, p. 
62.

40. Antoni Riera, “El azúcar en la farmacopea y la alta cocina árabe medievales”, El sucre en la histo-
ria..., p. 121; A l’entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la doctora Josefina Mutgé i Vives, Manuel Sánchez, 
Ana Gómez, Roser Salicrú, Pere Verdés (eds.), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 
2013, p. 381.

41. Terence Scully, Du fait de cuisine /On Cookery of Master Chiquart (1420), Arizona Center for 
Medieval and Renaissance Studies, Tempe, 2010, p. 102-103. 

42. Massimo Montanari, El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la alimentación en Europa, 
Crítica, Barcelona, 1993, p. 89-91.

43. Antoni Riera, “Els sistemes alimentaris medievals a Catalunya”, Menjar a Catalunya. L’estil d’un 
poble, Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1997, p. 71.
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al piccante, la vivanda ideale li conteneva tutti (...) “Nessuna vivanda rifiuta lo 
zucchero”, cosi sosteneva la maggiore autorità gastronomica del tempo, l’umanista 
Platina.44 Les bondats que l’ostentació social i la medicina trobaven en 
el sucre —it was regarded as unusually wholesome—45 es combinen, a més, 
amb la plasticitat amb què es podia treballar, cosa que podia donar lloc 
a espectaculars escenografies elaborades amb sucre.46

Coetàniament, el sucre, com a prototipus del dolç, juga un paper 
similar en la societat islàmica. En diversos llibres los dulces son presentados 
como el tipo de comida más apetecible y conveniente, i el seu consum encara 
seria més desitjat entre els consumidors de drogues com el ḥašīš. Essent 
la menja més desitjada, no és d’estranyar que hom hi somiï, com aquell 
que es veu a sí mateix sobre un lecho de azucar con patas de caña de azúcar 
(’qasab’) perfumada y ante él fluye un río de miel, bordeado de plataneras.47

Tot plegat genera una forta demanda, la qual sols pot ser coberta 
pel comerç amb Orient Mitjà i amb l’aclimatació de la producció a illes 
com Xipre i Creta. Així, l’abastament d’Europa es basa en els carrega-
ments d’espècies per part de mercaders com els venecians i genovesos,48 
als quals e s’afegeixen amb vigor els catalans, que encaixen la importació 
de les espècies en el comerç de llarga distància, incloent grans quantitats 
del sucre adquirit a Xipre, Egipte o Síria, mentre que, per altra costat, 
exporten productes com el tèxtil català.49 El recorregut per les vies marí-
times i sobretot terrestres, permetia arribar a tot Europa, combinant amb 
la redistribució a Bruixes i les rutes septentrionals.50

En realitat, l’increment del consum i de la demanda apropa la 
producció i l’espectre qualitatiu de la oferta. Per això al segle xiv aug-
menta la producció de sucre a les illes de Xipre i de Sicília i al regne 
de Granada.51 Hom parlarà a Europa, genèricament del sucre de Màlaga 

44. Massimo Montanari, I racconti della tavola, Editoriale Laterza, Bari, 2014, p. 126.
45. Paul Freedman, Out of the East. Spices and the medieval imagination, Yale University Press, Nova 

York-Londres, 2008, p. 56.
46. Massimo Montanari, I racconti della tavola..., p. 126-128.
47. Manuela Marín, “Literatura y gastronomía: dos textos árabe de época mameluca”, La alimentación 

en las culturas islámicas..., p. 144 i 146.
48. Jacques Bernard, “Comercio y finanzas en la Edad Media, 900-1500”, Historia económica de Euro-

pa. 1. La Edad Media, Carlo M. Cipolla (ed.), Editorial Ariel, Barcelona, 1987, p. 297-302.
49. Damien Coulon, Barcelone et le grand commerce d’Orient au Moyen Âge, Casa de Velázquez-Institut 

Europeu de la Mediterrània, Madrid-Barcelona, 2004, p. 471-480.
50. Maguelonne Toussaint-Samat, Historia natural y moral de los alimentos. 7. El azúcar, el chocolate, el café 

y el té, Alianza Editorial, Madrid, 1987, p. 19.
51. Adela Fábregas, “El azúcar en los mercados europeos a fines de la edad media: el ejemplo del 

azúcar nazarí”, El sucre en la historia..., p. 153-159.
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—Malicha— o de sucres espanyols (Spagnoli).52 En el segle xv la pro-
ducció s’escamparà: endebades s’intenta aclimatar a Múrcia53 i major èxit 
aconsegueixen les companyies formades per a conrear i comercialitzar 
sucre a Mallorca.54 Conrear canyamel i produir sucre no és una tasca 
fàcil, perquè cal, d’antuvi, vèncer reticències en els models productius i 
adaptar-se a un procés de conreu més laboriós, necessitant alhora una 
eficaç combinació del procés productiu i la comercialització, cosa que 
comportava l’adient inversió de capital i competència mercantil. Per això, 
dels diversos indrets on fou assajat a València, el gran èxit sols tingué lloc 
a la Safor.55 Significativament, el pas del segle xv al xvi mostra tant el 
canyamel i els trepig de sucre entre les bases de la prosperitat econòmica 
dels ducs de Gandia,56 com els operadors internacionals molt atents al sucre 
valencià.57 La pitjor part, però, se l’enduen els camperols, majoritàriament 
musulmans que es troben en una posició difícil entre els senyors i els 
mercaders, on no hi manquen plets i una creixent segmentació entre el 
grans i petits pagesos.58

A més, la producció de la matèria primera per obtenir el sucre 
requereix un material ceràmic específic, basat en els motlles —Ȳamma 
al Sukar a Al-Andalus—, d’unes característiques pròpies59 i exclusives 
per aquest treball.60 Les dificultats de l’arqueologia per localitzar aquests 
utensilis,61 tant en indrets on la producció era escassa,62 com en altres 
on es documenta ben elevada,63 es deu precisament al reaprofitament de 
les peces després d’haver perdut el seu ús originari, rebent noves apli-

52. Adela Fábregas, Motril y el azúcar. Comerciantes italianos y judíos en el reino de Granada, Asukaría 
Mediterránea, El Varadero de Motril, p. 1996, p. 17.

53. María Martínez, “Producción de azúcar en Murcia: un proyecto fracasado del siglo xv”, 1492: 
lo dulce a la conquista..., p. 142-162.

54. Maria Barceló, Antoni Contreras, “Farmàcia i alimentació: l’exemple del sucre a la Mallorca 
baixmedieval”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 50 (Palma, 1994), p. 201-205.

55. Ferran Garcia-Oliver, “Sucre pagès, sucre amarg”, El sucre en la historia..., p. 131-135.
56. Jaume Castillo, “Senyories, canyamel, sucre i creixement econòmic a la Safor abans dels Borja”, 

Sucre & Borja..., p. 73.
57. David Igual, “Sucre i comerç internacional al voltant del 1500”, Sucre & Borja... p. 89-107.
58. Ferran Garcia-Oliver, “Sucre pagès, sucre amarg...”, p. 140-146.
59. Guillem Rosselló Bordoy, “Arqueología e información textual: el utillaje en la cocina andalusí”, 

La alimentación en las culturas islámicas..., p. 53-54.
60. Julia Beltrán de Heredia, Teresa Maria Vinyoles (coords.), Del rebost a la taula. Cuina i menjar 

a la Barcelona gòtica, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona-Sociedad Editorial Electa España, Barcelona, 
1994, p. 126.

61. Guillem Rosselló Bordoy, “Cerámica y azúcar en época medieval: Una aproximación a la forma 
de la ’ya’ma al-sukkar’”, 1492: lo dulce a la conquista de Europa... p. 91-92.

62. Maria Barceló Crespí, Guillem Rosselló Bordoy, Terrissa. Dades documentals per a l’estudi de la 
ceràmica mallorquina del segle XV, Canon Editorial, Palma, 1996, p. 176.

63. Guillem Rosselló Bordoy, El nombre de las cosas en Al-Andalus: una propuesta de terminología cerámi-
ca, Museu de Mallorca-Societat Arqueològica Lul·liana, Palma, 1991, p. 173.
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cacions ben diferents, com les canalitzacions.64 Al mateix temps, un cop 
introduït el sucre en el circuït urbà, la seva manipulació alimentària i 
gastronòmica dóna lloc a aportacions ben destacades en els obradors de 
sucrers i confiters, els quals són acollits laboralment entre els apotecaris 
en ciutats com Mallorca.65

L’apertura a l’Atlàntic permet apreciar la bona aclimatació de la 
canya de sucre a Madeira,66 des d’on es portarà, ja a final del segle xv, 
a Canàries. Les noves condicions climàtiques i edafològiques semblen 
òptimes per a la planta. Hieronymus Münzer, després de visitar la pe-
nínsula Ibèrica entre 1494 i 1495, explica, parlant de Canàries, que las 
cañas de azúcar allí son de una longitud de seis y siete pasos, y del grueso de 
la parte anterior del brazo.67 Comprensiblement aquest esdevé ràpidament el 
principal producte de l’arxipèlag, comportant una forta transformació que 
contribueix poderosament a l’estabilització de la nova societat colonial.68 
Canàries entra així en el circuit internacional, establint un destacat nexe 
amb el Mediterrani. Entorn a aquesta ruta atlàntica arriben a Barcelona 
esclaus i sucre, i fins i tot capital i mà d’obra catalans s’instal·len a Ca-
nàries per establir-hi ginys.69 A València, Beuter comenta la introducció 
de canyamels de Sicília i de Canàries, tot concloent que, tanmateix, el 
producte elaborat a València és millor que el provinent de l’Atlàntic.70 

L’aclimatació de la planta a Amèrica obrirà encara una nova època, 
concordant amb la veritable explosió en la demanda de sucre que es 
produeix a l’Europa dels segles moderns, bé que amb inici a cronologies 
i velocitats diferents: a Itàlia, ja a la fi del segle xv el consum del sucre 
arriba, en expressió de Bruno Laurioux, a des proportions inatendues.71 
Arnau i Ávila, en comentar la cuina que Bartomeo Scappi aplica a la 
taula del papa Pius V poc després d’encetar-se el darrer terç del segle 
xvi, valoren el uso inmoderado de especias, que Bartomeo Scappi recomienda 

64. Josep A. Gibert, “Arquitectura, arqueologia i empremta material del sucre a la Safor: trapigs i 
enginys del duc”, Sucre & Borja..., p. 134.

65. Maria Barceló, Antoni Contreras, “Farmàcia i alimentació...”, p. 209-216.
66. Maguelonne Toussaint-Samat, Historia natural y moral..., p. 22.
67. Jerónimo Münzer, Viaje por España y Portugal, Ediciones Polifemo, Madrid, 1991, p. 45.
68. Eduardo Aznar, La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla (1478-1526). Aspectos 

administrativos, sociales y económicos, Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 2009, p. 317-320.
69. Teresa Vinyoles, “El dolç a la màgia quotidiana medieval”, El sucre en la historia..., p. 97.
70. “Portaren de Cecília primer, i aprés de les Canàries, canyamels per a fer sucre, y prengueren axí les 

primeres en la partida de Morvedre y Almenara, y aprés en Gandia y Oliva, que és molt millor lo sucre de ací 
que no lo que ve de les Canàries” (Pere Antoni Beuter, Primera part de la Història de València, ed. Vicent Josep 
Escartí, Universitat de València, València, 1998, p. 68).

71. Bruno Laurioux, Une histoire culinaire du moyen Âge, Honoré Champion, París, 2005, p. 368.
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para cualquier guiso i, també, un empleo monótono y abusivo del azúcar, que se 
incorpora a la mayor parte de las salsas y guisos.72 Aviat el sucre s’apoderarà 
pràcticament de la cuina i del gust de tot el continent. Brian Cowan 
ressalta que l’elevada presència del sucre facilita que, des de mitjan segle 
xvii i amb epicentre a França, s’avanci cap una distinció entre saborós 
i dolç, arraconant les especiades pràctiques d’origen medieval i avançant 
cap a una cuina més atenta als sabors, en la qual el sucre anava a ser 
emprat més intensament i alhora menys extensament en la cuina de les 
elits, i essent també més reservat per a un nou plat a final de l’àpat, a 
manera de postres dolces.73 La pasión por el dulce es reflectirà en específics 
receptaris de confiters i pastissers i en la pràctica real efectuada en tots 
els diferents nivells socials.74 

La demanda no para de créixer. En el segle xviii, alhora que es 
consolida entre les menges més desitjades, el sucre es continua reservant 
per a malalts75 i medicines76 i encara guanya nous camps d’expansió ali-
mentària. Certament, els nous productes que acaparen l’atenció d’aquest 
segle, el cafè, el tè i la xocolata, s’aparellen amb el sucre. Els tres pro-
ductes s’escampen ben generalitzadament tot i que a ritmes i expansions 
diferents: les polítiques angleses afavoreixen el tè per davant del cafè77 i la 
xocolata s’escampa abans pel sud, afavorida per l’apassionada acceptació per 
part del clergat78 i convertida en un fenomen79 que afecta tots els grups 
socials de capacitat econòmica mitjana o superior.80 La moral religiosa 
prefereix els tres a l’alcohol,81 per bé que el cafè s’identificarà amb l’ètica 

72. Eduardo Arnau, Victoria J. ÁVILA, La cocina secreta del Papa. El arte culinario de Bartolomeo Scappi, 
cocinero de Pío V, Planeta, Barcelona, 1998, p. 47.

73. Brian Cowan, “New worlds, new tastes. Food fashins after the Renaissance”, Food. The history of 
taste..., p. 110.

74. María de los Ángeles Pérez Samper, “El azúcar en los recetarios de la edad moderna”, El sucre en 
la historia..., p. 175-222.

75. “De lo que pertoca a los malalts. Advertència de les coses contingudes, com són gallines, moltó, 
ous, mantega, sucre, etc.” (Francesc Roger, Art de la cuina. Llibre de cuina menorquina del segle XVIII, ed. Andreu 
Vidal, Institut Menorquí d’Estudis, Maó, 1993, p. 106). 

76. Usamos della para muchos regalos, conservas y también medicinas (Juan Alfredo Bellón, “El sabor de 
lo dulce en la liteatura española (notas sobre el uso del azúcar a partir del Siglo de Oro)”, 1492: lo dulce a la 
conquista..., p. 261).

77. Jennie Reekie, El librito del amante del café, José J. De Olañeta, editor, Palma, 1986, p. 8-9.
78. Gener Gonzalvo, La vida privada de la Comunitat de Poblet a l’Edat Mitjana i Moderna, Publicacions 

de l’Abadia de Poblet, Poblet, 1999, p. 102.
79. Rafael d’Amat, Baró de Maldà, Viatge a Maldà i anada a Montserrat, ed. Margarida Aritzeta, 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1986, p. 52, entre d’altres.
80. Flocel Sabaté, Canvien els temps, canvien els noms. Vida domèstica, del segle IX al XVIII, Editorial Graó, 

Barcelona, 1996, p. 19.
81. Jennie Reekie, El librito del amante del chocolate, José J. De Olañeta, editor, Palma, 1987, p. 6-15.
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protestant i el progrés i la xocolata amb el catolicisme i l’antic règim.82 
En qualsevol cas, cap d’aquests nous productes s’edulcorava en els llocs 
d’origen, però en canvi a Europa amb facilitat s’aparellen amb el sucre. 
A més, les carregades formes i estètiques pròpies de les darreres dècades 
del segle xviii, identificades amb el rococó, contribuiria, en paraules de 
Brian Cowan, a perhaps encouraged the most imaginative uses of sugar paste 
for decorative dishes.83

Curiosament, mentre per una banda s’aparella el sucre en begu-
des vinculades al treball —cafè, tè— o a l’oci —xocolata— contraris a 
l’alcohol, al mateix temps el sucre ha contribuït poderosament a l’extensió 
del consum massiu de l’alcohol. Des del segle xvii, la comercialització 
dels residus del procés de destil·lació, que fins aleshores es llençaven, dóna 
lloc al rom, que passa a aparellar-se inextricablement a les grans produc-
cions de sucre americà. En deriva la circulació, per primera vegada, d’un 
licor d’alta graduació massivament i a baix cost, atès que es fabrica amb 
la melassa sobrant, amb nombroses conseqüències socials i polítiques, un 
cop inserit en els processos d’expansió europea i de relacions socials.84 
En realitat, nombrosos territoris d’Amèrica, com la majoria de les illes 
caribenyes, giren completament sobre la canya de sucre, cosa que de retruc 
comporta un fort impacte a zones concretes d’Europa, com a les regions 
de França on es refina el material provinent d’Amèrica.85 Sobretot, el 
cost d’aquest sucre és una economia basada en l’esclavatge massiu i en 
el tracte cruel, tot perfilant així el veritable preu social per al sucre que 
es consumeix entre les alegries dels europeus, com denuncià Voltaire.86

Tanmateix, l’elevada producció, ja en el context del segle xix, 
condueix el producte a una altra apreciació social, com comenta Carson 
Ritchie, tot relacionant quantitat i banalització: a mitad del siglo xix ya no 
era ese manjar de príncipes y reyes, sino que lo consumían todos los europeos y 

82. Wolfgang Schivelbusch, Historia de los estimulantes, Editorial Anagrama, Barcelona, 1995,  
p. 28-121.

83. Brian Cowan, “New worlds, new tastes. Food fashions after the Renaissance”, Food. The history 
of taste..., p. 221-222.

84. Carson I. A. Ritchie, Comida y civilización, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 158.
85. La canne à sucre est cultivée aux Antilles par les colons dès le milieu du XVIIIe siècle. Exportée vers les 

plus grands ports d’Europe, la canne devient rapidement la principale ressource de la Guadeloupe et de la Martinique. Au 
XVIIIe siècle, se créent en France de nombreuses raffineries pour transformer la canne an sucre (Le rhum et la canne, Honoré 
Champion Éditions, París, 2006, sense paginar).

86. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année. Quand nous travaillons aux sucre-
ries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe ; 
je me suis trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe (Laurent Ferri, Ils racontent la 
mondialisation. Du Séneque à Lévi-Strauss, Éditions Saint-Simon, París, 2005, p. 77).
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americanos, hasta los más pobres. Continuava essent ben valorat mèdicament, 
com a reforçant, bé que això encara generalitzava més la seva presència, 
com recull el mateix autor: en 1847, un inspector de la Ley de Pobres del 
condado de York, en Inglaterra, se quejaba de ’la gran cantidad de vino y azúcar 
que se entregaba a los enfermos por prescripción médica’.87

El bloqueig naval del continent en el context de les guerres na-
poleòniques, motivà que el 1802 s’instal·lés a França la primera fàbrica 
productora de sucre de la remolatxa, seguint els principis d’obtenció de 
glucosa a partir de plantes comunes a Europa experimentat a Prússia i 
fins i tot aplicat a Berlin a mitjan segle xviii.88 El perfeccionament del 
sistema productiu al llarg del segle xix i l’extensió de la remolatxa per 
Europa obren un nou horitzó just quan el sucre es va reubicant socialment. 
A finals del segle xix i sobretot en entrar al segle xx, l’increment de la 
demanda de sucre a Espanya, en consonància amb el seu desenvolupament 
socioeconòmic, troba un marc favorable arran dels canvis en la política 
aranzelària i sobretot en el nou escenari obert a partir de 1898 després 
de la guerra de Cuba.89 Es el context en què s’enceta una nova via a 
Catalunya, topant amb la problemàtica pel canvi de conreus a Vic,90 o 
fins i tot amb el model caciquil i polític advers, com es constata a la 
zona lleidatana,91 a més, encara de requerir complements formatius.92 El 
sorgiment de la sucrera de Menàrguens esdevé així, en els seus èxits i 
dificultats, imatge d’una nova època per la producció, elaboració i consum 
de sucre,93 la qual en alguns moments del segle xx incidirà fortament 
en la vida de l’entorn —“els agricultors necessiten la Sucrera, però no 
és menys veritat que la Sucrera necessita  els agricultors”, sentenciava la 
premsa de Balaguer en un moment tens el 192694— i que, en realitat, 

87. Carson I. A. Ritchie, Comida y civilización, Alianza Editorial, Madrid, 1996, p. 152.
88. Emili Giralt, “Las transformaciones agrarias”, Historia Universal, Josep Maria Salrach (dir.), Sal-

vat Editores, Madrid, 1980, vol. 8, p. 32.
89. Luís Germán, “Azúcar y empresas azucareras en la España contemporánea”, El sucre en la historia... 

p. 224-230.
90. Santi Ponce, “El procés d’especialització ramader a la Plana de Vic (1850-1930)”, Estudis d’Histò-

ria Agrària, 14 (Barcelona, 2000-2001), p. 187.
91. Entorn de Balaguer, “els cacics d’aquest indret eren contraris a la instal·lació de la sucrera perquè 

pensaven que perdrien el monopoli del control de la mà d’obra. A més, hi havia grups d’esquerres que protes-
taven perquè, segons ells, s’havia enganyat els petits terratinents que venien les seves terres a la fàbrica per uns 
preus ridículs” (Antoni Josa, “El cultiu de la remolatxa a les comarques de Lleida”, El sucre en la historia..., p. 
250-251).

92. Josep Casanovas, “L’ensenyament agrícola a Catalunya (1912-1939)”, Recerques, 37 (Barcelona, 
1998), p. 87.

93. Antoni Josa, Història de la Sucrera de Menàrguens, Ajuntament de Menàrguens-Pagès editors, Lleida, 
2005.

94. “La campanya de la remolatxa”, Pla i Muntanya, II/44 (Balaguer, 20 de desembre de 1926), sense 
numerar.  
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esdevindrà un espill de les dificultats i contradiccions en les industries 
agràries a l’Espanya del dos primers terços del segle xx95.

En el segle xxi, la vila de Menàrguens, ja amb la Sucrera en el 
record de la història, fa una nova aportació al sucre en incentivar-ne 
l’estudi del seu recorregut històric. Per això el 2011 i el 2012 s’hi 
aplegaren destacats especialistes que, en un sentit diacrònic, reflexionaren 
sobre el sucre al llarg dels temps, a manera de cruïlla entre alimentació, 
quotidianitat i economia, tal com ha quedat recollit en la publicació que 
en derivà.96 Les diverses perspectives obertes aconsellaren celebrar dues 
trobades més, que tingueren lloc el novembre de 2013 i el novembre 
de 2014, gràcies a la participació de Guillem Rosselló Bordoy, Manuela 
Marín, Xavier Renedo, Antoni Riera, Maria Barceló, Maria Angeles Pérez 
Samper (en col·laboració amb Marta Manzanares), Montserrat Coberó i 
Antoni Josa. Aquestes trobades han permès precisar el significatiu aco-
blament entre sucre i societat des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, en 
el sentit que pocs aliments han marcat un recorregut d’acceptació tan 
singular, sempre intrínsecament relacionat amb l’evolució axiològica de 
la societat i, alhora, amb unes contundents conseqüències econòmiques. 
Els textos dels participants en les trobades, llevat dels de Manuela Marin, 
Xavier Renedo i Montserrat Coberó, es presenten aquí reunits com a 
bona mostra del que, en realitat, constitueix un retrat de la història de la 
societat a través d’un producte esdevingut axial malgrat la seva aparença 
de complement més o menys sumptuari.    

95. Enric Vicedo, “La sucrera de Menàrguens i l’economia de la Noguera i el Pla de l’’Urgell (199-
1960)”, El sucre en la historia..., p. 259-296.

96. Flocel Sabaté (ed.), El sucre en la història...





NOVES LECTURES, ANTIGUES HISTÒRIES SOBRE 
LA DOLÇOR A L’EDAT MITJANA

Guillem RoSSelló boRdoy

Retornar sobre el sucre i la dolçor a l’edat mitjana no deixa de 
ser una aventura arriscada. Les coses, com les neures, cabòries, afeccions i 
amistats van i vénen. En alguns casos se’n van per a no tornar pus mai. 
Així doncs, retornar sobre el tema del sucre, el qual de manera volandera 
em va interessar temps fa, no deixa de ser un repte. Enfrontar-m’hi de bell 
nou, és cosa que he d’agrair als bons amics de la Universitat de Lleida, 
que han organitzat aquest cicle. Per a mi, no cal insistir, l’edat mitjana té 
uns límits no tan sols cronològics, sinó més bé doctrinals, puix la meva 
especial dedicació a tal període abasta de manera esssencial pel que fa 
al món islàmic, un espai de temps per al qual hem trobat l’apel·latiu 
d’andalusí que ens llibera d’altres definicions que avui pareixen navegar 
per mars procel·loses que és millor oblidar.

A l’hora de tractar del sucre els dits paràmetres —bé sien tempo-
rals, bé sien confessionals— s’han de deixar de banda; cosa que obliga a 
fer jutipiris i a renunciar a sistemes d’investigació que, si gairebé sempre 
foren arqueològics, aplicats als estudis històrics, en el cas del sucre poc 
resultat aconseguiríem.

El sucre arqueològicament parlant no existeix. Es fon, desapareix, 
resta diluït i no deixa rastre com altres aliments que impregnen, més o 
menys, els contenidors emprats en el seu transport, i els seus escolims es 
poden analitzar. Del sucre no tenc constància de tals estudis.

D’altra banda, la documentació generada en època islàmica és minsa 
i tan bellugadissa com el sabor que pugui deixar el sucre en un jaciment 
arqueològic.

És per aixó que a l’hora de reprendre, de bell nou, tema semblant 
cal fer-ho amb ulls crítics, disposat sempre a entonar els obligats meae 
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culpae si, temps enrere, les afirmacions es feren fora de lloc i, en ocasions, 
amb arriscada audàcia.

Algú ha afirmat que rectificar és cosa de savis; per a altres el verb 
rectificar no existeix i com a màxima concessió solen emprar altre verb: 
matisar, que, en veritat sia dita ni és figa, ni és raïm, com diríem en bon 
mallorquí, això sí degudament normalitzat. El verb matisar, no cal insistir, 
suposa una ambigüitat espantosa que millor seria esborrar-lo del diccionari.

Temps enrere, entre 1989 i 1994 tingueren lloc els Seminaris In-
ternacionals de Motril amb temes suggerents que, per força, s’allunyaven 
dels meus camps habituals d’investigació: La caña de azúcar en tiempos 
de los grandes descubrimientos (1452-1550), l’any 1989; 1492, lo dulce a la 
conquista de Europa el 1994. 

En aquest darrer encontre la recerca entorn dels motlles de te-
rrissa on s’efectuava la cristalització de la matèria després del trepig va 
ser el tema de la meva intervenció. Sobre la ŷama as-sukkar serà adient 
puntualitzar algunes coses. El que sí que consider oportú es retornar a 
les fonts escrites per tal de saber el procés que en època islàmica es va 
seguir per arribar a congriar el sucre i deixar un poc de banda la mel 
per tal d’endolcir la fam dels andalusins.

Així, és curiós seguir el procés de cultiu i ulterior elaboració del 
sucre. El text, obra d’Ibn al-Awwām, és essencial per tal d’endinsar-nos 
dins aquest mester. Cal advertir que no és únic. Ni ha d’altres, però la 
minuciositat seguida pel tractadista dels segles xi-xii el fa imprescindible 
a l’hora d’esbrinar com s’aplicaven unes tècniques agrícoles i artesanals 
en unes dates tan antigues.

Al-kitāb al-filāḥa es conegut gràcies a l’edició del text àrab i la 
traducció a la llengua castellana d’un possible català, Josef Antoni Ban-
queri, prior claustral de la catedral de Tortosa, que l’any 1808 publicà tan 
important document que tenim a l’abast gràcies a una completa reedició 
del Ministeri d’Agricultura,1 que manta de vegades ha fet més per la 
cultura que l’altre ministeri que, prescindint de l’agri- , no ha fet el que 
hauria de fer. De l’autor sabem poques coses. Era, al parer, de Sevilla 
i sobre la vida i obra de tal agrònom hi ha referències escadusseres de 
dos tractadistes importants dels segles xiv i xv: Ibn Haldûn (m. 1384) y 
al-Qalqašandı̄ (m. 1418).

1. Abu Zacaria Iahia, Libro de Agricultura, ed. i trad. Josef Antonio Banqueri, Imprenta Real, Madrid, 
1988.
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A la introducció de la reedició de 1988 els seus responsables Expira-
ción García Sánchez y Jacinto Esteban Hernández Bermejo situen la seva 
vida i obra en el marc de l’època. La traducció al català és com segueix:

L’obra d’Ibn al-Awwām fou al llarg de molt de temps l’única referència 
sobre l’agronomia andalusina i si la bibliografia sobre ella és molt esquifida, 
sobre el seu autor és pràcticament nul·la. Les úniques notícies que trobam 
dins els repertoris i estudis bibliogràfics es redueixen a que va compondre 
un tractat d’agricultura i va viure a Sevilla al llarg del segle xii o entre 
aquest i el següent.

Tan sols compareix a dues fonts àrabs. El primer autor que l’esmenta fou 
el gran historiador tunisenc, de nissaga andalusina, concretament sevillana, 
Ibn Haldūn (m. 1384), dins l’apartat que en la seva obra Al-muqaddima 
(Els prolegòmens) dedica a l’agricultura àrab.

Per aquest autor el Kitâb al-filāḥa d’Ibn al-Awwām és un resum de 
l’Agricultura nabatea, la magnífica obra enciclopèdica agrícola, traduïda a 
l’àrab en el segle x que compila el saber nabateu anterior.

Malgrat tot, Ibn Haldûn no dóna cap altra dada sobre ell. La segona 
referència sobre Ibn al-Awwām i la seva obra es troba en el Ṣubḥ al-
ascā’, la coneguda enciclopèdia de l’oriental al-Qalqašandı̄ (m. 1418), on 
és esmentat juntament amb altres autors de tractats de ciències de la  
natura.2

Com es pot veure, l’obra d’Ibn al-Awwām parteix d’informacions 
molt més antigues que, de moment, ens porten al segle x, quan el text 
clàssic va arribar a coneixença del món islàmic. Gràcies al Calendari de 
Qurtuba, de l’any 961, donat a conèixer per Reinhardt Dozy, i reeditat 
per Charles Pellat l’any 1961,3 tenim documentades les referències mès 
antigues sobre el cultiu de la canya sucrera a terres andalusines. Serà tema 
esmentat amb certa insistència durant tot el període musulmà establert 
a l’antiga Hispània.

El plaer de poder gaudir avui dia d’uns textos en llatí, malgrat sia 
un llatí lluny de la puresa dels clàssics. És bo i per tant, adient recollir 
les poques referències sobre la canya de sucre conservades per ’Arib 
ibn Sa’d, autor del Kitab al-anwa’. Seguint l’orde natural del calendari 
solar dites anotacions, esquemàtiques en veritat sia dita, sempre acom-
panyades d’altres indicacions d’una especial bellesa, són, tan sols, quatre 

2. Expiración García Sánchez, Jacinto Esteban Hernández Bermejo, “Estudio preliminar”, Libro de 
Agricultura..., p. 11.

3. Reinhart Dozy, Le calendrier de Cordoue, ed. Charles Pellat, Leiden, Brill, 1961.
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dades, peró les més antigues que tenim sobre el cultiu de la canya de 
sucre a la península:

...et colligantur canne zuccari ad pe-
radios (?) et fit conditum citrorum  
et conditum ex baciis et siropus  
acetositatis citri...

en el mes de yannayr:

...es recull la canya de sucre; es fa la 
confitura de cítrics i la conserva de 
safannària, així com la conserva de 
llimona àcida...

...et in ipso plantantur canne zuccari 
et apparent prime rose et lilia primi-
tiva...

en el mes de mâris:

es sembra la canya de sucre.  
Les roses primeremques i els lliris  
compareixen...

...et incipiens arundines 
zuccari et musa, et denigrantur 
quedam olive, et apparet oleum 
novum et glandes et castanee...

en el mes de setembre:

la canya d’e sucre i els plàtans (?) 
comencen a brostar, certes olives 
ennegreixen, l’oli novell fa la seva 
aparició, així com els aglans i les 
castanyes...

Et in ipso colliguntur arundines, et 
coagulantur fabe autumnales, et  
plantatur in Augusto, et in ipso  
coperiuntur virida, et citrus, et musa, 
et sambacus, ut non noceat eis pruina. 
Et in ipso colliguntur flores croci.

en el mes de novembre:

Es sega la canya de sucre, i les faves 
de tardor, sembrades el mes d’agost 
congrien. En aquest mes les  
verdures, les llimoneres, els plataners 
(?) i el gessamins es cobrexen perque 
la gelada no els faci malbé. Es  
recullen les flors del safrà.

No cal comentari, més valdria fer passes enrere i tornar a l’ensenyament 
del llatí que bona falta fa.

La bibliografia que es pot seguir a partir de la introducció 
d’Expiración García Sánchez a la reimpressió d’Ibn al-Awwâm és prou 
atractiva, i a tenir en compte a l’hora de aprofundir en dita qüestió, és 
ineludible insistir en les observacions d’Ibn al-Awwām sobre el cultiu de 
la canya de sucre, malgrat que siguin un resum d’experiències anteriors 
a la introducció del cultiu a al-Andalus, puix es tracta d’una descripció 
minuciosa, tal vegada excessivament meticulosa sobre la tècnica agrícola 
emprada. La traducció que s’adjunta està feta sobre la versió de 1802, 
reproduïda a l’edició que tenim a l’abast:
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De la plantació de la canya de sucre [qaṣab as-sukar] dita també canya 
dolça [qaṣab al-h. alwa].

Segons el llibre d’Ibn al-Haŷŷāŷ s’ha de plantar de les seves pròpies arrels 
vers el vint d’adār [març].

Pel que fa a la resta és adient per a ella, segons l’opinió dels agricultors 
d’al-Andalus, el terreny baix, assolellat [al-mutaṭāmana al-šamsiya] que tengui 
l’aigua aprop.

S’han de plantar a partir de les seves arrels, havent preparat abans la terra, 
molt sucosa, amb tres cavades o, com volen altres, deu llaurades. 

Cal femar-les amb molt bon fems, subtil i ben podrit (o mitjançant buines, 
com diuen altres) i repartir-les en quadres [o taulells] de dotze colzes [de 
llarg] per cinc [d’amplària].

Si el planter és fes de les seves arrels, diu el ḥāŷŷ granadí, una vegada 
arrancades i fets els corresponents clots en aquells quadres, dins ells els 
plantin a una distància de colze i mig, una de l’altra, cobertes de terra i 
fems amb un gruix de tres dits que es regaran cada quart dia.

En rebrollar a una altària d’un palm, s’excavin molt bé i s’adobin amb 
molta còpia de fems d’ovella, i se segueixin regant cada vuit dies una 
vegada fins a principis d’octubre [ilâ awâl šahr uktūbir].

Després d’aquest mes no s’han de tornar a regar, puix de fer-ho, brostarien 
les canyes amb menys dolçor.

Ara bé, si el planter es feia a partir de les canyes s’indica un altre 
sistema per al seu plantatge:

Si el planter es fa a partir de les canyes s’han d’escollir les més nuoses 
(o gropelludes) i gruixades. Les primeres són més brostadores, i sucoses 
(o mostoses) les altres. 

Aquestes canyes, recentment tallades, o poc després, es cobriran del tot 
de terra, deixant-les així fins a principis del mes de març [ilâ šahr mâris], 
on quan brostin seran tallades en tanyades de dos palms de llarg o de 
tres nusos, segons altres, o de sis (segons altres opinions) cadascun, els 
quals seran pelats amb la mà sense emprar eina.

Es planten a les eres cobrint quatre nusos a distància d’un colze, un 
de l’altre, i tapant los de buines; cosa que es realitza durant la tardor, 
pel setembre o l’octubre o segons altres el desembre, regant-les sempre 
fins que neixin...
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Segueixen altres variants sempre admetent les opinions d’altres agrò-
noms que no solen ser identificats, on destaca la cura a tenir a l’hora de 
plantar, sien arrels, sien esqueixos, i el que, al meu entendre, és el més 
important, puix les referències segueixen les indicacions temporals del 
calendari solar, natural, no el llunar propi de l’Islam, cosa que em permet 
pensar que les tècniques agronòmiques descrites sorgeixen d’aportacions 
anteriors a l’Islam, les quals foren acceptades gustosament, mantenint el 
sistema tradicional dels cultius i defugint d’esquemes confessionals, que, 
a la llarga, no eran els més adients per mantenir el procés natural del 
sembrar i recollir els fruits.

Interesa, endemés, la menció que Ibn al-Awwām fa a l’hora de ma-
nipular la matèria primera per elaborar el producte i la seva utilització a 
efectes no tan sols gastronòmics sino també terapèutics, cosa que podrem 
conèixer a partir d’altre tipus de documentació escrita que abunda amb 
escreix. En aquest sentit la manipulació és descrita del mode següent:

Sobre el sistema de fer d’elles (les canyes) el sucre, diu Ibn al-Hair que 
en arribar les canyes a la plena saó, a l’esmentat temps del mes de gener 
(yanayr), es tallin en petits troços.

Aquests ben trepitjats o ben esmicolats en el cup (o almicṣāra), o llocs 
semblants, es premin a l’ingeni.

(Després) el seu most es posi a bullir en caldera neta [mirŷal nasīf] i que 
reposat fins clarificar-se es torni a coure fins quedar reduïda [la molsa] a 
una quarta part.

Omplits els recipients [qawâlib al ŷâmât] de terrissa [fahhâr], de forma es-
pecial es deixi congriar a l’ombra i que, en igual lloc, es pugui orejar el 
sucre que surt d’ells.

Els residus de les canyes després de la premuda es guardi per als cavalls 
per ser pastura molt gustosa per ells que els fa engreixar.

En aquest punt arribam al moment en el qual s’imposa la recti-
ficació. En el meu treball de l’any 1994,4 en un intent de sintetitzar la 
forma de les coses, després de comentar el text d’Ibn al-Awwâm que 
avui he considerat més oportú reproduir-lo directament, sense comentaris 
que puguin tergiversar la realitat, vaig afegir:

En canvi, a la fase setena del procés ens indiquen que amb el most ob-
tingut s’omplien els qawâlib al-ŷâmât, fets de terrissa [fahhâr] segons la seva 

4. Guillem Rosselló Bordoy, “Cerámica y azúcar en época medieval”, 1492: lo dulce a la conquista  
de Europa, Antonio Malpica (ed.), Diputación de Granada, Granada, 1994, p. 91.
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forma [macmûla min fahhâr calâ hayati-hâ]. Tenim doncs un motlle ad hoc 
on el most de sucre pugui cristalitzar. A la traducció de Banqueri, entre 
claudàtors, precisa que la forma del motlle ha de ser cònica. 

Diría que aquest incís pot considerar-se com una interpolació de 
l’editor i traductor del text àrab cosa que no ha quedat degudament 
expressada en el text àrab que no especifica la forma, tan sols indica 
que és especial.

Gràficament la ŷâmâ as-sukar queda reflectida a les peces denomi-
nades forma, caduf o catúfol de terrissa, cònic, alt, en forma d’embut, de 
boca recta sense cap tipus de vora a l’interior de la peça i un simple 
regruix extern que ajuda a sostenir l’estri si s’ha de desplaçar de lloc en 
el període de cristalització, o acabat aquest, facilitar la tasca de capgirar 
l’enginy per extreure el pa de sucre, massís.

Figura 1. Forma de sucre, d’època indeterminada, Museu Arqueològic de Granada 
(dibuix: Guillem Rosselló Bordoy).

A l’extremitat inferior una obertura facilita la sortida del suc que no 
ha assolit la cristalització. No cal insistir que en el procés de fermentació 
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la forma ha de reposar damunt una cassola, ancolla o petita tenalla, porró 
en la terminologia alacantina, que pugui mantenir el caduf en vertical i 
recollir la melassa sobrant. Les imatges sempre solen ser mès aclaridores 
que les paraules.

Figura 2. Disposició de formes de sucre damunt els corresponents porrons 
(dibuix: Guillem Rosselló Bordoy a partir d’una foto de Josep A. Gisbert).

Figura 3. Porrons per a la recollida de la melassa sobrant (segons Josep A. Gisbert).

Malgrat tal cosa vaig tenir la gosadia establir un quadre de formes 
establert a partir de la informació arqueològica de companys d’investigació 
que havien aportat el seus coneixements sobre la cronologia dels jaciments 
on havien comparegut els motlles de sucre.

No debades tenim una molt àmplia representació gràfica de les 
formes de sucre que, recollides en diferents indrets i emprades en èpo-
ques molt diverses, ens mostren com eren tals motlles, sempre iguals, 
amb petites diferències formals atribuïbles als diferents terrissers que les 
manufacturaven en èpoques molt variades, en especial aquelles fetes al 
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1. Castillejo de los Guàjares (Granada). Possible forma de sucre sense poder con-
firmar la seva funció.

2. Voltes de Santa Maria del Mar, Barcelona (segons Manuel Riu).

3. Formes trobades a Lisboa (segons Claudio Torres).

4. Formes d’època moderna sense precisar cronología (segons Josep A. Gisbert).

5. Moule a sucre d’Egipte, inicis del segle xix (Description de l’Egypte).

6. Forma industrial francesa del segle ix (segons Regaldo-Saint-Blancard).

Figura 4.
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llarg del segle xv quan la producció sucrera del llevant d’Hispània va 
assolir una importància excepcional. 

En conjunt era una molt llarga informació, abundant i definitòria 
que va permetre una disquisició interessant sobre la forma de tal estri 
i la seva funcionalitat, malgrat que la situació cronològica a partir dels 
caràcters externs de la peça no fos definible sense comptar amb materials 
associats que apuntassin a un moment determinat.

Les semblances entre els diferents exemplars analitzats eren mínimes: 
grandària, capacitat, petits detalls externs que no servien per determi-
nar una estricta cronologia. Bàsicament es tractava de peces provinents 
d’intervencions arqueològiques, on els materials que acompanyaven dites 
formes permetien aportar una cronologia aproximada, malgrat que no 
sempre aquest aspecte comptàs amb elements complementaris que per-
metessin establir unes coordenades aceptables, realment les variants formals 
sorgien d’uns patrons perfectament establerts pels costums artesanals del 
moment, que al llarg dels temps molt poc havien evolucionat i les di-
ferències eren obra de l’habilitat dels terrissaires, ganes de treballar i molts 
d’altres condicionants que se’ns escapen, hagut compte que les quantitats 
de peces registrades en els documents d’adquissició d’obra de fang entre 
el sucrer i els terrissers abasten milers d’exemplars. 

Aspecte que ens fa pensar que una vegada cristalitzat el sucre el 
motlle era romput per extreure, sa i estalvi, el preuat contingut de la 
peça de terra cuita.

En aquell moment el punt de sortida de la meva investigació fou la 
forma cònica de la forma, caduf o catúfol que en el Museu Arqueológic 
de Granada es conservava i que procedia d’un punt de la costa granadina 
que no constava en els registres del Museu. Les empremtes marines de 
la seva llarga permanència a la mar eren prou aclaridores.

Aleshores no vaig gosar pensar en la possibilitat que el sucre viatjàs 
emmotllat —no sé si el terme és correcte o es tracta d’un neologisme 
inacceptable—. El pa de sucre dins una forma, viatjant sia per terra, sia 
per mar, suposaria un pes poc adient per uns sistemes comercials, no 
rudimentaris, en veritat sia dita, però en els quals el pes fora mida havia 
de dificultar el maneig de dits contenidors que en ser de terrissa, com 
sabem pels tractadistes estudiats abans, afegien una càrrega complementària, 
sens dubte excessiva, al transport. La ŷâmâ as-sukkar del Museu Arqueològic 
de Granada havia transportat sucre per via marítima Per pura lògica, tal 
cosa havia de ser considerada com absurda.
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En aquella ocasió, repetesc, no vaig gosar plantejar la qüestió, avui 
crec que no hi ha motius per pensar que el sucre, degudament condi-
cionat, no viatjàs dins la forma de terrissa.

Ŷāmā, motlle, caduf, catúfol, forma són denominacions ambigües per 
designar un estri emprat per a usos molts diferents, essencialment per 
elevar l’aigua de les sínies (arcaduz, cangilón en castellà, i “caduf”, “catúfol” 
a les variants catalanes) i com a peça essencial per a la cristalització de 
la melassa de canya.

En el primer cas, la varietat formal i la capacitat dels contenidors és 
molt diversa, segons l’indret on funciona la sínia o l’època. A la indústria 
del sucre la forma es manté sense grans modificacions:, grandària de la 
peça o capacitat d’ella. Cal esmentar que la forma cònica, tan caracte-
rística dels motlles de sucre no és exclusiva d’aquesta activitat artesanal, 
avui industrial, malgrat que pens que les formes de terrissa temps fa que 
deixaren de tenir funcionalitat dins aquest mester.

Una molt recent visita al Museu de Belles Arts de Castelló, mag-
nífic museu que honora una terra que estima el seu passat, a la Secció 
d’Etnologia Marítima vaig trobar resposta a moltes de les preguntes que 
sobre els dits motlles varen quedar sense solució. La forma cònica de 
terrissa era emprada pels pescadors de la costa castellonenca per a la pesca 
dels pops. Tan sols una lleugera, però important diferència: a la vora de 
la boca de la forma cònica el dit estri presenta un forat en el qual el 
pescador enfila un lligam que controla la peça quan es llança a la mar 
a la recerca dels octòpodes afamegats. A l’àpex de dita forma un forat, 
tot semblant als dels motlles sucrers, facilitava el desaiguament a l’hora de 
la recuperació de l’estri i la seva captura. El pop, una vegada introduït 
dins la peça no tenia possibilitat de defugir d’ella i recuperar la llibertat.

Gràcies a la imatge, ben espinzellada d’una de les vitrines del museu 
castellonenc, l’arqueòleg roman tranquil i accepta rectificar el que havia 
imaginat, simplement a través de la doble funció d’unes peces morfolò-
gicament iguals però amb petites modificacions de la seva estructura per 
fer-les útils a l’hora de practicar diferents mesters.

Del catúfol dels pescadors de moment no he pogut aconseguir 
imatges que il·lustrin les minces diferències entre uns i altres. Ni tan 
sols el meticulós estudi de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Habsburg-Lorena, 
en tractar de la pesca a Mallorca, descriu tal estri, on, possiblement, no 
es va practicar dita tècnica.

Les imatges que integren el marc cronològic abans comentat perme-
ten definir, dins la imprecisió que existeix en aquest camp, la semblança 
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formal de peces o motlles de sucre que, gràcies el seu context arqueo-
lògic permeten establir una cronologia prou fiable. Deixant de banda 
l’hipotètic estri del Castillejo de los Guájares, que seria el més antic amb 
una cronologia ben definida a causa de l’abandonament del poblat en 
un moment lleugerament anterior a l’establiment del regne musulmà de 
Granada, la seva forma cilíndrica, de diàmetre de boca excessiu i curvatura 
de la base poc adient per sostenir-se damunt un porró, s’allunya massa 
dels motlles cònics que es mantenen des de finals del segle xiv i que 
han estat en funcionament fins a la introducció de les noves tècniques 
en l’elaboració del sucre.

Ara bé no és l’arqueologia i les seves descobertes materials en no 
ser conservables al llarg dels temps, la que pot donar-nos noves sobre el 
sucre i la seva obtenció en temps passats. Hi ha altres medis d’informació 
puix en el cas del sucre, la mel i altres edulcorants, que generalment 
no han deixat rastre de la seva presència dins contenidors de qualsevol 
matèria que puguin ser analitzats, tenim altres medis d’informació.

Sortadament, la bibliografia que avui tenim a l’abast sobre la cuina 
en època islámica ens permet endinsar-nos en les arts culinàries. No és 
tan sols com es cultiven els edulcorants, sinó com s’empren i per a què 
serveixen. Sabem de les seves propietats digestives i quasi sempre terapèu-
tiques. Són factors que la cultura aràbica ens aporta amb escreix i que en 
aquest moment sintetitzaria en dues aportacions cabdals de Manuela Marín 
que, endemés, en la nostra llengua podem gaudir amb plena gaubança.

Són simplement dos breus, però alliçonadors, estudis que trobam al 
recull, essencial per molts altres aspectes, editat per Josep Gisbert.5

Una síntesi aclaridora de Manuela Marin ens assabenta de l’estat 
de la qüestió.6 Cal advertir que pluralitzar el mot segles és un ximple 
error gràfic en no indicar que IV és per a l’Hègira l’equivalent del  
s. x del còmput cristià.

Per a mi és article essencial, dins el tema. Poder escatir les diferèn-
cies entre l’ús de la mel —l’edulcorant essencial de les edats antiga i 
mitjana— i la incorporació a la dieta mediterrània del sucre i del cultiu 
de la canya a terres andalusines, en poques ocasions havíem tingut docu-

5. Josep A. Gisbert (ed.), Sucre & Borja. La canyamel dels ducs. Del trapig a la taula, Generalitat Valenciana 
- Ajuntament de Gandia - Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell - Consorci de Museus de 
la Comunitat Valenciana, València-Gandia, 2000.

6. Manuela Marín, “Sucre i mel: els edulcorants al tractat de cuina d’al-Warrâq. Segles iv-x”, Sucre 
& Borja..., p. 43-51.
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mentació tan planera i útil. No cal insistir en qué és treball mereixedor 
d’una més àmplia difusió.

Malgrat que el receptari d’al-Warrāq i el d’Ibn Zuḥr, que coneixem 
gràcies a l’estudi d’Expiración García Sànchez,7 incideixin en el caràcter 
dietètic i terapèutic del sucre i en les diferències entre sucre i mel, és 
imprescindible entrar de ple en la coneixença d’ambdós tractats.

Tan sols una calada dins l’estudi dedicat al text d’al- Warrāq on es 
pot apreciar la meticulosa atenció que l’autor presta al tema:

El tema de l’ardor de la mel i el sucre torna a ser assenyalat alguna que 
altra vegada, tot insistint en algun punt concret com els perjudicis de la 
mel a l’estiu per a les persones de complexió ardent i els avantatges del 
sucre com a laxant, o el dolços adequats per als qui pateixen de bilis groga.

Aquesta qualitat s’aplica també, com és lògic, als dolços en general, que 
es confeccionen a base de aquests dos edulcorants, com la zalabiya, el 
lawzinay, el nātif de mel de dàtil i el fānid, adduïts com exemples de 
plats calds, que poden fins i tot produir oclusió, però que també, com el 
darrer esmentat, ablaneixen la gola, el ventre i la bufeta.

D’altra banda, el consum d’aliments dolços es recomana per a aquells als 
qui les coses àcides els perjudiquen i que no estan obligats a abstenir-se’n, 
ja que després de menjar, poden contrasrestar el seus efectes prenent mel 
o bevent vi ranci (šarab cafīq).

Seguint el mestratge d’al-Warrāq a través de l’estudi de la doctora 
Marín podem endinsar-nos en la nomenclatura de les variants sucreres i, 
endemés, tenir notícia de la possibilitat que hi hagin altres edulcorants 
malgrat que no s’esmentin, a més de la canya de sucre:

Pel que fa al sucre, els termes clàssics apareixen ben representats a l’obra 
d’al-Warrāq; el sucre blanc, el roig (ahmar) que en algun text tardà apareix 
identificat com el candi, el tabarzad, el sulaymāni i el fānîd. Al-Warrâq no 
fa referència ni al sucre dit al-nabāt, ni al-cušar —que no procedeix de la 
canya de sucre— àmpliament documentats en la literatura mèdica.

Quina matèria feia possible la producció d’al-cušar És cosa que, de 
moment, no he pogut esbrinar.

Del segon article de Manuela Marín publicat també en el mateix 
recull tenim una molt àmplia informació que ens dóna a conèixer la 

7. Expiración García Sànchez, Tratado de los alimentos de Abū Marwān ibn Zuḥhr, Consejo Superior 
de Investigaciones Científica-Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, Madrid, 1992.
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gastronomia del segle xiii i que he emprat en altres ocasions per analitzar 
les possibles pervivències d’arrel islàmica a la cuina tradicional mallorquina.8

De l’autor poques coses sabem. Possiblement fou murcià, sols tenim 
constància del seu nom i que va escriure entre 1238 i 1243.

El seu interès recau prou bé en la coneixença de les afeccions gas-
tronòmiques dels musulmans que en aquelles saons foren incorporats, de 
viva força, als territoris cristians que formarien després la confederació 
catalanoaragonesa que va unificar, en certa manera, els territoris orientals 
d’al-Andalus.

Els àpats recollits i la presència del sucre a l’hora de preparar lle-
polies queda reflectida en les paraules de Marín:

Tan sols amb sucre s’adornen a la Fadāla 15 plats: cinc són de 
miques —tarîda—, sis de pastes dolces, dos de carabassa, un d’arròs amb 
llet i un altre de gallina.

Sens dubte l’anàlisi de la Fadāla suposa un punt de partida interessant 
per conèixer, no tan sols les varietats culinàries d’aquella època, massa 
llunyana, sinó de les pervivències que ens han deixat els andalusins de Šarq 
al-Andalus a la nostra taula, però això és altra cosa que ara no fa al cas.

Bibliografia

Barceló, Carmen; Labarta, Ana, “Azúcar, ’trapigs’ y dos textos árabes 
valencianos”, Sharq al-Andalus. Estudios árabes, 1 (Alacant, 1984), p. 
55-70.

Benchekroun, Mohamed, La cuisine andalou-marocain au XIII siècle d’après 
un manuscrit rare, Matba’at al-Risāla, Rabat, 1981.

Description de l’Egypte: Vases, meubles et instruments, Imprimerie Impériale, 
París, 1988.

Díaz García, Amador, Un tratado nazarí sobre alimentos: al-kalam ’ala l-
agdiya de al-Arbuli, Arráez Editores, Almeria, 2000.

Dozy, Reinhart, Le Calendrier de Cordoue, Brill, Leiden, 1961.
Eguara Ibáñez, Joaquina, Ibn Luyun, Tratado de agricultura, Patronato de la 

Alhambra y Generalife, Granada, 1988.

8. Manuela Marín, “El sucre en la gastronomia andalusina a partir de la Fadāla d’Ibn Razin”, Sucre 
& Borja..., p. 52-58. 



Noves lectures, antigues històries sobre la dolçor a l'edat mijana 35

García Sánchez, Expiración, Kitab al-agdiya, Tratado de los alimentos, Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Cooperación 
con el Mundo Árabe, Madrid, 1992.

Gisbert, Josep, “En torno a la producción y elaboración de azúcar en las 
comarcas de la Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante), Siglos 
xiv-xix Arquitectura y la evidencia arqueológica”, La caña de azúcar 
en el Mediterráneo, Junta de Andalucía, Granada, 1991, p. 211-265.

Gisbert, Josep Antoni (ed.), Sucre & Borja. La canyamel dels ducs. Del trapig 
a la taula, Generalitat Valenciana - Ajuntament de Gandia - Centre 
d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell - Consorci de 
Museus de la Comunitat Valenciana, València-Gandia, 2000.

Golvin, Lucien; Thiriot, Jacques; Zakariya, Mona, Les potiers actuels de 
Fustat, Institut Français d’archéologie orientale du Caire, El Caire, 
1982.

Huici de Miranda, Ambrosio, Traducción española de un manuscrito anónimo 
del siglo xiii sobre la cocina hispano-magribí, Maestre, Madrid, 1966.

Ibn Abd al-Mun’Im al-Himyari, La Pèninsule Ibérique au Moyen Age 
d’aprés le Kitab ar-rawd al-mi’tar li habar al-aqtar, ed. Évariste Lévi-
Provençal, Brill, Leiden, 1938.

Ibn al-Awwâm, Libro de agricultura, ed. Josef Antonio Banqueri, Imprenta 
Real, Madrid, 1802.

Marín, Manuela, “Un texto árabe sobre edulcorantes”, Homenaje al pro-
fesor Jacinto Bosch Vilá, Universidad de Granada, Granada, 1991, p. 
1133-1144.

Marín, Manuela, “Sucre i mel: els edulcorants al tractat de cuina d’al-
Warrâq. Segles (sic) iv-x”, Sucre & Borja. La canyamel dels ducs. Del 
trapig a la taula, Josep Antoni Gisbert (ed.), Generalitat Valenciana - 
Ajuntament de Gandia - Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals 
Alfons el Vell - Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 
València-Gandia, 2000, p. 43-51.

Marín, Manuela, “El sucre en la gastronomia andalusina a partir de la 
Fadāla d’Ibn Razin”, Sucre & Borja. La canyamel dels ducs. Del trapig 
a la taula, Josep Gisbert (ed.), Generalitat Valenciana - Ajuntament 
de Gandia - Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el 
Vell - Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, València-
Gandia, 2000, p. 52-58.



36 Guillem Rosselló Bordoy

Martínez Ruiz, Juan, “Notas sobre el refinado del azúcar de caña entre 
los moriscos granadinos”, Revista de dialectología y tradiciones populares, 
27 (Madrid, 1971), p. 271-288.

Pérez Vidal, José, “Cañas y trapiches de azúcar en Marbella”, Revista de 
Dialectología y tradiciones populares, 27 (Madrid, 1971), p. 189-281.

Regaldo-Saint-Blancard, Pierre, “Les céramiques de raffinage du sucre: 
typologie, technologie”, Archéologie du Midi Medieval, 4 (Carcassona, 
1986), p. 151-168.

Riu, Manuel, “La cerámica popular barcelonina del segle xvi. Aportació 
a l’estudi de les seves formes i marques”, Acta histórica et archæologica 
Mediævalia, Annex 2 (Barcelona, 1984), p. 145-181.

Rosselló Bordoy, Guillem, El nombre de las cosas en al-Andalus: una 
propuesta de terminología cerámica, Museu de Mallorca, Palma, 1991.

Rosselló Bordoy, Guillem, “Cerámica y azúcar en época medieval. Una 
aproximación a la forma de la yamma al-sukar”, 1492: lo dulce a la 
conquista de Europa, Antonio Malpica (ed.), Diputación de Granada, 
Granada, 1994, p. 87-102.

Rosselló Bordoy, Guillem, “Arqueología e información textual: el utillaje 
en la cocina andalusí”, La alimentación en las culturas islámicas, Ma-
nuela Marín, David Wainer (ed.), Agencia Española de Cooperación 
Internacional, Madrid, 1994, p. 37-87.

Simonet, Francisco Javier, Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los 
mozárabes, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, Madrid, 1888.

Torres, Claudio, “Um forno cerámicos dos seculos xv e xvi na cintura 
industrial de Lisboa”, Fours de potiers et “testares” medievaux en Mé-
diterranée Occidentale, André Bazzana, François Amigues (eds.), Casa 
de Velázquez, Madrid, 1990, pp. 131-141.

Schiaparelli, Celestino, Vocabulista in arabico, Le Monnier, Florència, 1871.
Wheeler, Mortimer, Archeology from the earth, Clarendon Press, Oxford, 1954.



DULZORES ORIENTALES Y PESTILENCIA:  
LAS IMPORTACIONES DE AZÚCAR EN 

BARCELONA DURANTE LA PRIMAVERA DE 13491

antoni RieRa meliS

“Emperò, com diu exemple vulgar, may sucre affolla neguna vianda”

Mestre Robert, Llibre del coch 2

Los cristianos de Occidente descubrieron el azúcar, a finales del siglo 
xi, en Palestina y Siria, como consecuencia de la Primera Cruzada;3 el 
nuevo edulcorante suscitó un entusiasmo inmediato entre los recién llega-
dos, quienes lo consideraron como un dono del cielo insospettato ed inestima-
bile.4 Su instalación duradera en estas áreas, con la creación sucesiva, entre 
1098 y 1109, de un conjunto de pequeños estados,5 les permitió conocer 
el sistema de cultivo de la caña dulce y la tecnología de la elaboración 
y el refino del azúcar, procesos que por su complejidad sólo se podían 
aprehender mediante la observación directa. También pudieron analizar los 
circuitos comerciales que ya había generado el derivado de la caña, cir-
cunscritos hasta entonces a los territorios islámicos, donde ya disfrutaba de 
gran aceptación entre las clases altas.

Una vez instalados y tras consolidar las fronteras, los cruzados se con-
centraron en las cuestiones económicas, a fin de garantizar la supervivencia 

1. Abreviaturas utilizadas: ACA, Archivo de la Corona de Aragón; ACHB, Arxiu Històric de la Ciutat 
de Barcelona; AHPB, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona; AML, Arxiu Municipal de Lleida; ARV, Arxiu 
del Regne de València; C., Cancelleria.

2. Mestre Robert, Llibre del Coch, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1996, p. 59.
3. Para un análisis reciente de este hallazgo, véase: Bruno Laurioux, “Quelques remarques sur la 

découverte du sucre par les premiers croisés d’Orient”, Études sur la Mediterranée médiévale offertes à Michel Ba-
lard, Damien Coulon, Catherine Otten-Froux, Paule Pagès, Dominique Valérian (eds.), Publications de la 
Sorbonne, París, 2004, p. 527-532. 

4. Charles Verlinden, “Dal Mediterráneo all’Atlantico”, Contributi per la storia economica, Giacomo 
Devoti, Charles Verlinden, Aleksander Gieysztor (eds.), Instituto Internazionale di Storia Economica, Prato, 
1975, p. 39. 

5. El principado de Antioquía, el condado de Edesa, el reino de Jerusalén y el condado Trípoli.
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de sus respectivos enclaves, ubicados en una estrecha pero fértil franja costera. 
Una nueva clase de propietarios territoriales latinos empieza a canalizar, 
desde 1115, una parte creciente de la producción local de azúcar hacia los 
puertos del Mediterráneo occidental, iniciando así una tradición comercial 
que perduraría por lo menos hasta el siglo xv. Para poder atender la nueva 
demanda exterior, los señores francos, las órdenes militares y las colonias 
italianas se apresuraron a expandir las plantaciones de caña, mejorar la in-
fraestructura hidráulica y construir molinos en sus respectivos dominios.6 Las 
refinerías se concentraron en las ciudades costeras, especialmente en Tiro 
y Acre, donde comerciantes occidentales adquirían el producto, exentos de 
cargas fiscales, para su traslado a los mercados europeos.7 

El azúcar levantino fue muy bien recibido en Occidente, como se 
deprende de su inclusión, a mediados del siglo xii, en la lezda de Narbo-
na.8 Durante la segunda mitad de la centuria, se difunde, como fármaco y 
condimento exótico de alto valor, por las cortes europeas. En las cuentas de 
la casa real catalanoaragonesa, la primera compra data —como se verá más 
adelante— de 1181 y su destinatario fue Alfonso el Trovador. Su consumo, 
en Portugal, se remonta a 1278, durante el reinado de Don Dinís.9 Las 
élites inglesas lo descubrieron casi coetáneamente: oficiales de palacio, en 
1286, adquirían, por cuenta de Eduardo I, 677 pasteles de azúcar y 2.129 
libras de edulcorante vegetal con fines farmacéuticos;10 tres años después, 
aparece en las cuentas tanto de Eleonor de Montfort como del obispo de 
Swinfield.11

Cuando los latinos, tras la caída de San Juan de Acre en 1291, tuvieron 
que abandonar Palestina, trasfirieron los conocimientos adquiridos a otras 
áreas de clima y suelos parecidos a los del Máshreq; crearon infraestructuras 

6. Charles Verlinden, “Dal Mediterráneo all’Atlantico...”, p. 39; Claude Cahen, “Notes sur l’histoire 
des croisades et de l’Orient latin. II: Le régime rural syrien au temps de la domination franque”, Bulletin de la 
Faculté des Lettres de l’Université de Strasbourg, 29 (Estrasburgo, 1950-1951), p. 288-289; Mohamed Ouerfelli, Le 
Sucre: production, commercialisaton et usages dans la Méditerranée médiévale, Brill, Leiden, 2008, p. 37-46.

7. Charles Verlinden, “Dal Mediterráneo all’Atlantico...”, p. 39; Sidney Greenfield, “Cyprus and the 
beginnings of modern sugar cane plantations and slavery”, La caña de azúcar en el Mediterráneo. Actas del Segundo 
Seminario Internacional sobre la caña de azúcar, Junta de Andalucía, Granada, 1991, p. 26; Michel Balard, “Les 
republiques maritimes italiennes et le commerce en Syrie-Palestine (XIe-XIIIe siècles)”, Anuario de Estudios 
Medievales, 24 (Barcelona, 1994), p. 338-339; Mohamed Ouerfelli, Le Sucre..., p. 37-46.

8. Maguelonne Toussaint-Samat, Historia natural y moral de los alimentos, Alianza, Madrid, 1991, p. 19. 
9. Adela Fábregas, Producción y comercio de azúcar en el Mediterráneo medieval: el ejemplo del reino de Gra-

nada, Universidad de Granada, Granada, 2000, p. 76.
10. Henri Silberman, “Sugar in the Middle Ages”, Pharmaceutical Historian. Journal of the British Society 

for the History of Pharmacy, 28 (Thurmaston, 1998), p. 59-65. 
11. Henri Silberman, “Sugar in the Middle Ages...”, p. 59-65.
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hidráulicas y plantaciones de caña, y construyeron molinos y refinerías en 
diversas islas del Mediterráneo oriental, en Chipre, Rodas y Creta, así como 
en Sicilia, donde la producción de azúcar había desparecido en el último 
cuarto del siglo xiii. La Santa Sede, al obligar a los mercaderes cristianos 
a replegarse comercialmente de los territorios mamelucos,12 aceleró esta 
segunda expansión de la caña dulce, circunscrita a las islas del Mediterrá-
neo Oriental. El triunfo del edulcorante vegetal a escala europea acabaría 
por provocar, sin embargo, un nuevo avance de la caña dulce, a finales 
del siglo xiv, por el Mediterráneo. Este tercer frente, impulsado por los 
hombres de negocios occidentales, alcanzaría la sultanía nazarí de Granada, 
cuya producción se readaptaría a las nuevas pautas de la demanda exterior, 
y el reino de Valencia, donde, después del fracaso de principios del siglo 
xiv, arraigaría definitivamente la manufactura azucarera.

¿Cómo pudieron los europeos convertir, en la Baja Edad Media, el 
azúcar de un fármaco y un condimento suntuarios en el edulcorante de 
moda? Según Adela Fábregas, los nuevos factores que permitieron incre-
mentar gradualmente su consumo fueron: el aumento y la diversificación 
de la oferta, la reducción de los costes de transporte y unas fuertes inver-
siones de capital comercial. El cultivo de la caña y la elaboración de azúcar 
constituyeron, desde el inicio, dos actividades especulativas. El edulcorante 
vegetal, hacia 1335, seguía sin formar parte del conjunto de los alimentos 
básicos, continuaba siendo un componente hedonístico de la dieta de los 
colectivos privilegiados. El rápido avance de la caña dulce, desde el último 
cuarto del siglo xiv, en los regadíos del Mediterráneo Occidental obede-
ció a un afán de grandes beneficios, generado por el creciente poder de 
consumo de las sociedades europeas. El auge del sector azucarero siciliano, 
nazarí y valenciano fue el resultado de la interacción estrechamente coordi-
nada de cuatro agentes: unas poderosas fuerzas económicas extranjeras, con 
recursos suficiente para financiar “complejos industriales en condiciones de 
rentabilidad”, una nobleza autóctona que controlaba importantes extensiones 
de tierra de regadío y podía imponer en ellas el cultivo prioritario de la 
caña, una población campesina con una larga experiencia en esta última 

12. Donde no podían, desde agosto de 1291, vender arma, ferrum, lignamina, victualia et alia quecumque 
mercimonia. Ernest Langlois, Les registres de Nicolas IV, Fontemoing, París, 1905, Registre núm. 6.784. Para un 
análisis documentado de los antecedentes y consecuencias de este veto comercial, véase: Josep Trenchs, “’De 
Alexandrinis’ (El comercio prohibido con los musulmanes y el papado de Aviñón durante la primera mitad del 
siglo xiv)”, Anuario de Estudios Medievales, 10 (Barcelona, 1980), p. 238-320. 
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tarea, y unos poderes públicos que supervisaban con atención interesada 
todo el proceso.13 

Los defensores de la expansión de la caña fueron por doquier los 
poderosos, no las familias campesinas; un sector de las cuales, el más 
pobre, continuaba priorizando la cubertura de sus necesidades alimen-
ticias básicas, especialmente de cereales y legumbres. El aumento de la 
productividad de las embarcaciones, con la diversificación de la arboladura 
y la desaparición de los remos, permitió, al aminorar el montante de los 
salarios de las tripulaciones, disminuir gradualmente los costos de trans-
porte de todo tipo de artículos, incluidos los de lujo. Esta caída no fue, 
sin embargo, lineal, uniforme, con el triunfo de los fletes diferenciados, 
“discriminatorios”, se distribuyó de forma inversamente proporcional a 
los precios de las mercancías que integraban cada cargamento. 

Hasta el segundo cuarto del siglo xiv, las únicas variedades de azúcar 
oriental que habían penetrado en el gran comercio internacional habían 
sido las de alta calidad, de tres cocciones; las restantes raramente habían 
rebasado las fronteras regionales. Poco antes de la Peste Negra, se registra-
ron algunos cambios importantes: una ligera caída de calidad, que afectó 
incluso a los azúcares de gama alta, y una circulación creciente a escala 
internacional de variedades de calidad intermedia y baja, de dos y de una 
cocción, de panes de azúcar rotos y defectuosos, de mezclas. En esta diver-
sificación de la oferta —favorecida por la entrada en funcionamiento de los 
centros productores del Mediterráneo occidental y la reducción gradual de 
los fletes— empezaría a desaristocratizar el consumo del azúcar, al ampliar 
su franja de precios, y permitiría que se afianzara, ya a finales de la Edad 
Media, entre un sector cada vez más amplio de las sociedades europeas. 
Esta difusión social de su uso como edulcorante no debe ser, sin embar-
go, sobrevalorada; el azúcar continuó siendo un producto caro,14 que sólo 
pudieron consumir con asiduidad las élites y, en las principales festividades 
del año, las clases medias.  

Los introductores en los emporios europeos de esta amplia gama de 
azúcares occidentales fueron los grandes mercaderes italianos, especialmente 
los genoveses, y alemanes. Los hombres de negocios italianos, apoyán-

13. Adela Fábregas, Motril y el azúcar: comerciantes italianos y judíos en el reino de Granada, El Varadero de 
Motril Asukaría Mediterránea, Granada, 1997, p. 70-85.

14. En 1434, mientras que la miel se pagaba en Barcelona a 1 libra 4 sueldos el quintal, por uno de 
azúcar valenciano todavía se exigían 7 libras 2 sueldos, seis veces más: Claude Carrère, Barcelona, 1380-1462, 
Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1967, p. 333. 
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dose en unas estructuras financieras y navales sin paralelo, consiguieron 
de los poderes públicos nazaríes, no sólo exenciones arancelarias, sino el 
monopolio de la saca; asociaron la exportación del azúcar a la de otros 
productos, como los frutos secos, integrándola en estrategias comerciales 
coordinadas. Algunas poderosas compañías ligures, venecianas, catalanas, 
toscanas y germanas, bien asesoradas por su numerosos agentes acerca 
de las oscilaciones de la demanda en los principales mercados europeos, 
pudieron orientar los flujos del azúcar occidental hacia los más desabas-
tecidos y convertirlos, en la primera mitad del siglo xv, en un actividad 
muy rentable.

1. El descubrimiento del azúcar en la Corona Catalanoaragonesa

El azúcar, que no figura todavía en la lista de especias orientales gravadas 
por la primera lezda de Barcelona,15 penetró en Cataluña a mediados del 
siglo xii, con un retraso de más dos siglos con respecto a al-Andaluz, pero 
casi coetáneamente que en las ciudades italianas y antes que en Portugal 
e Inglaterra. Se introdujo como un producto exótico, de lujo, que admitía 
diversos usos, y sólo estaba al alcance de la corte y las capas privilegiadas. 
Su conquista de la sociedad constituyó un proceso lento, parecido al que 
había seguido en los territorios islámicos occidentales. Descubierto como 
simple o excipiente por los farmacólogos, se convirtió en un condimento 
para la alta cocina y acabaría por devenir, impulsado por los gastrónomos 
neófitos, en el edulcorante socialmente más prestigiado, que confinaría la 
miel a las mesas de los estamentos populares. 

Los primeros testimonios documentales de la circulación del azúcar por 
los estados cristianos ibéricos data del tercer cuarto del siglo xii; aparece 
como un producto exótico, caro, cuya importación estaban controlada por 
comercian tes altamente cualificados. A la sombra de estos expertos, antecesores 
inmediatos de los pebrers sobirans de la Baja Edad Media, prosperaban los 
especie ros o boticarios, que vendían al por menor, además de condimentos 
orientales, medici nas, conservas, salsas y mermeladas. Desde las franjas costeras, 
el nuevo edulcorante se adentra ba, por las grandes vías comercia les, hacia 

15. Redactada poco antes de 1170: AHCB, perg. 5; Jaume Sobrequés, Sebastià Riera, “La lleuda 
de Barcelona del segle xii”, Miscel.lània Aramon i Serra. Estudis de llengua i literatura catalana oferts a R. Aramon i 
Serra en el seu setanté aniversari, Curial Edicions Catalanes, Barcelona, 1984, p. 340-341; Stephen Paul Bensch, 
Barcelona i els seus dirigents.1096-1291, Proa, Barcelona, 2000, p. 377-378.
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las ciudades interio res, que empezaban a disponer también de un reducido 
colectivo de distribui dores. En la Corona de Aragón, uno de los principa-
les ejes de comunicaciones coincidía con el curso del Ebro. Hacia 1180, 
Alfonso el Trovador establece un peaje en esta ruta.16 Entre las mercancías 
que circula ban por el río, figuran el azúcar y algunas especias. La tasa más 
alta que aparece en los aranceles, cinco sueldos por quintal, corres ponde 
a los condimentos exóticos.17 El azúcar ocupa, en cambio, el cuarto lugar 
en el ranking, al pagar sólo un sueldo por quintal.18 De esta disparidad de 
exigencias podría deducirse que el azúcar —adquirido probablemente en los 
emporios del Mashreq— se cotizaba entonces por debajo de la pimienta o 
la canela —originarias del Lejano Oriente— o disfrutaba de una demanda 
interna muy inferior, puesto que no podía soportar idéntica presión fiscal. 

Por esta misma época, en marzo de 1181, Alfonso el Trovador se 
detiene en Manresa durante un fin de semana: desde el viernes 13 hasta el 
domingo 15. El baile local registra puntual mente los dispen dios alimenti cios 
generados por la visita real,19 que ascendieron a 183 sueldos y 4 dineros. 
Figura en la lista una pequeña compra de azúcar, por valor de 1 dinero. 
De la escasa cantidad adquirida, que apenas significó el 0,04% del monto 
de los gastos, parece desprenderse que la compra se efectuó con finalida-
des médicas. El azúcar, sin embargo, ya no consti tui ría entonces un mero 
simple o excipiente para los boticarios más innovadores, puesto que, en el 
verano de 1183, un agente fiscal adquirió, por cuenta del monarca, una 
partida en el mercado de Perpiñán y se la remitió a Prats de Molló.20 El 
envío pone de manifiesto que el nuevo condimento, en el último cuarto 
del siglo xii, aún no había penetrado sistemáticamente en los mercados 
rurales . Estas dos referen cias documentales revisten un notable interés por 
su temprana cronología.

Las alusiones al azúcar, después de 1200, se multiplican y se hacen 
más expresivas. Se ha converti do en un condimento exótico que, al gozar 

16. AML, pergs. 31, 53 y 54; Miguel Gual, “Peaje fluvial del Ebro (Siglo XII)”, Estudios Edad Media 
Corona de Aragón, 8 (Zaragoza, 1967), p. 169-173.

17. Et dóna lo quintar de les espècies quinque sólidos. Miguel Gual, “Peaje fluvial del Ebro...”, p. 170.
18. Et dóna el quintar del sucre: en Tortosa, duos denarios; et en Azchon, unum denarium; en Michinensa, unum 

denarium, en Vilella, unum denarium; en Saragossa, tres denarios; en El Castelar, unum denarium; en Alagon, unum denarium; 
en Galur, unum denarium. Miguel Gual, “Peaje fluvial del Ebro...”, p. 171-172.

19. ACA, C, pergs. extrainventario, 3446; Thomas Bisson, Fiscal ac counts of Catalonia under the early Count-
kings (115-1213), University of California Press, Berkeley, 1985, vol. 2, p. 101-103.

20. Et sucre et melas agras et dulcias quas misi domino regi ad Prads .II. solidos et .IIII. denarius (ACA, C, perg. 
extrase ries no 3180; Thomas Bisson, Fiscal accounts..., vol. 2, p. 111).
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de una demanda creciente, ya puede adquirirse, sin embargo, en las tiendas 
de los especieros de todas las ciudades y en los principales mercados rurales 
de la Corona Catalanoaragonesa. Apare ce en los aranceles de las lezdas de 
Colliure,21 de Medio na,22 de Torto sa,23 de Valen cia, de Bu rria na, Sagunto, 
Játiva y Biar, y de Alci ra.24 No falta tampoco en las tari fas de los peajes 
del Ebro y de Zarago za, de la reua de Perpiñán, y de las orde nan zas de 
los corredo res de Barcelo na.25 El azúcar, desde 1225, ya forma parte, pues, 
de la amplia serie de productos que, por la regularidad de su circulación 
mercantil, han sido gravados por las administraciones central y periférica 
con impuestos comerciales específicos.

¿De dónde procedería el azúcar en esta etapa inicial? La escasez y 
escasa calidad de la información disponible acerca del comercio exterior 
de la recién creada Corona Catalanaoaragonesa impiden al historiador 
trascender el plano de las hipótesis. Es probable que, hasta finales del siglo 
xiii, llegara directamente, como en las ciudades de la Italia septentrional, de 
los centros productores de Levante, tanto de los enclaves latinos de Siria 
y Palestina, como de Egipto, que se había convertido, durante el dominio 
fatimí, en el principal productor de azúcar del Oriente Medio.26 No puede 
excluirse, sin embargo, la posibilidad de que una parte fuese adquirida en 
Túnez, plaza más cercana y que entonces ya había asumido el papel de 
centro redistribuidor de productos del Lejano Oriente y del Máshreq para 
el Mediterráneo Occidental.27 La ausencia total, en las fuentes documentales 
coetáneas, del azúcar de al-Ándalus, sería imputable más a la inexistencia 
de excedentes exportables que a la dificultad de accesos a sus centros de 
producción. Desconocemos aún el papel desempeñado respectivamente por 
los mercaderes y armadores nacionales y extranjeros en la conexión de los 
emporios de origen con los de destino.

La conquista y la colonización feudales, al degradar la infraestructura 
productiva y generar pérdidas demográficas, habían sumido, en el segundo 

21. Miguel Gual, Vocabulario del comercio medieval: colección de aranceles, aduaneros de la corona de Aragón (siglos 
xiii y xiv), El Albir, Barcelona, 1976, p. 75, 104 y 162.

22. Miguel Gual, Vocabulario del comercio..., p. 62. 
23. Miguel Gual, Vocabulario del comercio..., p. 96, 137 y 170.
24. Miguel Gual, Vocabulario del comercio..., p. 71, 88, 92, 114, 117, 120.
25. Miguel Gual, Vocabulario del comercio..., p. 109, 126, 145, 153-155.
26. Mohamed Ouerfelli, Le Sucre..., p. 71-76.
27. Como lo ha demostrado Shelomo Dov Goitein, a partir de la abundante y expresiva documenta-

ción comercial generada por las comunidades judías de Egipto, conservada en la Geniza de El Cairo (Shelomo 
Dov Goitein, A Mediterranean Society; the Jewish communities of the Arab world as portrayed in the documents of the 
Cairo Geniza, University of California Press, Berkeley, 1967, p. 209-229). 
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tercio del siglo xiii, el reino de Valencia en una crisis económica.28 Jaime 
I, para acelerar el reenderezamiento, se había apoyado en la población 
autóctona. El monarca había colocado las comunidades mudéjares bajo su 
protección, a cambio del pago de los antiguos impuestos islámicos, y les había 
permitido conservar una buena parte de sus propiedades rurales, incluidas 
las de regadío. La agresividad de la aristocracia y de los payeses cristianos, 
que, vulnerando las condiciones estipuladas en los pactos de capitulación, 
usurpaban las tierras a las aljamas y obligaban a sus habitantes a trabajar en 
sus nuevas heredades, había provocado, sin embargo, una revuelta general de 
la población islámica en 1247. El levantamiento, después de más de diez 
años de lucha, se había saldado con otra tanda de destrucciones del equi-
pamiento agrario, un segundo éxodo de la población islámica, un avance 
de la colonización cristiana y un recrudecimiento de la crisis económica. 

El soberano, para superar el colapso de la producción, intentó atraer-
se de nuevo a las comunidades musulmanas mediante concesiones fiscales: 
en 1268, les otorgó la exención del diezmo y de las primicias de la caña 
dulce y el azúcar.29 La medida tenía como objetivo relanzar, en las áreas 
más fértiles del reino, un cultivo que hasta entonces sólo había arraigado 
a pequeña escala30 y contribuir al abastecimiento del mercado urbano de 
Valencia de un producto de alta calidad. La persistencia de las agresiones 
cristianas y la errática política fiscal de Jaime I, condicionada por déficit 
presupuestario, desencadenaron otra revuelta general de los musulmanes 
valencianos en 1276. La insurrección fue aprovechada por su sucesor, Pedro 
el Grande, para desplazar a las comunidades mudéjares, rebeldes o no, de las 
llanuras fluviales y litorales, y concentrarlas en zonas montañosas, excéntricas 

28. Las consecuencias de la conquista cristiana y del subsiguiente reparto de la tierra entre los coloni-
zadores sobre la población musulmana han sido analizadas, con metodología muy diferentes, casi contrapuestas, 
por: Robert Ignatius Burns, Islam under the Crusaders. Colonial survival in the thirteenth century kingdom of Valencia, 
Princeton Universal Press, Princeton, 1973; Medieval Colonialism. Postcrusade explotation of islamic Valencia, Prin-
ceton Universal Press, Princeton, 1975; Pierre Guichard, Al-Andalus frente a la conquista cristiana. Los musulmanes 
de Valencia (siglos xi-xiii), Editorial Biblioteca Nueva, Valencia, 2001.

29. Según las actas de un proceso incoado, en 1433, por el obispo de Valencia para someter a diezmo 
la caña de azúcar, donde se evoca una antigua compositionem seu latam sentenciam ‘del Conquistador’ que dicitur quod 
canamellis seu zucaro huiusmodi decime non solvantur (ARV, Reial Cancelleria, nº 641, f. 63v.; citado en: Mohamed 
Ouerfelli, Le Sucre..., p. 196, nota 689). La citada concesión aparece recogida también en Libro de privilegios 
de la ciudad y el reino de Valencia: Aureum opus regalium priviliegiorum civitatis et regnis Valentie, Arte et Industria, 
Valencia, 1515, p. 103-106; Luís Pablo Martínez, “Feudalisme, capital mercantil i desenvolupament agrari a la 
València del segle xv. El plet de la canyamel”, Afers, 14/32 (Catarroja, 1999), p. 125, nota 4.

30. Los autores árabes no aportan ninguna información acerca de plantaciones en Xarq al-Andalus, en 
los distritos orientales de la Península Ibérica: Carmen Barceló, Ana Labarta, “Canyamel d’al-Andalus”, Afers, 
14/32 (Catarroja, 1999), p. 25.
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y pobres. Las áreas de regadío fueron ocupadas por agricultores cristianos, 
quienes sustituyeron los cultivos especulativos por los cereales y la viña. El 
intento real de impulsar la producción de azúcar en Valencia se cerró, pues, 
a finales del siglo xiii con un fracaso total; el cultivo de la caña dulce, ya 
escaso en la época andalusí, cayó en el olvido, por falta de mano de obra 
especializada. El azúcar continuó siendo, en la Corona Catalanoaragonesa, 
un producto de importación, exótico, procedente de emporios lejanos y, 
en consecuencia, muy caro. 

2. El incremento gradual de las importaciones procedentes del 
Mediterráneo oriental durante el siglo xiv

La desaparición de la presencia latina de Siria y Palestina, con la 
caída de San Juan de Acre en 1291, tuvo profundas consecuencias en la 
circulación de las especias orientales, pero no provocó cambios importantes 
en las rutas del azúcar, que continuaron arrancando de los puertos sirios 
y egipcios. Los subsiguientes vetos pontificios, al prohibir todo tipo de 
comercio con los territorios mamelucos,31 obligaron, sin embargo, a los 
emporios del Mediterráneo occidental a reestructurar sus respectivas redes 
comerciales. La Pequeña Armenia, Creta y sobre todo Chipre aprovecharon 
esta nueva coyuntura para convertirse en grandes factorías de productos 
orientales. Los mercaderes cristianos cargaban en sus puertos las especias 
y el azúcar importados previamente por negociantes armenios, chipriotas, 
cretenses y musulmanes.32 

La concentración de las compras en Chipre

La presencia de embarcaciones venecianas, genovesas, catalanas y 
provenzales en los puertos chipriotas se incrementó gradualmente desde 
finales del siglo xiii, atraídas tanto por una oferta amplia y diversificada 
de mercancías como por importantes reducciones arancelarias.33 Famagus-
ta, aprovechando su proximidad al litoral sirio, multiplicó sus conexiones 
navales con Beirut, Trípoli, Acre y Tiro, hasta convertirse en la plaza que 

31. Josep Trenchs, “‘De Alexandrinis’...”, p. 250-273. 
32. Eliyahu Ashtor, Levant trade in the later Middles Ages, Princeton Universal Press, Princeton, 1983, 

p. 38-41.
33. Mohamed Ouerfelli, Le sucre..., p. 104. 
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coordinaba, en buena parte, el comercio con los territorios mamelucos.34 
Inmigrantes sirios y hombres de negocios locales canalizaban el lucrativo 
tráfico mercantil entre las plazas del Máshreq y la isla. Las autoridades chi-
priotas no se conformaron, sin embargo, con gestionar el principal mercado 
redistribuidor del azúcar sirio y egipcio; ante el incremento gradual de la 
demanda exterior, estimularon también la expansión de las plantaciones de 
caña, atrajeron a expertos sirios y efectuaron importantes inversiones en la 
construcción de nuevas infraestructuras,35 diseñadas para una producción a 
gran escala.36 Los conocimientos técnicos y los capitales aportados por una 
cualificada mano de obra mashrequí y los hombres de negocios occiden-
tales, respectivamente desempeñaron un papel importante en el despertar 
del sector azucarero chipriota.37 

El azúcar mashrequí, tras la promulgación del veto comercial ponti-
ficio contra la sultanía mameluca, llegaba a Barcelona casi exclusivamente 
desde Chipre,38 en cuyas plazas los hombres de negocios catalanes habían 
obtenido de Enrique II de Lusignan reducciones arancelarias en 1292,39 El 
segundo mercado abastecedor —aunque mucho menos frecuentado— era  
 

34. Wilhelm Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen-âge, Otto Harrassowitz, Leipzig, 1885,  
vol. 2, p. 8-9; Michel Balard, “L’activité commerciale en Chypre dans les années 1300”, Crusade and settlement, 
Peter W. Edbury (ed.), University College Cardiff Press, Cardiff, 1985, p. 251-263.

35. Que están empezando a ser excavadas: Marie-Louise Wartburg, “The archeology of sugar cane 
production: a survey of twenty years of research in Cyprus”, The Antiquaries journal, 81 (Londres, 2001), p. 305-
335; Marie-Louise Wartburg, Franz Georg Maier, “Excavations at Kouklia (Palapaphos) 15th Preliminary 
Report: Seasons 1987 and 1988”, Archäologischer Anzeiger (Berlín, 1988), p. 177-188.

36. El sector azucarero de Chipre ha sido analizado por: Sidney Greenfield, “Cyprus and the be-
ginnings...”, p. 23-42; Marie-Louise Wartburg, “Design and technology of the medieval refineries of the sugar 
cane in Cyprus. A cas of study in industrial archaeology”, Paisajes del azúcar, Antonio Malpica (ed.), Junta de 
Andalucía, Granada, 1995, p. 81-116; Marie-Louise Wartburg, “Production du sucre de canne à Chypre: un 
chapitre de technologie médiévale”, Coloniser au Moyen Age, Michel Balard, Alain Ducellier (eds.), A. Colin, 
París, 1995, p. 126-131. 

37. Marie-Louise Wartburg, “Design and technology...”, p. 83.
38. Donde, hacia 1300, según el geógrafo veneciano Marino Sanudo el Viejo, tanta quantitas zuchari 

nascantur quod Christiani potuerunt competenter furniri. Marino Sanudo, “Liber secretorum fidelium crucis”, Gesta 
Dei per Francos, Jacques Bongars (ed.), Typis Wechelianis, Apud Heredes Joan, Hannover, 1611, p. 24; Marie-
Louise Wartburg, Franz Georg Maier, “Excavations at Kouklia...”, p. 187; afirmación un tanto triunfalista, que 
parece dimanar más del afán de captar una parte de la producción que de un análisis ponderado de la realidad. 
En Barcelona, el azúcar aparece por primera vez como tornaviaje de comandas con destino a Chipre, en 1299, 
ocho años después de la caída de Acre en poder de los mamelucos: José María Madurell Marimón, Arcadi 
García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas de la Baja Edad Media, Colegio Notarial de Barcelona, Barcelona, 
1973, p. 203-204.

39. Luis Nicolau d’Olwer, L’expansió de Catalunya a la Mediterrània oriental, Barcino, Barcelona, 1926, 
p. 164. 
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Creta,40 enclave veneciano, donde el cultivo de la caña dulce todavía no 
había arraigado.41 Sólo algunos comerciantes judíos se atrevían entonces a 
adquirir, desafiando los vetos comerciales pontificios, pulcro pulvere de su-
cari en Alejandría.42 En 1299, un grupo de mercaderes catalanes fletaron, 
en Famagusta, la nave Sant Nicolau, de Ramon Marquet, barcelonés, para 
transportar un cargamento de azúcar con destino a la capital catalana. El 
cargamento, durante la travesía, sufrió daños considerables, por lo que el 
cónsul de catalanes, Bartomeu Baster, en nombre propio y en el de los 
propietarios, exigió al transportista la correspondiente indemnización.43 La 
nave de Jaume Palau abandonaba casi coetáneamente Sicilia, rumbo a 
Mallorca y Barcelona, con un cargamento heterogéneo, del que formaban 
parte diversas partidas de azúcar.44 Los Libros de Tesorería revelan que la 
familia real, durante el bienio 1303-1304, ya consumía regularmente azúcar 
rosado,45 que sus oficiales adquirían periódicamente en el mercado de la 
capital catalana, a 5 sueldos la libra, un precio bastante elevado. El soberano, 
durante sus viajes por la Corona Catalanaoaragonesa, exigía de los concejos 
de las localidades donde recalaba que le proporcionaran, entre muchos otros 
alimentos de calidad, azúcar.46 

40. José María Madurell Marimón, Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas..., p. 203-
204.

41. Marino Sanudo, hacia 1305, aún no la incluyó en la lista de islas bajo dominación cristiana sus-
ceptibles de producir azúcar para abastecer los mercados occidentales: Marino Sanudo, Liber secretorum fidelium 
crucis super Terrae Sanctae recuperatione et conservatione, quo et Terrae Sanctae historia ab origine & eiusdem vicinarum-
que provinviarum geographica descriptio continetur, Prelum Academicum Universitatis Torontonensis, Toronto, 1972,  
p. 24; Mohamed Ouerfelli, Le sucre..., p. 132, nota 485.

42. José María Madurell Marimón, Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas...,  
p. 203.

43. Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (11 ottobre 1296 - 23 giugno 
1299), ed. Michel Balard, Istituto di Medievistica, Università di Genova, Génova, 1983, p. 179-181. Mohamed 
Ouerfelli, Le sucre..., p. 383.

44. Mohamed Ouerfelli, Le sucre... p. 384. 
45. Eduardo González Hurtebise, Libros de Tesorería de la casa real de Aragón. I: Reinado de Jaime II. Libros 

de cuentas de Pedro Boyl, tesorero del monarca desde marzo de 1302 a marzo de 1304, Tipografía Luis Benaiges, Barcelona, 
1911, p. 254 y 395.

46. Como evidencian las instrucciones cursadas, en febrero de 1312, a los ediles y pobladores de Ca-
lamocha y Murviedro, ACA, C, reg. 251, f. 27r y 34r; Jesús Ernesto Martínez Ferrando, Jaime II de Aragón. Su 
vida familiar, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Barcelona, 1948, vol. 2, p. 64-65.
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El primer intento de introducción del cultivo de la caña dulce en Valencia

Jaime II de Aragón, cons cien te de la importancia económica que 
estaba adquiriendo el nuevo edulcorante, intentó potenciar su producción 
en Valencia: en 1305, solicitó de Bartolomeo Tallavita el envío, desde Sicilia, 
semillas de caña y un esclavo sarraceno experto en su culti vo.47 La iniciativa 
real no fue, sin embargo, oportuna, puesto que el cultivo de la caña dulce 
estaba, entonces, en franco retroceso en la isla. Después de la apuesta deci-
dida de la nueva dinastía normanda por el sector azucarero en la segunda 
mitad del siglo xii, las sublevaciones de las comunidades musulmanas y su 
deportación por Federico II a Lucera habían provocado, desde 1220, una 
desertización de los campos y una fuerte caída de la producción agraria.48 
Falta de mano de obra especializada, la técnica del refinado del azúcar se 
había olvidado.49 El propio emperador, en la segunda fase de su reinado, 
había adoptado medidas para relanzar el cultivo de la caña y la fabricación 
de azúcar, solicitando, en 1239, a Riccardo Filangieri, baile de Jerusalén, el 
envío, desde Tiro, de duos homines qui bene sciant facere zuccarum.50 Sus ten-
tativas sólo habrían obtenido, sin embargo, resultados efímeros, puesto que 
a su muerte, Sicilia había penetrado en un nuevo período de inestabilidad 
política bajo Carlos de Anjou y Pedro el Grande de Aragón. Entre 1282 
y 1302, un conflicto internacional, la guerra de las Vísperas, había vuelto 
a colapsar la producción de azúcar en la isla.51 

Tras un paréntesis de veinte años, el sector azucarero siciliano inició, 
en el primer cuarto del siglo xiv, una recuperación, lenta y circunscrita a 
la huerta de Palermo. Este despegue no tardó, sin embargo, en garantizar 
unos niveles de producción suficientes no sólo para cubrir la demanda del 
mercado interior, sino para destinar pequeños contingentes a la exporta-
ción.52 La producción se benefició, desde 1325, de las aportaciones de capital 

47. ACA, C, reg. 336, f. 96r; Jesús Ernesto Martínez Ferrando, Jaime II..., vol. 2, p. 20.
48 Henri Bresc, “La canne à sucre dans la Sicilie médiévale”, La caña de azúcar en el Mediterraneo, Junta 

de Andalucía, Granada, 1991, p. 45; Mohamed Ouerfelli, Le Sucre..., p. 153-154. 
49. Carmelo Trasselli, “Produzione e commercio dello zucchero in Sicilia dal xiii al xix secolo”, 

Economia e storia, 2 (Milán, 1955), p. 331; Carmelo Trasselli, “Lineamenti di una storia dello zucchero siciliano”, 
Archivio Storico per la Sicilia Orientale, 69 (Catania, 1973), p. 36; Mohamed Ouerfelli, Le Sucre..., p. 154.

50. Jean-Louis A. Huillard-Bréholles (ed.), Historia Diplomatica Friderici Secundi sive constitutiones, privi-
legia, mandata, instrumenta quae supersunt istius Imperatoris et filiorum ejus. Accedunt epistolae Paparum et documenta varia, 
Excudebat Henricus Plon, París, 1860, vol. 5, p. 573 y 575; Andrew M. Watson, Innovaciones en la agricultura en los 
primeros tiempos del mundo islámico, Universidad de Granada, Granada, 1998, p. 182, nota 2; Mohamed Ouerfelli, Le 
Sucre..., p.155, nota 65. Véase también: Carmelo Trasselli, “Lineamenti di una storia...”, p. 36. 

51. Mohamed Ouerfelli Le Sucre..., p. 155.
52. Hacia los mercados de la Italia septentrional: Mohamed Ouerfelli, Le Sucre..., p. 156. 
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extranjero: algunos mercaderes pisanos, afincados en la isla, se interesaron 
por el cultivo de la caña.53 Un contrato de sociedad pone de manifiesto 
el papel importante que ya desempeñaban, a mediados de la centuria, 
los maestros azucareros en la construcción de nuevos molinos. Pietro de 
Rucchisio, maestro azucarero, se asocia, en 1356, con el mercader Niccoló 
de Matteo y el judío Fariugio de Medico, ad faciendum zuccarum.54 Pocas 
décadas después, se empieza a consolidar una nueva estructura de produc-
ción, que integra, por primera vez, el capital comercial de los patricios y 
las competencias técnicas de los horticultores y de los menestrales.

La iniciativa de Jaime II pone de manifiesto que el hiato en el cultivo 
de la caña dulce continuaba vigente, a principios del siglo xiv, en Valen-
cia. El modelo elegido para su reintroducción no fue el andalusí, sino el 
siciliano; no derivó directamente, pues, del legado islámico.55 La agresividad 
de los inmigrantes cristianos y el acantonamiento de las comunidades is-
lámicas residuales en las comarcas montañosas del reino habían bloqueado 
la transmisión de experiencias y conocimientos técnicos entre colonizados 
y colonizadores. 

El incremento de la dependencia del mercado chipriota 

El fracaso de la reintroducción perpetuó la dependencia del mercado 
interior catalán de las importaciones de azúcar oriental. A pesar de tratarse 
de un producto caro, a causa de unos precios en origen y de unos costos 
de transporte elevados, el azúcar se había convertido en un artículo de lujo 
con una fuerte demanda, fácil de colocar, por lo menos en los principales 
centros redistribuidores: Jaime II, en 1317, aceptó que la corte de Chipre 
le pagara 50.000 de los 300.000 besantes de la dote de su segunda esposa, 
María de Lusignan, en azúcar mashrequí.56 La mercancía fue adquiri da rá-
pidamente por comerciantes barceloneses. Unas décadas después, Alfonso el 
Benigno, continuaba consumiendo con regularidad azúcar oriental: durante 
el verano de 1334, ordena, desde Sarrión y Teruel respecti vamente, que se 

53  Henri Bresc, “La canne à sucre dans...”, p. 46.
54  Mohamed Ouerfelli, Le Sucre..., p. 157-158.
55  Como han demostrado, con sólidos argumentos históricos y filológicos, dos expertas en su análisis: 

Carme Barceló, Ana Labarta, “La industria azucarera en el litoral valenciano y su léxico (siglo xv)”, La caña 
de azúcar en el Mediterráneo..., p. 73-94. 

56 Jesús Ernesto Martínez Ferrando, Jaime II..., vol. 1, p. 239; vol. 2, p. 175-176.
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le envíen, de los cargamentos recién llega dos de Chipre y Alejandría a la 
ciudad condal, sendas partidas de dos cajas de sucre rosat. 

Durante las cuatro primeras décadas de la centuria, el azúcar figura en 
un 20% aproximadamente de los tornaviajes de la comandas barcelonesas 
con destino a Levante.57 Hacia 1340, el azúcar ya representaba, en valor, 
una tercera parte de las mercancías procedentes de Chipre desembarcadas 
en Barcelona;58 una fracción equiparable a la de la pimienta y superior a 
las de las restantes especias. Se estaba convirtiendo en un artículo exótico 
que, por el alza gradual de su demanda, despertaba un interés creciente 
entre los hombres de negocios locales. Durante el bienio de 1346-1347, la 
compañía barcelonesa de Jaume de Mitjavila efectuó compras de azúcar por 
valor de 181 libras 8 sueldos 5 dineros,59 sus principales proveedores fueron 
los mercaderes Arnau Llorenç y Guillem Agullana.60 Sus ventas ascendieron 
entre tanto a 133 libras, 16 sueldos y 4 dineros, entre sus clientes destacó 
el comerciante local Guillem Samata. Puesto que las compras superaron a 
la ventas, una parte del edulcorante adquirido quedó, pues, depositado en 
la bodega. Alejandría empezaba entonces a remontar la recesión económica 
en la que la habían sumido la canalización de una parte del gran comer-
cio internacional de las especias por las rutas terrestres del Asia central, la 
presión ejercida por los mongoles a lo largo de sus fronteras nororientales 
y las interdicciones comerciales pontificias. La vieja ciudad portuaria, bajo la 
administración de la dinastía mameluca de los baharíes, estaba recuperando 
lentamente su antiguo papel gran emporio del Oriente Medio. En el bienio 
de 1347-1348, un acontecimiento imprevisto, la Peste Negra, colapsaría, sin 
embargo, este precario reenderezamiento.61 La calamidad afectaría también 

57. Damien Coulon, “El comercio catalán del azúcar en el siglo xiv”, Anuario de Estudios Medievales, 
31/2 (Barcelona, 2001), p. 748, gráfico 4.

58. Damien Coulon, “El comercio catalán del azúcar...”, p. 735. Barcelone et le grand commerce d’Orient 
au Moyen Âge. Un siècle de relations avec l’Egypte et la Syrie-Palestine (c. 1330-c. 1430), Casa de Velázquez-Institut 
Europeu de la Mediterrània, Madrid-Barcelona, 2004, p. 430-431, gráficas 10-12. 

59. Víctor Hurtado, Llibre de deutes, trameses i rebudes de Jaume de Mitjavila i companyia. 1345-1370. 
Edició, estudi comptable i econòmic, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Institució Milà i Fontanals, 
Barcelona, 2005, p. 406. 

60. Víctor Hurtado, Llibre de deutes, trameses..., p. 408, 406 y 410.
61. Los expertos han sostenido que la peste llegó al principal puerto egipcio a finales del otoño de 

1347 y que, en sus primeras semanas, mató entre 100 y 200 personas diariamente. Durante los meses de in-
vierno, la cifra diaria de víctimas se elevó hasta las 750 y alcanzó su cota máxima, unas mil personas, durante 
la primavera de 1348. Aunque las fuentes disponibles no permiten calcular el saldo total de víctimas, la ciudad 
del Delta no volvería a alcanzar los 100.000 habitantes que tenía en las vísperas de la pandemia hasta mediados 
del siglo xvi: Michael Dols, The Black Death in the Middle East, Princeton University Press, Princeton, 1977, p. 
35-36; Robert Stephen Gottfried, La Muerte Negra: desastres naturales y humanos en la Europa medieval, Fondo 
de Cultura Económica, México D.F., 1989, p. 93. 
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intensamente a Chipre,62 pero sus secuelas —como se verá más adelante— 
serían algo más efímeras.

El colapso de las importaciones a raíz de la Peste Negra

La Peste Negra llegó a Barcelona a finales de abril de 1348, por 
mar, en algunas embarcaciones procedentes de Levante; alcanzó la cota 
máxima de mortalidad a principios de junio y continuó provocando 
víctimas hasta la primera semana de octubre.63 Para medir su incidencia 
en la población, los expertos han utilizado la fórmula Jacques Dupaquier, 
sustituyendo las listas de defunciones, entonces todavía inexistentes, por 
las de testamentos. El resultado ha sido, para 1348, un índice de intensi-
dad del 19,9, el más alto de la centuria y que corresponde, en la escala 
propuesta por el especialista francés, a un gran crisis demográfica.64 

A pesar de la advertencia cursada por Pedro el Ceremonioso a los 
concejos de las grandes ciudades de la Corona Catalanoaragoenesa acerca 
de los avances de la epidemia,65 la llegada de la Peste Negra sorprendió 
tanto a las autoridades como a la población de Barcelona.66 En pocos 
días se percataron de que no se trataba de una enfermedad normal, 
pasajera, sino de un flagelo de una gravedad inusitada, cuya génesis no 
había sido detectada por los “expertos”, que avanzaba a un ritmo superior 
a la capacidad de reacción de los afectados y que, por su alta mortalidad, 
alteraba el curso de las cosas, transformando su orden regular. La respuesta 
de los afectados a la pandemia, como a las catástrofes naturales, fue com-
pleja y pasó por varias fases.67 Se inició con el estallido de un pánico 

62. Puesto que la peste llegó a la isla precedida por un terremoto destructivo y varias marejadas: Robert 
Stephen Gottfried, La Muerte Negra..., p. 99.

63. Jordi Günzberg, “Las crisis de mortalidad en la Barcelona del siglo xiv”, Boletín de la Asociación de 
Demografía Histórica, 7/2 (Madrid, 1989), p. 9-35; Jordi Günzberg, Vida quotidiana a la ciutat de Barcelona durant 
la Pesta Negra (1348), Rafael Dalmau, Barcelona, 2002, p. 9-18 y 76-78.

64. Jordi Günzberg, “Las crisis de mortalidad...”; Jordi Günzberg, “Testamentos del siglo xiv del 
Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (A.H.P.B.) y su aplicación a la demografía histórica. Estudio 
archivístico-metodológico”, Acta Historica et Archæologica Mediævalia, 10 (Barcelona, 1989), p. 97, notas 27-28. 

65. Amada López De Meneses, “Documentos acerca de la Peste Negra en los dominios de la Corona 
de Aragón”, Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 6 (Zaragoza, 1956), p. 292, doc. núm. 1. 

66. Jordi Günzberg, Vida quotidiana a Barcelona..., p. 34. 
67. Como he puesto de manifiesto al analizar el comportamiento de la sociedad ante los terremotos 

destructivos que, durante el bienio de 1427-1428, provocaron numerosas víctimas y fuertes pérdidas económi-
cas en Cataluña: Antoni Riera Melis, “Catástrofe y sociedad en la Cataluña Medieval. Los terremotos de 1427-
1428”, Le calamità ambientali nel Tardo Medioevo europeo: realtà, percezioni, reazioni, Michael Matheus, Gabriella 
Piccinni, Giuliano Pinto, Gian Maria Varanini (eds.), Centro di Studi sulla Civittà del Tardo Medioevo San 
Miniato, Florencia, 2010, p. 337-378; Antoni Riera Melis, “Catàstrofe, pànic i ritualitat a la baixa Edat Mitjana. 
La resposta de la societat catalana als terratrèmols de 1427-1428”, Afers, 26/69 (Catarroja, 2011), p. 375-408. 
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fuerte y generalizado, que desencadenó comportamientos compulsivos y 
descontrolados, tanto a nivel individual como colectivo. En un contexto de 
insolidaridad con los enfermos y de fuerte agresividad, los supervivientes 
buscaron histéricamente los culpables del flagelo, orientando las acusaciones 
hacia los colectivos marginales externos (los peregrinos y los mercaderes 
extranjeros)68 e internos (los judíos).69 

Los afectados, en una segunda fase, buscaron el sentido de la pan-
demia, intentaron comprender en qué consistía, cómo y por qué se había 
producido. Incapaces, sin embargo, de formular una explicación racional, 
lógica, recurrieron a planteamientos míticos, simbólicos, que confundían las 
“causas” con las “culpas”. De acuerdo con una concepción providencia-
lista del devenir de la naturaleza y de la sociedad, tendieron a considerar 
la peste como un correctivo de los pecados humanos, como una sanción 
puntual de un Dios justiciero, airado por el inmoral comportamiento de 
sus criaturas. La solución de la crisis sólo podía consistir, pues, en el resta-
blecimiento, mediante prácticas expiatorias específicas, del vínculo entre la 
comunidad y el Creador. Los clérigos locales, en este estadio del proceso, 
procuraron desencadenar, con la colaboración interesada de los consistorios, 
una fuerte actividad penitencial y purificadora entre los afectados, que cul-
minó, a mediados de mayo, en una masiva procesión, donde eclesiásticos 
y feligreses, desafiando el miedo al contagio, suplicaron conjuntamente a 
Dios el cese del flagelo.70 

Las mortificaciones, las plegarias y las procesiones no fueron, sin 
embargo, suficientes para aplacar la ira divina: la cifra diaria de víctimas 
continuó subiendo después del desfile penitencial.71 La persistencia del 
flagelo indujo a las jerarquías eclesiásticas a sostener que los feligreses, 
para aplacar la ira divina, debían adoptar además una conducta pública y 
privada irreprochable. Esta presión ideológica ejercida desde los púlpitos 
explica que un amplio sector de los supervivientes, durante la fase álgida 
del flagelo, asociara el alivio del sufrimiento provocado por la peste a la 
excelencia moral, la salud del cuerpo a la del alma; buscara consuelo en 
el misticismo, en el contacto directo con la Divinidad, y defendiera que 

68. Amada López De Meneses, “Documentos acerca de la Peste...”, doc. núm. 1.
69. Amada López De Meneses, “Una consecuencia de la Peste Negra en Cataluña. El pogrom de 

1348”, Sefarad, 19 (Madrid, 1959), p. 92-133 y 321-364. 
70. “Crónica del Racional de la ciutat de Barcelona (1334-1417)”, Recull de documents i estudis de 

l’Arxiu Municipal Històric, 1/2 (Barcelona, 1921), p. 119-120. 
71. Jordi Günzberg, Vida quotidiana a Barcelona..., p. 76-77.
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la rectitud de comportamiento y la caridad constituían dos armas pode-
rosas para combatir la epidemia. Los partidarios de esta vía, que prosperó 
sobre todos entre las capas medias y bajas, redescubrieron la caridad e 
incluyeron en sus testamentos numerosos legados para las instituciones 
asistenciales, para los hospitales y pies almoines.72 

La persistencia de los óbitos y la inutilidad de las soluciones tradi-
cionales indujeron a las autoridades municipales, especialmente en la Italia 
septentrional, a complementar la ritualidad expiatoria y las prácticas caritativas 
con nuevas medidas empíricas. Los ediles organizaron los entierros, fijaron 
cuarentenas, salvaguardaron las reservas de alimentos, contrataron médicos e 
intentaron regular, con su asesoramiento, la conducta pública y privada de 
sus conciudadanos durante la pandemia.73 

Con el inicio, en septiembre de 1348, del reflujo de la mortalidad, 
se abrió una cuarta fase en el proceso de superación de la catástrofe, 
tendente a restablecer el orden y las pautas de conducta vigentes antes 
de su inicio, a reactivar la economía y el intercambio social, a consolidar 
la incipiente normalidad. Los poderes locales, en un contexto de confianza 
creciente en el futuro, continuaron adoptando medidas adecuadas para 
superar las secuelas de la peste.74 

Restablecida la normalidad en la ciudad, todos los supervivientes, 
en una quinta fase, procuraron olvidar el terror y las penalidades sufridas 
durante la epidemia. Según la historiografía y la literatura satírica italianas,75 
el egoísmo y la avaricia, hicieron mella, desde entonces, en un sector de 
la sociedad. Muchos de los que se habían enriquecido con la acumula-
ción de herencias adoptaron un comportamiento escandaloso, organizando 
festines, frecuentado tabernas,76 vistiéndose de forma extravagante. Aunque 
la tácita finalidad moralizadora o crítica de sus autores desaconseja una 
lectura literal de estas obras, no se puede negar que reflejan, en parte, 
la realidad que se vivió, a mediados del siglo xv, en las ciudades de la 

72. Jordi Günzberg, Vida quotidiana a Barcelona..., p. 37-39.
73. William Hardy McNeil, Plagas y pueblos, Siglo Veintiuno editores, Madrid, 1984, p. 185. 
74. Como reforzar la custodia de la documentación administrativa, notarial y judicial, a fin de pre-

servar la memoria histórica y los títulos de propiedad del mayor número posible de ciudadanos, y derogar la 
cláusula temporal que impedía a un superviviente contraer nuevas nupcias hasta un año después de la muerte de 
su cónyuge. Amada López De Meneses, “Documentos acerca de la Peste Negra...”, p. 285-286, doc. núm. 104. 

75. Analizadas sucintamente per Robert Stephen Gottfried, La Muerte Negra..., p. 165-167.
76. Altri [...] affermavano il bere assai e il godere e l’andar cantando a torno e sollezando e il sodisfare d’ogni 

cosa all’appetito che si potesse e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi esser medicina certissima a tano male: e cosí come il 
dicevano il metevano in opera a lor potere, il giorno e la notte ora a quella taverna ora a quella altra andando, bevendo senza 
modo senza misura [...] (Giovanni Boccaccio, Decameron, ed. Vittore Branca, Einaudi, Turín, 1992, vol. 1, p. 19).
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península y de muchas otras regiones de Europa, a pesar del silencio de 
su historiografía, más pobre y menos expresiva. Esta respuesta epicúrea 
tuvo muchos seguidores entre las colectivos más poderosos e influyentes 
de la sociedad, especialmente entre la aristocracia, el patriciado urbano y 
la intelectualidad. El refuerzo de los vínculos de solidaridad y el auge de 
la distribución voluntaria de la riqueza, tan evidentes durante la fase álgida 
de la epidemia, tuvieron, pues, escasa vigencia. Superado el pánico inicial, 
cerrada la fase de la ritualidad expiatoria, reaparecieron con fuerza el ego-
centrismo, la ambición, la codicia y la ingratitud. En Barcelona, los legados 
testamentarios a la Pia Almoina de la Catedral experimentaron en 1349, 
tras al cese de la epidemia, una fuerte caída, pasando de las 2.079 libras 
12 dineros del año anterior a sólo 112 libras 10 sueldos,77 el 53% de la 
suma recaudada en 1347, antes del inicio de la crisis. En la década que 
siguió a la Peste Negra, se resquebrajaron las instituciones colectivas y el 
viejo espíritu comunitario —rural y urbano— tan característico de la etapa 
central de la Edad Media. Los antiguos vínculos sociales, religiosos y hasta 
familiares, se relajaron y triunfó un individualismo orientado al autoengran-
decimiento y a la búsqueda de la riqueza,78 el ocio y los placeres. Según 
algunos autores, la crisis moral no fue, sin embargo, una consecuencia de la 
Peste Negra, se había iniciado mucho antes, con los cambios económicos 
de mediados del siglo xiii; la pandemia de 1347-1348 sólo la recrudeció.79

La reanudación de las adquisiciones en Chipre y Beirut

Las importaciones de azúcar, después del bloqueo comercial pro-
vocado por la Peste Negra durante el segundo semestre de 1348,80 se 

77. Jordi Günzberg, Vida quotidiana a Barcelona..., p. 39, nota 116
78. Jacques Le Goff, “El tiempo del trabajo en la ’crisis’ del siglo xiv: del tiempo medieval al tiempo 

moderno”, Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval, Taurus, Madrid, p. 63-85; Robert Stephen Gottfried, 
La Muerte Negra..., p. 168; Giaccomo Todeschini, I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della 
richezza fra medioevo ed età moderna, Il Mulino, Boloña, 2002. 

79. Proceso bien analizado en: Lester K. Little, Pobreza voluntaria y economía del beneficio en la Edad 
Media, Taurus, Madrid, 1980, p. 15-62; Jacques Le Goff, “Tiempo de la Iglesia y tiempo del mercader en la Edad 
Media”, Tiempo, trabajo y cultura..., p. 45-62; y sobre todo por: Giaccomo Todeschini, Richezza frascescana. Dalla 
povertà volontaria a alla società di mercato, Il Mulino, Boloña, 2004; y Giacomo Todeschini, “La comptabilité à 
partie double et la ’rationalité’ économique occidentale: Max Weber et Jack Goody”, Ecrire, compter, mesurer. Vers 
une histoire des rationalités pratiques, Natacha Coquery, Florence Weber, François Menant (eds.), Rue d’Ulm, 
París, 2006, p. 67-76.

80. Que ha quedado claramente reflejado en el libro cuentas de la compañía barcelonesa de Jaume 
de Mitjavila, que sólo registran una compra de vino, por valor de 14.400 dineros, y otra de cereales, por valor 
de 590: Víctor Hurtado, Llibre de deutes, trameses i rebudes de Jaume de Mitjavila i compañía, 1345-1370: edició, 
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dispararían en la primavera del año siguiente como consecuencia de la 
superación del miedo a la muerte y de normalización de la actividad 
económica tras el cese de la epidemia. Sólo en la primera quincena de 
mayo de 1349, en el inicio de la recuperación del comercio exterior, el 
azúcar aparecer como mercancía de retorno en veinte comandas81 para 
sendos viajes que se disponían a emprender la coca de Pere Carbonell, 
con destino a Chipre, y la de Pere Cros y Pere Pocasang, rumbo a 
Beirut, con escalas en Rodas y Candía, y en Chipre, respectivamente, 
Figura como tornaviaje preceptivo, en catorce contratos, y opcional, en 
los seis restantes.82 

Entre los comendantes figuran diecisiete pequeños mercaderes lo-
cales, que no dispondrían de factor o de algún conocido en los grandes 
emporios del Mediterráneo Oriental, una viuda de mercader, un co-
merciante judío, un herrero, un cambista y un ciudadano barceloneses. 
El valor de los cargamentos de ida, en los casos de tornaviaje exclusivo 
en azúcar, oscila entre las 102 libras 14 sueldos y 50 libras 17 sueldos. 
El monto de las inversiones fluctúa entre un mínimo de 332 libras 3 
sueldos 2 dineros, de computarse sólo las comandas con tornaviaje pre-
ceptivo en azúcar, y un máximo de 765 libras 3 sueldos 2 dineros, si 
se considera que, en aquellas con tornaviaje opcional, el comandatario 
decidió consignar todo el dinero obtenido con la venta del cargamento 
de ida en la compra de edulcorante vegetal. Aunque sólo conocemos la 
fecha de liquidación de uno de los contratos, el 15 de mayo de 1350, 
es de suponer que los comendantes recibieron las partidas de azúcar en 
el primer semestre de aquel año.

estudi comptable i econòmic, Consell Superior d’Investigacions Científiques-Institució Milà i Fontanals, Barcelona, 
2005, p. 407.

81. Víctor Hurtado, Llibre de deutes..., p. 230-237; regesto en: Gloria Polonio, Exportación e importación 
en y desde el Mediterráneo en la Baja Edad Media, mercaderes, mercancías, y rutas comerciales (1349-1450), Universidad 
de Barcelona (tesis doctoral), Barcelona, 2012, vol. 2, p. 11-21.

82. Como alternativa a la pimienta, en dos casos, a la pimienta o al incienso, en otros dos, y a las 
boquines y a la almáciga, en el restante. 
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Cuadro 1
Las importaciones de azúcar en Barcelona mediante comandas 

comerciales (1349)83 84 85 86 87 88

Fecha de 
la comanda

Comendante
Valor del  

cargamento 

de ida
Tornaviaje Procedencia

1349-05-
11

Francesc Safàbre-
ga y Pere Galli-
ners, mercaderes83

57 l. 7 s. 4 d. Azúcar de senyor
Chipre, Rodas 

y Candía

1349-05-
11

Agnès, viuda de 
Guillem Camps, 

mercader84

50 l. 17s.
Azúcar de senyor o 
azúcar en polvo de 

Chipre

Chipre, Rodas 
y Candía

1349-05-
14

Francesc Fàbrega, 
Arnau Maians y 
Pere de Puig-
ventós, merca-

deres85

62 l. 4 s. 3 d.

½ boquines crues 
de Turquia y 1/2 
almáciga, o todo 

en azúcar en polvo 
de Chipre

Chipre, Rodas 
y Candía

1349-05-
14

Raimon de Rie-
ra, mercader86

69 l. 18 s. 
3 d.

½ pimienta y ½ 
azúcar de senyor

Chipre, Rodas 
y Candía

1349-05-
14

Romeu de Riera 
y Jaume de Ro-

caford, merca-
deres87

82 l. 3 s. 5 d.

1 ca 1caja de 
cassona de sucre, 1 

caja de azúcar y el 
resto en pimienta

Chipre, Rodas 
y Candía

1349-05-
14

Abraham Issaac 
Bonavia, judío de 

Barcelona88

112 l. 1 s. 
10 d.

2/3 pimienta y 
1/3 cassona de sucre 

de senyor

Chipre, Rodas 
y Candía

83. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 97r.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas..., p. 230

84. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 97v.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas..., p. 230.

85. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 98r.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas..., p. 232.

86. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 98v.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas..., p. 233.

87. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 98v.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas..., p. 233.

88. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 99r.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas..., p. 233.
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Las importaciones de azúcar en Barcelona mediante comandas co-
merciales (1349)1 2 3 4 5 6 7 8 

89. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 99r.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas..., p. 234.

90. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 99r.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas..., p. 234.

91. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 100v.; regesto en: Gloria Polonio, Exporta-
ción e importación..., vol. 2, p. 12.

92. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f.83r.; regesto en: Gloria Polonio, Exportación 
e importación..., vol. 2, p. 15

93. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f.83r.; regesto en: Gloria Polonio, Exportación 
e importación..., vol. 2, p. 15.

94. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 83r.; regesto en: Gloria Polonio, Exportación 
e importación..., vol. 2, p. 15.

95. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 93v.; regesto en: Gloria Polonio, Exportación 
e importación..., vol. 2, p. 17

1349-05-
16

Bernat de Lacera, 
herrero89 102 l 8 s. 2 d.

Pulcre cassonada de 
sucre de senyor

Chipre, Rodas 
y Candía

1349-05-
16

Guillem de 
Lacera y Joan 

d’Avasses, merca-
deres90

120 l.

½ azúcar de senyor 
o babilónico o 

cafatin, o cassonibus 
de azúcar de senyor, 
babilónico o cafatin, 

y ½ pimienta

Chipre-Ro-
das-Candía

1349-05-
11

Simó de Puig-
verd, mercader91 102 l. 14 s.

Pimienta, cassones 
de azúcar o azúcar 

de Chipre

Chipre y 
Beirut

1349-05-
13

Guillem de 
Lacera y Joan 

d’Avasses, merca-
deres92

81 l. 9 s. 7 d.
Azúcar damasquino 

o babilónico
Chipre y 

Beirut

1349-05-
13

Bernat de Lacera, 
herrero93

201 l. 4 s. 
9 d.

Clavo, un caixó de 
azúcar y pimienta

Chipre y 
Beirut

1349-05-
13

Tomàs de Vila-
franca, mercader94 78 l. 2 s. 2 d.

1 carga de azúcar 
candi, azúcar damas-

quino y jengibre

Chipre y 
Beirut

1349-05-
13

Bartomeu Ri-
moscet, merca-

der95

155 l. 8 s. 
3 d.

1/3 pimienta, 1/3 
jengibre sarriol 

y 1/3 azúcar de 
senyor o babilónico

Chipre y 
Beirut
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Las importaciones de azúcar en Barcelona mediante comandas comer-
ciales (1349)1 2 3  4  5 6  7 

 96. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, bossa.; regesto en: Gloria Polonio, Exporta-
ción e importación..., vol. 2, p. 17.

 97. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 96r.; regesto en: Gloria Polonio, Exporta-
ción e importación..., vol. 2, p. 18.

 98. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 96r.; regesto en: Gloria Polonio, Exporta-
ción e importación..., vol. 2, p. 18.

 99. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 98r.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barceloneses..., p. 232.

100. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 102r.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barceloneses..., p. 236.

101. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 102r.; José María Madurell Marimón, 
Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barceloneses..., p. 237.

102. AHPB, Jaume Ferrer, Liber, 1349, marzo-1349, mayo, f. 101r; regesto en: Gloria Polonio, Expor-
tación e importación..., vol. 2, p. 21.

1349-05-
14

Ramon Marquès 
y Antoni Cardo-
na, mercaderes96

46 l. 12 s. 
6 d.

Pimienta o azúcar
Chipre, Rodas 

y Candía

1349-05-
15

Guillem Vinyes, 
mercader97 25 l. 8 s. 5 d.

Pimienta, azúcar o 
incienso

Chipre, Rodas 
y Candía

1349-05-
15

Guillem Vinyes, 
mercader98 13 l. 3 s. 1 d.

Pimienta, azúcar o 
incienso

Chipre, Rodas 
y Candía

1349-05-
15

Romeu Manresa, 
mercader99 82 l. 7 d.

Cassones de azúcar 
o azúcar en polvo 
o pimienta o una 

esclava

Chipre, Rodas 
y Candía

1349-05-
16

Ramon Toses, 
cambista100 133 l. 10 s.

½ pimienta y 1/2 
azúcar babilónico, 
damasquino o de 

senyor

Chipre y 
Beirut

1349-05-
16

Guillem Ros, 
ciutadà de Barce-

lona101

99 l. 2 s.

½ pimienta y ½ 
azúcar en polvo de 

Chipre o azúcar 
moxach

Chipre y 
Beirut

1349-05-
17

Antoni Senyer, 
mercader102

204 l. 14 s 
6 d

2 caixes de azúcar 
y pimienta

Chipre y 
Beirut

La comanda comercial era una modalidad de contrato mercantil 
que permitía tanto a mercaderes como a cambistas, menestrales, juristas y 
otros colectivos urbanos solventes invertir sus excedentes económicos en 
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el comercio exterior, con la colaboración de un negociante profesional, 
que se quedaba con una cuarta parte de los beneficios generados por la 
operación. Constituía un tipo de convenio sencillo, bien adaptado a los 
viajes redondos, que permitía canalizar hacia el comercio internacional 
los recursos generados por otras actividades económicas. Comandante y 
comandatario buscaban, pues, más allá de las fronteras regionales o es-
tatales, unos diferenciales de precios que les garantizaran la rentabilidad 
de la inversión y la retribución del trabajo, respectivamente. Durante las 
crisis de subsistencia y las calamidades, la comanda se convertía en una 
importante vía de acceso, para las capas medias urbanas, a los productos 
básicos que escaseaban en el mercado local, como cereales, frutos secos, 
tocino, manteca de cerdo, aceite, vino, ganado y conservas de pescado;103 

devenía un mecanismo de resistencia eficaz frente a las carestías, puesto que 
numerosos comendantes no vinculados profesionalmente al sector terciario 
destinarían total o parcialmente los alimentos que integraban el tornaviaje 
a su propio abastecimiento. Los colectivos solventes, en estas situaciones 
de emergencia, deslocalizaban, con el concurso de comerciantes avezados, 
las compras de aquellos artículos básicos que habían experimentado un 
fuerte encarecimiento en el mercado local y las focalizaban sobre los 
emporios internacionales mejor aprovisionados, donde se podían adquirir 
a precios mucho más bajos. 

Las comandas comerciales no permiten conocer con precisión la canti-
dad de azúcar desembarcado en la ribera de Barcelona durante la primavera 
de 1349, para reconstruirla sería necesario disponer de las correspondientes 
cuentas de liquidación, que no se han conservado. Aportan, en cambio, más 
información acerca de su calidad. Algunos tipos de azúcar reciben califi-
cativos de raíz toponímica (damasceno, babilónico y de Chipre), otros son 
designados con “neologismos” catalanes (de senyor, cassona, cassonada, candi, 
cafatím y moixac). Este léxico —algunos de cuyos componentes son meras 
traducciones de vocablos árabes— denota una cierta familiaridad con el 
producto, un notable conocimiento de la diversidad de sus presentaciones. 
Con los términos damasquino y babilónico se designaban sendas modali-
dades de azúcar refinado en panes: de calidad intermedia y comercializado 
en Damasco,10489el primero, y de alta calidad y procedente de el Cairo,  
el segundo. El adjetivo candi se reservaba para los azúcares finos cristali- 
zados.10590Bastante más difícil es desentrañar el contenido semántico de las 

103. José María Madurell Marimón, Arcadi García Sanz, Comandas comerciales barcelonesas..., p. 53-54. 
104. Mohamed Ourefelli, Le sucre..., p. 726; Adela Fábregas, Producción y comercio de azúcar..., p. 196. 
105. Mohamed Ourefelli, Le sucre..., p. 725; Adela Fábregas, Producción y comercio de azúcar..., p. 196 

y 199.
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denominaciones cafatim, moixac, cassona o cassonada, y de senyor, que aludían 
azúcares blancos, en panes y de diferente grado de finura. Con las dos 
primeras se identificaban variedades de calidad intermedia, de dos cocciones; 
la diferencia que justificaba la existencia de dos términos radicaba proba-
blemente en la textura, más compacta en el caso del cafatim, que se solía 
comercializar además en contenedores hechos de hoja de palma, a los que 
podría deber su nombre.10691Cassona y su derivado cassonada parecen provenir, 
en cambio, de la voz catalana cassó, diminutivo de cassa, con la que enton-
ces se designaba tanto un vaso pequeño con mango como a un cucharón, 
ambos de metal; aludirían, pues, al recipiente con que se fabricaban los 
panes o se rellenaban de jarabe los moldes de cristalización. Aunque ambos 
términos se aplicaban normalmente a variedades populares, de una cocción, 
la expresión in cassonibus succaris de senyor, o babilonnis o cafatins, inserta en 
una de las comandas demuestra que podían atribuirse también a azúcares 
de calidad intermedia e incluso alta; en estos casos evocaría probablemente 
el tamaño o la forma de los panes. 

La denominación de senyor, más genérica, incluía todas las variedades 
de azúcar refinado en panes procedente de Levante.10792De las fuentes no-
tariales coetáneas parece desprenderse, pues, que los mercaderes catalanes, 
a mediados del siglo xiv, adquirían en Chipre una gama considerable de 
azúcares fabricados en el Máshreq, de calidad media y baja; la presencia de 
la producción local en sus cargamentos, a pesar de los avances que había 
registrado en las últimas décadas,10893era todavía escasa. 

A mediados del siglo xiv, el azúcar no llegaba a Barcelona exclusiva-
mente como tornaviaje de comandas comerciales; los grandes mercaderes 
y las compañías, que controlaban las rutas más rentables y ya disponían 
de factores en los principales emporios de Levante, canalizarían —como 
ya se ha expuesto— cantidades muy superiores. La contribución de es-
tos profesionales cualificados al abastecimiento azucarero de Cataluña ha 
dejado pocas referencias en los protocolos notariales, donde han queda-
do prácticamente restringidas a los fletes, puesto que la utilización de 
las pólizas de seguros aún no se había generalizado. Su aportación sólo 

106. Mohamed Ourefelli, Le sucre..., p. 725-728; Adela Fábregas, Producción y comercio de azúcar..., 
p. 196.

107. Sucre de senyor, aytalla conexença: que sían bells pans, e que aia bella malla e prima, e que no sia carre-
gat, e que sia leuger e axut (Miguel Gual Camarena, El primer manual hispánico de mercadería (siglo xiv), Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Geografía, Etnología e Historia, Barcelona, 1981, p. 93).

108. Impulsada financieramente por la casa real y la orden del Hospital: Mohamed Ourefelli, Le 
sucre..., p. 107-108 y 112-113. 
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puede analizarse cuantitativa y cualitativamente a partir de los libros de 
cuentas, un tipo de fuente escaso y todavía poco estudiado.

Este brusco incremento del azúcar en los tornaviajes de las comandas 
comerciales barcelonesas de 1349 —sin paralelo en las décadas siguien-
tes— parece responder, en primera instancia, a una multiplicación de los 
banquetes y refrigerios, a una coyuntural revalorización de los placeres 
de la mesa entre unos colectivos solventes que acababan de superar una 
pandemia. La rápida redistribución de la riqueza habría generado —como 
ya se ha expuesto— un fuerte consumismo entre sus beneficiarios, quienes 
encontrarían en la gula un resarcimiento por el terror y las penalidades 
inmediatas. Todo parece indicar que los supervivientes, cada uno en la 
medida de sus posibilidades, buscaron en la gastronomía, en los placeres 
de la mesa, un resarcimiento tanto por los traumas provocados por el 
pánico como por los sacrificios expiatorios y las renuncias dietéticas sub-
siguientes. Extrajeron del realce y la diversificación de los sabores fuerzas 
para reconstruir las estructuras familiares y reenderezar el patrimonio, 
para reconquistar la normalidad. El azúcar, un edulcorante exótico, caro 
y prestigiado, devendría un capricho especialmente gratificante, un ele-
mento imprescindible de sus proyectos hedonísticos, una exigencia para 
su sensualidad excitada. 

Esta fuerte subida de la demanda tampoco puede disociarse, sin em-
bargo, de un aumento del consumo de fármacos; en muchos de los cuales, 
el azúcar se utilizaba no sólo como principio activo, sino también como 
excipiente o conservante. La magnitud de las pérdidas humanas y la inuti-
lidad de las soluciones tradicionales indujeron a los concejos —como ya se 
ha expuesto— a contratar médicos, para regular, con su asesoramiento, la 
conducta pública y privada de sus conciudadanos durante la pandemia.10994El 
ejemplo italiano se difundió pronto por los estados vecinos y disfrutó de 
especial aceptación en Alemania, otra área en la que la concurrencia de los 
consistorios con otras estructuras de poder seculares era escasa.

Esta nueva política sanitaria urbana ha quedado reflejada en un conjunto 
de tratados de carácter divulgativo, que proponían soluciones profilácticas 
y terapéuticas sencillas y baratas, que no exigía la intervención directa de 
personal sanitario, al alcance del conjunto de la sociedad. En Cataluña, 
este tipo de literatura está representado por el Regiment de preservació de 
pestilència de Jaume d’Agramont,11095médico y lector de l’Estudi General 

109. William Hardy Mcneill, Plagas y pueblos..., p. 185. 
110. Joan Veny, Regiment de preservació de pestilència” de Jacme d’Agramont (s. xiv), Diputació Provincial 

de Tarragona, Tarragona, 1971. 
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de Lleida.11196Este cualificado profesional de la medicina redactó su tratado 
durante la fase álgida de la pandemia movido no por el afán de notorie-
dad o de lucro, sino por un imperativo cívico, por un deber social.11297Sus 
propuestas, al gozar de gran aceptación en todo el Principado, debieron de 
ser aplicadas en Barcelona. 

La peste bubónica constituía para la generación de médicos universitarios 
de mediados del siglo xiv un reto científico, puesto que se trataba de una 
enfermedad que aparecía súbitamente y provocaba una muerte dolorosa en la 
mayor parte de los infectados,11398para la que se disponía de algunas referen-
cias en el Antiguo Testamento y pocas reflexiones en la literatura patológica 
clásica e islámica, con una etiología poco conocida, cuya gestión no podía 
inspirarse, pues, en experiencias previas recientes. Jaume d’Agramont, en su 
tratado, analiza las diversas causas aducidas por sus antecesores: los cambios 
de las cualidades y la composición del aire, la conjunción de planetas, la 
putrefacción de la tierra, la contaminación de las aguas y de los alimentos, 
y los pecados de los hombres.11499Al no decantarse claramente por ninguna 
de las opciones, sugiere remedios genéricos y específicos.

Para evitar la peste, fuese cual fuese su causa, convenía, según el 
médico ilerdense, comer y beber poco, integrar en la dieta frutas ácidas 
(guindas y granadas) y bebidas agrias (vinagre, agraz y zumo de naranja 
o de limón), y renunciar tanto a la carne de aves acuáticas (fojas, ocas y 
patos) como a los peces viscosos (morenas y anguilas) y sin escamas (del-
fines, cazones y atunes).115100Cuando la pandemia era debida a la corrupción 
del aire, distinguía dos variantes: la generada por un exceso de calor y la 
provocada por una demasía de frío. Proponía como remedios específicos 
el acondicionamiento de la atmósfera, la utilización de vestiduras adecuadas 
y el consumo de dietas adaptadas. Recomendaba consumir manjares fríos 
(pepinos, calabazas, melones, lechugas y verdolagas) y beber vinos de baja 
graduación y bebidas refrescantes (agraz, vinagres y zumo de cítricos), en  
 

111. Que, desde finales de la década de los años treinta, contaba ya con dos cátedras de medicina y 
hacia el que habían empezado a afluir maestros extranjeros, como el inglés Walter de Wrobruge: Luís García 
Ballester, “La medicina en el reinado de Pedro el Ceremonioso”, Pere el Cerimoniós i la seva època, Institució 
Milà i Fontanals-Unidad Estructural de Investigación de Estudios Medievales, Barcelona, 1989, p. 141.

112. No m’a mogut zel d’envega ni d’eniquitat, ans verdadera amor e karitat, car lo tractat aquest es feyt prin-
cipalment a profit del poble e no a instrucció dels metges... E de regiment de preservació pot tothom usar ab aquest present 
tractat sens de metge, sens tot peryll (Joan Veny, Regiment de preservació..., p. 48). 

113. De totes les causes de morir, neguna més trista, més aguda, més cruel que aquesta epidemia (Lluis 
d’Alcanyís, Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, Universitat de València, Valencia, 1999, p. 145).

114. Joan Veny, Regiment de preservació..., p. 55-68.
115. Joan Veny, Regiment de preservació..., p. 76-77 y 81.
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el primer caso, y alimentos cálidos (coles, zanahorias, chirivías y carne de 
cordero o de gallina) y beber vinos de alta graduación (griego, garnacha y 
clarea), en el segundo. Las propuestas dietéticas específicas no concordaban 
plenamente, pues, con las genéricas.

Consecuente con su propósito de poner sus conocimientos al servi-
cio del conjunto de la sociedad, Jaume d’Agramont prioriza, sin embargo 
la prevención del contagio, la profilaxis, el análisis de las condiciones 
ambientales y la dietética, relegando a un segundo plano la curación de 
los ya afectados, la terapéutica y la farmacología. Incluye en el tratado 
un reducido conjunto de medicamentos, destinados exclusivamente a las 
capas privilegiadas; en la composición de los cuales, el azúcar ocupa, sin 
embargo, un lugar secundario. Es probable que las capas sociales altas, en 
Barcelona, no concedieran demasiado atención a estas recomendaciones 
terapéuticas generales y, asesoradas por sus propios médicos, hicieran, du-
rante la pandemia, un uso mucho más abundante y diversificado de los 
fármacos. Los contingentes de azúcar por otra parte, llegarían documenta-
dos a Barcelona durante el primer semestre de 1350, unos quince meses 
después del final de la pandemia, cuando la mayoría de los supervivientes 
ya habrían abandonado los tratamientos genéricos o específicos diseñados 
por los médicos para combatirla. Incluso en el caso que las élites locales 
no circunscribieran su consumo a la mesa, la incidencia de la demanda 
farmacéutica de azúcar en el incremento de las importaciones debió de 
ser, pues, reducido, muy inferior a la de la demanda alimenticia.

El incremento de las importaciones de azúcar durante el bienio de 
1349-1350 parece avenirse bien, pues, con una coyuntural revalorización 
de la gastronomía, con unos planteamientos hedonistas, con un afán de 
gratificación por el pánico provocado por la peste, así como por los sacri-
ficios expiatorios y las renuncias dietéticas impuestos a los supervivientes 
por los clérigos y los médicos, respectivamente. El edulcorante vegetal se 
debió de convertir para los colectivos sociales económicamente solventes 
en un capricho especialmente gratificante, al que consignaron cantidades 
importantes de recursos.





SUCRE I SUCRERS A LA CIUTAT DE MALLORCA 
BAIXMEDIEVAL1

maRia baRceló cReSpí

Introducció

El sucre, un dels aliments que ha esdevingut més habitual en la 
nostra dieta, s’incorporà a la cuina durant l’edat mitjana.2 És cert, que 
era conegut com a fàrmac pels metges de l’Antiguitat i el seu ús es va 
mantenir circumscrit a l’àrea exclusivament mèdica fins ben endavant.

A la península Ibèrica començà a introduir-se amb l’arribada del 
domini musulmà. En opinió de Damien Coulon des del segle x la 
canya de sucre ja es conreava al sud de la península Ibèrica.3 Era un 
producte car i gairebé exòtic al que només hi accedien els privilegiats. 
Altres aliments edulcorants eren la mel, les panses, les figues i els dàtils 
madurs. Aquests presentaven sucre natural, no industrial. El mateix Arnau 
de Vilanova recomanava la mel, en lloc del sucre.

A Barcelona, el sucre entrà a mitjan segle xii. Ho féu abans que 
a Anglaterra, França o Portugal i al mateix temps, més o menys, que a 
les terres lígurs, venecianes i toscanes. Li costà esser assumit per la so-
cietat. En principi s’emprà com a simple a les apotecaries i poc a poc 
les classes privilegiades l’usarien com a edulcorant arraconant la mel a 
les taules més populars. Amb la pesta negra i la gran mortaldat el sucre 
deixà d’arribar i de consumir-se. Després, quan el comerç amb Llevant 

1. Abreviatures emprades: AH, Arxiu Històric; ARM, Arxiu del Regne de Mallorca; EU, Extraordina-
ri de la Universitat; Prot., Protocols; RP, Reial Patrimoni; Su, Suplicacions.

2. A hores d’ara la bibliografia sobre el sucre és important. A tall d’exemple, cal remarcar les actes de 
les Jornades de Menàrguens que recullen treballs recents sobre el tema: Flocel Sabaté (ed.), El sucre en la història. 
Alimentació, quotidianitat i economia, Pagès editors, Lleida, 2013.

3. Damien Coulon, “El comercio catalán del azúcar en el siglo xiv”, Anuario de Estudios Medievales, 
31/2 (Barcelona, 2001), p. 727-756; Adela Fábregas García, Producción y comercio de azúcar en el mundo medi-
terráneo medieval: el ejemplo del reino de Granada, Universidad de Granada, Granada, 2000.
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es reprengué tornaren les partides de sucre. Els mercats on es comprava 
eren Xipre, Rodes i Creta. Probablement es conreava a Síria, Palestina i 
Egipte que s’havia convertit durant el domini fatimí en el principal centre 
productor de sucre de l’Orient Mitjà.4 Més tard, les illes atlàntiques de 
Canàries i Madeira en serien proveïdores.

1. El sucre com a producte comercial: producció de sucre a 
Mallorca

A partir de la segona meitat del Quatre-cents hi ha testimonis do-
cumentals sobre la intenció de produir sucre a Mallorca. El setembre de 
1465 Mateu Sala, Joan Ametler i altres “se sien disposts en fer sementer 
de canyesmels e fer un trapitx de sucre en una llur posessió situada en lo 
terme de aqueixa parròquia [Artà]”. Per tal motiu acudiren al governador 
suplicant la seva ajuda i aquest manà al batle d’Artà fer crida pública pels 
llocs acostumats dient “que alguna persona no gos ni presumesca entrar 
en la dita possessió ni fer dan algun en lo dit sementer de les canyes 
mells directament o indirectament”.5

Cap al 1466, es va formar una societat per posar en funcionament 
un “trapitg” de sucre. La societat estava formada pels mercaders Pere 
Ametller i Francesc Prats, els germans Antoni Verí i Pere Verí que també 
eren mercaders, i Gabriel Verí, que era doctor en lleis. També hi prenia 
part el ciutadà militar Mateu Sala. 

El 15 d’abril de 1466 Francesc Prats, mercader, havia obtingut de 
Joan II en premi dels seus bons serveis, mercè de poder utilitzar les ai-
gües del torrent d’Artà, que discorrien entre la Torre d’en Montsó i la 
possessió de Jeroni d’Orpí, per a l’ús que estimés oportú. Tot fa pensar 
que el dret d’ús de l’aigua del torrent era per poder-la aprofitar com a 
força motriu, com ho feien els molins drapers o fariners. Val a dir que 
un trapig era mogut per força animal o salts d’aigua.

Els integrants de la societat obtingueren una franquesa reial per 
explotar un “trapitg de canyamel”, a Artà, a la possessió de la Torre de 
Canyamel. Tal vegada s’establís el “trapitg” en el molí anomenat La Fi-
guera, adquirit amb el seu dret d’aigua, per alguns dels membres de la 

4. Antoni Riera Melis, “Sucre per a després d’una pesta. Barcelona, 1349-1350”, A l’entorn de la 
Barcelona medieval. Estudis dedicats a la doctora Josefina Mutgé i Vives, Manuel Sánchez Martínez, Ana Gómez 
Rabal, Roser Salicrú i Lluch, Pere Verdés Pijuan (eds.), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Barcelona, 2013, p. 367-385.

5. Antoni Gili Ferrer, Artà en el segle XV, Miramar, Palma, 1983, p. 178.
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societat. Aquest molí que els socis compraren, un molí draper o fariner, 
o bé destinat alternativament a les dues feines, sembla que va ser utilitzat 
per triturar la canyamel, oportunament adaptat. La seva producció estaria 
destinada a proveir de sucre les taules mallorquines d’aquell temps.

Des de Saragossa, el 22 d’agost de 1466, Joan II a súplica dels in-
tegrants de la societat (argumentaven esforç, treball i despesa), els concedí 
(per acabar l’obra i ajuda a la inversió) franquesa per als sis anys vinents 
de la dècima i altres gravàmens sobre la recol·lecció de les canyamels i 
del sucre que s’elaborés en dit trapig. Serien francs de la prestació de-
cimal i altres drets.6

En el mes de novembre de 1466 Jeroni d’Orpí feia venda a Mateu 
Sala i als germans Verí (Gabriel, Antoni i Pere) del rafal de na Conill 
que afrontava amb el molí d’Antoni Janer, amb la síquia del molí i amb 
la Torre del Trepig.7

El 28 de novembre del mateix 1466, Francesc de Pacs i la seva 
esposa Joaneta, Pere Ametler i la seva esposa Simona, mercaders, feien 
venda a Mateu Sala, Gabriel, Antoni i Pere de Verí tots els seus drets 
de les possessions que foren d’Antoni Sanxo i el molí d’en Cassa, rafal 
i vinya i terres d’en Gallard, del rafal i molí que foren d’Antoni Janer 
i de Jeroni d’Orpí i també en el Trepig i canyes o sucres en l’alqueria 
o Torre d’en Monge i el molí d’en Cassa i en els seus termes, fetes i 
plantades, casals i aigües dels molins juntament amb els drets dels mo-
lins, per concessions o privilegis reials i, semblantment, amb els casats i 
totes les coses comprades per la necessitat i exercici del Trepig i per les 
canyes de sucre. Hi entraven també tots els bestiars. El preu de la venda 
fou de 2.750 lliures.

El 1468, Vicenç Gonyalons, de Ciutadella, patró d’una caravel·la 
anomenada Sant Antoni, surta en el moll de la ciutat de Mallorca, venia 
als mercaders Antoni i Pere de Verí una quarta part de l’embarcació, amb 
els seus arreus “ad opus societatis del trapit del cucre”.8

El darrer dia de febrer de 1469, Joan Castelló, de Santa Margalida 
de Muro, es llogava amb Mateu Sala, cavaller, Gabriel de Verí, doctor 
amb lleis, Antoni i Pere de Verí, mercaders, tots ells senyors del “trapit 
del çucre presentis insule”. El dit Castelló es comprometia per 12 lliures i 

6. Eusebio Pascual, “Fabricación de azúcar en Mallorca”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 4 
(Palma, 1891), p. 41-43.

7. Antoni Gili Ferrer, Artà en el segle XV..., p. 178 i 179.
8. ARM, Prot. C-200, f. 263r.
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10 sous, fins al proper mes d’agost “ad opus plantandi, tresplantandi et alia 
servicia faciendum in dicto trapit”. És de destacar que entre els testimonis 
del contracte figurava l’apotecari Jaume Ametler, tal vegada familiar d’un 
dels membres de la societat.9

El 17 d’octubre de 1470 mossèn Mateu Sala, cavaller, llogava durant 
tres anys i tres esplets a Ramon Vivot, Gabriel de Verí, Antoni de Verí 
i Bartomeu Pons, cinc parts d’un conjunt de divuit que pertanyien a 
l’esmentat Sala en “lo trapit, torre, alcharia, rafals, molins, terres, canya-
mels, lenyes, aygües, bestiars, mobles, arreus e altres coses les quals són 
en lo trapit”. A l’arrendament hi entrava el bestiar: 500 ovelles, 2 muls 
i una mula, dos rossins, set egües a més de tres esclaus i una esclava 
negres. Els arrendadors pagarien tots els censals de diners i de forment 
i per cada any a Mateu Sala li entregarien 200 lliures. En el contracte 
es contemplava que “si en lo dit trapix durant lo sit arrendament haurà 
mester fer o enadir rollons, trulls, prempses, calderes o exàrcies o altres 
coses” els arrendadors ho hauran de bestreure i al final de l’arrendament 
Mateu Sala ho refarà. Podran els arrendadors prendre per necessitat de 
les bísties del Trepig de la palla de Sant Jordi tota la que hauran mester 
i en el darrer any de l’arrendament, 

hauran empriu e ús encara que lo temps del dit arrendament sia passat 
del dit trapix e cases de aquell e d eles calderes, aynes e altres coses que 
mester hauran e aximateix aquelles (...) que mester hauran per recoure 
e refinar los sucres e mels e per encritar e truir los dits sucres e mels. 

S’afegia que si hagués de “cessar lo conreu del dit canyamel per 
gran sterilitat o mancament de aygües o multitud de cuch o altre cas 
fortuït”, en tal cas els arrendadors no estaven obligats a pagar la pensió 
de l’any en què el conreu ha acabat en avant.10 Emperò, sembla, que la 
sembra i indústria de canyamel durà poc.

Sabem també que Antoni de Verí, potser el mateix membre de la 
societat del trepig, era conreador o importador de canyamel. El dia 11 
de desembre de 1472, el lloctinent notificava que les parts de canyamel 
d’en Verí, per la inconveniència del temps, havien hagut mal recapte i 
gairebé s’havia perdut la collita. Com que es trobava endeutat, el lloctinent 

 9. ARM, Prot. F-113, f. 171.
10. ARM, Prot. T-808, f. 81r. Repetit al Prot. T-809, ff. 35r-37r.; Antoni Gili Ferrer, Artà en el  

segle XV..., p. 179-180.
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manava que els seus creditors dins tres dies “haien elegit pedre càrrech 
de dar recapte a la dita part de les canyamels”.11

Antoni de Verí i els seus germans Gabriel i Pere, eren reconeguts 
com a senyors (amos) del Trepitg. Així consta en un document del dia 
10 de febrer de 1472 en el qual Joan de Palau i la seva muller Joaneta, 
pagesos, reconeixien deure’ls 8 lliures i 10 sous que els Verí els havien 
deixat l’any anterior pro fahendo et culturando armidinarium (?) vestrum in 
dicto loco del Trepit.12

L’any 1500 la possessió anomenada d’en Montsó i la Torre del Trepitx 
i el molí d’en Cassà eren venuts per Francesc Janer, la seva muller i el 
seu fill a Príam de Villalonga, cavaller. Confrontava amb la possessió de 
Jeroni Orpí, altres i molins. El 1530 l’alqueria i rafals contigus ja eren 
coneguts amb el nom de Canyamel.13

De tota aquesta iniciativa “industrial” ha restat el topònim Canyamel, 
avui en una de les zones turístiques de la costa de Capdepera.

Potser, hi hagué una altre indret de Mallorca on es plantaren canyes 
mels. Del dia 9 de gener de 1467 obra una dada referida a la possessió 
de Canet (municipi d’Esporles) propietat de Francesc Pardo, que diu “Item 
sexanta sàrries de spart obre de Valèntia dins les quals són vingudes lo 
planter de les caxes mells”.14

2. Importació de sucre

La producció local de sucre era insuficient per cobrir les demandes 
de tota l’Illa. Per això s’importava de diverses procedències.

El dimarts dia 8 d’abril de 1404 es publicaren uns Capítols de l’art 
mercantívol acordats entre els jurats i els defenedors de la mercaderia “ab 
consell dels mercaders e altres prohòmens de la Universitat”, en relació a 
gravàmens a imposar sobre mercaderies importades. En un dels capítols se 
senyalava: “Item dàtils, vori, lavor dalcant indi, albohor, sucra de Spanya e 
de semblants havers qui venen de Barbaria pach lo comprador e vanador 
de corradures segons és scrit en lo VI capítol: 1 diner”.15

11. ARM, AH 425, ff. 17v-18r.
12. ARM, Prot. T-809, f. 65r.
13. Antoni Gili Ferrer, Artà en el segle XV..., p. 119-120.
14. ARM, Audiència VI-155, ff. 18-41.
15. ARM, 421, f. 145r.
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El 22 de novembre de 1466 Pere Ballester, apotecari, i Joan Sauch, 
sucrer, reconeixien deure a Miquel Aguiló, mercader, 82 lliures, 6 sous i 
8 diners per quatre quintars i 88 lliures de sucre causa operandi et vendendi 
in botigiis nostris.16

En una carta dels jurats, dirigida al rei, el dia 15 de gener de 1481, 
amb referència a la problemàtica del corsarisme practicat en el mar balear, 
li comunicaven que un castellà de Palos, Joan Gentile, feia pocs dies havia 
atemptat contra una nau veneciana ancorada en el moll de Ciutat. Aquesta 
nau, patronejada pel venecià Salva de Steffani, havia vingut de Sevilla 
carregada de sucres, argents vius i tonyines, entre d’altres mercaderies.17

Com es pot comprovar, entre les mercaderies arribades a la ciutat 
de Mallorca, adesiara hi havia càrregues de sucre. Així, el 17 d’octubre 
de 1481 es comentava que “dos dies ha que stant surt en lo port de 
aquesta vostre ciutat hun balaner de Pedro Vas, portuguès”, es descarre-
garen “trenta-nou caxes de sucre de la Madera” el qual diu el patró era 
de portuguesos i florentins.18

El dia 7 de març, el procurador reial rebia de l’apotecari Salvador 
Tomàs la quantitat de 53 lliures, 18 sous i 10 diners (quantitat que cor-
responia al quint del rei) pel preu de dues càrregues de 50 lliures de 
sucre net de tares les quals, mitjançant corredor, li foren venudes a raó 
de 25 lliures la càrrega. Aquest sucre havia arribat a Mallorca de manera 
certament accidentada, ja que procedia de 78 quintars que, net de tares, 
era de 62 caixes que mossèn Miquel de Busquets, capità de galera, ha-
via pres en les mars de Salou de dues naus portugueses, pretenent que 
l’esmentat sucre pertanyia a enemics del rei. El capità Busquets el portà 
i descarregà a la ciutat de Mallorca on fou entregat al castell reial. Més 
tard seria encantat i venut, adquirint-lo el ja citat apotecari Salvador 
Tomàs. Les caixes valgueren 54 lliures, 3 sous i 4 diners dels quals 2 
sous i 6 diners foren pagats als bastaixos que traginaren el sucre des del 
moll al castell reial i més 2 sous que foren dats al corredor pels seus 
treballs d’encantar i vendre el sucre. Restaren quíties 53 lliures, 10 sous 
i 10 diners.19

Un altre apotecari, Antoni Riera, el 31 de juliol de 1487 reconeixia 
deure a Joan Miquel Joli, ciutadà, 31 lliures 4 sous i 6 diners pel preu 

16. ARM, Prot. P-2.547, f. 22v; Onofre Vaquer Bennàsser, El comerç marítim de Mallorca, 1448-1531, 
El Tall, Palma, 2001, p. 422.

17. ARM, AH 682, ff. 6v-7r.
18. ARM, AH 682, ff. 32r-32v.
19. ARM, RP 3.882, f. 185v. 7 de març de 1485.
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de 3 quintars i 23 lliures de sucre de Madeira. El 27 d’agost del mateix 
any Baltasar Bogira, forner, li devia a Joan Miquel Joli, ciutadà, 28 lliures 
per una càrrega de sucre de Madeira.20

Els collidors del dret del victigal de la mercaderia el dimecres 27 
d’octubre de 1490 donaven fe als jurats que Bernat Arnau, patró de barca, 
a efectes d’obtenir els avantatges del guiatge de vitualles, havia descarregat 
distintes mercaderies i, entre elles, blats, espícies i sucre.21

A l’inventari de Gregori Burgues, procurador reial, escripturat el 
1504 s’esmenta “un pa de sucre de Valènsia”.22

Mossèn Bartomeu de Pacs, rebedor del dret del victigal de la mer-
caderia. El 24 de gener certificava que el portuguès Gonsaldo Bareto, 

capità de dues calaneres are de present surtes en lo port de dita Ciutat deu 
caxes de sucre de la Madera lo qual sucre entén e vol haver descarregar 
en la predita ciutat per alegrar-se del guaitge de vitualles atorgat en lo 
present regne per los gloriosos reys de indelible memòria.23

El 18 de febrer de 1505 Joan Anglada, mercader i factor d’Alon-
so Sanxis, tresorer del rei, rebia 13 caixes de sucre d’una caravel·la de 
Portugal.24

El dimarts 23 de desembre de 1507, Pau Nicolau, receptor del 
victigal de la mercaderia de la ciutat de Mallorca, informava que el di-
lluns dia 20 del mateix mes arribà en el port de la ciutat de Mallorca 
el patró Joan Batista de Caretto en el seu vaixell carregat de distintes 
mercaderies alimentícies (tonyines, merlusses, nous, avellanes...), entre les 
quals hi figura el sucre. Per tot plegat, el patró sol·licitava alegrar-se del 
guiatge de vitualles.25

En una relació de mercaderies (extretes d’una manual de mercaderia 
de Gaspar Muntaiany de Barcelona) que s’importaven i exportaven de 
Mallorca entre els anys 1480-1490 consta que de València arribava sucre 
a Mallorca.26 Entre el que eixia de Barcelona per a Mallorca hi havia:

sucre de Canària e de la Madera és bo per Malorca per Levant, lo de 
la Madera és més blanch, és ver que lo de Canària és més fort, és més 

20. Onofre Vaquer Bennàsser, El comerç marítim..., p. 422.
21. ARM, EU 19, f. 33v.
22. ARM, Prot. M-612, f. 175r.
23. ARM, EU 24, f. 64v.
24. ARM, Prot. F-151, f. 22r; Onofre Vaquer Bennàsser, El comerç marítim..., p. 422.
25. ARM, EU 25, f. 237v.
26. Onofre Vaquer Bennàsser, El comerç marítim..., p. 449 i 450.
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per cinportarce que nos desfà e satisfà per anar luny és mester cien los 
dos blanchs e que aia ben preparat, coneixe que cia ben porgat que los 
pans cien leuges he no feixuchs, car lo ques feixuch té la mel en lo cos 
e no és ben porgat, està umit tirant [...].

El 1577 s’importava sucre de Sicília.27

3. Redistribució per part de mercaders mallorquins

El 24 d’abril de 1432 Pere Mosquer, mercader gironí, assegurava a 
Lluís i Gabriel Benviure, mercaders de Mallorca, a través del mercader 
barceloní Gaspar Cardona, 50 lliures mallorquines sobre quaranta quatre 
bótes de vi de malvasia carregades a Gandia en la nau d’Antoni Olo-
erga de Palamós, i sobre sucre, espícies, cotó, sofre i altres mercaderies 
carregades a Siracusa per vendre a Alexandria.28

Ponç des Laners, mercader mallorquí, el 29 de desembre de 1450 
assegurava a Babilano Catani, mercader genovès, 100 lliures sobre sis caixes 
de sucre i altres mercaderies, per transportar des de la ciutat de Mallorca 
a Barcelona, amb la nau del també mercader Ramon Vidal.29

El dia 9 d’octubre de 1462 el rei manava li fossin tramesos en el 
primer passatge, per a servei de la cort, 200 formatges, 25 parells de 
capons, 4 gerres d’oli, 10 lliures de canyella, 20 lliures de pebre, 2 lliu-
res de girofle, 4 lliures de gingebre, 4 gerres d’olives i 1 rova de sucre. 
En no trobar capons li compraren gallines. Per tot plegat, la procuració 
reial pagà 153 lliures, 8 sous i 11 diners. En aquesta quantitat també es 
comprenien medicines en cas de no haver-les comprades a València. Pel 
que fa al sucre, el compraren a Gabriel Jaume i Pere Abrines, espiciers. 
El document indica “per lo preu de una rova e VIII unces de sucra a 
rahó de XV sous la lliura: X lliures, V sous i IIII diners”.30

Les assegurances del notari Bernat Castell dels anys 1465-68 per un 
total de 43.419 lliures es distribuiren així: teles, oli, pebre, sal d’Eivissa, 

27. Onofre Vaquer Bennàsser, El comerç marítim..., p. 144.
28. Ramon Rosselló Vaquer, Relacions entre Sant Feliu de Guíxols i Mallorca. Segles XIII-XVI, sense 

editorial, Felanitx, 1997, p. 26.
29. Onofre Vaquer Bennàsser, “Navegació i comerç a Mallorca. Segle xv, segona meitat”, Fontes 

Rerum Balearium, 6 (Palma, 1990), p. 111.
30. ARM, RP 3.566, ff. 78r-78v.
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sucre, baladí, formatge, canyella, altres espècies. De sucre eren 831 lliures, 
1’91% del total.31

El 1524 entre les mercaderies assegurades només hi havia tres con-
tractes referits al sucre per valor de 100 lliures i amb un percentatge del 
0’4 %. Mentre les teles eren 397 contractes, 14.928’2 lliures i un 60 %.32

4. Els sucrers

Els sucrers formaven part del mateix gremi juntament amb candelers, 
espiciers i droguers. Els apotecaris també hi estaven integrats però el 4 
de juliol de 1579 aconseguiren formar gremi propi. El gremi tenia per 
advocació La Purificació (La Candelera) la festa de la qual se celebra el 2 
de febrer. Tenia la seu a l’església del convent del Carme i hi celebraven 
les seves reunions.33

A les botigues on es venien sucre, confits i dolços de la mateixa 
manera es despatxaven productes com canyella, nous moscades, vermelló, 
argent viu, alum, trementina, etc.

Entre els sucrers mallorquins més destacats de la tardor medieval, 
s’han d’esmentar Rafel Buades, Pau Brondo, Pere Cantí, Galceran Case-
lles (d’origen valencià afincat a Mallorca), Jaume Castellar, Perot Galvany, 
Baptista Garcia, Pere Gilabert, Jaume Planes, Joan Rull, Joan Satries, Joanot 
Valentí, Joan Valletrera i altres.

També es troben sucrers de fora documentats a Mallorca: Jaume 
Guitard de València, Francesc Aragonès de València o Narcís Quintana 
de Barcelona.

5. El sucre a les apotecaries. Estreta relació entre sucrers i 
apotecaris 

Es demostra la relació de la comercialització d’aquest producte ali-
mentari amb el món de la farmàcia.34 Aquesta relació apareix apuntada ja 
en el testimoniatge de l’apotecari Ametler en un contracte de la societat 

31. Onofre Vaquer Bennàsser, “Importacions i exportacions alimentàries del Regne de Mallorca a la 
segona meitat del segle XV”, XIV Jornades d’Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes 
alimentaris (segles v-xviii), Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 1996, p.182.

32. Onofre Vaquer Bennàsser, El comerç marítim..., p. 133.
33. Bartolomé Quetglas Gayá, Los gremios de Mallorca. Siglos xiii al xix, Alcover, Palma, 1980, p. 99-

102.
34. Maria Barceló Crespí, Antoni Contreras Mas, “Farmàcia i alimentació. L’exemple del sucre a la 

Mallorca baixmedieval”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 50 (Palma, 1994), p. 199-218.
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del trapig de sucre i en la seva presumible relació familiar amb un dels 
socis del mateix. Un exemple de l’estreta relació entre apotecaris i sucrers 
a nivell social, el tenim en el nomenament del sucrer Pere Gilabert com 
a curador del fill de l’apotecari Joan Aguiló, quan aquest darrer morí.

Els apotecaris gaudien de més nom que els sucrers i, el més segur, 
de més prestigi social i de més riquesa. Així, els sucrers paguen més poc 
a les Talles. D’altra banda, no hem trobat cap sucrer que representés a 
l’estament menestral entre els jurats del Gran i General Consell. Mentre 
que els apotecaris sí. A tall d’exemple, l’apotecari Joan Aguiló fou jurat 
el 1490, 1502 i 1505.

Als inventaris post mortem d’apotecaries mallorquines de finals del 
Quatre-cents i principis de la següent centúria35 el sucre apareix com 
a simple, és a dir com a producte en estat natural, i modificat, formant 
part de preparacions dolces o medicamentoses:

—Apotecaria de Berenguer de Camps (1349)
. “tres libras cocconati [cottonati ?] succaris ad decem octo solidos”.

—Apotecaria d’Esteve de Palau (1412)
. una “capsa pintade dins la qual ha entorn mija lliura de pols de 
sucre”.36

—Apotecaria de Pere Mora (1473)
. “una onza e mitga de sucre candi”.
. “sinch lliures de sucra de mixtures”.
. “tres lliures de sucre blanch de dues cuites”.

—Apotecaria de Jaume Ametler (1483)
. “dos caxons lo hun de sucre l’altre de andiana ab ses destraletes 
[5 sous]”.
. “un quintar de sucre ço és pols e huns quants pans [7 lliures]”.
. “una caxa de mels de cucre [4 lliures]”.

35. Una mostra de les apotecaries estudiades: Berenguer de Camps. ARM, Prot. P-138, 29v-39r; 
Antoni Jaume. ARM, Prot. M-235, 329v-330r; Gabriel Jaume. ARM, Prot. M-236, f. 329v-330r; Bartomeu 
Claret. ARM, Prot. M-190, ff. 84-97v; Pere Mora. ARM, Prot. A-143, ff. 6r-9r (l’apotecaria és a Pollença); 
Jaume Ametler. ARM, Prot. B-108, ff. 39v-45r (es tracta de l’encant dels béns inventariats); Joan Aguiló. ARM,  
Prot. P-450, ff. 151r-176r (a l’inventari segueix l’encant entre els folis 178r-187v); Esteve de Palau. ARM, 
Prot. V-12, f. 91r; Babtista Rutlan. ARM, Prot. T-497, ff. 20r-51v; Cristòfol Companyó. ARM, Prot. N-28,  
ff. 19r-31r; Joanot Vaquer. ARM, Prot. M-878, ff. 420r-424r.

36. ARM, Prot. V-12, f. 91r.
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—Apotecaria de Joan Aguiló (1506)
. “V lliures, II onzes sucre candi [1 lliura, 5 sous, 10 diners]”.
. “vuyt pans de sucre fi pesaren nets XI lliures VI onses”.

—Apotecaria de Babtista Rutlan (1506)
. “dues lliures de sucra”.
. “dues unces e mitga de sucre rosat”.
. “cuatre lliures e mitja de sucre de la Madera”.
. “sobre una post XIV pans de sucre”.
. “sinch pans de sucre fi valencià”.

—Apotecaria de Cristòfol Companyó (1512)37

. dos “pans de sucre de la Medere e trossos que pesan vint-y-set 
lliures ab los pepés”.
. tres capses de “carn de codony de sucre que pesan quatre liures, 
nou unses encamerat”.
. una “altre capse vermella en què havia un tros de sucre qui pessa 
IIII lliures, X unces”.
. “une altre pot o salsera en què havia carebassat e citronat de sucre 
exeropat. Pessa encamerat XX lliures”.
. “onse pans y un tros de sucre de dos cytes que pesa ab los papés 
XVIII lliures, nou unces”.
. “un carretell en què havia pols de sucre que pesava encamerat 
XXXIII lliures”.
. “una capsa de sucre rosat, pesa VIII unces encamerades”.
. “hun caxó de sucre candi, pesa encamerat XI lliures y mija”.

El sucre com a aliment també era present a les apotecaries en di-
verses confeccions dolces més pròpies d’una pastisseria o d’una confiteria 
actuals. Si el sucre comença a utilitzar-se com a medicament, el seu lloc 
apropiat inicialment era una apotecaria. Encara que es venguessin a les 
apotecaries no eren pròpiament productes farmacèutics.38

37. ARM, Prot. N-28, ff. 19-31.
38. A tall d’exemple, l’any 1424 el priorat de Sant Vicenç de la Roqueta, ran de València però depe-

nent de Poblet, despengué 50 sous i 4 diners pels “torons e les neules e la clareya de Nadal e de totes festes” 
comprats a un apotecari. Maria Teresa Ferrer i Mallol, “Figues, panses, fruita seca i torrons”, xiv Jornades 
d’Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes alimentaris (segles v-xviii), Institut d’Estudis 
Baleàrics, Palma, 1996, p. 203.
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La majoria d’aquests productes s’elaboraven amb sucre o mel, de 
forma indistinta.

—Apotecaria de Pere Mora (1473)
. “confit d’en Cases”.
. “conserva de blugosa”.
. “conserva de roses”.

—Apotecaria de Jaume Ametler (1483)
. “hun caxó en què ha codonyat”.
. “una alfàbia de sitronat”.
. “una alfàbia petita ab conserva de poncir”.
. “hun caxó en què ha codonyat”.
. “una capsa de carn de codony de sucre”.

—Apotecaria de Joan Aguiló (1506)
. “confit d’en Cases”.
. “conserva violada”.
. “conserva blugosa”.
. “conserva rosada”.
. “conserva borrages”.
. “conserva de cintas (?)”.
. “conserva de sticados”.
. “altre partida de conserva rosada”.
. “codonyat”.
. “carabassat de sucre”.

—Apotecaria de Babtista Rutlan (1507)
. “conserva de serves”.
. “batalafuga cuberte de sucra”.
. “lavor de capseta cuberta de sucra”.
. “adraga cuberta de sucra”.
. “finols dols cubert de sucre”.
. “celiandre cubert de sucre”.
. “conserva de flor de taronger”.
. “conserva rosada vella”.
. “conserva rosada resent”.
. “conserva de lengua bovina”.
. “conserva de bocatjens”.
. “conserva de nenúfars”.
. “conserva violada”.
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. “conserva valsia”.

. “tres unces de confit d’en Cases”.

. “confit de ventrel”.

. “un cànter mig de peres confites”.

. “sis lliures de confit d’en Cases”.

. “conserva de tomaní”.

. “conserva de puncir”.

. “alqueremilla cubert de sucre”.

. “conserva violada”.

. “conserva rosada de sucre”.

. “conserva de romaní”.

. “ponsirat rallat”.

. “coranta lliures de codonyat”.

—Apotecaria de Cristòfol Companyó (1512)
. “hun cànter ab codonyat”.
. “una dotzena y pots de vidra de tenir confits”.
. “hun cànter ab limon confits”.
. “hun cànter mig de peres confits”.

És també en aquests inventaris on s’esmenten estris que s’empraven 
per a la confecció dels diversos medicaments i dolços en què hi entrava 
el sucre així com els contenidors per guardar-los.

—Apotecaria d’Antoni Jaume (1456)
. “sis confiteres”.
. “una spalla de traure mell”.
. “hun marbre codrat gros de buydar sucre”.
. “dos caxons de tenir sucre e andiana e dues alfàbies per conserves”.
. “una archa de neules gran”.

—Apotecaria de Gabriel Jaume (1457)
. “sis confiteres”.
. “una spalla de traura mell”.
. “hun marbre codrat gros de buydar sucre e fer empastres”.
. “dos caxons de tenir sucre”.
. “una archa de neules gran”.

—Apotecaria de Pere Mora (1473)
. “hun paroll meys de ansas de fer torrons”.
. “hun parolet amb dues anses de fer letovaris”.
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—Apotecari de Jaume Ametler (1483)
. “dos caxons lo hun de sucre l’altre de andiana ab ses destraletes 
per cinch sous”.
. “en lo terç perestatge del spots de conserves e lavors tot per dues 
lliures e dos diners”.
. “el primer perestatge de les ampolles dels exarops e aygües tot 
per dues lliures e quinze sous”.
. “lo segon perestatge de les ampolles dels axarops per cinch lliures 
e set sols”.
. “onze pots trencats, sis confiteres trenquades tot per deu sols”.
. “huns neulés per fer neules de sucre stimat per deu lliures”.

—Apotecaria de Joan Aguiló (1506)
. “sis confiteres per sis dous”.
. “VIII dotzenes de marsés per tenir axerops e aygües”.

—Apotecaria de Babtista Rutlan (1507)
. “un caxó de tenir sucre”.
. “una post de fer lletovaris”.
. “uns naulés per a fer neules de sucre”.
. “una post per tenir codonyat”.
. “tres alfàbies a un requó de dit passetjador per a tenir composta 
buydes”.
. “dos perollols xichs per fer letovaris penjen en dit penestatje”.
. “tres manadors de fust vels per a manar torrons”.
. “dues dueres de lautó per saunar axerops”.
. “dos pots de terre grans per metre axerops”.
. “dues alburines de tenir confitures buydes”.
. “un trapant de ferro per tenir lo collador de colar sucre”.
. “un molí de molre les lavós de la composta sobre dit banch”.
. “sis alfàbies de tenir conserves”.
. “una caxa de tenir sucra en què hi ha coranta lliures de codonyat”.
. “tres confiteres rompudes e set cubertes en què hi ha una rompuda”.
. “una capsa de tenir sucre”.
. “una caxa de tenir sucre”.
. “una caxa gran de tenir sucre”.

—Apotecaria de Cristòfol Companyó (1512)
. “hun aixó de tenir confits vell, pintat”. 
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. “sinch confiteres obrades de terra”.

. “hun paper ab enserats de li ab hun (...) de colar sucre”.

. “hun paroll gran, redó, de fer confits”.

. “dos manadors de torrons de fust”.

. “una capsa de aram per adovar sucre”.

. “hun (...) de colar sucre”.

. “una caxa vella de tenir sucre”.

—Apotecaria de Joanot Vaquer (1552)
. “un taulell de ciprés de splenar sucre ab sos petge”.
. “dos banchs de fer confits ab sos petges”.
. “un perol de aram gran redó per fer confits”.
. “dos perollets de coure sucre pochs”.
. “dos neulés de fer neules”.
. “una alfàbia de terra de tenir torrons”.

El sucre com a medicament és present a moltes medicines i, tal 
vegada, destaca en els xarops: sucre bullint amb aigua fins que espesseix 
més sucs de fruites o de flors. Els molts xarops i altres medicines que 
s’empraven a l’època tractada no sempre porten la paraula sucre en el 
nom. Alguns sí. A l’apotecaria de Babtista Rutlan, per exemple, hi havia:

. “axerop de donzell de sucra”.

. “axerop de scorxa de poncir de sucra”.

. “axerop mestrual de sucra”.

. “miva (?) de sucra”.

. “axerop de such de roses de sucra”.

. “axerop de valsia de sucra”.

. “axerop de lengua bovina compost de sucra”.

. “axerop de roses seques de sucre”.

. “axerop de cascays de sucre”.

. “axerop de acorna de sucre”.

. “scorxa de puncir compost lo axerop de sucra”.

A l’inventari de l’apotecari Bartomeu Claret (1463) apareix poc 
sucre i molta mel.39 A la casa i botiga tenia:

39. Maria Barceló Crespí, “Terminologia i ús dels atuells ceràmics a les apotecaries mallorquines 
medievals”, xv Jornades d’Estudis Històrics Locals. Transferències i comerç de ceràmica a l’Europa mediterrània (segles xiv-
xvii), Guillem Rosselló Bordoy (ed.), Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 1997, p. 437-453.
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. un alfàbia “plena de scorxa de punsir de sucre de pes de vuytanta lliures”.

. quaranta una gerres “entre grans e poques blanques e envernissades 
en les quals ha alguns axarops de sucres e en altres confits de mel 
per fer composta”.
. un pot blanc “en què ha entorn una lliura e mitge de carabassat 
de sucre”.
. un alfàbia amb “hun poch de mel”.
. una gerra “plena de précechs confits ab mel”.
. una alfabieta “dins la qual ha una pocha de mel vella”.
. una alfàbia “petita en la qual ha entorn hun quintar de sitronat 
ab mel”.
. una alfàbia “envernissada en la qual ha entorn dos quintars de 
peres confites ab mel”.
. una alfàbia “envernissada en la qual ha entorn dos quintars de 
sireres ab mel”.
. una alfàbia “en la qual ha entorn hun quintar de pastanagues 
confites ab mel”.
. una alfàbia “envernissada en la qual ha entorn hun quintar e mig 
de carabassat confit ab mel”.
. una alfàbia “plena de pastanagues confites ab mel”.
. una alfàbia “plena de sitronat ab mel de pes de dos quintars”.
. una alfabieta “envernissada ab sitronat de mel entorn hun quintar”.
. cent gerres e cante[r]s “per tenir mel”.
. una gerra oliera “amb entorn hun quintar de mel grossa”.
. sis cànters de “mel en què ha tres plens e dos de solatges”.

En la botiga de la mel fora de l’alberg guardava:
. trenta quatre cànters de mel “entre buyts, migs e plens”.

I, a l’apotecaria de Cristòfol Companyó (1512) es troba:
. “dos cànters que eran mitx de mel que pesan encamerats vuytante 
liures ab los tests”.
. “un cànter ab què havia un poch de mell que pesa ab lo test 
XXXXII lliures”.
. “una caduffa verda de terra ab que ha dues liures de mell”.
. “una ampolla de mel rossada, pesa II lliures II unces encamerades”.
. “una altre ampolla de mel rosat. Pesa encamerat VI lliures y mitja”.
. “una ampolla de mel rosat. Pesa encamerat IIII lliures y mitja”.
. “hun cànter de mell. Pesa encamerat XXXIII lliures”.
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Endemés, a l’inventari de Bartomeu Claret també hi havia altres 
referències a dolços:40

. “deu pots de terra pintats mitgensers ab diversos confits”.

. “onze confiteres ab lurs cubertores de obre de Màlicha per tenir 
confits e per vaxells”.
. “una taula per stendre confits”.
. “devall lo dit taulell de la botiga, una salsera verda en la qual ha 
entorn tres lliures de torrons”.
. “un altre pot gran de vidre en lo qual ha entorn quatre lliures 
de confits de sucre”.
. “hun caxó ple de codonyat on ha entorn hun quorter e mig”.
. “hun altre caxonet en què ha entorn sexanta lliures de codonyat 
vell”.
. “quatre alfàbies la una gran e tres poquetes per tenir composta en 
la una de les quals ha entorn dos quintars de pastanagues per com-
posta, en una altra poqueta entorn hu quintar de composta ja feta”.
. “un parol pla per enredonir confits de sucre trenchat”.
. “dos neulés, dos de sucre e dos de pasta”.
. “tres gerres verdes ab duas anses, la una plena de préssechs cnfits 
ab mel i l’altre mitge de nous confites e l’altra buyda”.
. “una capsa gran redona pintada en què ha entorn vuyt lliures de 
saliandra enredonit de sucre”.
. “en l’altre caxa sis-sentes neules de pasta”.
. “hun altre artibanch de duas caxes ab lurs panys e claus les quals 
se tanquen apart dintre en la una de les quals atrobí setze capses 
de carn de codony de sucre”.
. “en l’altre caxó entorn sis-sentes neules de pasta”.
. “dos basines de aram per coure marzapans”.
. “una cullera d’en Johanot Albertí diu sta penyora per quatre lliures 
de confits de sucre”.

El 1474, Beatriu de Pinós, dona destacada en el seu moment en 
especial per la deixa testamentària en favor de la fundació d’unes escoles 
lul·lianes, passava comptes amb un apotecari de nom desconegut. Entre 
les compres que la dona li havia fet hi havia sucre i productes dolços:41

40. Maria J. Sanpietro i Solanes, “Una aportació farmacèutica mallorquina: la Confectió infantium o 
Confit d’en Cases”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 54 (Palma, 1998), p. 69-70.

41. Estanislau de Kotska Aguiló, “Un compta del apothecari (1474)”, Bolletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana, 3 (Palma, 1889), p. 23-24.
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“Item per V liures e mige torrons blanchs, IIII sous VI diners”.
“Item per VI liures sucre de una cuyta a raó de II sous la liura, 
XII sous”.
“Item per C neules de sucra, III sous”.
“Item per V liures torrons picats a raó de 1 sous la liura, munta 
V sous”.
“Item per tres liures arròs e per III liures torrons blanchs, III sous 
VI diners”.
“Item per I onsa sucre rosat e I liura aygua cuyt, I sous IIII diners”.
“Item per I liure sucra de mestures e I onsa clavells, IIII sous III 
diners”.
“Item per I liura sucra fi e I liura trementina de rel, VII sous VI 
diners”.

6. El sucre en la pastisseria i rebosteria

El dia 27 d’abril de 1426 Huc d’Olms, lloctinent, enviava una 
missiva al batle de Muro i li comunicava que Guillem Ramon, espicier 
i ciutadà de Mallorca, reclamava a mossèn Joan Albertí, cavaller, que de 
dos anys ençà li devia 18 lliures i 12 sous pel preu de diverses espícies, 
sucres i altres coses “per obs del covit fet” el dia que es casà. Manava 
que el deute fos satisfet en el termini de tres dies.42

A l’inventari de Bernat Serra, redactat el 19 d’octubre de 1453, 
s’esmenta que tenia “hun taulell vell ab tres solseres (sic) ab alguns pochs 
de confits”.43

Un document referit a les ordenances del bordell de 1479 remarca 
que és permès als hostalers del bordell que “ells sia lícit poder en llurs 
hostals tenir taulell per riffar e altrement jogar torrons, arcalets, casques e 
totes altres coses de menjar e de beure tensolament sens incorriment de 
alguna pena”.44 La casca era una espècies de coca circular foradada en el 
centre, feta de pasta ensucrada i untada d’ou, segons explica el Diccionari-
Català-Valencià-Balear.45 Val a dir que les casques han tingut una llarga 

42. ARM, AH 107, ff. 93r-93v.
43. ARM, Prot. C-109, f. 152r.
44. ARM, AH 425, f. 120r.
45. Antoni M. Alcover, Francesc de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear, editorial Moll, Palma de 

Mallorca, 1988, vol. 3, p. 15.
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pervivència en la rebosteria mallorquina. En el segle xviii encara se’n 
feien al monestir de Santa Magdalena de monges canoneses agustines.46

Per evitar abusos en les noces, el primer dia d’agost de 1495 els 
jurats acordaren el següent: 

en les sposalles e en los festes que·s fan per les núpcies se acustumen fer 
moltes excessives e inmoderades despeses de confit. Per ço statuexen e 
ordenen per remoure los dits abusos que, en les sponsalles que d’ací avant 
se faran en lo present regne, per los cavallers, gentills homes e ciutadans 
ço és quant lo sposat entrerà a veure la novia no·s pusquen donar més 
avant de quatre bassines de confits e quan lo ajust dels homes e de les 
dones ajustats serà en casa de la novia se puguen llavors donar fins a vuyt 
bassines exceptat que no hi hage en les dites bassines confits de mollos 
Los del stament mercantil puguen donar a la entrada del dit noví dues 
bassines e en los dits ajusts quatre bassines. Los manestrals e pagesos puguen 
donar una bassina en la dita entrada del dit noví e duas bassinas fent-se 
los dits ajusts. En les cases emperò dels sposats no si do neguna manera 
de collació de confits. E si en les núpcies volran los damunt dits donar 
confits ho puxen fer servant lo dit nombre de bassines cascun stament. E 
qui lo contrari farà incorrerà la dita pena.47

El lloctinent, Miquel de Gurrea, el dia 21 d’agost de 1516 ordenava 
que cap persona gosés fer fleca ni bescuit ni casques ni altra cosa per 
vendre que fos de fleca sinó només aquells que eren mestres en l’ofici. 
De fet ja ho contemplaven els capítols de la confraria dels forners del 
1424.48 

El dimecres 6 de juliol de 1502 Rafel Nadal, sucrer, i la seva muller 
Antonia, reconeixien deure a Lluís de la Cavalleria, donzell, 15 lliures 
pel preu d’haver-li comprat mediam carricam de sucra a raó de 30 lliures 
la càrrega. Dit sucre volumus causi operandi in domo nostre.49

Del sucrer Joanot Vaquer (1552) es coneixen alguns estris de la 
seva botiga. Així:

un taulell de cipris de splenar sucre ab sos petges, dos banchs de fer 
confits ab sos petges, un perol de aram gran redó per fer confits, dos 

46. Carme Simó, Diari de Joaquim Fiol i Estada. Mallorca, 1782-1788, Palma Distribucions, Palma, 
2014, p. 326.

47. ARM, Su. 42, f. 147r i ARM, EU 20, f. 301r.
48. ARM, AH 426, ff. 131r-131v.
49. ARM, Prot. S-884, f. 68r
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perollets de coure sucre pochs, dos neulés de fer neules, una alfàbia de 
terra de tenir torrons.50

7. El sucre en la vida quotidiana

Molt rarament trobem sucre a les cases tot revisant els inventaris post 
mortem. Sí, en algunes ocasions, es constata la presència de mel, gairebé 
sempre guardada en càntirs.

Això no obstant, sí que es poden adduir alguns exemples:

. Inventari de Lorengo de Marí, cavaller (31 de maig de 1482): 
dins una caixa d’un artibanc es guardaven “quatre pots de tenir 
cunfits buyts”.51

. Inventari de béns d’Agnès de Pacs (17 d’abril de 1485): en el 
menjador, hi havia “huna capsa quadrada dins la qual ha dues cap-
setes en què ha algun poch de carn de codony”.52

. Inventari de béns de Salvador Sureda, cavaller (1 de desembre de 
1495): es relaciona a la cuina “una parola de aram per fer confits” 
i en “la caxa del strado qui sta al peu del dit llit lo qual strado és 
sol de una caxa atrobí les coses següents ço és tres capses blanchas 
redonas en què havia hun poc de confit, i una salsera en què havia 
codonyat”.53

. Inventari de béns de Joan Massanet, mercader (18 agost 1496): a la 
cambra on jeia el difunt, dins una caixa, hi havia mig pa de sucre.54

. Inventari de Gregori Burgues, procurador reial (1504): un pa de 
sucre de València.55

. Inventari de Ramon Gual, ciutadà (29 maig 1504): en la sala es 
guardava “mig pa de sucre”.56

. Inventari de béns de Joan Aguiló, apotecari (30 setembre 1506): 
a la rebotiga hi havia una caixa de sucre buida i sense coberta; a 
l’estudi, al replà de l’escala, d’una altra casa que estava a la placeta de 

50. ARM, Prot. M-878, ff. 420r-424r.
51. ARM, Prot. C-174, f. 275r.
52. ARM, Prot. A-76, f. 449v.
53. ARM, Prot. P-451, f. 98v i f. 106r.
54. ARM, Prot. M-490, f. 29v.
55. ARM, Prot. M-612, f. 175r.
56. ARM, Prot. T-858, f. 193r.
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mícer Malferit, hi havia una caixa de portar sucre; en el menjador 
hi havia una caixa de palmer de sucre buida; en l’altra cambra, hi 
havia una caixa de palmer de sucre.57

. Inventari d’Àngel Xocis, genovès (5 de novembre de 1505): a la 
sala, tenia una caixa de tenir sucre.58

. Inventari de mossèn Melcion Tomàs, donzell (9 d’agost de 1509): 
dins un cofre de Nàpols a la sala nova de l’alberg hi havia un 
sarrió amb nous, avellanes, mig pa de sucre, tres pans de sucre 
poquets, etc.59

Apèndix documental

1488, abril, 28
Pau Brondo, sucrer, compra a Bartomeu Castellar, mercader, els béns 

i objectes de la botiga del seu pare Jaume Castellar, sucrer. Bartomeu 
està autoritzat per a la venda pel seu pare en un document escripturat 
a la ciutat de Nàpols el 27 d’octubre de 1487 davant el notari Marc 
Antoni de Carpani.

ARM, Prot. P-432, ff. 65r-66r. Document repetit a ARM, Prot. 
P-383, ff. 101v-103r.

Die lune XXVIII mensis aprilis anno a Nativitate Domini 
MCCCCLXXXVIII.

Ego Paulus Brondo sucrerius civitatis Maioricarum habitator gratis 
confiteor me debere vobis Bartholomeo Castellar mercatori panni filio et 
procuratori venerabilis Jacobi Castellar sucrerii a presenti regno absentis 
centum quinque libras et septem solidos monete Maioricarum precio 
(...) a vobis emi et habui cum gratia et facultate recuperandi prout infra 
dicetur res et bona que sequutur existentes et existencia in botigia et 
domibus dicti patris vestri.

Primo XXIIII caxons tots per tres liures.
Item tots los pots de vidre que són XXXII peças per quatre liures 

IIII sous.

57. ARM, Prot. P-450, ff. 157v, 158v i 159.
58. ARM, Prot. T-497, f. 2v.
59. ARM, Prot. T-859, f.168r.
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Item totes les capses blanchas que són XII dotzenas per una lliura 
X sous.

Item sis capses vermelles per XII sous.
Item vuyt capses petites per vuyt sous.
Item dues toduneres e tres burnies blaves per vint sous.
Item tots los pesos per una liure e deu sous.
Item totes les balances per trenta dos sous.
Item les lances que són tres y banc per IIII sous.
Item les ampolles del julep (?) per IIII sous.
Item per les quatre caxes vint sous.
Item per lo carabassat clar mitge gerra X sous.
Item per tota la lenya qui és en casa II lliures X sous. Són sin-

quanta quintars.
Item per tota la aygo ros ab los barrals que són dos és l’aygo ros 

XXV lliures per una lliura X sous.
Item per lo saliandre en gra sis almuts sinch sous.
Item la taula ab sos petges X sous.
Item lo poal vint sous.
Item per tres parols y una conca que ha pessat LXXX lliures a 

rahó de tres sous la liura val XI lliures V sous compreses set pesses entre 
bromadores e romanyoles.

Item dues bacinetes xiquetes VIII sous.
Item hun parol de fer comenses (?) per III lliures XVIII sous qui 

pesa XXVI lliures.
Item lo morter II lliures.
Item tot lo sucre e comenses que és en casa pesa hun quintar e 

les XVIIII lliures per XV lliures XV sous.
Item per tres pans sucre fi XII sous VI diners.
Item per una lliura II onces sucre candi per IIII sous.
Item per VIIII lliures (...) VIIII sous.
Item per tota la conserva que són dos pots per vint e sinch sous.
Item per LXVI lliures sitronat a raó de tres sous la liure VIIII 

lliures XVIII sous.
Item per VIIII lliures tres onces peras una lliura XII sous
Item XXV lliures axerob de sucre per VII lliures X sous.
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Item per VI burnies buydes per una lliura V sous.
Item hun pot de exerob de sucre peze XV lliures dins una burnia 

per vint e dos sous.
Item deu lliures scorxa per II lliures.
Item lo artibanch de la cambre per XVI sous.
Item per lo qui és en la cambre d’en Marrtí per II lliures X sous.
Item per lo qui és a la cuyna ço és furniment de cuyna per IIII lliures.
Item per la caxa sinch sous.
Item per les peres que són XL per trenta sinch sous.
Item vuyt burnies per vint e sinch sous.
Item XIIII lliures de carabassat per I lliura XII sous VI diners.
Item lo taulell III lliures.
Item hun perol petit per XVII sous.
Item lo amello que són X lliures per X sous.
Item lo gruell per VI sous.
Item per Vi lliures de citronat de arange XV sous.
Item per LXX lliures de confits VII lliures.
Quare rerum precia summam (...) centum quinque librarum septem 

solidorum. Unde renuncio expresse etc. Promitto dictas centum quinque 
libras septem solidos vobis (...) modum exsolvere videlicet de presenti 
viginti libras seu verius illas jam vobis exsolvi. Et inc ad festum Sancti 
Joannis mensis junii pro vobis exsolvam Joanni serra viginti libras per sucre. 

Item hinc ad unum annum et tres menses viginti quinque libras pro 
quibus fideiussat Raymundus Vidal cum quodam suo albaranno. 

Item XXXX libras VII solidos restantes ex dicta quantitate hinc ad 
viginti menses onni dilatione etc. sub penarum super quibus etc. Obligo 
nomine precario dictas res et bona etc. Et me personaliter et bona mea 
nomine deposati et comande etc. Renuncio largo etc. Foro etc. Est tamen 
actum legittime conventum que infra tres annos a die presenti in antea 
continue numerandos dictus pater vester et filii sui possint si voluerint 
recuperare et habere illas res que in essse existent per preciis quibus illas 
emi. Et ego Gabriel Vidal mercator Maioricarum precibus et amore dicti 
Pauli Brondo gratis (...) per eodem vobis dicti Bartholomeo Castellar dicto 
nomine et per illas quadraginta libras septem solidos ex dicta quantitate 
restantes que solvere sunt hinc ad viginti menses promittens teneri etc. 
unacum illo et sine illo principaliter et insolidum etc. Obligo me per-
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sonaliter et bona mea nomine deposati et comande etc. Renuncio largo 
etc. Et legi de principali etc. Large etc.

Testes venerabilis Petrus Busquet et Joannes Cacanals mercatores in 
quorum presentia firmarunt dicti Paulus Brondo et Gabriel Vidal.



SUCRE DE CANYAMEL. UN SECULAR VIATGE 
CAP A L’OCCIDENT. HISTÒRIA I EMPREMTA 

ARQUEOLÒGICA D’UNA TÈCNICA MEDIEVAL AL 
COR DE LA SAFOR: AL COMTAT D’OLIVA I AL 

DUCAT DELS BORJA1

JoSep a. GiSbeRt SantonJa

Introducció

El sucre de la canyamel és una substància de color més o menys 
blanc i de sabor molt dolç i agradable. S’extreu el suc de la canyamel 
i es fa cristal·litzar en uns cons de fang. Segons la coloració i l’estat de 
purgació rep diverses denominacions.

El sucre, en la cultura islàmica medieval, mai va arribar a substituir 
la mel, més barata i de consum més generalitzat. En la literatura mèdica 
el sucre es vincula a un estil de vida més refinat. Les fonts àrabs es re-
fereixen als usos dietètics i farmacèutics del sucre, a les seues propietats 
fisiològiques i virtuts terapèutiques per a una sèrie de malalties. És un 
aliment nutritiu i, pel que sembla, regularitza l’aparell respiratori, l’aparell 
digestiu i les vies urinàries.

El sucre, així com la mel, estaven presents a infinitat de receptes 
de rebosteria i dolços. També fruites fresques es preparaven amb sucre, al 
costat d’espècies i altres ingredients. Aquestes begudes o xarops s’usaven 
amb una finalitat medicinal, bé correctiva, bé curativa. Un altra de les 
propietats era la de conservar productes, que es coïen amb determina-
des proporcions de sucre. Així, confitures de flors, fruites, etc. Un altre 
aspecte destacable de l’ús culinari del sucre és el d’edulcorant en una 
gran varietat de plats.

El cultiu de la canyamel i la construcció d’instal·lacions per a 
l’elaboració de sucre se circumscriu a diverses àrees del litoral valencià. 
L’antic ducat de Gandia i el comtat d’Oliva, a la comarca de la Safor, 

1. Abreviatura utilitzada: ARV, Arxiu del Regne de València.
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Cullera, la pròpia ciutat de València i Borriana van ser el marc d’aquesta 
activitat preindustrial. Es desenvolupà, de manera fluctuant, entre els pri-
mers anys del segle xiv sens dubte procedent de Sicília, i les acaballes del 
segle xix, després de diversos intents infructuosos per recuperar aquesta 
producció. 

El cultiu de la canyamel i la pròpia tecnologia emprada en l’elaboració 
del sucre presenta, durant segles, un llarg viatge des de les llunyanes Índia 
i Xina fins a Occident. La cultura islàmica és el gresol on es produeix 
aquesta expansió. Egipte, Palestina, la Vall del Jordà, Grècia, Sicília i, a 
partir del segle xiv la costa mediterrània de la península Ibèrica i el nord 
d’Àfrica. En el litoral peninsular destaquen com a àrees de producció 
de sucre el País Valencià i la costa granadina i malaguenya. Al llarg dels 
segles xv i xvi, aconseguiran un extraordinari auge i proveiran d’aquestes 
manufactures a bona part dels mercats europeus. 

La canyamel es conreava a al-Àndalus ja al segle x. Diversos tractats 
agronòmics andalusins, com el d’al-Hāŷŷ de Granada, recopilat per Ibn 
al-Awwām, confirmen el coneixement de la tecnologia d’elaboració. Això 
no obstant, no existeix cap evidència de la producció de sucre. 

Un privilegi de Jaume I, de 1268, eximeix el cultiu de la canyamel 
del pagament del delme. A principis del segle xv, la ciutat de València ja 
compta amb diversos magatzems, propietat de l’empresa comercial Grosse 
Ravensburger Handelsgesellchaft que construeix, el 1460, un Raffinador 
en el Real -la Safor-. 

Garceran de Vich, el 1417, basteix un trapig a Xeresa que, més tard, 
traslladarà a Gandia. A Oliva per aquestes dates ja existeix un altre trapig. 
En 1434 és també en activitat el trapig del Real. Aquestes serien les pri-
meres passes d’una xarxa de més de vint instal·lacions per a l’elaboració 
de sucre que abalisaven la plana litoral de la comarca de la Safor. 

El sucre, durant els segles xv i xvi, generà una riquesa singular, així 
com grans fortunes. Els beneficiaris van ser els senyors, que ostentaven 
grans propietats de la terra, i les grans companyies comercials. En la costa 
valenciana destaquen el ducat de Gandia i el comtat d’Oliva, a més de 
senyories més reduïdes, com ara la dels March. Ausiàs March fou senyor 
de Beniarjó, Pardines i Vernissa. 

Una de les causes del declivi del sucre valencià és la competència 
de la producció que, promoguda per les corones Castellana i Portuguesa, 
s’instaura a Canàries, Puerto Rico, Jamaica, Mèxic o Madeira. Aquest 
procés, que s’inicia a finals del segle xv, acabà per destruir gran part dels 
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mercats que asseguraven durant aquesta centúria, una sortida comercial 
avantatjosa. Al segle xvii, l’expulsió dels moriscs i l’arribada de nous po-
bladors significa, així mateix, una reducció molt significativa del conreu 
de la canyamel i de la producció de sucre en el nostre àmbit, així com 
la quasi desaparició en les costes de Granada i Màlaga.

Al segle xviii, les Memòries de Gregori Mayans, de 1776, i les de 
Pedro de Benito i Francisco Peyrolón, de 1793, evidencien l’interés 
pel restabliment del cultiu de la canyamel i de la producció de sucre. 
Durant la primera meitat del segle xix, els informes i memòries pros-
segueixen. La Societat Econòmica d’Amics del País, de València, és una 
gran impulsora d’aquests intents. Cap a 1875, destaquen, entre altres, els 
processos de reimplantació d’aquest cultiu en la finca de la Torre dels 
Pares —Gandia— i a Dénia.

Trapig i enginy defineixen dues maneres diferents i dues tècniques 
distintes en l’acció d’esprémer el suc de la canya: part indispensable en 
el procés d’elaboració del sucre. L’arquitectura del sucre està íntimament 
lligada als complexos edilicis senyorials situats en els assentaments urbans 
i, més ocasionalment, en el medi rural. 

A la comarca de la Safor sols existiren dos enginys: el de l’Alquerieta 
de Martorell -Gandia- i el d’Oliva. Aquests enginys, que suposaren una 
notable innovació tecnològica en el procés tradicional, es van implantar 
cap al tercer quart del segle xvi. Constaven, d’almenys, dos edificis: el 
molí o fàbrica, on se situava la maquinària, i l’oficina, on es realitzava la 
resta del procés productiu.

A l’enginy d’Oliva, la maquinària descrita per Gregori Mayans al 
segle xviii, constava d’un molí de cilindres horitzontal que espremia la 
canyamel i extreia el suc. El molí constava de dues bigues cilíndriques 
de fusta, una d’elles revestida de ferro, i el moviment era proporcionat 
per una roda de grans dimensions i la força de l’aigua. El suc s’acabava 
d’esprémer amb premses horitzontals, anomenades bigues. 

L’oficina era un edifici d’àmplies proporcions, de planta rectangular 
i coberta a dues aigües. Façanes principals i murs longitudinals de descà-
rrega oberts mitjançant arcades a les dues plantes. Aquest edifici albergava, 
a la planta inferior, el forn, una bateria de calderes i l’instrumental de 
cocció. A la planta superior s’emmagatzemaven les formes i porrons i 
era on es realitzava el procés de purgació i, posteriorment, de selecció 
i empaquetat del sucre. 
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El trapig era la instal·lació més habitual a la Safor. El nom defineix 
que el procés d’extracció del suc de la canyamel es realitzava mitjançant 
un molí de pedra corredissa vertical, de tracció animal. Moles circulars, 
amb perforació central i de secció troncocònica. L’alfarje o bassa és, tam-
bé, circular. El mot trapig, procedent de trapetum, dóna nom al conjunt 
d’instal·lacions. El trapig no experimenta cap canvi de tipus tecnològic 
i mai s’adapta a l’energia hidràulica, que resta relegada a moure la ma-
quinària dels enginys. 

Els edificis individualitzats com trapigs, construïts durant els segles 
xv, xvi i xvii, entre els quals destaquem el del Real, el de Guardamar 
–l’Alquerieta de Tamarit-, el de Piles o el de la Torre dels Pares de Gandia, 
estan generalment adossats a la resta dels que formen el complex edilici 
senyorial. De planta rectangular, compten amb dues plantes. Les façanes 
longitudinals presenten dues línies d’arcades; la principal orientada cap a 
una plaça o via urbana. La coberta és a doble vessant. 

L’exemple més representatiu de l’enginy del segle xix és el de Dé-
nia. Construït l’any 1873, és un petit edifici de planta rectangular, d’una 
sola planta, preparat per albergar la maquinària de vapor —sistema Janot 
R.I.P.—. Aquest, de línia clàssica, ens remet a prototipus d’ús industrial 
divers, com els lligats al desenvolupament del ferrocarril o a contenir 
màquines de vapor per al bombament i extracció d’aigües. 

Els únics materials constatats arqueològicament i representatius del 
procés d’elaboració de sucre són les moles de pedra i alguns tipus cerà-
mics específics. Poc sabem sobre les eines i artefactes de metall (coure i 
ferro), els materials de fibres vegetals (espart, etc.), fil o altres recipients 
ceràmics. La descripció de Viciana és molt il·lustrativa de la cultura mate-
rial existent en els trapigs del duc de Gandia. Enumera les pedres molars, 
calderes grans i instrumental divers de coure: “perols”, “tanchils”, “caus”, 
“cazes”, “rumiols”, “esbromadors”, etc. Entre els materials de fibra assen-
yala l’existència de sacos, sayales, marragas, algodón, etc. Alguns inventaris de 
pertinences dels segles xvi i xvii ofereixen una informació de gran interès. 

Les “formes” presenten sols dos tipus, definits en funció del perfil 
i la capacitat. Són vasos ceràmics de base convexa i parets rectes i di-
vergents, amb una boca ampla i rematats amb un fons de base plana o 
convexa amb perforació central. La seua funció és la recepció temporal 
de la mel de sucre fins a finalitzar el procés de purgació.

Els porrons són vasos en forma de gerreta, de base plana i amb 
parets lleugerament bombades. El coll té una estrangulació poc marcada. 
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Sobre els porrons se sustenten les “formes” i serveixen de receptacle per 
a la purgació de les melasses. 

El cicle del sucre és, en línies generals, el següent. A mitjan des-
embre es preparava el planter de la canyamel, mentre que la sembra es 
practicava cap el quinze de març. La recol·lecció s’efectuava a partir de 
mitjans de novembre. El treball dels trapigs i enginys es desenvolupava 
al llarg de quinze a trenta dies, durant el mes de desembre i els primers 
dies de gener. 

Actualment, aquesta activitat industrial no es conserva al País Va-
lencià. La canyamel s’ha convertit en un cultiu residual i la zona més 
propera on era dues dècades enrere encara viva és el Bajo Guadalfeo —
Salobreña i Motril—, a la costa granadina. Aquests continguts definien la 
veu industria azucarera a la Enciclopedia Valenciana de Arqueología Industrial, 
publicada el 1995.2 

Tot seguit tractem alguns aspectes. Així, la geografia i seqüència 
cronològica de la difusió del sucre per les ribes de la Mediterrània, fins 
a la seua implantació en terres valencianes; les evidències arquitectòniques 
i arqueològiques existents a la comarca de la Safor, o la reconstrucció de 
la tècnica medieval d’elaboració del sucre. 

1. El llarg viatge cap a Occident

Des de l’origen a les regions càlides d’Índia i Xina, fins a l’inici 
del cultiu a l’Espanya musulmana, cap al segle x, la canyamel va recórrer 
un camí llarg i accidentat cap a Occident.

El món clàssic grecoromà va emprar diversos edulcorants naturals, 
però desconeixia les possibilitats que oferia el suc de la canya dolça, que 
no va formar mai part de la dieta. Els edulcorants principals foren la mel 
que obtenien de les abelles, els raïms i altres fruits secs, i el saccharum o 
tabaschir, concreció silícia i dolça que suma els entrenusos de certs bambús, 
i que s’emprava amb finalitats medicinals.

L’expansió del cultiu de la canyamel i de les tècniques d’elaboració 
del sucre des d’Àsia fins a la península Ibèrica guarda una relació inte-
ressant amb la difusió de la invenció del paper de draps; un suport barat 
per a l’escriptura, a partir de productes vegetals com el lli, el cànem i 
el cotó. En tots dos casos, una tècnica originària de Xina es difon a 

2. Josep Antoni Gisbert Santonja, “Azucarera, industria”, Enciclopedia Valenciana de Arqueologia Indus-
trial, Manuel Cerda, Marius Garcia (eds.), Edicions Alfons el Magnànim, València, 1995, p. 120-122.
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través del món islàmic i aconsegueix a al-Àndalus una importància tal, 
que les factories —molins de draps en el cas del paper, duanes o trapigs 
en el cas del sucre— exporten els seus productes manufacturats a una 
gran part d’Europa.

El llarg camí de la canyamel i el sucre cap a Occident ha deixat al 
seu pas algunes empremtes significatives. Palestina cap al segle vii, Grècia 
al segle viii o ix i Espanya al segle x; són punts significatius d’una ruta 
que s’estén per les riberes de la Mediterrània.

Saccharum Officinarum

La canya de sucre o Saccharum officinarum, també coneguda com a 
canya dolça —canyamel, en llengua valenciana—, és una espècie vegetal 
creada per l’home mitjançant selecció genètica a partir d’una planta sil-
vestre originària de l’Índia i Malàisia; el Saccharum robustum. És una planta 
molt robusta. Les tiges, de sis a huit centímetres de gruixa, poden arribar 
fins als sis metres d’alçària. En el límit de la seua àrea, com ara el cas 
de la península Ibèrica, no sol florir.

La inestabilitat genètica de la planta possibilita l’aparició d’híbrids 
amb trets diversos i producte de l’atzar de la pol·linització o de la selec-
ció agronòmica de caràcters, que després es fixaven i perpetuaven per la 
reproducció asexual per esqueixos. L’extensió dels cultius de canyamel per 
països estranys ha incitat la recerca de les varietats més adequades a cada 
lloc. La producció d’híbrids ha perseguit adaptar l’espècie als paràmetres 
ecològics i climàtics de les diferents zones del món i, també, adaptar-se 
a les exigències socioeconòmiqes. Per això s’han combinat reproduccions 
asexuals —per esqueixos o clons— amb reproduccions sexuals —per 
encreuaments—. 

La varietat que es conreava a la comarca de la Safor (València) du-
rant l’edat mitjana i moderna és coneguda com “canyamel de la terra”. 
Té tiges llargues i primes, amb una altura que oscil·la entre els dos i tres 
metres. És poc resistent al fred. Madura entre 12 i 20 mesos, amb fibres 
relativament fàcils de xafigar per pressió amb moles, i amb menys suc 
i més bagàs que altres varietats. Es va emprar en la indústria sucrera a 
Espanya i a Amèrica, fins que el cansament de les terres i la degeneració 
genètica van obligar a utilitzar altres varietats.

Seguint la definició feta Dioscòrides en el segle I, en la llengua àrab 
el saqqârûn és el sucre. S’entén com una classe de mel coagulada que 
es troba sobre les canyes a l’Índia i a l’Aràbia Feliç. S’assembla a la sal; 



Sucre de canyamel 95

es dissol sota la llengua com la sal, quan es dissol amb aigua i es beu, 
deixa solt el ventre; és bo per a l’estómac i és efectiu contra els dolors 
de bufeta i ronyons. Aclareix la visió al que s’“alcoholifica” amb ell. 

De l’Índia a al-Àndalus. Un viatge per les ribes de la Mediterrània

Andrew Watson, mitjançant l’anàlisi de les fonts àrabs, reconstrueix 
el procés de difusió de la canyamel.3 Aquesta planta, probablement, deriva, 
en el seu origen, d’herbes del gènere saccharum que creixien salvatges a 
l’Índia i en altres llocs del sud d’Àsia. El cultiu apareix primerament a 
la Xina, a les acaballes del primer mil·lenni abans de l’Era. A poc a poc 
es trasllada cap a l’oest, fins a arribar a la Pèrsia Sassànida (segle vii a. 
C). Malgrat que els àrabs són un dels principals actors en la difusió de 
la planta cap a l’oest, no existeix cap evidència que indiqui que haguera 
estat conreada en temps preislàmics, ni durant l’Imperi Romà, malgrat 
que els romans importaven sucre com a condiment al segle I d. C.

Ibn Hawkal, en la segona meitat del segle x, assenyala que no hi 
ha regió a les valls baixes del Tigris i l’Èufrates on no es cultivi la canya. 
La primera referència clara que trobem sobre el conreu de la canyamel 
a Egipte data de la meitat del segle viii, període en què s’expandeix 
per l’Alt Egipte. Al segle x, al-Mas’udi destaca a Egipte la riquesa en 
plantacions de la canya. En aquesta època el sucre egipci ja s’exportava 
per tot arreu.

La creació del califat islàmic, amb capital primer a Damasc i després 
a Bagdad, va produir una reestructuració radical del món antic, amb el 
naixement d’una unitat política nova que s’estenia des d’al-Àndalus fins 
a l’Índia. Els contactes i relacions entre zones tan allunyades va provocar 
canvis notoris. Alguns d’ells revolucionaris, com la introducció d’una sè-
rie de cultius, la majoria nous i desconeguts en gran part dels territoris 
islamitzats.

La major part d’aquests cultius procedien del sud-est asiàtic i de 
l’Índia, i van ser transportats cap a Occident, per l’Orient Mitjà i el Ma-
grib, fins a arribar a al-Àndalus. Aquests productes, procedents de països 
càlids, venien a ocupar, al calendari agrícola, l’eixorc solstici d’estiu. Entre 
d’altres, podem fer esment del cotó, l’arròs, la melca o sorgo, el blat dur, 
els cítrics, els plàtans, els melons d’Alger, les albergínies, i altres plantes 

3. Andrew M. Watson, “The Arab Agricultural Revolution and its Diffussion, 700-1100”, The Journal 
of Economic History, 34/1 (Cambridge [UK], 1974), p. 8-35.
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industrials com el cànem. La canyamel, probablement va ser coneguda 
pels àrabs durant la conquesta de la Mesopotàmia Sassànida i, des d’allí, 
va ser trasplantada a Llevant: a Egipte, Ifriquiya, Sicília i al-Àndalus.

Encara que no disposem d’una comprovació tàcita, del temps d’Abd 
al-Rahman I, en la segona meitat del segle viii, comptem amb el primer 
esment del cultiu de la canyamel a la península Ibèrica. Des d’aquest 
moment i, sobretot, des de la desaparició de Califat, la cites són constants 
tant en els tractats mèdics i culinaris com en els llibres d’agricultura i 
geografia. Aquest darrers ens assenyalen el cultiu de la canyamel a l’àrea 
costanera granadina i malaguenya, i a Sevilla. No ens ofereixen cap esment 
de plantacions a l’àrea valenciana.

El cultiu de la canyamel figura al Calendari de Còrdova, de l’any 
961, en el qual es reglamenten les èpoques de l’any en què la canyamel 
ha de ser plantada i recollida. Altra menció és a la Crònica del Moro Rasís, 
també del segle x.

Al segle xii el cultiu de la canyamel és present en els tractats 
agronòmics andalusins. Destaquem el d’al-Hāŷŷ de Granada, l’obra del 
qual ha arribat fins a nosaltres indirectament, a través de la d’Ibn al-
Awwām de Sevilla.

D’acord amb el Kitāb al-filāha (Tractat d’Agricultura) d’Abu l-Jayr, 
la plantació de la canyamel es talla a primeries de desembre, es posa en 
terra humida fins primeries de març, es treu després i es talla a trossos 
que continguin tres nucs. Es fa un solc profund en la terra en que s’ha 
de plantar, es cobreix amb fem oví de bona qualitat i esmicolat; després 
s’obrin uns clots de quatre dits i es col·loca en cada un quatre trossos 
formant un quadrat. A continuació, es cobreixen amb terra i es deixen 
huit dies fins que germini. S’escarda bastant al mateix temps que es rega. 
Qui vulgui pot plantar-la igual que els arbres, atès que es dóna bé, però 
ha de ser col·locada únicament en llocs orientats a l’est. 

Sobre la manera de fer sucre de les canyes dolces, diu Abu-el-Jair, 
que quan la canyamel aplega a saó competent, durant el mes de gener es 
talla en trossos menuts, i que aquests, ben xafats (o esmicolats) en trulls 
o llocs semblants es maseguen en l’enginy; que el suc es posa a bullir al 
foc en caldera neta, i que deixat així fins clarificar-se, després es torna 
a coure fins quedar part; que emplenats del suc els recipients (formes 
o vasos) fets de fang de figura particular (o cònica) es posa a quallar a 
l’ombra, i que a l’ombra es posa a orejar el sucre que d’allí s’extragués; 
i que el residu de les canyes, després d’esprémer-les es guardi per als 
cavalls per ser past molt gustós per a d’ells, amb el qual engreixen. 
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A llevant de la península Ibèrica, la implantació del cultiu de la 
canyamel, per raons climàtiques, es limita a les regions costaneres dels 
regnes de València i Granada. 

Fins a la introducció com a cultiu industrial, sembla que mai passà 
de ser més que una curiositat botànica. L’escassa rellevància en el paisatge 
agrari valencià, conquerit i distribuït entre els nous colons cristians, va 
motivar que Jaume I l’alliberara del pagament del delme. Quan l’església 
valentina pleiteja, amb la finalitat d’aconseguir el cobrament d’aquest 
impost, el llaurador Bertomeu Pla, un dels testimonis d’Oliva, recordava 
haver sentit als seus ancestres que la presència en el terme sempre s’havia 
limitat “a alguns horts i vergers… en quantitat prou mòdica”. La pauta 
de consum que ens descriu manifesta que aquest cultiu es trobava fora 
dels circuits del mercat.

Egipte

Ahwaz, a Iran, va ser famosa per la introducció de sucre fi en 
temps d’al-Jahiz. Egipte consumia una gran quantitat de sucre durant el 
califat fatimita. El sucre d’Egipte no només era consumit al mercat lo-
cal. També s’exportava a altres països cristians occidentals. Coneixem que 
del sud-oest d’Iran al sud d’Iraq, i a la costa de Síria, hi ha centres de 
producció de sucre al segle xi.

A Egipte, alguns autors suggereixen que la canyamel era plantada ja 
al segle viii, en àrees molt restringides del delta del Nil.

És als segles xi i xii quan la plantació de sucre es desenvolupa a 
gran escala. Destaquem les recerques sobre la província de Fayy | m.

La vall del Jordà

La vall del Jordà és un àrea agrícola que proveeix d’abundants pro-
ductes que van ser introduïts durant els períodes islàmics, com l’indi o 
el sucre. La canyamel va ser conreada en extensió a la vall del Jordà, i 
el sucre va ser destinat al consum local i als mercats europeus. Malgrat 
les informacions arqueològiques tan exigües, destaquem les excavacions 
desenvolupades, el 1989 i 1990, a Tell Abu Sarbut, al centre de la vall 
del Jordà, per Ted LaGró.

L’estudi de la ceràmica ha permés individualitzar un conjunt de 
fragments de formes de sucre, que confirmen la producció dins dels 
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períodes Ayyubid i Mameluc. S’han documentat, tant formes de sucre, 
com gerretes per a la recepció de les melasses.

Xipre

Cap el 1300, Marí Sanudo, un noble venecià, escrivia en un dels 
seus llibres: In Cypro tanta quantitas zuchari nascatur, quad Christiani poterunt 
competenter furniri. Aquesta al·lusió és un exemple de propaganda contra els 
sucres produïts per l’Islam i constata la seua producció. Els treballs arqueo-
lògics efectuats en diverses localitats de l’illa, així com la contrastació amb 
els documents, acrediten les empremtes d’aquest afer industrial medieval.

La implantació de la canyamel a Xipre és conseqüència de la re-
conquesta islàmica dels regnes croats de Síria i Palestina després de la 
derrota cristiana de Hattin. Cap a 1184, aquesta illa bizantina passà a les 
mans del darrer rei de Jerusalem, Guy de Lusignan, el qual organitza el 
territori de forma feudal i consolida el fisc amb grans propietats reials. 
En aquestes propietats, que ja havien estat explotades durant el domini 
llatí de la costa siriopalestina, és on promou la implantació de la canya-
mel. Les plantacions reials estaven situades a Morphou, Lefka, Potamia, 
Akanthou i Kanakaria.

També els grans senyors i les ordes de monjos soldats, com els 
cavallers de Sant Joan a les respectives encomanes de Kolossi i Limassol, 
van fomentar la canyamel i van comptar amb guanys enormes. Amb el 
temps, els mercaders italians, que comercialitzaven el sucre, participaren 
també en la producció, com a propietaris o bé com a arrendataris. Aquesta 
activitat va perdurar, almenys, fins el segle xvi.

Els vestigis existents en algunes instal·lacions de mòlta xipriotes, en 
Couvoucle, Stavros, Kolossi i Episkopi, segons els estudis de Marie-Louise 
Von Wartburg, proven que els llatins van emprar enginys hidràulics de 
roda horitzontal, de tipus mediterrani. La concentració d’aigua, mitjançant 
un doll d’alta pressió, permetia la propulsió de moles pesants en posició 
vertical.

Sicília

Comptem amb testimonis de la producció de sucre a Sicília des del 
segle x. Pel que sembla, hauria arribat a través dels contactes freqüents 
amb els països orientals de l’Islam i, especialment, amb Egipte. Cap el 
1113, una acta de venda documenta la presència d’una plantació de ca-
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nyamel en la plana de Palerm, associada al reg i a l’aigua d’una font, dita 
expressament “la font —fawara— de les canyes pèrsiques”.

A la fi del segle xi, després de la conquesta normanda de l’illa, les 
fonts cristianes esmenten amb entusiasme el miracle de la fabricació del 
sucre i de la mel de canya. En aquests moments el cultiu, elaboració i 
refinament estan units a la presència de població musulmana, tal com ho 
demostra la denominació aràbiga que rebia el trapig, masara, formada sobre 
l’arrel ’sr, que significa premsar, o esprémer el suc. A mitjans de segle 
xiii, la repressió dels musulmans, després d’haver protagonitzat una revolta, 
comportarà la desaparició de molts cultius irrigats de qualitat, plantes 
tintoreres, dàtils i, també, del sucre. Les autoritats cristianes sol·licitaren 
al regne croat de Jerusalem, on es promou la implantació de canyamel 
“dos homes que sàpiguen fer bon sucre”. Sembla que es conserva com 
a cultiu de jardí, no industrial, fins que l’arribada de mercaders italians 
fa que, cap a l’any 1350, reapareguen els primers molins sucrers de la 
Conca d’Oro palermitana, adaptats als trapeti d’oli o almàsseres. La deman-
da farà que s’estenguen a la plana veïna de Carini. Fins a l’any 1460, 
en el qual la competència valenciana, el desequilibri ecològic i diverses 
conjuntures polítiques i socials adverses marquen l’inici del declivi. La 
canyamel s’estén pels nuclis antics de Palerm, Carini i Marsala i per tota 
la costa nord i est de l’illa.

Costa granadina

Els musulmans introduïren la canyamel a la banda costanera del 
regne nassarita; especialment, en la conca del Bajo Guadalfeo. Inicialment, 
fou un cultiu de jardí, que aprofitava les condicions excepcionals d’aquest 
àmbit: del sòl, climàtiques i de disponibilitat d’aigua de reg. Ja al segle x 
es constata el cultiu a Salobreña. Des dels nassarites, al llarg de la costa 
granadina, es documenta, tant el cultiu com l’elaboració de sucre. Granada, 
la capital nassarita, era el principal mercat, potser de concentració, per 
embarcar-lo, després, a Màlaga. Bona part de la producció estava, directa 
o indirectament, en mans de l’estat.

La conquesta de Granada, amb la conseqüent submissió dels mu-
sulmans, fomenta la penetració del capitalisme mercantil en l’activitat. 
Les plantacions de canyamel s’estendran fins el límit, en detriment dels 
policultius d’horta, que gairebé desapareixen. La implantació d’un gran 
nombre d’enginys provocarà la desforestació. Aquesta expansió serà es-
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pecialment forta en la segona meitat del segle xvi quan, a causa de 
les revoltes dels moriscs, es reorganitzen les propietats i els cultius. Els 
cristians, especialment militars i alcaids de les fortaleses, concentren les 
propietats de regadiu fins a crear un cert latifundisme sucrer. Les in-
versions es van fer per mitjà de censals aplicats a terres dedicades a la 
canyamel, que eren explotades per encarregats que s’entenien amb els 
mercaders forans.

Després de grans alts i baixos, i de sobreviure a crisis diverses, fa 
només dues dècades les plantacions de canyamel, en franca davallada, es 
reduïen a l’àrea de Salobreña. Hui la canyamel ja no és present en el 
paisatge.

El Marroc

El geògraf Ibn Hawqal, a la fi del segle x, fa referència a la ca-
nyamel de Sûs, al sud-est del Marroc. Aquesta regió ofereix condicions 
favorables, amb un clima tropical. En ser una plana situada entre dues 
serralades o relleus, es beneficia dels sistemes d’irrigació. Aquest cultiu es 
va practicar, almenys, fins el segle xviii.

A la fi del segle xi, al-Bafrî assenyala l’abundància i preu baix a 
Igli, que era, en aquell moment, la metròpoli de Sûs. Durant els segles 
xii i xiii, els almohades desenvoluparen el cultiu de la canyamel al vol-
tant de la capital, Marràqueix, gràcies a les infraestructures d’irrigació tan 
importants que desenvoluparen a l’entorn de les aigües de l’Atles. 

Al-’Umarî, al segle xiv, lloa la qualitat del sucre fabricat al Marroc; 
l’iguala a l’egipci, que tenia aleshores la reputació màxima. Les planta-
cions les localitzava a la vall del uadi Nfîs. A Marràqueix, havien més 
de quaranta trapigs, més que a Sûs. Lamenta l’escassetat de la producció, 
que podria ser major si no fos perquè els marroquins preferien la mel. 
Lleó l’Africà, al segle xvi es refereix al sucre de Sûs, però lamenta que 
no sàpiguen refinar-lo adequadament. També apunta que a Fes va haver-
hi un intent de conrear la canyamel per part d’immigrants granadins.

La dinastia Sa’dí aconsegueix el zenit de la indústria del sucre al 
Marroc. És quan adquireix la potència màxima. Potser com a reflex del 
cas egipci, i per incitació dels mercaders cristians, els Sa’dí van facilitar 
l’arribada de mestres sucrers i l’exportació de sucre a Europa. Van obligar 
a plantar la canyamel que, com a monopoli estatal, era fonamental per 
finançar la compra d’armes i la lluita contra Portugal.
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Madeira, Canàries. El viatge del sucre cap al Nou Món

Segons la tradició, la canya d’origen sicilià es va implantar al segle 
xv a Madeira de la mà dels italians, malgrat que es cultivava a Coïmbra 
i l’Algarve portugués. Va ser un cultiu estimulat i protegit per la Corona 
i els senyors. El propi monarca En Manuel reglamentarà els coneixements 
i les competències dels mestres sucrers, que eren examinats i aprovats per 
tres prohoms de l’ofici. Així mateix, en garantia la qualitat mitjançant 
oficials: els “alealdadors”. 

L’orografia obliga a emplaçar les plantacions de canya fins els 200 
metres snm en la costa nord-est, i fins els 400 metres a la zona sud, on 
el principal productor va ser Funchal.

A Canàries, la planta va ser introduïda des de Madeira, al darrer 
quart del segle xv, pel governador Pedro de Vera i un elenc de perso-
nal expert. Des de molt prompte aquest sucre es va vincular al mercat 
valencià. Els mercaders genovesos assentats a València: Francesc Palomar 
i Benedetto Pinelli posseeixen trapigs, cap el 1500, a “l’illa de Canària”.

Les autoritats protegien aquest cultiu amb especial zel. Així, garan-
tien als colons les terres necessàries per fer rendibles les plantacions de 
canyamel- 30 fanecades-, i permetien requisar els secans quan es podien 
ampliar a regadiu, o quan, per esgotament de les terres o per falta de 
llenya, convenia traslladar l’enginy i els cultius. S’obligava, així mateix, a 
acceptar-lo en les transaccions comercials amb valor de moneda. Malgrat 
l’enorme importància, el sucre mai va igualar el valor dels cereals produïts 
a les quatre illes on es va introduir: Gran Canària, la Palma, Tenerife i 
la Gomera.

Sols dos anys després del descobriment, Cristòfol Colom escrivia 
als reis un memorial on deia: non fará mengua el Andaluzía ni Sicilia aquí, 
ni en las cañas de azúcar, según unas poquitas que se pusieron han prendido. 
Poc abans, en el segon viatge, havia portat a l’Espanyola el planter des 
de Canàries, on ja havia adquirit un cert desenvolupament.

D’aquesta illa passaria aviat a Puerto Rico (abans de 1519) i a 
Jamaica (abans de 1514). En 1514 es funda el primer enginy sucrer a 
Nova Espanya recentment conquerida per Hernán Cortés, qui va fer 
portar directament els planters des de les Canàries. Des d’aquests primers 
avanços pel continent americà, el sucre es va expandir cap a Nicaragua 
i Costa Rica. Poc després de la conquesta de Perú, el 1533, arriba a la 
província de Nova Castella. El darrer lloc de l’Amèrica espanyola on va 
arribar va ser a Argentina, al centre de Tucumán, ja al segle xvi.
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En les primeres dècades de domini castellà, es va prestar poca atenció 
a l’agricultura: era el moment de la febre de l’or. Quan aquesta febre va 
acabar, l’agricultura va passar a primer terme i, especialment, l’especulatiu 
conreu sucrer. Així, entre 1517 i 1520, les autoritats van promoure la 
vinguda de mestres sucrers des de les Canàries a l’Espanyola. A Cuba, la 
indústria sucrera va començar tardanament, encara que puixant, al tercer 
quart del segle xvi; des d’aquest moment ja no cessaria a l’illa.

L’exemple castellà va ser seguit de prop pels colonitzadors del Brasil 
portugués. Cap el 1526 portaren des de Madeira i les seues possessions 
africanes, especialment Sâo Tomé, els planters, les tècniques i els mestres 
sucrers.

2. El sucre en terres valencianes

A València, en temps de la conquesta de Jaume I, el cultiu de la 
canyamel era ocasional. Per això, segons sentència arbitral de l’any 1268, 
era exempta de pagament de delmes i primícies.

Els primers intents de conrear la canyamel a gran escala es deve-
nien a inicis del segle xiv, quan Jaume II tracta, sense èxit, d’importar 
la tècnica siciliana de producció de sucre. 

Quasi una centúria després, la davallada de les importacions de Llevant, 
o l’auge del sucre granadí, que comptava amb l’impuls dels genovesos, 
crearen la conjuntura adient. Els vincles polítics i comercials amb Sicília 
estimularen la introducció. En 1407, el consell de València emparava a 
Nicolau Santafé perquè s’establís com a mestre sucrer perquè “çucre hic 
fos fet e obrat, al qual acte era molt abta la orta de la dita ciutat”. Així 
i tot, l’horta de València es resistiria a la canyamel.

Fora dels límits de l’horta de València, al nord, es va desenvolupar 
el conreu de la canya i el sucre en un àrea irrigada de la vall de Segó, 
dins del terme de la vila reial de Morvedre —Sagunt—. Prop d’aquest 
nucli però cap a l’interior, al hinterland d’influx de Sogorb, la indústria 
sucrera va continuar fins a les acaballes del segle xvi.

En 1414, Berenguer Minguet, mestre racional, va constatar grossos 
guanys del sucre a Oliva i convenç el rei per fer societat amb Francesc 
Scrivana, canvista, Joan Baiona, mercader, i amb Nicolau de Santafé. 
Aquests compten amb la canyamel de la plana de Borriana, on ja existia 
el cultiu. Aprofita el regadiu de la sèquia major de Castelló, que rega 
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els camps de Vila-real, de Castelló de la Plana, Almassora i Borriana. La 
producció de sucre continua fins a ben entrat el segle xvi.

Sucre en el ducat de Gandia i en altres senyories de la Safor

El ducado de Gandía y condado de Oliva, tienen nombre entre todas las villas 
de España, por la dulce granjería del estremado azúcar que en ellos se hace sobre 
todos los del mundo, que por serlo tanto, hacen riquísimos a los vasallos y al 
señor. Este tráfago del azúcar tiene muchas hijuelas, que de cada una de por si 
hay en el reino particular contratación, como son la miel de azúcar ó el jarope 
y melazas que quedan de las heces y espuma, las cuales embotadas y echadas 
en pipas que hayan tenido pesca salada, y pasadas por el mar á los países fríos 
(como son los de Inglaterra, Flandes y Alemaña) se adelgazan y apuran de suerte 
que pueden pasar por dulcísimo almíbar.4

La vila de Gandia es funda poc després de la conquesta cristiana. 
Les terres de l’entorn van romandre com a patrimoni reial durant els 
primers vuitanta anys. Cap a l’any 1323, la vila, amb tot el terme, in-
closes terres, alqueries i llocs de població, fou atorgada per Jaume II al 
seu fill segon Pere de Ribagorça, primer senyor de Gandia. El seu fill, 
Alfons d’Aragó i Foix, va rebre del seu pare Gandia i el terme, entre 
moltes altres senyories, l’any 1355. Alfons el Vell estigué al capdavant dels 
seus feus més de cinquanta anys. Fou un personatge destacat; de sang 
reial, nét de Jaume II d’Aragó. A Castella, fou conestable i marqués de 
Villena. En perdre aquestes dignitats, el rei d’Aragó li atorgà, l’any 1399, 
el títol de duc de Gandia.

El seu fill, Alfons el Jove, va rebre en herència el ducat. Solament 
estigué al capdavant del senyoriu uns dotze anys, entre 1412 i 1424, 
en què va morir sense hereus legítims. El ducat revertí a la Corona i 
Alfons el Magnànim l’atorgà, en 1425, al seu germà, Joan de Navarra. 
És en aquest moment quan es produeix l’eclosió de la canyamel. La 
imposició, l’any 1431, d’un cànon de 200 florins anuals, després rebaixat 
a 100, sobre cada trapig de les seues terres, és una mostra de l’habilitat 
i diligència dels seus administradors i procuradors per adaptar la fiscalitat 
a la nova situació. Després d’uns anys en mans de Carles de Viana, a 
la seua mort, torna a Joan de Navarra, qui, en 1461, l’atorga a la seua 
dona, Joana Enríquez.

4. Gaspar Escolano, Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia, Pedro 
Patricio Mey, València, 1610, vol. 1, p. 670.
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Després d’una última reversió a la corona, es produeix la venda del 
ducat a carta de gràcia, a la ciutat de València (1470-1485). En 1485, 
el ducat era adquirit per als seus fills, per Roderic de Borja, aleshores 
cardenal.

Així, l’any 1485 les terres del ducat experimenten un impuls nou. 
Un dels objectius dels primers ducs Borja va ampliar i formar un ducat 
nou, fort i poderós. En el ducat de Gandia, la canyamel era el cultiu 
més rendible; els trapigs, els monopolis senyorials més valorats. El sucre 
era el negoci que més beneficis generava.

D’aquest procés destaquem els primers passos. Entre 1486 i 1487, 
els Borja adquireixen Bellreguard, les alqueries de Carbonell i Balaguer, 
dos dels petits senyorius que s’havien desmembrat del patrimoni ducal 
temps enrere, així com els llocs de Xeresa i Alcodar. A estes adquisicions 
i incorporacions de senyories seguirien uns anys més tard les de Miramar 
(1499), Almoines (1500) o el Real (1502).

Paral·lelament, procediren a l’adquisició de diversos trapigs que eren, 
al cap i a la fi, la clau del negoci sucrer, i de les terres irrigades més 
bones del terme de Gandia, en les quals el cultiu predominant era la 
canyamel. 

El negoci del sucre era considerat com a vital pel propi Roderic de 
Borja, pels seus dos fills Pere-Lluis i Joan, i per la duquessa vídua Maria 
Enríquez, és a dir, per l’artífex de l’adquisició i els tres primers titulars 
Borja del ducat de Gandia: El duque tiene para hacer el azúcar siete casas 
que se nombran Trapig, y en todas ellas ay cincuenta cinco piedras molares que 
machucan las cañas dolces...5

Malgrat la importància creixent de les viles al llarg de l’edat mitjana, 
la societat del segle xv era eminentment rural. La base de la riquesa és 
la terra i la majoria de la població vivia de les activitats agrícoles. Els 
canvis que va provocar la introducció de la canyamel a la comarca de la 
Safor van ser radicals. Tradicionalment, a les terres de regadiu, els cereals, 
com el blat de moro —no l’actual, d’origen americà—, ordi, ségol, panís 
i blat, eren els cultius més estesos, encara que sempre hi havia un espai 
més reduït reservat als llegums i la verdura. La conquesta de les marjals 
va fer possible una extensió primerenca de l’arròs. La vinya era, potser, el 

5. Martí de Viciana, Libro Segundo de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino, ed. 
Joan Iborra, Universitat de València, València, 2013, sense paginar. 
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cultiu de transició entre el regadiu i el secà. Les oliveres, ametllers, figueres 
i garrofers ocupaven les terrasses en els vessants i peus de les muntanyes.

La canyamel era un cultiu estrany a la tradició en la Mediterrània 
occidental. Era una innovació que sorprenia viatgers i naturals. A més, els 
trapigs eren unes instal·lacions sofisticades i de considerables dimensions 
que, en poc temps, es van multiplicar per tota la comarca; cap a l’any 
1500 ja comptava amb tretze. Molins, batanes, els tints o les adoberies, 
amb immobles destinats a la transformació de certes matèries o a les 
manufactures, compartien amb el trapig el protagonisme i dibuixen el 
paisatge industrial de la comarca.

Els actors del negoci del sucre eren els senyors feudals, els camperols, 
predominantment musulmans, i les companyies mercantils.

Dins de l’àmbit del ducat de Gandia, hi havia molts assentaments 
que es van constituir en senyories, per donació o venda. Alguns com 
Xeraco, Xeresa, Bellreguard, el Real o Beniarjó eren rics i poblats, però 
uns altres eren molt més reduïts, i garantien amb dificultat les rendes 
que requerien els senyors. Entre els senyors ens trobem amb membres 
lligats a la noblesa, com Hug de Cardona, senyor del Real, Beniopa i 
Benipeixcar; antics burgesos enriquits, com Roderic de Rius senyor de 
Xeraco, Jaume Verdeguer, senyor de Piles, o Joan de Fluvià, senyor de 
Ròtova; i cavallers, abans al servei de la corona o duc, com Ausiàs Marc 
senyor de Beniarjó, Galceran de Vic senyor de Xeresa, o Joan Roca 
senyor de Bellreguard.

Des de l’inici de la indústria sucrera a la Safor, la mà d’obra espe-
cialitzada, sota la direcció del mestre sucrer, d’origen generalment italià, 
solia proveir-se de camperols musulmans o, en menor mesura, de cristians 
de la zona. En aquesta indústria la quantitat de mà d’obra concentrada 
i la divisió del treball era molt més gran que en qualsevol altra activitat 
del moment, Així, els documents recullen, a més del mestre sucrer, fins a 
vint-i-nou funcions diferents; com les desenvolupades per més de seixanta 
operaris dels trapigs de Gandia, en 1434, o en el Ràfol de Valldigna, en 
1554. Presentem una relació d’aquestes tasques o activitats, extreta dels 
estudis de Ferran Garcia-Oliver, que il·lustren el funcionament d’un trapig. 

Aiguaders, apiladors, assentadors del planter, banquers, batedors, 
capoladors, coveners, cressolers, descoadors, eixaropadors, encorporadors, 
engritadors, fogaters, infants de caldera, llenters, majordoms, palleters, 
premsadors, replegadors de planter, saquers, servidors de descoadors, so-
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brestants de descoadors, sobrestants de pasta, tiradors de cuita, traginers, 
traure el planter, traure el premsat, trulladors.

La primera plantació de canyamel documentada de la comarca de 
la Safor fou obra de la companyia de comerciants valencians Francesc 
Pons i Francesc Vidal, fundada en 1411 a Oliva. Quan es va establir 
el senyor era Bernat de Centelles, que des de principi va manifestar 
interés. Així autoritzaria la construcció del trapig, pagaria la meitat i ho 
arrendaria per 1.000 sous anuals, deixant un bon marge de beneficis 
als mercaders.

Al món medieval una companyia de sucre i un trapig eren empreses 
de dimensions i beneficis mai vistos. Es fundaren i gestionaren mitjançant 
companyies, en les quals es van involucrar mercaders i senyors feudals. 
Els primers aportaren la tècnica del cultiu i els elements necessaris per 
a la transformació. Si era necessari, construïen els trapigs, contractaven 
el personal especialitzat —mestres sucrers—, aportaven bona part dels 
diners en metàl·lic —la inversió inicial—, i adquirien les eines i estris 
necessaris, sovint de metall, i les peces de ceràmica: formes i porrons. 
Finalment, comercialitzaven el producte. Els senyors locals aportaven 
vassalls, habitualment musulmans, tant per als treballs en el camp, com 
per en el trapig; terres on conrear la canyamel i, de vegades, una part 
del capital inicial. També garantien, en funció del seu poder, la capacitat 
de pressionar el camperolat, al que obligaven a plantar la canyamel i a 
treballar alguns dies en el trapig. Així, els senyors feudals contribuïen, a 
més del finançament, amb l’aportació de mà d’obra, la terra i l’aigua de 
reg, l’adob o la llenya.

Habitualment, els beneficis es partien en dos, encara que les con-
dicions variaven en cada companyia. Aquesta fórmula no va ser inven-
tada per a l’explotació de canyamel, encara que l’aplicació va derivar 
en relacions complexes, així com en unes potencialitats de creixement 
extraordinàries. Altres companyies nasqueren sense participació dels senyors 
feudals, com la de Bartomeu Ramon, el mercader Pere Martí i el mestre 
sucrer Joan de Benfà, en 1430, per explotar el trapig de Gandia, o el 
cas de l’única companyia de capital absolutament forà —alemany—: la 
Grosse Ravensburger.
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Arquitectura i empremta material d’alguns trapigs de la Safor

Fue antiguamente considerable la cosecha de cañas dulces, cuyo zumo con-
vertían en azúcar, por medio de los ingenios ó molinos, llamados trapichadors, de 
los que aun se conservan rastros en la huerta.6

Aquests ingenios o molinos són els trapigs. Cal destacar sobretot el 
trapig del Real. Els documents ens informen detalladament sobre alguns 
aspectes del funcionament del trapig del Real, construït per Hug de 
Cardona. Mossèn Hug de Cardona, senyor del Real, signa en 1430 un 
contracte amb el mercader Guillem Granota, ciutadà de València però 
d’origen Llombard, per a l’explotació durant deu anys del trapig emplaçat 
en “l’alberg del senyor”. Tots dos es parteixen els beneficis, encara que 
amb recels i desavinences múltiples. En 1434, mor Guillem Granota, la 
qual cosa provoca litigis i fins i tot el segrest del sucre del trapig. En 
1439, Alí Xupió, mercader de la moreria de València, havia llogat el tra-
pig del Real durant quatre anys. En 1444, el lloga Climent de Cumaya, 
mercader Florentí, abans de la vinguda de la companyia alemanya Grosse 
Ravensburger Handelsgesellschaft, en 1460, que operària fins a l’any 1477 
i crearia en el Real un “raffinador”. Posteriorment, va estar vinculat al 
ducat de Gandia i a la casa Borja, en ser adquirit per Maria Enríquez, 
l’any 1502.

Coneixem dos contractes, de 1434 i 1435, mitjançant els quals un 
artesà ceramista de Paterna proveeix de formes de sucre ad opus trapigii 
loci del Real. Per maig de 1588 es contracta amb un morisc veí de 
Vilallonga l’adquisició de 3.000 formes destinades al trapig. Va tenir una 
activitat continuada entre 1569 i 1609.

Una sèrie de documents del darrer quart de segle xvi ofereixen una 
extensa relació de moriscs que treballaven en el trapig del Real. Tingué 
el major volum de producció del ducat de Gandia.

Arquitectònicament, es distingeixen tres edificis: la casa senyorial, amb 
ús residencial, el trapig i l’hort. L’edifici residencial és una casa forta de 
planta rectangular, de 25,11 metres de façana i 8 metres de profunditat. 
Els murs perimetrals encara es conserven parcialment. De dues plantes, 
la planta baixa i la superior, o cambra, eren gairebé diàfanes, amb pilars 
que sustentaven forjats i l’estructura de la coberta —a dues aigües—. 
El forjat de la planta superior és de bigues sobre permòdols de pedra 

6. Antonio José Cavanilles, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos 
del Reyno de Valencia, Imprenta Real, Madrid, 1797, vol. 2, p. 142-143.
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tallada. La façana tindria, centrat, un portal d’accés adovellat, de carreus, 
amb arcs de mig punt. A les dues cantonades conserva carreus encadenats 
de pedra calcària blavosa. Els murs presenten fàbriques diverses, entre 
les quals destaquen tàpies mixtes, amb paraments de rajola i maçoneria 
i nucli d’argila i morter de calç. A l’oest, hi ha un altre edifici annex, 
sincrònic, amb un aljub excavat en el subsòl.

El trapig forma una crugia llarga, de planta rectangular, amb uns 
230 metres quadrats de superfície. Forma una L amb la casa forta. S’obri 
a l’interior de l’hort mitjançant un seguit d’arcades que es configura com 
a façana afrontada a l’hort. Els arcs són de mig punt i ogivals, la qual 
cosa, potser, indica diverses fases de construcció. Tindria un accés que 
comunicaria directament la casa amb el trapig. Els paraments combinen 
la rajola i les tàpies mixtes de còdols i rajoles. Els vestigis d’aquest edifici 
són encara més restringits que els de la casa. Sols coneixem un segment 
del mur perimetral oriental, amb una part de les arcades i una de les 
cantonades.

L’hort estava tancat amb un mur de maçoneria. Espai de planta 
trapezoïdal, a excepció del perfil dentat conformat per les façanes pos-
teriors de la casa i del trapig. L’hort tenia una superfície de més d’una 
hectàrea. El mur perimetral és lleugerament atalussat, construït amb còdols 
calcaris d’origen fluvial, generalment desbastats i units amb morter de calç. 
Reforçat amb alguns contraforts, tenia una altura mitjana d’entre 2,50 i 
2,80 metres. Conservava vestigis d’un enlluït de graveta fluvial i calç. El 
llenç perimetral que tancava l’hort ha estat enderrocat l’any 2001 per 
l’ajuntament de Real de Gandia.

Altres trapigs eren de considerar ben a prop. En primer lloc el de 
Guardamar, enderrocat cap a 1990, que era de planta rectangular, de 26 
x 11 metres. Estava adossat a la casa o edifici residencial, conegut com 
“Casa Gran”. Constava de dues plantes. La planta superior, en la façana 
principal i en la posterior, presentava un seguit d’arcs de mig punt. La 
fàbrica era mixta i els paraments de tàpies i maçoneria unida amb mor-
ter de calç. Els arcs i altres elements de suport presentaven fàbrica de 
rajola. El mur central de càrrega comptava amb arcs de mig punt amplis. 
Aquesta arquitectura proporcionava espais oberts i diàfans. Quant a la 
interpretació funcional, en la planta inferior s’emplaçarien les moles, les 
premses i les calderes. En la superior o cambra, seria l’àmbit del procés 
de purgació. El pati era rectangular i estava delimitat per l’edifici i un 
mur de tancament. Abans que als Borja, pertanyia a Miquel Jeroni i a 
Vicent Tamarit. D’aquest rep el nom d’Alqueria de Tamarit.
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També era de destacar l’edifici del trapig d’Almoines, al qual s’accedia 
per mitjà d’un portal de rajoles i un arc de mig punt. L’any 2000 aquest 
accés era precedit per un pati estret, a mode d’atzucac, i per un portal 
d’època incerta. El parament era enfosquit per enlluïts i successives em-
blanquinades. Es detectava una fàbrica mixta de tàpies amb el parament 
extern de rajoles disposades en filades horitzontals i separades per nafres 
amples de morter de calç. El mur de càrrega entre les dues crugies es 
desenvolupa perpendicular a la façana actual. Pel que sembla, tenia dues 
plantes. El ducat de Gandia, per desembre de 1500, compra Almoines a 
Pere d’Ixer “i ab el trapig ab les prempses a totes laborans”.

Finalment, el trapig de Piles, de 51,8 per 39,3 metres, es localitzava 
en l’angle d’una illa d’edificis delimitada pel carrer de Baix i una sèquia. 
L’edifici principal, enderrocat en 1999, era rectangular, de 23,3 per 13,6 
metres. La fàbrica principal dels murs era de tàpies mixtes, rajoles i mor-
ter de calç, amb el nucli intern de terra o argila i tongades de calç. Els 
vestigis existents permeten restituir un cos únic de planta trapezoïdal, amb 
una distribució interior en tres crugies i coberta a dues aigües. L’edifici 
originari era de dues plantes i la façana posterior, afrontada a un hort 
tancat. La planta superior presentava vestigis d’un seguit d’arcs de mig 
punt. El trapig de Piles, de Guillem Ramon Pujades, ja era en activitat 
abans de l’arribada dels Borja l’any 1485. 

3. Reconstruir el procés d’elaboració del sucre

A grans trets els passos a realitzar en el trapig, que formen part del 
procés d’elaboració del sucre, serien els següents:

· Descoar i pelar las canyes.
· Capolar les canyes.
· Portar-les a les moles a trullar.
· Portar-les a les premses. 
· Traslladar a les calderes, o cuina, el suc. 
· Fer el llent i coure el sucre. 
· Posar el resultat de la cocció en els motlles o formes.
El text de Gregori Mayans, extret dels seus Apuntes sobre el culti-

vo de la caña de azúcar en Oliva, escrits a mitjans del segle xviii, és la 
clau i el punt de partida per a la descripció del procés d’elaboració del  
sucre: 
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Cortadas las cañas dulces i peladas, se llevan a la fábrica, que en Oliva se llama 
ingenio, i verdaderamente lo es, por la sencillez i maravillosa actividad i operación.

El agua da movimiento velocísimo a una mui grande rueda de madera, la cual 
le comunica a otras dos muelas aherrojadas, que son como dos columnas tendidas 
a lo largo, una sobre otra, la inferior es perfectamente redonda i lisa; la superior 
también es redonda, pero a lo largo tiene barras de hierro, que le sirven como 
de dientes para ir mordiendo las cañas dulces, haciendolas pasar de un lado a 
otro con suma velocidad, la cual es desta manera. La muela superior tan con-
tigua a la inferior, que ni aun la luz se ve por donde se juntan, tiene en sus 
dos extremidades unos dientes de hierro, que metiendose dentro de unos agujeros 
que tiene la de bajo en proporcionada distancia a los dientes; moviendose la de 
arriba por el continuo movimiento, que le comunica la de madera causado por el 
agua, hace mover la de bajo con igual velocidad; i aviendo a una parte de dichas 
muelas aherrojada una tabla pendiente, que llega hasta el intermedio de las dos 
muelas, la de arriba, que tiene por dientes las barras de hierro, con ellas, como 
con dientes, agarra las cañas dulces que por la pendiente de la tabla se arriman a 
ellas, i las pasa entre muela i muela a la otra parte donde ai hombres, que con 
garfios hacen bolver a passar por encima de las dos bigas (que llaman muelas) 
vestidas de hierro con cañas dulces ya molidas para que nuevamente se muelas 
i expriman el zumo, el cual se recoge en un conducto limpio, que ai en tierra; 
viniendo a parar el zumo en un hoyuelo, o tinaja, que esrá enterrada, i tiene su 
boca abierta para recibir el zumo.

Devo advertir que, quando con serones se echan las cañas dulces en la tabla, para 
que se muelan, i con las manos se van arrimando a las ruedas, es menester suma 
cautela en no tener colgando cinta o cosa semejante, que pueda morder la muela, 
porque en un instante tira a sí cualquiera cosa, i se la machaca, i al mismo que 
la tiene le chuparía enteramente.

Exprimido el zumo de las cañas de dulces por medio de dichas ruedas, se recogen 
los residuos de las cañas, que son como una paja molida, i se ponen dentro de 
unos cubos con círculos de hierro sobre un receptáculo para recoger el zumo, que 
se ha de exprimir por medio de unas grandisimas bigas, que puestas a lo largo 
una sobre otra, i unidas con cables clavados en las vigas, tienen un peso grandi-
simo, i puestas como una romana, por medio de una rosca, van bajando aquellas 
vigas juntas, debajo de ellas en su extremidad ai un madero de carrasca, redondo 
i proporcionado para meterse dentro del tubo, i apretando desta manera, se acaba 
exprimiendo el zumo que conservaban las cañas dulces molidas; que de tal manera 
se aprietan, que quedan totalmente secas.

El zumo de las cañas dulces sacado de los dos modos ya dichos se conduce a la 
oficina donde se debe coger para hacer el azúcar.

Esta oficina está sobre el horno, i en ella ai a distancia proporcionada, i en linea 
recta:
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quatro calderillas para el jarope

seis calderas para el llent

dos calderos para el azúcar

Primeramente pues el zumo de las cañas dulces se pone en las cuatro calderas 
del jarope, en donde mediante el fuego se limpia, esto es, se espuma hasta que 
acabe de echar todas las heces.

De allí se saca el licor, i se pone en los cosios donde se yela; i passadas veinte 
i quatro horas, para que en ellas vaya al suelo lo mas crasso, se saca i se mete 
en las calderas del azúcar, i con unas cacetas no agugereadas, se va tomando i 
volviendo a echar el licor mui aprisa sin sacarle del caldero. Golpeandolo al mismo 
tiempo que se va a tomar, para que assi se agite, i no se queme; i en teniendo 
el devido punto, se saca, i se vacia en en un gran caldero, i con una espatula o 
batidor se va meneando hasta que tenga punto de azúcar, lo cual se conoce, viendo 
que se cuaja...(no dejare de decir de passo que dicho licor se pega al caldero, i 
se hacen unas costras, que son mui pectorales).

De allí se saca para ponerle en las formas, que tienen de ancho dos palmos, i 
es bueno que rematen en punta para que assi purguen mejor las heces que son 
la miel del azúcar.

Pero estas heces, o miel, no se han de hacer salir hasta que sea tiempo de ello. 
I assi se ha de tapar aquel agujero, que está en la punta de la forma, como un 
tapos de estopa, el qual se puede quitar después de aver pasado una semana, 
quando ya el azúcar está bien unido i no ai peligro que salga él, sino sus heces 
de esta manera.

La forma se asienta sobre una tinagilla de barro, que llamamos porron, en que 
se reciben las heces, que purgan el azúcar, cuya operación se hace assi. Se busca 
tierra llamada greda, la cual se amasa con agua de manera que la massa quede 
corriente, i se pone sobre la superficie del azúcar, como cosa del medio dedo, o uno; 
i en estando seca la greda, se refresca poniendo sobre la que avia otra porcioncilla; 
i de este modo se va continuando hasta que se ve que el azúcar está blanco, lo 
cual se observa por grietas que hace la greda luego que está seca.

Donde no ai greda, se puede poner tierra blanca, o barro de las acequias que sea 
blanquisco; pero no cenagoso, ni puerco, pero la greda, donde la ai, debe preferirse 
a cualquier otra especie de barro; porque es muy limpia i purgativa.7

7  Gregorio Mayans y Siscar, Epistolario. Volumen 5: Escritos económicos, Diputación de Valencia, Valèn-
cia, 1972, p. 75-77 (carta núm. 44). Biblioteca Valenciana Digital, <http://bivaldi.gva.es/es/corpus/unidad.cm
d?idCorpus=20000&idUnidad=49242&posicion=1>. Consultat: 25 de novembre de 2015.
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Descoar i capolar

La recol·lecció de la canyamel s’iniciava a finals de novembre i aca-
bava a primeries de gener. Coincidia amb un període de poc treball en 
el calendari agrícola de cultius tradicionals. Els agricultors, generalment 
emfiteutes o parcers, ajudats per un equip de jornalers contractats i retri-
buïts, estaven obligats a tallar les canyes dels seus camps i a traslladar-les 
al trapig. Les instal·lacions, com els molins o els forns, eren monopolis 
senyorials i la legislació prohibia expressament que els productors de 
canyamel la transformaren fora del terme de la senyoria.

El trasllat de les canyes del camp al trapig havia de fer-se amb la 
màxima celeritat. El temps òptim entre la recol·lecció i la cocció del suc 
procedent del premsat s’estima en unes 72 hores. Una vegada diposita-
des les canyes en el trapig, es procedia a netejar-les i preparar-les per al 
premsat. Així, es pelaven, separant-les de les fulles i de la cua. Per a esta 
labor s’utilitzaven uns ganivets especials: “gavinyetes d´escoar”. Aquesta 
primera preparació requeria molt d’espai i produïa quantitats enormes de 
residus. Es realitzava en l’hort tancat que sempre acompanyava el trapig 
i que encara constatem en els trapigs existents en el camp saforenc. Les 
cues i les fulles de la canya, eren destinades a l’alimentació dels nombroses 
animals de càrrega utilitzats per al transport i la mòlta de la canya, o 
eren cremades en les calderes.

Des d’aquesta secció, les canyes passaven a una altra, probablement 
a cobert, en la qual es netejaven i trossejaven de la grandària d’un dit, 
mitjançant ganivets apropiats, “gavinyetes de capolar”, sobre uns pilons 
de fusta.

Trullar la canya

La canyamel, neta i trossejada, era transportada al lloc de mòlta, 
al molí o fàbrica. Es triturava la canyamel per a l’extracció del suc. La 
transformació en una pasta apta per ser premsada, es feia de dues ma-
neres diferents.

La més antiga era el trapig, que fins i tot arriba a denominar el 
complex de les instal·lacions sucreres. El nom mateix ja defineix que el 
procés d’extracció del suc es realitzava mitjançant una mola de pedra 
corredissa en posició vertical, de tracció animal, a la manera del trapetum 
romà. Les moles, denominades també en els textos trujales o rodillos, són 
de pedra picada, circulars, amb perforació central, i es detecten per la seua 
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secció troncocònica. La base de pedra és també circular, i la trobarem 
adherida al sòl. La força motriu la proporcionaven els animals.

L’enginy era l’altra. A la Safor solament va haver-hi dos enginys: el 
de l’Alquerieta de Martorell a Gandia i el d’Oliva. Els enginys suposaren 
una notable innovació tecnològica en el procés de mòlta i daten del 
tercer quart del segle xvi. Remetem a la descripció de Gregori Mayans 
i a l’assenyalat a l’inici d’aquest treball. 

Assi començaron a cortar las cañas dulces a pedaços i a desentrañarles el çumo, 
echandolas en atahonas, y moliendolas con muelas de piedra, rodeadas por bestias, 
por ruedas de madera de inmensa gradeza (que llaman ingenios) las quales re-
bolviendose con grandisima furia sin cesar por un canal de agua que desde muy 
alto da en ells como en los molinos, cortan y desmenuzan las cañas y las sacan 
todo el xugo, hasta dexarlas mas prensadas y secas que el esparto.8

Premsar

De la mòlta s’obtenen dos productes: el suc, que anava directament 
a la bassa on reposava i es decantava; i una pasta de canyamel desfeta.

Aquesta pasta, semblant a la palla mòlta, es barrejava amb aigua amb 
la finalitat que desprenguera el sucre que li quedava. Després es portava 
a les premses. Cada trapig normalment comptava amb més d’una premsa, 
situades a cobert i a prop de les moles. En el cas de la Safor, per re-
construir les premses i el seu ús, comptem amb la descripció de Gregori 
Mayans, i amb les empremtes arqueològiques documentades a la Casa de 
la Palma de Motril (Granada). Les premses eren de les denominades de 
biga, hereves directes del torcularium romà, però amb adaptacions lleus per 
a la canyamel. El funcionament es basava empíricament en la llei de la 
palanca. Així, constaven d’un braç llarg –fins a vint metres-, la biga quedava 
unida a dos pilars, de manera que actuava d’eix. Just davant, una pedra 
solera, amb les canalitzacions pertinents, servia de base de premsament. 
Mayans ens descriu una espècie de gàbia de ferro, on es posaria la pasta, 
segurament en esportins, en la qual encaixava una peça de fusta unida 
a les bigues que mitjançant compressió es premsava fins a extreure tot 
el suc. Cap a la meitat de la biga, dos puntals més descansaven part del 
pes, en repòs. I evitaven que la pressió desviés la biga lateralment quan 
estava en funcionament. A l’altre extrem de la biga, una rosca o cargol 

8  Gaspar Escolano, Década primera…, p. 704.
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sense fi, fixat a una gran pedra amb funcions de contrapès, servia per 
descendir lentament el braç de la premsa i donar-li la pressió necessària.

Potser, tal com està documentat a Motril, s’efectuaven dos prem-
satges amb diverses premses, el segon més fort que el primer. El suc de 
les premses es barrejava amb el procedent de la mòlta. El residu sec de 
la canyamel, el bagàs, dolç i alimentós, però amb poca concentració de 
sacarosa, segurament era aprofitat com a aliment d’animals de càrrega del 
trapig i, ben sec, per cremar.

Coure a les calderes

El suc de la canya, tant del procés de mòlta com del premsatge, 
es recollia en una bassa o dipòsit, on es decantava. Es conservava durant 
poc temps, ja que tenia tendència a fermentar amb rapidesa. Seguidament, 
el suc passava a la cuina o sala de calderes, situada a l’edifici denominat 
oficina, on era objecte de diverses coccions o refinats successius. Les 
calderes estaven normalment emplaçades i enfilades en un banc d’obra, 
sobre uns fogons que s’alimentaven de llenya des d’una altra habitació. 
Així s’evitaven els inconvenients del fum o les cendres. 

Per sucre d’una cuita, no hem d’entendre que el suc era sotmès a 
una cocció única. Passava per tres coccions successives. Les calderes, “tan-
gils” i calders de coure estanyat, de diverses capacitats, rebien un nom 
específic segons el producte resultant. Així, el suc de la canyamel passava 
a la caldera de xarop, on afegien lleixiu de cendra i calç per iniciar la 
purificació del suc. Amb esbromadores de coure, es retirava la bromera, 
que surava i surava. 

En arribar al punt adequat, es treia el xarop, es colava mitjançant 
teixits de llana i es recollia en llibrells grans. Encara calent, el xarop passava 
a les calderes de llent on es coïa fins arribar al punt de llent. Llavors 
s’abocava en uns llibrells on es decantava durant vint-i-quatre hores, abans 
de passar a les calderes de sucre. Aquí era sotmès a foc viu i es removia 
vivament amb grans culleres o casses de coure, fins a reduir-lo a tres o 
quatre parts del volum. Quan adquiria el punt de sucre i començava a 
quallar i caramel·litzar, es donava per acabada la primera cocció i la mel 
de sucre passava a les formes per a la purgació.

Com a subproducte de la purgació, s’obtenia la mel de sucre, la 
qual es passava per una segona cocció, amb un seguit de coccions i 
purgacions noves fins que no era possible, o rendible, obtenir més sucre. 
L’última mel produïda, que no es podia refinar més, era la melassa, que 
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serà, posteriorment, exportada als països del nord d’Europa, on era molt 
apreciada en la rebosteria i l’alimentació.

Els inventaris de béns dels trapigs són una font bàsica per conèixer 
els estris i les eines emprades en el procés d’elaboració del sucre, tan ric 
i desconegut. Pel seu interés, transcrivim part de l’Inventari dels bens mobles 
del comte de Villalonga a trobat en dit comtat rebut per lo notari davall ferit 
en lo dia de hui...en lo dit lloc de Ra(v)alet, cap de dit comtat de Villalonga, 
elaborat el 1607:

“Eines en la casa del trapig del sucre...
Item una caldera de tinell
Item cinc cases de coure
Item una conca d´aram gran […]
Item dos cercols de ferro grans sense cresoles
Item un perol de coure gran amb un banc
Item quatre tángils de coure
Item una gaveta de coure
Item set canters de coure de triar xarop
Item dos barres de ferro per a triar lo foc
Item un pi de ferro per a picar les pedres
Item una coladora de coure
Item quatre rascadores de ferrocarril
Item dos casreques de ferro
Item un rumial de coure
Item quatre premses de fusta
Item un torn de fusta amb maroma
Item tres boques de fornal de ferro
Item quatre escudelles de les premses de fusta
Item tres fuselles de velles de fusta
Item quatre sacs per a posar la pasta […]
Item dos perxes de mesclar la grita”9

Porgar

L’últim pas del procés d’elaboració del sucre d’una cocció, és la 
purgació. Prèviament, les formes de sucre, que es guardaven a remulla, 
havien estat preparades amb substàncies que afavorien la purgació. L’orifici 
del fons de la forma era tapat de diverses maneres, més habitualment 
amb estopa. La mel de sucre s’abocava a poc a poc a les formes fins 

9  ARV, Mestre racional, lligall núm. 474, carpeta 9.779.
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omplir-les. En aquest moment era fonamental disposar de greda, un tipus 
de terra blanca i argilenca. Amb aigua i greda es feia un fang fi, amb 
el qual tapaven acuradament les boques de les formes. Durant el procés 
de purgació, de tant en tant, segons el parer del mestre sucrer, s’afegia 
més greda.

Les formes eren transportades al refinador i es deixaven reposar a 
fosques sobre un banc. Quan es jutjava que el sucre ja havia cristal·litzat 
i format el piló o pa de sucre, gairebé una setmana després -segons ens 
diu Mayans-, el forat del fons es podia destapar i assentar les formes dins 
dels porrons o gerretes per a la mel de sucre. Segons les fonts referents 
a l’àrea granadina, podien passar fins a trenta dies o més, abans de con-
siderar acabat el procés de purgació. Quan el mestre sucrer creia acabat 
el procés es desemmotllaven els pilons o pans i es transportaven a un 
lloc adequat per a l’assecat.

El sucre dels pilons no era tot de la mateixa qualitat. El piló es 
tallava amb una destral, almenys en quatre parts. El millor i més blanc era 
el quart superior, que havia estat en contacte amb la greda i estava més 
compacte, era el denominat “fi”. El del segon quart del piló, el “xaropat”, 
s’utilitzava en farmàcia per a xarops i confitures. El tercer quart, era el 
sucre denominat “mestures” i “esquellats”. La part més baixa i propera a 
l’orifici, on hi havia més solatge i residus de purgació, era considerat el 
de menys qualitat i es denominava “cogús” o “rosso”. Les dues últimes 
qualitats eren, sovint, refinades mitjançant noves coccions i purgues, o bé 
s’exportaven i refinaven en altres llocs. 

Bibliografia

Barceló Torres, Carmen; Labarta Gómez, Ana, “Azúcar, ’trapigs’ y dos 
textos árabes valencianos”, Sharq al-Andalus, 1 (Alacant, 1984), p. 55-70.

Barceló Torres, Carmen; Labarta Gómez, Ana, “La industria azucarera en 
el litoral valenciano y su léxico (siglos xv-xvi)”, La Caña de Azúcar 
en el Mediterráneo, Junta de Andalucía, Granada, 1992, p. 73-103.

Berthier, Paul, Les anciennes sucreries du Maroc et leurs réseaux hydrauliques; 
étude archéologique et d’histoire économique, Centre national de la re-
cherche scientifique, Centre Universitaire marocain de la Recherche, 
Rabat, 1966.

Bresc, Henri, Un monde méditerranéen: économie et Société en Sicile (1300-
1450), École française de Rome, Roma, 1986.



Sucre de canyamel 117

Bresc, Henri, “La canne à sucre dans la Sicile Médiévale”, La Caña 
de Azúcar en el Mediterráneo, Junta de Andalucía, Granada, 1992, 
p. 43-57.

Carabaza Bravo, Julia María (ed.), Abu-l-Jayr: Kitab al-filaha. Tratado de 
agricultura, Agencia Española de Cooperación Internacional, Instituto 
de Cooperación con el Mundo Árabe, Madrid, 1991.

Castillo Sainz, Jaime, “Els feudals i la introducció de la canyamel a la 
Safor del segle xv”, Afers, 32/1 (Catarroja, 1999), p. 101-122.

Cavanilles, Antonio José, Observaciones sobre la historia natural, geografía, 
agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, Imprenta Real, 
Madrid, 1797, vol. 2.

Chabás, Roque, “La cosecha del azúcar en el Reino de Valencia”, El 
Archivo, I (Dénia, 1886), p. 43-44, 53-54 i 59-61.

Fábregas García, Adela; García Porras, Alberto, “Un aspecto de la pro-
ducción azucarera marroquí. La cerámica del azúcar de Chichaoua”, 
Arqueología y Territorio Medieval, 5 (Jaén, 1998), p. 153-174.

Garcia-Oliver, Ferran, “Les companyies del trapig”, Afers, 32/1 (Catar-
roja, 1999), p. 167-194.

Gayangos, Pascual de, Memoria sobre la autenticidad de la Crónica denomi-
nada del Moro Rasís, Real Academia de la Historia, Madrid, 1850.

Gisbert Santonja, Josep Antoni, “En torno a la producción y elaboración 
de azúcar en las comarcas de la Safor —Valencia— y la Marina 
Alta —Alicante—. Siglos xiv-xix. Arquitectura y la evidencia arque-
ológica”, La Caña de Azúcar en el Mediterráneo, Junta de Andalucía, 
Granada, 1992, p. 211-265.

Gisbert Santonja, Josep Antoni, “azucarera, industria”, Enciclopedia Valenciana 
de Arqueología Industrial, Manuel Cerdà Pérez, Mario García Bonafé 
(dirs.), Institució Alfons el Magnànim, València, 1995, p. 120-122.

Gisbert Santonja, Josep Antoni, “Azúcar y agua en el ducat de Gandia 
y en el comtat d’Oliva –la Safor, Valencia”, Agua, trabajo y azúcar, 
Junta de Andalucía, Granada, 1996, p. 49-85.

Gisbert Santonja, Josep Antoni, “L’empremta d’un trapig del segle xv 
al Real de Gandia. Arqueologia del sucre al cor de la Safor”, Afers, 
32/1 (Catarroja, 1999), p. 33-60.

Gisbert Santonja, Josep Antoni, “Formes de sucre i porrons al Raval 
de Borriana”, Afers, 32/1 (Catarroja, 1999), p. 61-66.



118 Josep A. Gisbert Santonja

Gisbert Santonja, Josep Antoni (ed.), Sucre & Borja. La canyamel dels ducs. 
Del trapig a la taula, Generalitat Valenciana - Ajuntament de Gandia 
- Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell - Con-
sorci de Museus de la Comunitat Valenciana, València-Gandia, 2000.

Gisbert Santonja, Josep Antoni, “Azúcar de caña. Su secular viaje hacia 
Occidente. Historia e impronta arqueológica de una técnica me-
dieval”, La Herencia Árabe en la agricultura y el bienestar de Occidente, 
Fernando Nuez Viñals (ed.), Fundación la Huella Árabe-Universidad 
Politécnica de Valencia, València, 2002, p. 119-163.

Glick, Thomas F. “De l’Est a l’Oest. Observacions sobre la difusió de la 
canyamel a l’edat mitjana” 32/1 Afers, 32/1 (Catarroja, 1999), p. 13-17.

González Tascón, Ignacio; Fernández Pérez, Joaquín, “El largo camino 
hacia occidente de la caña de azúcar”, La agricultura viajera. Cultivos 
y manufacturas de plantas industriales y alimentarias en España y en la 
América Virreinal, Ignacio González Tascón, Joaquín Fernández Pérez 
(eds.), Real Jardín Botánico, Madrid, 1990, p. 97-123.

Greenfield, Sidney M., “Cyprus and the beginnings of modern sugar 
cane plantations and slavery”, La Caña de Azúcar en el Mediterráneo, 
Junta de Andalucía, Granada, 1992, p. 23-42.

Ibn al-’Awwam, Libro de Agricultura. Su autor el Doctor Excelente Abu Za-
caria Iahia Aben Mohamed Ben Ahmed Ebn el Awan, sevillano, ed. Josef 
Antonio Banqueri, Imprenta Real, Madrid, 1802. 

La Parra López, Santiago, El Ducado de Gandía en el siglo xviii: la ruptura 
de una convivencia tras 1609, Universitat de València (tesi doctoral), 
València, 1990.

Lagro, Eduard, “Remarks on the sugarcane cultivation in the Jordan Valley 
and the canesugar production at Tell Abu Sarbut”, Agua, trabajo y 
azúcar, Junta de Andalucía, Granada, 1996, p. 211-221.

Lagro, Eduard; de Haas, Hubert, “Announcing a study of islamic pot-
tery from Tell Abu Sarbut (Jordan)”, Newsletter, Department of Pottery 
Technology, 6 (Leiden, 1988), p. 89-95.

Lagro, Eduard; de Haas, Hubert, “Sugar pots: a preliminary study of 
technological aspects of a class of medieval industrial pottery from 
Tell Abu Sarbut, (Jordan)”, Newsletter, Department of Pottery Technology, 
7-8 (Leiden, 1989), p. 7-20.

Lagro, Eduard; de Haas, Hubert, “Syrup jars and sugar pots: a prelimi-
nary study of technological aspects of a class of medieval industrial 



Sucre de canyamel 119

pottery from Tell Abu Sarbut, (Jordan). Part II”, Newsletter, Department 
of Pottery Technology, 9-10 (Leiden, 1991-1992), p. 55-68.

Malpica Cuello, Antonio, “La cultura del azúcar en la costa granadina”, 
La caña de azúcar en tiempos de los grandes descubrimientos (1450-1550), 
Junta de Andalucía, Granada, 1990, p. 157-171.

Mayans y Siscar, Gregorio, Epistolario. Volumen 5: Escritos económicos, Di-
putación de Valencia, València, 1972.

Pastor Zapata, José Luis, Gandia en la baixa edat mitjana: la vila i el se-
nyoriu dels Borja, Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons 
el Vell, Gandia, 1992.

Pérez Vidal, José, La cultura de la caña de azúcar en el Levante español, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1973.

Pons Fuster, Francisco, Aspectos económico-sociales del Condado de Oliva 
(1500-1750), Publicacions de l’Ajuntament d’Oliva, València, 1981.

Pons Moncho, Francisco, Trapig. La producción de azúcar en la Safor (siglos 
xiv-xviii), Instituto Duque Real Alonso el Viejo, Gandia, 1979, 127 p.

Rosselló Bordoy, Guillem, “Cerámica y azúcar en época medieval. Una 
aproximación a la forma de la ya’ma al-sukkar”, 1492: lo dulce a la 
conquista de Europa, Junta de Andalucía, Granada, 1994, p. 87-102.

Rosenberger, Bernard, “La production de sucre au Maroc au xvie si-
ècle. Aspects techniques et sociaux”, Agua, trabajo y azúcar, Junta de 
Andalucía, Granada, 1996, p. 147-179.

Rosenberger, Bernard, “El azúcar en Marruecos en el siglo xvi”, 2000 
(inèdit).

Sato, Tsugitaka, “Sugar economy of Egypt in the Medieval Mediterranean 
World”, Egypt and the Mediterranean Conference (may 1985), Cairo 
University (inèdit).

Viciana, Martí de, Libro Segundo de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad 
de Valencia y de su reino, ed. Joan Iborra, Universitat de València, 
València, 2013.

Vieira, Alberto, “O açucar na Madeira: produçao e comércio nos seculos 
xv a xvii”, Producción y comercio de azúcar de caña en época preindustrial, 
Junta de Andalucía, Granada, 1993, p. 29-74.

Vieira, Alberto, “Agua, trábalo e açúcar. O caso da Madeira no séculos 
xvi a xvii”, Agua, trabajo y azúcar, Junta de Andalucía, Granada, 
1996, p. 147-179.



120 Josep A. Gisbert Santonja

Wartburg, Marie-Louise von, “Design and technology of the medieval 
refineries of the sugar cane in Cypurs. A case of study in industrial 
archaeology”, Paisajes del Azúcar, Junta de Andalucía, Granada, 1995, 
p. 81-117.

Watson, Andrew M., “The Arab Agricultural Revolution and Its Diffu-
sion, 700-1100”, The Journal of Economic History, 34/1 (Cambridge 
[UK], 1974), p. 8-35.

Watson, Andrew M., Agricultural innovation in the early Islamic World, Cam-
bridge University Press, Cambridge (UK), 1985.



Sucre de canyamel 121

Litografia, segle xix: Saccharum officinarum (imatge: Col·lecció J. A. Gisbert).

Apèndix gràfic

Paisatge del Bajo Guadalfeo (Granada). Salobreña. Cultiu extensiu de la canyamel  
(fotografia: J. A. Gisbert. Circa 1990). Un paisatge ja desaparegut per sempre.
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Canyamels del Bajo Guadalfeo (Granada). Salobreña (fotografia: J. A. Gisbert.  
Circa 1990).

Paisatge del Bajo Guadalfeo (Granada). Salobreña. Cultiu extensiu de la canyamel  
(fotografia: J. A. Gisbert).
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Gravat. Theodor de Bry. 1594-1595. Enginy hidràulic i procés de producció de  
la canyamel (imatge: col·lecció J. A. Gisbert).

Gravat. Segle xvi. Il·lustració de diversos passos de la tècnica d’elaboració de sucre en 
un trapig sicilià. Joan Stradanus. Nova Reperta. Biblioteca Nacional. Madrid  

(imatge: col·lecció J. A. Gisbert).
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Detall de la Bacchanal, de Micheangelo Buonarroti (1475-1564)  
(imatge: col·lecció J. A. Gisbert).

Dibuix. Bacchanal, de Micheangelo Buonarroti (1475-1564), p. 124. Col·lecció de 
Winsor. Royal Collection. Sense assabentar-se els estudiosos i curadors, l’escena descriu 

part del procés d’elaboració de sucre (imatge: col·lecció J. A. Gisbert).
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Excavacions de Tell Abu Sarbut, a la vall del Jordà. Restes d’una factoria sucrera  
(fotografia: T. LaGró).

Forma de sucre i gerreta de 
melassa del Marros Saadí. A més, 
forma de sucre antiga i una actual 
emprada al Marroc (fotografia: P. 
Berthier).



126 Josep A. Gisbert Santonja

Aqüeducte per irrigació 
de les plantacions de  
canyamel al Marroc  
(fotografia: P. Berthier).

L’enginy o fàbrica de  
Les Ksour El Abib  
(fotografia: P. Berthier). 

L’enginy o fàbrica de  
Les Ksour El Abib  
(fotografia: P. Berthier). 
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Formes de sucre i gerretes o porrons d’un enginy de Marroc (fotografia: P. Berthier).

Ausiàs March. Un poeta amb un vincle ferm amb la canyamel i el sucre:
“Així dispost, dolç me sembla l’amarch, / tant es en mi enfeccionat lo gust! / A 
temps he cor d’acer, de carn e fust. / Yo so aquest que·m dich Auzias March”  

(Ausiàs March, Composició CXIV, vv. 85-88)
Ausiàs March és, doncs, el poeta del dolç i de l’amarg. Imatge: Josep A. Gisbert 

Santonja (coord.), El gust d’Ausiàs March, Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals 
Alfons el Vell, Gandia, 1999, portada.
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Emblema heràldic dels March.  
Rajoleta Manises. Segle xv.  

Del llibre: Josep Antoni Gisbert Santoja 
(coord.), El gust d’Ausiàs March, Ajuntament 

de Gandia, Gandia, 1999, p. 282.

Sucre&Borja. 
La canyamel dels ducs. Exposició 
celebrada a Gandia el 2000.

Emblema heràldic dels Centelles, 
Comtes d’Oliva. Rajoleta Manises. Segle 

XV. Del llibre: Josep Antoni Gisbert 
Santoja (coord.), El gust...,  

p. 282.

Emblemes heràldics dels Borja, Ducs de Gandia. Diversos suports i iconografies.  
Del llibre: Josep Antoni Gisbert Santonja (ed.), Sucre&Borja. La canyamel dels ducs. Del 
trapig a la taula, Generalitat Valenciana - Ajuntament de Gandia - Centre d’Estudis i 

Investigacions Comarcals Alfons el Vell - Consorci de Museus de la Comunitat Valen-
ciana, València-Gandia, 2000, p. 319.
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Mapa de la Safor, amb localització de trapigs dels segles xv i xvi.  
Del llibre: Josep Antoni Gisbert Santonja (ed.), Sucre&Borja..., p. 111.

Mapa de la comarca de la Safor, amb ubicació de trapigs i enginys, en activitat 
durant els segles xv i xvi, segons J. A. Gisbert. Dibuix: M. Ortolà. 

1. Oliva. Diversos trapigs. 2. Xeresa. Trapig. 3. El Real. Trapig. 4. Gandia. Diversos 
trapigs. 5. Vilallonga, Buixerques. Trapigs. 6. Daimús. Trapigs. 7. Guardamar; l’Alqueria 
de Tamarit. Trapig. 8. Beniarjó. Trapig. 9. Bellreguard. Trapig. 10. Almoines. Trapig. 11. 
Miramar. Trapig. 12. Piles. Trapig. 13. Gandia, l’Alquerieta d’En Martorell. Enginy. 14. 

Oliva. Enginy. 15. Tavernes de la Valldigna, el Ràfol. Trapig.
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Vista aèria del Real, vora el riu d’Alcoi. Del llibre: Josep Antoni Gisbert Santonja 
(ed.), Sucre & Borja..., p. 113.

Perspectiva de l’assentament morisc del Real, amb emplaçament del complex senyorial 
(dibuix: J. Pastor).

Reconstrucció del complex senyorial del Real, segons J. A. Gisbert. Segle XV. Casa, 
trapig i hort amb bassa (dibuix: M. Ortolà i J. Pastor).
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Assentament de Guardamar, abans Alqueria de Tamarit. A l’esquerre, complex senyorial: 
casa i trapig adossat. Del llibre: Josep Antoni Gisbert Santonja (ed.), Sucre & Borja..., 

p. 127.

Mur de pedra amb contraforts, de la tanca de l’hort del trapig i del complex senyo-
rial del Real. Destruït (fotografia: J. A. Gisbert). 
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Vestigis de l’edifici del trapig d’Almoines. Hui seriosa-
ment afectat per una remodelació. Parcialment destruït 

(fotografia: J. A. Gisbert).

Vestigis de l’edifici del  
trapig de Piles. Destruït  
(fotografia: J. A. Gisbert).

Mola de trapig, descoberta a les immediacions de l’emplaçament del trapig de  
Vilallonga de la Safor (fotografia: J. A. Gisbert).
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Mola de trapig en cantó església d’Ador (fotografia: J. A. Gisbert). 

Sala de calderes.  
Encyclopédie, de Diderot  
i D’Alembert. Circa 1762 
(imatges: Col·lecció J. A. Gisbert).
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Descoberta de l’espai de la sala de calderes i de caldera de bronze a les sucreries de 
Marroc (fotografia: P. Berthier). 

Eines emprades en el procés d’elaboració 
del sucre. Diderot: D’Alembert, Encyclopé-

die, Circa, 1762.

Sala amb formes de sucre assentades so-
bre porrons. Purgació del sucre, Diderot: 

D’Alembert. Encyclopédie, Circa, 1762. 

Mostra una forma o motlle de sucre,  
descobert al Marroc  
(fotografia: P. Berthier).
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Sistematització de formes de sucre 
i porrons i gerretes de melassa 
d’Oliva. Segons Josep Gisbert  

(aportat per l’autor).

Formes de sucre i porrons provinents 
d’Oliva (fotografia: J. Gisbert).

Forma de sucre i porró, o gerreta de melassa, provinents de Borriana.
Museu Arqueològic de la Plana Baixa. Borriana. Del llibre: Josep Antoni Gisbert  

Santonja (ed.), Sucre&Borja..., p. 282-283.
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Formes de sucre provinents de La Cartuja de Sevilla. Sevilla.  
Del llibre: Josep Antoni Gisbert Santonja (ed.), Sucre&Borja..., p. 280.

Forma de sucre i porró, o gerreta de melassa, provinents de Gandia.
Museu Arqueològic de Gandia. Del llibre: Sucre&Borja..., p. 281-282.



1. Receptaris de confiteria catalans

La confitura va exercir un paper fonamental en el sistema alimen-
tari de l’època moderna. El 1611 el diccionari de Covarrubias definia el 
confit com: La confección de la almendra, avellana o piñón, o cualquier fruta, 
o semilla incorporada, cubierta con el azúcar.2 Per tant, sota el nom de con-
fitura s’agrupaven una gran varietat de dolços: dragees, confits, tauletes, 
conserves, anissos, gelees, massapans... tots ells fets amb sucre. 

El seu ingredient fonamental, el sucre, va gaudir ben aviat d’una 
gran estima. Inicialment, el sucre va ser concebut com un medicament ja 
que se li atribuïen grans virtuts terapèutiques. Posteriorment, s’integrà a la 
dieta, primer com a espècie i més tard com a aliment. Arribat el segle xv, 
el sucre ja estava completament integrat al règim alimentari de les elits, 
com a ingredient en tota mena de plats3 i en forma de dolços. Era un 
producte de luxe a causa del seu elevat cost i es considerà un signe de 
poder, prestigi i bon gust. Entre els segles xvi i xvii la popularitat del 
sucre augmentà sobretot a partir de l’extensió del cultiu de canya a les 
Canàries i, posteriorment, a Amèrica. Aquest fet va permetre augmentar 
la producció de sucre i baixar el seu preu, tot i que no va ser suficient 
perquè estigués a l’abast de tothom fins ben entrat el segle xix.4 

1. Abreviatures emprades: ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó; AEV, Arxiu-Biblioteca Episcopal de Vic; 
AHCB, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona; BC, Biblioteca de Catalunya; BDSG, Biblioteca Diocesana 
del Seminari de Girona; BUB, Biblioteca Universitària de Barcelona; SCB, Seminari Conciliar de Barcelona.

2. Sebastián de Covarrubias y Orozco, Tesoro de la lengua castellana o española, Luis Sánchez, impresor 
del Rey N.S., Madrid, 1611. 

3. Llibre de Sent Soví. Llibre de totes maneres de potatges de menjar, ed. Amadeu-J. Soberanas, Joan San-
tanach, Barcino, Barcelona, 2003. 

4. Sydney Wilfred Mintz, Dulzura y poder: el lugar del azúcar en la historia moderna, Siglo Veintiuno 
editores, México D.F., 1996. 
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Els dolços formaven part de la vida quotidiana de les elits; se servien 
en tota mena de reunions, recepcions i convits per delectar els convidats. 
Alhora eren objecte de regal de persones distingides, especialment des-
tinats a dones nobles. En aquell temps, el dolç tenia una forta càrrega 
simbòlica relacionada amb el plaer, concretament amb el plaer femení, i, 
per això, els dolços formaven part dels rituals amorosos i la galanteria. 
En l’àmbit privat, els confits anomenats “de cambra” se serviren a qual-
sevol hora, com a llaminadura, per pur plaer.5 D’altra banda, la resta de 
població reservava el consum de confitures per les grans ocasions festives. 
No podien faltar en casaments, batejos ni a les principals festes anuals 
com el Nadal, Carnestoltes, la Pasqua o el Corpus; festes que tenien les 
seves especialitats pastisseres pròpies.6

Molt significatiu és el relat que va fer Jeroni de Pujades en el seu 
dietari de la invitació de la Diputació del General als Comtes de Le-
mos, Virreis de Nàpols, a un berenar, després de contemplar el pas de la 
processó de Corpus de Barcelona el juny de 1610: 

Passada la professó en lo hort de la Diputació los tingueren una merien-
da bellíssima. Viula y comptí cent trenta sis plats de diversas aves, conills, 
terneras y altres carns, fiambres y empanadas tot daurat, cosa curiossísima, 
y quatre plats de cada cosa y sinquanta plats de diverses confitures, molt 
garrafó y molta neu.7 

Els professionals encarregats de confeccionar els dolços eren els 
confiters i els adroguers, els quals, en el cas de Barcelona, formaren el 
Col·legi de droguers i confiters l’any 1562. A finals del segle xiii troben 
les primeres al·lusions als especiers, ofici que agrupava tant els apotecari 
com els adroguers i sucrers. No va ser fins el segle xv quan aquests dos 
oficis se separen i l’art de la confiteria començà a prendre més prota-
gonisme. L’ofici d’adroguer tenia una doble vessant ja que es treballava 
en dos àmbits actualment molt diferents; l’adrogueria o venta de drogues 
simples juntament amb la confiteria. A més, era un ofici que tenia un 
caràcter artesanal i comercial perquè no només es venien matèries pri-

5. És interessant notar el que encara actualment entenem com a “llaminadura”: Menjar fi, delicat, fet 
més per plaure al paladar que per nodrir, especialment dolços, confitures, etc. “Llaminadura”, Diccionari de la 
llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2007, 2a edició, <http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrad
a=llaminadura&operEntrada=0>. Consultat: 29 de setembre de 2015.

6. Marta Manzanares Mileo, “El calendari pastisser català:continuïtats i canvis”, TECA, Tecnología i 
ciència dels aliments, 15 (Barcelona, 2015) p. 3-62.

7. Dietari de Jeroni Pujades, ed. Josep Maria Casas Homs, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelo-
na, 1975, vol. 2 (1606-1610), p. 159-160.

http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=llaminadura&operEntrada=0
http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=llaminadura&operEntrada=0
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meres sinó que s’elaboraven tot tipus de confits, medicines, salses, perfums 
i productes de papereria, entre d’altres.8

La finalitat bàsica del Col·legi fou vetllar pel correcte exercici de la 
professió, controlar l’establiment de botigues i defensar els seus interessos. 
El control de la qualitat dels productes que es venien a les botigues era 
una qüestió cabdal. Així ho expressen les ordenances fundacionals de 1562: 

Per llevar los desordres, y grans abusos que fins assí se són fets de la 
dita art en fer i vendre confitures ab lo modo y perfecció que·s requer 
ans bé en lo lloch de ser blanques, són negres, y en lloch de ésser les 
admetlles o altres fruites o llavors ben torrades, són casi crues o si són 
torrades són cremades en tant que amarguen, y havent a ésser dolses no 
tenen ninguna dolsor o molt poca per lo frau que si fa, lo que redunda 
en gran dany dels compradors y de la cosa pública. Ordenaren perço los 
senyors consellers y promens que de aquí e avant tot droguer que farà o 
vendrà dites confitures hage e sie obligat en fer i acabar tota manera de 
confitures axí la fina com la comuna, així de ésser les ametlles, avellanes y 
tota altra fruita, y llavors ben torrades, com acabada ab la blancor, dolsor 
y perfecció, que quiscun de ellas requer tota manera de frau cesant, sots 
pena de xx sous per quiscuna vegada...9

Així mateix, s’insistia en la correcta producció dels confits per evitar 
la seva adulteració. Ja el 1448, molt abans de les primeres ordenances, 
trobem unes ordenacions municipals de Barcelona referides específicament 
a l’elaboració de confits: 

...speciers, confiters, sucrers, e, altres qualsevol persones qui acostumen a 
fer, e confegir, confits de Sucre en la dita Ciutat, hagen a fer, e confegir 
aquells, que confegiran, e, faran de pur Sucre sens mescla alguna de Almidó 
de Arròs, de Farina ne alguna altra cosa sots ban a cascu, e, per cascuna 
vegada que serà fet lo contrari de C sous, e, de perdra los confits qui 
seran trobats encamarats...10

Era habitual que el mostassaf, juntament amb dos cònsols del Col·legi 
d’adroguers, visitessin per sorpresa les botigues dels col·legiats per visurar 
l’estat dels seus productes:

8. Carles Vela i Aulesa, L’obrador d’un apotecari medieval segons el Llibre de comptes de Francesc Ses Canes 
(Barcelona 1378-1381), Consell Superior d’Investigacions Científiques-Institució Milà i Fontanals, Barcelona, 
2003. 

9. AHCB, 1B. IV-18. f. 137v. També es troba a: ACA, Diversos, Colegio de Drogueros y Confiteros 
de Barcelona, núm. 54. Constitucio del dit colegi d’Adroguers i sucrers en la present ciutat al 5 nov de 1562, capítulo 1.

10. Montserrat Bajet i Royo, El mostassaf de Barcelona i les seves funcions en el segle XVI: Edició Llibre de 
les ordinations, Fundació Noguera, Barcelona, 1994, p. 493.



140 Marta Manzanares Mileo, Maria Àngels Pérez Samper

Ordenaren los honorables Consellers, e, promens. Que per trobar la 
veritat de les dites coses en les propdites ordinations contengudes, lo 
Mostaçaf tota vegada que li serà ben vist, e, li plaurà puixe anar, e, 
entrar en les cases de aquells qui faran, e obraran dels dits Confits 
per veure e reconèixer aquells ensemps ab alguna persona, o persones 
per lo mostassaf elegidores vulles sia Specier o Sucrer o Confiter puis 
sapien o entenen les dites coses…11

L’elaboració tant de compostos medicinals com de confitures exigia 
una sèrie de coneixements teòrics i pràctics i un domini de la tècnica 
de treball que, com hem vist, era necessària per complir amb la regla-
mentació gremial. Per tant, era molt habitual que els adroguers posseïssin 
llibres mestres o receptaris on apuntaven totes les preparacions. 

Aquest tipus de documents són els que anomenem receptaris confiters, 
generalment manuscrits, de format petit, amb un objectiu eminentment 
pràctic. Tenien una doble funcionalitat. En primer lloc, servien com a 
recordatori de les receptes que es feien a l’obrador i que sovint passaven 
de pares a fills o d’aprenent a mestre. En segon lloc, eren una mena de 
compendi dels sabers necessaris per l’obtenció del títol de mestre adroguer. 
Esdevenir mestre d’ofici i establir una botiga pròpia no era gens fàcil: calia 
demostrar entre 3 i 5 anys de pràctica com a aprenent i posteriorment 
passar un examen teòric i pràctic:12 

...I juren en poder de dit clavari de interrogar y admetre o repelir 
lo qui se examinarà segons Déu y llurs conciències, admetre solament 
los qui ho merexaran tot amor, favor y respecte postposats y que lo 
qui sabrà lo examen haja de satisfer y respondre degudament ço es 
quant en las drogues de la coneixensa, conservació o sophisticació de 
aquellas, y quant en les confitures així mateix dega saber lo que li 
serà demanat en ella e si serà request obre de mans alguna manera de 
confitures les haja de fer y obrar a ses despeses...13

A causa del doble caràcter de la professió, aquests manuscrits cons-
taven de dues parts ben diferenciades. Primerament, trobem el Tractat de 
drogues en el qual s’apuntaven, per ordre alfabètic, el nom del de la espècie o 
droga, una breu descripció sobre el seu origen, els usos i com s’havia de 

11. Montserrat Bajet i Royo, El mostassaf de Barcelona…, p. 493.
12. Mercè Gras i Casanovas, María Ángeles Pérez Samper, “Els receptaris de cuina a l’època mo-

derna”, Col.loqui d’Història de l’alimentació a la Corona d’Aragó. Actes, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1995, 
p. 813-835. 

13. AHCB, 1B.IV-18. f, 137r; també es troba a: ACA, Diversos, Colegio de Drogueros y Confiteros 
de Barcelona, núm. 54. Constitucio del dit colegi d’Adroguers i sucrers en la present ciutat al 5 nov de 1562, capt.3. 
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identificar per saber que eren de bona qualitat. Aquest anava seguit d’un 
tractat de confiteria, és a dir, un recull de receptes de dolços, en el qual 
s’especificaven els ingredients i el procediment d’elaboració. 

Alguns d’aquests tractats inclouen una sèrie de preguntes i respostes, 
que perfectament podrien correspondre a l’examen teòric que havien de 
passar els aspirants a mestre. S’exposen dos exemples diferents: 

Pregunta: Que circunstància deu tenir un per ser un perfet adroguer. 
Resposta: Deu tenir un verdader coneixement en las drogas. Per saber 
destingir las veritas de las adúlteras, las bonas de las falsas, per poder 
comerciar ab las unas y repudiar a las abersas ha de saber que cosa és 
droga. A de atventir que lo regne o clasa de ellas es divideix en tres que 
són begetables, animales y minerales; de los vegetables ne triem per lo 
ús de la medicina arrels, escorsas, fustas, fullas, flors, fruites, grana, llavors, 
gomas, recinas, bàlcems y licors. Així tret espontàniament com per inciso; 
lo regne o clasa de animals també se divideix en tres com son volàtichs, 
terrestres y aquàtichs...14

Pregunta, Que circunstàncias deu tenir un perfet confiter? Deu tenir cinc 
circunstàncias. Deu tenir un verdader coneixement de sucres; segonament, 
saber-los clarificar. 3. Saber los punts o Graus del sucre, 4. Les quantitats 
de pastas y licors. 5. Lo modo en què se deuhen treballar.
P. Què cosa és sucre? És substància de unas canyas
P. Què ha de tenir per ser bo? Deu ser blanch, lleuger, lindo gra, gust 
dols, y olor de viola.
P. Com se clarifica lo sucre? Per medi de aygua de ou.
P. Què cosa és punt o Grau de sucre? Són uns senyals que em dona lo 
sucre, ab los quals me governo per fabricar las confituras.
P. Quals són? Punt de anís, de emperlar, bolan, de bola y punt de carametlos
P. Quantas són les clarificacions del sucre? 3. clarificació usual, clarifiació 
per sucre esponjat, clarifiació per lo sucre sereni 

p. Qual és la més perfecta de estas tres clarificacions? La del sucre esponjat 
perquè ab ella se pot treballar qualsevol especie de confitura.15 

Tenint en compte que aquestes obres eren d’ús pràctic, de gran cir-
culació i de poca qualitat material, se’n conserven molt pocs exemplars. A 
més, el fet que sovint formessin part de miscel·lànies o que s’escriguessin 

14. BUB, ms. 1395, f. 42r.
15. Èrika Serna, Pep Vila, Receptes i remeis de Pelegrí Estiu: receptari d’adrogueria, pastisseria, rebosteria i 

remeis casolans dels segles xviii-xix, Curbet Edicions, Girona, 2006, p. 38. 



142 Marta Manzanares Mileo, Maria Àngels Pérez Samper

a continuació d’altres obres, dificulta la seva localització. A Catalunya, s’han 
localitzat més d’una dotzena de receptaris d’àmbit gremial.16 Aquests són: 

Llibre de totes maneres de confits17

Datat a la primera meitat del segle xv, es considera el receptari de 
confiteria escrit en català més antic conegut fins ara. Forma part d’una 
compilació de diferents tractats de caràcter pràctic: cosmètica i medicina 
femenina, falconeria, veterinària i cuina.18 Sembla ser que la seva finali-
tat era recollir diferents sabers útils pel bon govern d’una casa de classe 
benestant. Malgrat que no es tracti d’un receptari d’origen gremial, el 
pròleg ens declara la seva vinculació a alguns notables especiers: 

E per so vos fas lo present libre lo qual vos he compost de diverses 
reseptes que he tretes de totes netures de confits de me1 e de sucre 
de quall se vuylla condisió de fruytes ho de reyls, segons aquelles he 
trobades pus nobles e perfetes per esperiència de elguns notables espe-
siers en asò espers en confegir tota natura de confits, me son esforsat 
en fer vos algun cervisi del present libre.19 

Aquest tractat té una estructura molt clara. Les primeres receptes 
són confits fets amb mel i, seguidament, trobem les mateixes receptes de 
confits però fetes amb sucre. Per tant, en aquest receptari, entre època 
medieval i moderna, la mel encara ocupa un rol important com a edul-
corant i revela la novetat de l’ús del sucre en confiteria.20

Al final del tractat, trobem una sèrie de receptes força comunes a 
la baixa edat mitjana com la pinyonada, el torró d’avellanes, els massapans 
o les casquetes. Tots ells són especialitats de la tradició islàmica i jueva 
que influencià els hàbits alimentaris de la Península, especialment notables  
 

16. María Ángeles Pérez Samper, “Los recetarios de cocina (siglos xv-xviii)”, Codici del gusto, María 
Grazia Profeti (coord.), Francoangeli, Milà, 1992, p.152-184. Pels tractats de les terres gironines veure: Pep Vila, 
Tractats de cuina i rebosteria catalans. Institut d’Estudis Gironins, Girona, 2000, p. 267-388. 

17. Luis Faraudo de Saint-Germain, “Llibre de totes maneres de confits. Un tratado cuatrocentista 
de arte de dulcería”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 19 (Barcelona, 1946-1947), p. 
97-134. 

18. Correspon al manuscrit 68 de Biblioteca Universitària de Barcelona, en el qual es troben diferents 
obres, les més importants de les quals són: Llibre de bons amonestaments, Llibre de menescalia, Flors de les receptes del 
tresor de beutat, De totes maneres de confits i De totes maneres de potatges de menjar. 

19. Luis Faraudo de Saint-Germain, “Llibre de totes maneres de confits...”, p. 105
20. Luis Faraudo de Saint-Germain, “Llibre de totes maneres de confits...”, p. 7. 
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en confiteria.21 Aquestes preparacions acostumaven a incloure una gran 
varietat d’espècies: canyella, gingebre, nou moscada, flor de macís o claus 
de girofle; ingredients que, posteriorment, aniran desapareixent d’aquests 
tipus de dolços. La canyella i el gingebre es continuaran trobant com 
a aromatitzants de confitures fins a finals del segle xviii però el seu ús 
serà molt diferent. 

Un bon exemple d’això és la recepta de la pinyonada de mel, un 
tipus de confit que va tenir molta popularitat al llarg de l’època moder-
na però que difereix força de la versió medieval. Mentre que la recepta 
següent s’elabora amb mel i diferents espècies, la més moderna es fa 
només amb sucre:

Per fer pinyonada de me1 e metre les en capces. Tu pendras los pin-
yons, tans com ne volras fer sechs, e fer los as ben nets, e, com sien 
ben nets, auras un poch de sago, e ab un bassi metras hi dels pinyons 
e de poch en poch torrar los as. E com sien torrats, metras los sobre 
un guarbell ab lo sago hi ab tot e cobrir ho has be ab un drap de 
lana e estigua axi cubert mige ore. E apres pendras los e fer los as 
bels del sagon e quascar los as un poch, e pendras la mel tanta con 
ne aurets manaster, so es. mige liure de mel per liure de pinyons. e 
metras la al foc ab patit foc e menar las be. E puys lavar las del foc ( 
e metras en llll liures de mel. llll blanchs d ous e lensar los hi as com 
la mel sia tebea e lavor menau ho una gran estona fort. E apres tentost 
tornar ho has al foc e cogua tant fins que sia cuyta, menant tostemps 
ab poch foc. E la conexensa de la mell es, com sia cuyta, tu pendrías 
de la mel e metras ne en una escudela d aygua freda e puys aquella 
mel que y auras messa se deu trencar com a vidre. E axi matex n i 
a alguns que la masteguen ab les dens e si s pegua ab les dens no es 
cuyta, car com sia cuyta no s i peguera ans se trencara com a vidre. 
E cuyta la mell, levar 1 as del foc e pendras los pinyons e metras los 
dedins e mesclar los as be ab la dita mel. E auras aperellat un poch 
de gengebre blanch picat e lensar n i as tant, menant fins que cogua 
a vostre coneguda, e mesclar hi as una poca de canyella e clavels e 
mige nou noscada e flor de macis tot polvoritzat de tot un poch. E 
fet aso, met ho per les capces.22 

21. María Ángeles Pérez Samper, “Los recetarios de cocina…”, p. 176. 
22. S’ha respectat la transcripció de la recepta tal i com apareix a: Luis Faraudo de Saint-Germain, 

“Llibre de totes maneres de confits...”, p. 120.
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Los cuatro libros de Arte de Confitería, compuestos por Miguel Baeza, vezino 
y naural de la imperial siudad de Toledo, 1592.

Aquest és el primer receptari confiter publicat en castellà i que 
esdevingué un referent en la confiteria d’època moderna. De l’obra 
original només se’n coneixen dos exemplars, un conservat a la Biblio-
teca de l’Escorial i un altre a la Bibliothèque nationale de France.23 A més, 
existeix una còpia manuscrita de principis del segle xvii a la Biblioteca 
Universitària de Barcelona. Aquest manuscrit consta, a més, de dos tractats 
d’adrogueria escrits per diferents mans.24

A diferència del Llibre de totes maneres de confits, al receptari de Baeza 
el sucre és l’ingredient principal, al qual li dedica l’obra sencera: En las 
cosas que Dios ha creado para buen provecho de los hombres es una de ellas 
del azucar por ser tan suave y dulce y de mucho provecho para muchas cosas.25 

L’obra es divideix en quatre llibres: Libro I: Especias y calidades del 
azúcar, en el qual es donen informacions pràctiques sobre l’origen del 
sucre, les eines de l’obrador o els procediments bàsics de confiteria; Li-
bro II: Confituras finas y entrefinas, lisas y labradas, on hi ha receptes de 
confits de diferents qualitats; Libro III: Confituras de azúcar y de miel on 
principalment trobem conserves i gelees i, finalment, Libro IV: de la pasta 
blanca y su horden. Es refereix a la alcorsa, una pasta de sucre i midó 
amb la qual s’elaboraven dolços de diferents formes. Baeza afirma sobre 
la pasta blanca que es una fruta que agora en estos tiempos es tan usada que 
bien se echa de ver bien echa para fundamento.26 

A més de la gran diversificació de dolços, cal subratllar l’extensa 
varietat de fruites, flors, verdures i arrels que es confitaven. Una de les 
fruites més apreciades era el codony del qual se’n fan innombrables va-
riants de dolços. Una de les més populars era el codonyat que, sovint, 
la trobem amb el nom de mermelada: 

Se pueden hacer de muchas formas ya que unos la hacen con miel y en 
algunos lugares algunas comadres la hacen con arrope, pero la buena se hace 
de esta manera: con azucar (...) lo que llaman mermelada que es nombre 
portugués con los particulares llaman a los membrilos mel melos; esta conserva 
que hacen dellos llaman mermelada que es como si acá dijéramos membrillada 

23. L’exemplar de l’Escorial ha estat publicat a: Miguel de Baeza, Los cuatro libros del arte de la confitería, 
Antonio Pareja editor, Toledo, 2014. 

24. BUB, ms. 62. 
25. Miguel de Baeza, Los Quatre Libros de Arte de Confitería, llibre I, capítol I (BUB, ms. 62). 
26. Miguel de Baeza, Los Quatre Libros…, llibre IV, capítol 9 (BUB, ms. 62).
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y en Valentia llaman codonyate. Así que cada uno le pone el nombre como 
fue el uso de su tierra, acá no llamamos sino carne de membrillo…27

En un primer estat de la recerca, s’ha pogut constatar l’estreta 
relació entre l’obra de Miguel de Baeza i els receptaris confiters cata-
lans d’origen gremial.28 Malgrat que només es coneix una única edició 
publicada, devia ser una obra de gran circulació, tant a nivell geogràfic 
com cronològic ja que el trobem copiat i transcrit en diferents receptaris 
dels segles xvii i xviii. 

Un receptari d’adrogueria i confiteria del segle xvii (1663) de Francesc 
Corominas29 

Aquest tractat gironí forma part d’un manuscrit miscel·lani que 
conté diferents obres i que va tenir diferents posseïdors, tots ells adro-
guers del segle xviii. Conté un extens tractat de drogues, amb més de 
300 referències i un tractat de confiteria, que comença amb l’adaptació 
al català de la introducció de Miquel de Baeza. De les 69 receptes de 
dolços, totes excepte una són fetes amb sucre. 

La confecció de certes confitures era realment feixuga i llarga, que 
podia durar diversos dies. Abans de confitar les fruites, aquestes es bullien 
per entendrir-les. Algunes d’elles es posaven en salmorra prèviament per 
treure-li l’agre, com la carabassa, les llimones o taronges. D’altres, com 
els préssecs, abans de bullir-les i confitar-les, es posaven en lleixiu perquè 
perdessin la vellositat de la pell. El procés de confitat podia ser força 
llarg; en alguns casos es feien fins a nou bulls del xarop de sucre per 
aconseguir el punt de sucre adequat. Cada punt de cocció del sucre es 
reconeixia a través de l’observació directa: 

Al cinquè bull que fassa unas gotetas que si tingan a la esbromadora; al 
sisè que fassa una veleta xica, al setè que fassa una veleta més grossa, al 
vuitè que fassa una vela ben grossa, al novè que cloga lo bull y fassa un 
filet entre los dits.30 

27. Miguel de Baeza, Los Quatre Libros..., llibre III, capítol 55 (BUB, ms. 62).
28. Qüestió ja plantejada a: Mercè Gras i Casanovas, María Ángeles Pérez Samper, “Els receptaris 

de cuina...”, p. 832. 
29. Pep Vila, Enric Prat, Joan Plana, Joan Boadas (eds.), Un receptari d’adrogueria i confiteria del segle 

xvii (1663), Ajuntament de Girona, Girona, 1994.
30. Pep Vila, Enric Prat, Joan Plana, Joan Boadas (eds.), Un receptari d’adrogueria..., p. 100.
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No obstant això, sovint trobem l’expressió “lo que coneixeré que 
hauré menester i en tenir son punt”, és a dir, que l’autor ja sabia re-
conèixer quan estava llesta la preparació. 

En la cuina de la època moderna, i particularment en confiteria, 
es valoraven molt els efectes visuals. Eren molt populars els trompe-l’oeil, 
és a dir, aliments que enganyaven a la vista, artificis que no eren el què 
semblaven i sorprenien al comensal. Aquests tipus d’elaboracions són re-
currents als receptaris, a causa de la seva dificultat tècnica. N’és un bon 
exemple, la cansalada de sucre: 

Aniré fent la cansalada de sucre ni més ni manco que la pasta d’escorsa, o 
lo punt enlayre, y com aniré pastant pendré sàndils vermells ben picats y 
anar-los-é mesclant ab la maitat de aquella pasta. Y mesclada que serà ne 
faré unas coquetes de la amplaria de la mà, y de la blancha axí mateix, y 
aniré posant una sobra altra, una de blancha, y una de vermella. Y ab un 
ganivet la aniré tallant de la mida que voldré fer las tallades y axugar-l’é.31

La pasta d’alcorsa, molt manejable, permetia confeccionar tot tipus 
de formes i figures. S’utilitzaven motllos de diferents formes i, tal i com 
s’explica a la recepta de “bestions de sucre”: “Si són animals o cosa que 
haje de tenir cames o brazos o sia molt prim, aniré posant per dins los 
motllos uns jonchs ben nets”.32 Tanmateix, es donaven diferents colors 
als confits que s’obtenien amb tot tipus de material: “per verda, such de 
malvas o altra erba verda, per groga, remullar safrà y de aquell such, per 
vermella ab sàndils vermells ben picats, per parda ab sendra de paper 
d’estrassa, per negre ab clavells picats ben sotils o tinta, per blava ab indi 
remollat de aquella aigua”.33

Aquest Llibra de drogues i confitures és de mi Rafael Coromines jove adroguer 
en l’any 166834 

D’aquest manuscrit només s’ha conservat la part de confiteria amb 
79 receptes, de les quals només cinc són amb mel. El seu contingut és 
molt semblant al receptari de Francesc Coromines.35 Al final del tractat, 
hi ha una sèrie de receptes posteriors del 1766 i on apareix l’advertència: 

31. Pep Vila, Enric Prat, Joan Plana, Joan Boadas (eds.), Un receptari d’adrogueria... p. 136. 
32. Pep Vila, Enric Prat, Joan Plana, Joan Boadas (eds.), Un receptari d’adrogueria..., p. 135. 
33. Pep Vila, Enric Prat, Joan Plana, Joan Boadas (eds.), Un receptari d’adrogueria..., p.105. 
34. AEV, ms. 243. 
35. Pep Vila, Enric Prat, Joan Plana, Joan Boadas (eds.), Un receptari d’adrogueria..., p.16.
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“Qui més y sapia que ho esmenia o anyadesch com més bé li apareguen 
y que dissimuli a las faltas de l’autor, y del copiador, puix sempre no 
lograrà utilitat, y motiu d’agrahiment, fen-sed càrrech de que facilitis est 
inventis addedere”.36 Per tant, deixa clar que és una obra oberta i amb 
una funció principalment pràctica. 

Tal com s’ha dit, la complexitat tècnica de l’àmbit de la confiteria 
professional justificava la necessitat de consultar aquests receptaris per no 
oblidar cap detall. En la següent recepta, s’observa els nombrosos passos 
que s’han de seguir per fer un confit de celiandre: 

Pandré saliandra que sia bona y la triaré y la posaré a la payla que tinch 
al fogó dels torrons ab son foch de sota y ab un poch de vinagra l’aniré 
mullant y ab les mans l’aniré exugant llaugerament y en ser exuda y 
torrada pandré lo romiol y lo parol del foch y l’asentaré a la capsana y 
ab lo romiol aniré donant sucre ab la saliandra y ab les mans aniré es-
canpant la saliandra per la payla exugant fins sien ben exuts y d’aquexa 
manera aniré continuant, donant y exugant los comensos me seran prou 
grossos y en ser prou grossos los posaré a la caldera que tinch pegada ab 
sa copa de foch de sota, pandré lo romiol y parol y posaré sucre clarificat 
y.l posaré al foch y en tení son punt pandré les manilles trauré lo parol 
del foch l’asentaré sobre la capsana, pandré la casseta y posaré lo sucre 
clarificat y la posaré al foch y en cloure lo bull lo donaré a l’aprenent 
las pengo al ganxo que me done prim pandré la caldera per les nances 
aniré remenant y exugant fins sien ben exuts y d’aquexa manera con-
tinuaré donant, y exugant y garbellant fins estaran ben emparalada y en 
ser ben exuda pandré lo garbell y garbellaré y la posaré al cabàs en què 
tinch enpaperat y estara bé.37

Altrament, s’inclouen receptes més senzilles per elaborar tot tipus 
de pastes, per exemple els melindros, molt populars a l’època. Trobem 
melindros coberts de glassa, marrons (amb canyella picada) i melindros de 
melmelada, és a dir, fets amb pasta de codony. Altres receptes de pastes 
serien la de bescuit d’ous o la de mostatxonis, que s’acostumaven a sucar 
en vins dolços, sorbets i xocolata.38

36. AEV, ms. 243.
37. AEV, ms. 243.
38. Isabel Juncosa, Les confitures i les menges dolces a la Catalunya del segle XVII: el cas de Vic, Universitat 

de Barcelona (Treball final del Màster d´Estudis Històrics ), Barcelona, 2014.
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És de fer diferents gèneros de confitures, tant de mel com de sucre, y trachtas 
de molts gèneros de drogues39 

Aquest receptari correspon al manuscrit número 2810 de la Bi-
blioteca Universitària de Barcelona, datat entre 1675 i 1700. Al inici de 
l’obra es llegeixen els noms dels seus dos posseïdors: Joan Batista Batlle, 
que apareix ratllat, i el de Francesc S.X. Roger, apotecari. El manuscrit 
es conserva totalment, és a dir, conserva el tractat de drogues i el de 
confiteria que comença amb la versió en català de l’elogi del sucre de 
Miguel de Baeza. 

És força extens ja que conté més de 130 receptes de dolços, la qual 
cosa ens fa imaginar l’enorme quantitat d’elaboracions que s’arribaven a 
fer en un obrador. Se’n feien de tot tipus de fruites, colors, formes i 
de diferents qualitats, dirigides a tot tipus de públic. Per exemple, aquest 
receptari diferencia els “confits fins”, fets totalment amb sucre blanc, dels 
“confits comuns”40 fets de sucre roig, una mica de farina i de midó. 
Aquests últims eren més econòmics ja que es feien amb un sucre de 
menys qualitat i midó i, per tant, eren menys purs. 

Malgrat que la majoria de dolços tinguin com a edulcorant el su-
cre, algunes receptes conserven la mel com a ingredient principal. És el 
cas dels torrons, dels quals trobem una gran varietat: torrons de barra, 
d’avellanes o torrons de Quaresma, fets amb ametlles sense pelar ni torrar 
i cuites al foc amb mel “fins que la mel tingui color lleonat”.41 El fet 
que especifiqui que eren torrons de Quaresma, significaria que era un 
dolç que es consumia expressament en aquest període, essent una apor-
tació calòrica addicional en temps d’abstinència i dejú. 

Aquest receptari inclou una àmplia gamma de granissats i sorbets 
que s’anomenen “aigües compostes o grapinyades”. Es tractava d’un tipus 
d’infusions que es granissaven posant-los dins de garrafons plens de neu. 
Les més comunes eren les de llimona i les de canyella encara que es 
podia garrapinyar qualsevol tipus d’aigua.42 Aquestes begudes eren molt 
apreciades i se servien acompanyades de tot tipus de confitures i pastes, 
sobretot en salons nobles i tertúlies. El baró de Maldà ens en dóna un 
exemple:

39. BC, ms. 2810.
40. BC, ms. 2810, capítol. 27.
41. BC, ms. 2810, capítol. 31. 
42. En el receptari d’Agustí Saltiró trobem una vintena de receptes d’aigües: de maduixa, de guindes, 

de magranes, de gessamí, de flor de taringer, orxata, brocàs, aurora,etc. BDSG, ms. 134. 
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S’han passades a servir les aigues brutes; digam-ho ab més propis termes, 
compostes, que eren: llet -que no admet mescla de cosa estranya-, sí que 
les dos altres de taronjada i llimonada (...). En quant a sucar a les tasses 
i a les xicres del xocolatet, hi ha hagut prou de quelcom de bo, vull dir 
melindros, bollos i ensiamades; concluint-se la comèdia ab sos bons gots 
d’aigua fresca.43

Receptari d’adroguer i confiter d’Agustí Saltiró, segona meitat del segle xvii44 

És el manuscrit número 134 de la Biblioteca del Seminari Con-
ciliar de Girona. A la contraportada, a sota d’un imatge de Sant Antoni 
de Pàdua figura el nom d’Agustí Saltiró “Jove adroguer en la davallada 
de la presó”.45 Malgrat que a la portada es llegeixi la data de 1689, a 
l’interior apareix la data de 1666. Aquest manuscrit conté fins a cinc 
tractats de confiteria diferents escrits per diversos copistes. El tractat més 
llarg, que conté un centenar de receptes, semblar ser que és el que va 
escriure Agustí Saltiró. 

Abans del primer capítol, hi ha unes pàgines dedicades a l’àmbar i 
l’almesc, uns “perfums medicinals”46 que alhora s’utilitzaven com a aro-
matitzants. L’àmbar era el més preuat, ja que era el més exòtic i amagava 
un origen misteriós i incert. Agustí Saltiró explica de l’àmbar que: “hi 
ha opinions de doctors i entre molts que es espècia de bolet lo qual es 
fa dins el mar”.47 El cert és que és una secreció biliar que expulsen els 
catxalots de color fosca i amb un perfum suau que es troba flotant al 
mar o a la vora del mar. 

Sobre l’almesc afirma que “No és altra cosa sinó una posterma 
conglasada que es fa en lo ventre del animal semblant a la cabra salvatja. 
[...] ha de tenir color de fetge i la olor molt forta que ha part ha de ser 
semblant al sabor”.48 Aquests aromatitzants eren molt cars i molt preuats 
gràcies a la seva fragància a la qual se li atorgava un poder curatiu gairebé 

43. Rafael Amat i de Cortada, Baró de Maldà, Calaix de Sastre, Curial Edicions, Barcelona, 1987, 
vol. 2, p. 171. Citat a: María Ángeles Pérez Samper, “Espacios y prácticas de sociabilidad en el siglo XVIII: ter-
túlias, refrescos y cafés de Barcelona”, Cuadernos de Historia Moderna, 26 (Madrid, 2001), p. 11-55. 

44. BDSG, ms. 134.  
45. Pep Vila, “Tractats de cuina i de rebosteria catalans”, Annals de l’Institut d’Estudi Gironins, 41 

(Girona, 2000), p. 269.
46. Paul Freedman, Lo que vino de Oriente: las especias y la imaginación medieval, Universitat de València, 

València, 2010, p. 27. 
47. BDSG, ms. 134, f. 1r.
48. BDSG, ms. 134, f. 1r.
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miraculós.49 S’afegien als confits per dotar-los de refinament, preciositat 
i del seu agradable perfum.

Per exemple, en la recepta “Per fer balas de olor”, primer es fa 
un confit de sucre blanc i se li posa aromatitzant com almesc, algalia 
o àmbar desfet en aiguaros. Un altre exemple seria l’anís de clavells, una 
variant de l’anterior a la qual se li afegeixen clavells picats. Fins i tot 
s’afegia a les confitures i gelees, com aquesta gelea de codony: “Se pot 
posar almesch perquè se fa per gent regalada per que és cosa que se pot 
donar a qualsevol malalt per és cosa de mol i gran regalo encara que 
sia la malaltia qualsevol y és cosa de molt gran gust y no és enfadosa”.50 

A continuació hi ha un altre tractat de confitura amb una sèrie 
de receptes extretes de Los Quatro libros del Arte de Confitería de Miguel 
Baeza, que destaquen per l’addició de comentaris sobre qualitats i usos 
de les confitures. En el cas de les nous confitades afirma que: “són de 
molt profit per las donas que han parit que són molt calentas, també se 
confitan ab sucre com ho diré avant estas se solan cullir dels arbres per 
confitar del mes de maig en avant perque aleshores estan acomodades 
per a confitar que se han de fer abans que sian duras”.51

Un altre bon exemple és el de la conserva de citronat:

Serà bo dir la sua calitat per què entre moltes conservas que.s fan del 
sucre una és la dels ponsems y de las millors y més profit del cos y per 
los hòmens per ser cosa de molta substància per sans i malats. Los pon-
sems són calents y se crien en sertas parts d’Espanya que en lo regne de 
Valencia y en Murcia y Malaga y Sevilla y en Castella. Y finalment en 
moltes parts d’Espanya y dits ponsems se solan collir en ditas parts que 
he dit des dels principi del mes de novembre.52

Tot seguit, hi ha una sèrie de receptes per fer ciris de diferents 
pesos i mesures. Aquest fet no ens ha de sorprendre ja que en moltes 
poblacions els candelers de cera, adroguers i confiters estaven agrupats 
sota la mateixa corporació.53 Un altre dels productes força habituals a les 
adrogueries era el tabac, sobretot a partir de mitjans del segle XVII, del 

49. Paul Freedman, Lo que vino de Oriente..., p. 81. 
50. BDSG, ms. 134, f. 71v. 
51. BDSG, ms. 134, f. 101r.
52. BDSG, ms. 134, f. 68r.
53. És el cas de Navarra on cerers, confiters i xocolaters formaven una sola corporació. Fernando 

Serrano Larráyoz, La oscuridad de la luz, la dulzura de lo amargo.Cerería y confitería en Navarra (siglos XVI-XX), 
Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2006. 



La confitura a la Catalunya moderna 151

qual se’n venia de tot tipus: de L’Havana, de Brasil, de Sevilla, etc.54 El 
receptari d’Agustí Saltiró inclou varies fórmules d’“adobs” pel tabac, és a 
dir, una barreja de fulles aromàtiques, clavells, canyella i altres espècies per 
barrejar-ho amb el tabac. Sembla ser que són receptes que li han donat 
alguns coneguts: “Per adobar tabaco de olor conforme Magi Simón” o 
“Resepta de un valensia per fer polvos per posar al tabaco”.55 

Tractat de diferents confitures y drogues que han de tenir per ser bonas56 

Aquesta obra correspon al manuscrit número 875 de la Biblioteca 
de Catalunya, on hi figura la data 1737-38, encara que el tipus de lletra 
sembla correspondre al segle xvii.57 

És un tractat molt extens, sobretot el tractat de confiteria que conté 
més de 200 receptes, moltes d’elles inèdites, segurament obtingudes de la 
pròpia experiència del copista. 

En aquest receptari destaquen certes receptes que es distingeixen per 
la seva sofisticació i la seva complexitat tècnica. És el cas de la recepta 
de ramellet de diferents confitures: 

Prenc un pa de sucre vaig-ne formant un peu de un pam i posi-l’ho. 
Prenc un canó de canyella i vaig lo acomodant al seno de aquell peu 
de sucre de pa, prenc, melmelades de poncem verts, vaig les acomodant 
al peu de aquell a modo de fullas; prenc quatre roses de canyella vaig 
formant quatre branques, prench tellades de poncem cobert y candit vaig 
lo acomodant a les branques, y algunas melmelades de poncem a modo 
de fulles; prenc tellades de carabassa y gorga d’àngel cobert i candit vaig 
lo acomodant en branques, prenc figas y peras candidas e lo vaig aco-
modant, cabells àngel candit i un poncem sencer escorsat vaig acomodant 
al seno de aquell ram.58 

Els ramellets eren una estructura decorativa molt ostentosa que es 
col·locava al centre de la taula en els convits de l’alta noblesa. Es deco-
raven amb flors i escultures i sovint es cobrien amb dolços. El baró de 
Maldà ens descriu: 

54. Albert García Espuche, “Una ciutat d’adroguers”, Drogues, dolços, tabac. Barcelona 1700, Albert 
Garcia Espuche (ed.), Institut de Cultura-Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona, 2010, p. 47. 

55. BDSG, ms. 134, f. 94r.
56. BC, ms. 875, f. 92.
57. María Ángeles Pérez Samper, “Recetarios manuscritos de la España Moderna”, Cincinnati Roman-

ce Review, 33 (Cincinnati, 2012), p. 27-58. 
58. BC, ms. 875, f. 92. 
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Parada que estava (la taula), esta, ab lo curiós ramillete al mig, sobre què 
assentaven les figures de nimfes ab lo déu Baco al mig, ab gerros ab anissos 
en lloc d’arena i molt curioses flors -que era un molt lindo objecte lo 
total-, assentades totes estes figures -part de porcelana i part de màrmol- 
sobre de terreno de cristal; que el tot era hermosura, esta per la vista i 
no pel gust de la llengua, per no entrar-hi los dulces, destinats, ab los 
amargs i altres vàrios, en los platets de la simetria a postres.59

Aquestes confeccions les trobem als receptaris de cort com el Arte 
de Repostería de Juan de la Mata (1749), reboster de la cort. Aquest dedica 
un capítol a la preparació dels refrescos o col·lacions on cada taula es 
decorava amb un ramellet. Sobre aquests indica que estos estaran guarnecidos 
antes de todo género de dulces, estatuas de azúcar o caramelo, fuentes bastante 
capaces, con servilletas para poner todo género de dulces, huevos quemados, dobles, 
moles, &c. Vizcochos largos para las bebidas.60 El fet de trobar una recepta de 
ramellet en un receptari gremial, llepolia de gran luxe i a l’abast d’uns 
pocs, fa pensar que els adroguers d’aquest manuscrit tenien encàrrecs de 
membres de classes benestants.61

Aquesta hipòtesis es podria reforçar amb altres receptes força osten-
toses. És el cas de la mitra de un poncem, al qual se li donava la forma 
d’una mitra i posteriorment es confitava i s’escorçava, és a dir, es cobria 
amb pasta d’alcorsa. També hi ha la recepta d’una tiara de pontifice, seguint 
el mateix procediment però donant-li al poncem forma de tiara.62 A més 
era molt comú elaborar moltes fruites artificials com les “Llimonas de 
satalia de pasta de alcorsa que tingan lo mateix gust y color a la escorsa 
y lo agra dins”,63 fetes de pasta d’alcorsa i llimona i pintades amb pols 
de safrà per donar-los-hi color.64 

Finalment, cal notar que apareixen fruites noves, que no es trobaven 
en els receptaris anteriors. És el cas dels “pistatxos emperlats”, que es van 
popularitzar molt durant el segle xviii i la “pinya candida”, de la qual 

59. Rafael Amat i de Cortada, Baró de Maldà, Calaix de Sastre…, vol. 3.
60. Juan de Mata, Arte reposteria, Oficina de Ramón Ruiz, Madrid, 1755, p. 211.
61. Aquesta era una pràctica força habitual. Per exemple, s’han conservat els comptes de la Diputació 

General procedents del seu adroguer particular, Pau Ferrer, al qual li encarragaven gran varietat de dolços. 
Estudiats a: María Ángeles Pérez Samper, “La confitura de la Diputació del General”, Pedralbes. Revista Història 
Moderna, 13 (Barcelona, 1993), p. 367-377. 

62. BC, ms. 875, f. 90. 
63. BC, ms. 875, f. 29r.
64. BC, ms 875, ff. 113v-118r. 
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diu “que se ha d’entendrir amb sis bulls com les prunas y ha de ser 
molt tendra; en lo demés se ha de fer com amb lo ponsem sencer”.65

Receptari de cuina i repertori de drogues66

Manuscrit número 149 de la Biblioteca del Seminari Conciliar de 
Girona. Al primer foli ens indica que va pertànyer a Francesc Gabriach, 
adroguer de Castelló d’Empúries, entre 1723-1728. El manuscrit conté 
un tractat de confiteria i un d’adrogueria titulat “Assí comensa a tractar 
lo modo y manera de conèxer las drogas y breu resumen”, ordenat alfa-
beticament. Respecte al tractat de confiteria, a cada recepta hi ha escrita 
la llegenda “Sensafe” i altres “Fets”, indicant quines receptes havia portat 
a la pràctica i quines no. Conté un centenar de receptes, la majoria de 
les quals ja es troben en els receptaris anteriors. 

Pep Vila advertí l’accent gironí d’aquesta obra amb la recepta “Per 
fer torrons de Gerona”.67 Es tracta d’un torró d’avellanes soles o com-
binades amb pinyons on hi afegeix celiandre, matafaluga i una mica de 
comí. Aquests torrons es podien fer en forma de tauleta o d’esclopets, 
una forma bastant comuna a l’Empordà.68 

Francesch Gabriach torna a deixa constància del caràcter local del 
receptari quan es refereix a les mesures i proporcions dels ingredients. 
En la recepta de crema de llet segueix: 

Prendre un cortó de llet de ma pàtria que són dos quarterons de Gerona 
y pendre dos lliuras de sucre y dos dotzenas de robells de ous, vuit unces 
de farina blanca de blat i mitj quart de canyella (...). Posar en platas i en 
ser un cop fet, pendre una pala de ferro y (...) la passaré per damunt de 
la pasta de la llet que està en las platas y li faré posar una crosta rossa…
”69 Aquesta recepta correspon a la crema cremada que coneixem avui 
dia i al final s’afegeix subrallat “y se menja quant es fret y no ab neu.70

65. BC, ms 875, f. 119r.
66. BDSG, ms. 149. 
67. Pep Vila, Tractats de cuina i rebosteria catalans…, p. 219. 
68. “Pasta dolça de marsapà amb forma d’esclop (Empordà)”. Francesc de Borja Moll i Casasnovas, 

“Esclopet”, Diccionari Català-Valencià-Balear, Editorial Moll, Palma, 1985, vol. 5, p. 262. 
69. BDSG, ms. 149, capítol 84.
70. BDSG, ms. 149, capítol 84.
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Tractat de qualsebols gèneros y diversos modos de fer confituras71 

Al primer foli ens explica en vers que aquest tractat l’ha escrit Pau 
Martí i Rovellat, començat el dia 12 de juny de 1761. A continuació hi 
ha un tractat de drogues i unes receptes soltes, d’ous filats i de “torons 
com los de Valls”. 

El tractat de confitures és molt similar al ms. 875 titulat Tractat de 
diferents confitures y drogues que han de tenir per ser bonas,72 encara que el 
de Martí i Rovellat és força més curt; conté un centenar de receptes. 
Segurament, s’haurien copiat només les receptes més interessants i es 
van afegir algunes pròpies o d’altres manuscrits. Al final de cada recepta, 
s’especifica del punt del sucre i de les proporcions de fruita i sucre. A 
més, apareixen aclariments com la diferència entre conserva i gelea o 
la distinció entre gelees i gelatines, les quals porten extret de banya de 
cérvol.73 

Un altre de les elaboracions pròpies dels confiters eren les neules, ja 
que es necessitaven uns estris especials per confeccionar-les: els neulers.74 
Inicialment, les neules eren circulars i planes però en els receptaris del 
segle xviii ja apareixen cargolades. La recepta original constava princi-
palment de flor de farina i sucre, però també se’n feien amb pasta de 
confitura com les de poncem o la de préssec: 

Prench préssechs tiro’ls ab aigua clara, paso’ls al foch ha entendri en sendra 
tendra trach-las del foch, llanco aquella aigua paso·n aigua clara. Prench 
aquell préssechs baig-los pasan per un tamís sobre una plata. Prench sucra 
clarificat paso’l al foch en lo interiem retarda a tenir son punt amanesch 
un poc ab uns fulls de paper blanch y en tenir-ne aquell sucre son punt 
trach-lo del foch. Donar aquella pasta de préssech baig-la miscolant ab 
aquell sucre torna-o al foch baig cohent aquella conserva de préssech fino 
y estan mete son punt trach-la del foch ab una collera baig prenen de 
aquella conserva baig-la posan en aquells fulls de paper baig-la aprimant y 
forman a modo de unas neulas poso-las al sol y en ser-na eixutas baig-las 
toman y caragolant... I lliura pasta de pressech, I lliura sucre. Lo punt de 
la conserva a de ser bolan.75 

71. BUB, ms. 1395. 
72. BC, ms. 875. 
73. BUB, ms. 1395, capítol 113.
74. Julia Beltrán, “Adroguers i adrogueries, tot un univers d’objectes”, Drogues, dolços i tabac..., p. 

185-213.
75. BUB, ms. 1395, capítol 44. 
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Receptes i remeis de Pelegrí Estiu: receptari d’adrogueria, pastisseria, rebosteria 
i remeis casolans dels segles xviii-xix76

Es tracta d’un quadern trobat a l’Arxiu Històric de Figueres  que 
conté dos manuscrits, un de finals del segle xviii i l’altre de principis 
del xix (començat el 1826). Respecte a la identitat de Pelegrí Estiu, se 
sap que s’establí a Figueres el 1814 com adroguer, que entre 1818-1836 
treballà com a xocolater i, finalment, entre 1836-1845, tornà a aparèixer 
en una llista d’adroguers de la ciutat.77 

El quadern consta, d’entrada, d’un tractat de confiteria del segle xviii, 
seguit d’un tractat d’adrogueria del 1801 on es descriuen 299 substàncies 
i unes breus notes sobre cereria datades el 1750; a continuació hi ha 
un segon tractat de rebosteria del xix i, finalment, un recull de remeis 
casolans. Sembla ser que el primer tractat va ser escrit per una altra mà 
(o altres mans) i que posteriorment va pertànyer a Pelegrí Estiu.78

Aquest receptari presenta moltes semblances amb el tractat de Pau 
Martí Rovellat (1761),79 encara que el de Pelegrí Estiu és més curt. 
D’aquest últim destaca la “nota per la intel·ligència”, és a dir, un resum 
de les tècniques bàsiques que ha de dominar un bon confiter: 

Nota per la inteligència: totas als confituras llisas se treballan ab sucre 
tenint est lo primer punt, que lo anomenan punt de anís, disminuint-lo 
y aumentant-lo segons les espècies de confituras se treballan. 

1. La confitura emperlada se treballa ab lo segon punt, anomenat de emperlà

2. La confitura englotida, varian las uns de altres ab la prepació y modo 
de entendrir los simples, per lo que se deu observar esta regla.

3. Tots los simples o fruits que són de arbre o planta se deuhen donar los 
bañs del sucre tebi, casi fret; y al contrari, los que se crían en la super-
ficie de la terra, o dins de ella, calent. Però, com no hi ha ninguna regla 
general que no tinga excepció, ho és en esta lo gingebre y escorsonera.

4. En las conservas se deu tenir present que si lo simple de què se à de 
fer la conserva no té cos, se valdrà en dar la consistència ab un poch de 
conserva de pera, membrillo o altre semblant. 

5. En las geleas se deu amidar lo sucre segons la qualitat del licor, per lo 
que si lo licor és àsido requereix més sucre, i si és dols o incípido altre.80

76. Èrika Serna, Pep Vila, Receptes i remeis de Pelegrí Estiu… 
77. Èrika Serna, Pep Vila, Receptes i remeis de Pelegrí Estiu…
78. Èrika Serna, Pep Vila, Receptes i remeis de Pelegrí Estiu…
79. BUB, ms. 1395. 
80. Èrika Serna, Pep Vila, Receptes i remeis de Pelegrí Estiu..., p. 81-82. 
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A continuació, segueix una sèrie de notes sobre les proporcions 
d’ingredients per preparar diferents confitures. Destacar la recepta per 
preparar xocolata, un dels productes provinents d’Amèrica més populars 
i que ben aviat s’introduí en els hàbits alimentaris de Catalunya: 

Prench cacau * lo torro y al trio, vaig-lo molent. Prench sucre de pols, 
vaig-lo miscuhint i continuant molent aquella pasta, y poso cañella fina, 
y en estar a son punt, fas-ne ladrillos. * 20 lliures cacau, 10 ll sucre, 5 
unces cañella.81

Aquests ladrillos correspondrien a les tauletes que es desfeien amb 
aigua i es batien a les xocolateres per obtenir espuma, la qual era molt 
apreciada. Al segle xviii era una beguda que es consumia a tota hora, 
especialment a les tertúlies i reunions cortesanes, en les quals la xocolata 
es convertí en el seu referent alimentari.82 La xocolata s’acompanyava 
de tot tipus de rebosteria com sequillos, bescuits, melindros, confitures i 
sorbets; tots ells elements que trobem als receptaris confiters. 

Els moliners de xocolata eren els professionals que treballaven es-
pecíficament amb aquest producte i, en un primer moment, apareixen 
vinculats al Col·legi d’adroguers i confiters. Sembla ser que van tenir 
molts conflictes entre ells i es demandà diverses vegades l’erecció d’un 
gremi propi.83 N’és un bon exemple, la causa que diversos moliners de 
xocolata presentaren contra el Col·legi d’Adroguers de Barcelona el 1757, 
amb el títol Sobre la posesión de moler y laborar el chocolate y de venderlo 
en sus propias casas o boticas, así como de comprar, tener y vender al por mayor 
cacao, azúcar y canela y de poseer y valerse de los instrumentos necesarios para 
fabricar chocolate, con independencia de los drogueros y confiteros.84 Finalment, el 
1778 s’erigí la confraria de moliners de xocolata de Barcelona però els 
conflictes entre ambdós gremis continuaren fins ben entrat el segle xix.85 

En resum, cal insistir en el fet que els receptaris confiters eren una 
eina de suport indispensable en la realització d’aquest ofici, caracteritzat per 
la precisió i la complexitat de les seves elaboracions. Possiblement aquests 

81. Èrika Serna, Pep Vila, Receptes i remeis de Pelegrí Estiu..., p. 81. 
82. María Ángeles Pérez Samper, “Espacios y prácticas de sociabilidad...”, p. 12. 
83. Maria Antonia Martí, El plaer de la xocolata: la història i la cultura de la xocolata a Catalunya, Cos-

setània, Valls, 2004.
84. ACA, Reial Audiencia, Processos civils, 1942. Causa de Cayetano del Olmo, Francisco Fonts, Pablo 

Cabirol, Josep Vallcorba, Pablo Llosellas y Raimundo Cuyás, molenderos de chocolate, vecinos de Barcelona, contra el colegio 
de drogueros y confiteros de la misma ciudad... 1757.

85. AHCB, Junta de Comerç, caixa 4, dossier 16. Referència citada a: María Antonia Martí, El plaer 
de la xocolata..., p. 60.
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textos es divulguessin i s’utilizessin a través del col·legi, amb l’objectiu 
de controlar i homogeneïtzar la producció a les botigues agremiades. Al 
Seminari Conciliar de Barcelona es conserva el Tratado de drogas para uso 
del Colegio de Drogueros de Barcelona,86 la qual cosa fa pensar en l’existència 
d’un tractat equivalent per l’àmbit de la confiteria, possiblement perdut. 

De la mateixa manera, les nombroses similituds entre uns i altres 
textos, demostrarien la gran circulació i transmissió d’aquest tipus d’obres. 
En aquest procés de transmissió, s’esborraven receptes i s’afegien de noves, 
s’allargaven o s’escurçaven per tal d’adequar-les a les necessitats de cada 
posseïdor. Finalment, convé ressaltar les recurrents al·lusions a l’obra de 
Miguel de Baeza en els receptaris gremials catalans, la qual cosa demostra 
la continuïtat i permanència de les receptes dolces al llarg de tota l’època 
moderna i, en alguns casos, fins arribar a avuí dia. 

86. SCB, ms. 483. Citat: Albert García Espuche, “Una ciutat d’adroguers...”, p. 82.





LA CONSTRUCCIÓ DE LA SUCRERA DE 
MENÀRGUENS A TRAVÉS DE LA PREMSA  

I LA LITERATURA1

antoni JoSa buchaca

Introducció

La construcció d’una sucrera a Menàrguens va ser un esdeveni-
ment de primer ordre amb ressò a la premsa local de l’època, i també 
a la literatura. És notable destacar el que va suposar aquell fet increïble 
per a la vila de Menàrguens. Les ciutats controlades pels cacics havien 
rebutjat la fàbrica per temor a perdre la seva influència i control sobre 
la població. Aquesta situació va ser aprofitada pel baró de casa Fleix fins 
aconseguir que la fàbrica s’instal·lés a Menàrguens, una vila incomunicada 
com tantes altres en aquella època.

La informació sobre la construcció de la sucrera va quedar reflectida 
a tota la premsa local i també a La Vanguardia des del mes de setembre 
de 1899 fins ben entrat l’any 1905.

L’any 1900 a Lleida hi havia 6 diaris que representaven els diferents 
pensaments polítics d’una població que distava molt de gaudir d’un grau 
acceptable d’alfabetització. Era una premsa apassionada i de lluita perquè, 
principalment, s’utilitzava per defensar una ideologia o una causa.

Els tres diaris més rellevants que van recollir gairebé tota la infor-
mació sobre la Sucrera van ser per aquest ordre d’importància: El País, 
El Ideal i El Diario de Lérida.

1. Abreviatures emprades: ADL, Arxiu de la Diputació de Lleida; AIEI, Arxiu de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs; AML, Arxiu Municipal de Lleida.
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El diari que va publicar més informació, agrupada en correspon-
dències i articles sobre la Sucrera, va ser El País.

El diari El País s’inaugura l’any 1879 i desapareix durant la Re-
pública. Tenia com a eix bàsic la defensa de la democràcia. Lluitava pel 
lliure exercici dels drets públics i per l’educació en la tolerància i respecte 
de les idees. 

Un altre diari local important va ser El Ideal que va néixer l’any 
1898 i tancà l’any 1937, però fins a principis del segle xx no va publicar-
se diàriament.2

Era el diari portaveu del nacionalisme republicà fins que l’any 1910 
es converteix en òrgan de la Joventut Republicana de Lleida. Defensava 
l’autonomia, polèmic i satíric. D’altra banda, era el diari més crític amb 
el caciquisme.

Per últim, va haver diferents diaris que van portar el nom de El 
Diario de Lérida, però la versió més coneguda i duradora en el temps 
va ser la d’orientació conservadora i catòlica. El diari publicava tota la 
informació de la Sucrera en l’apartat de cròniques i notícies de Lleida 
i província.

Moltes de les notícies sobre la construcció de la sucrera estaven 
signades pels corresponsals dels pobles veïns a la fàbrica i també pel baró 
de casa Fleix.

Cal destacar que tota la informació obtinguda referent a la construc-
ció de la Sucrera apareixia a la premsa en la columna titulada Cròniques, 
en correspondències periòdiques o articles esporàdics. 

1. Cròniques de la sucrera

Els primers indicis de la construcció de la Sucrera queden reflectits 
en una crònica publicada al diari El Ideal del 16 d’octubre de 1899, 
signada pel corresponsal de Balaguer. Deia el següent:

Al Sr. Barón de Casa-Fleix, le deberá en gran parte Menàrguens la prosperidad 
de que va a gozar, pues con su incansable actividad y verdadero celo patriótico por 
fomentar los intereses del pueblo donde reside, ha contribuido en gran manera á 
que se hayan allanado la infinidad de obstáculos que se oponían á la realización 
de tan importantísimo proyecto. Como consecuencia de esta trascendental mejora, se 
vá sintiendo cada día más necesidad de que se construyan vías de comunicación 

2. AML, Agenda de la història de la premsa de Lleida.
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que nos saquen del vergonzoso aislamiento en que nos encontramos, y a pesar de 
ser esta comarca rica, lo cierto es que los productos del suelo pierden valor por 
lo costoso que es su transporte, pues tiene que hacerse en carros. Se hablan de 
distintos proyectos férreos...

2. El baró de Casa Fleix i les correspondències

Va ser alcalde de Menàrguens l’any 1889 i, més tard, el 1896, va 
ser elegit diputat provincial pel districte de Balaguer.3 Gran defensor 
de les empreses i empresaris que arribaven a Lleida, va participar i 
influir en la ubicació de la Sucrera, va lluitar per aconseguir noves i 
millors vies de comunicació i donà coneixements sobre el cultiu de 
la remolatxa a través de la premsa.

Figura 1. Enric d'Hostalric i Colomer, El baró de Casa Fleix (dibuix: A. Josa Buchaca).

El major volum d’informació publicada sobre la Sucrera portava el 
títol de Correspondències amb la signatura del baró de casa Fleix.4 Eren 
escrits adreçats al director del diari5 de forma periòdica mentre van durar 
les obres de construcció. Ell s’havia proposat donar informació objectiva al 
conjunt de la població i eliminar els rumors que circulaven, de vegades 
sense fonament, com a continuació veurem.

3. ADL, Actes de les eleccions a diputats provincials, 1892-1990.
4. Antoni Josa Buchaca, Memòria històrica i descriptiva de la qüestió d’aigües de Menàrguens, Ajuntament 

de Menàrguens, Menàrguens, 2011, p. 58. 
5. AIEI, Diari El País. 
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Donada l’extensió de les correspondències, n’hem elegit una sèrie 
de fragments significatius. El primer, amb data el 8 de febrer de 1900, 
ens explica clarament la intenció d’aquestes publicacions:6

Es tal el cúmulo de canards y noticias sensacionales que a diario se inventan 
por esta comarca, que me he determinado á publicar una serie de correspondencias 
semanales, para desvanecer las preocupaciones de los cándidos que todo lo creen 
a pies juntitos, y deshacer el juego de los malintencionados que aunque parezca 
mentira, los hay y muchos.

El text ens obliga a pensar que hi havia molta gent que no veia 
amb bons ulls la instal·lació de la fàbrica. Sabem que a Balaguer va haver 
una revolta contra la fàbrica reflectida a la premsa i a la literatura on els 
cacics i la gent d’esquerra de la ciutat hi tenien molt a veure.

L’escrit de la mateixa data continua dient:

Las obras bajo el nivel del agua siguen su curso sin interrupción, teniendo aquí 
la Maquinista un ingeniero. Recientemente ha llegado el arquitecto de la sociedad 
Sr. Calvet i el capataz o director de los trabajos de la indicada fábrica. Reside 
también aquí entre nosotros el apoderado general de la sociedad M. Bertrand y 
C. y en cada pueblo hay un agente encargado de dar cumplimiento a las órdenes 
que reciben del apoderado.

En altres correspondències trobem els següents fragments:

Menàrguens 13 de febrero de 1900

Aumentase de día en día el personal; se esperan setenta ladrilleros y un buen 
número de albañiles, y se dará comienzo en breve a la construcción de un chalet, 
frente por frente al sitio donde se emplaza la fábrica.

Lo que trae mareada a esta comarca es la construcción de un ferrocarril económico.

Menàrguens 23 de febrero de 1900

La Sociedad Azucarera desea que su fábrica funcione este año, para lo cual hay 
que redoblar la actividad, si no será imposible.
Ha llegado, y somos uno más, el director de cultivos que comenzará á disponer 
lo necesario para la próxima siembra de remolacha.
Lo del ferrocarril es un hecho: una comisión técnica, recorre la comarca, para los 
trabajos preliminares.

6. Ramon Casteràs Archidona, Els fabricants, els comerciants, els botiguers i la formació de Lleida del segle 
xx, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1996, p. 347, capítol VIII, nota 6.
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Menàrguens 30 de marzo de 1900

Aparte de que la remolacha de Villanueva de la Barca, Vallfogona de Balaguer 
i Térmens no puede ir con el tren, sino que se precisa conducirla en carros. El 
puente tendría cerca de 7 metros de ancho. 
El 1º de Abril se inaugura una fonda en esta villa cerca de la Azucarera. 

Menàrguens, 27 de abril de 1900

Faltan tres o cuatro días para que la última pila del puente de hierro sobre el 
Segre, se halla encajada en el fondo del río.

Figura 2. El pont metàl·lic sobre el riu Segre amb el poble de Térmens al fons.  
Any 1901 (Postal cedida per Estanislau Agulló Vilanova).

Todo el material de la fábrica, debe necesariamente pasar por el puente y si por 
cualquier incidente se demorase, no sería posible la colocación de la maquinaria y 
por este año no se haría azúcar.”

Menàrguens, 25 de mayo de 1900

Según el informe emitido por la Jefatura de Obras Públicas, relativo a la petición 
hecha por la Sociedad M. Bertrand y Cª de construir un puente metálico sobre el 
Segre queda claro que será de propiedad particular, pero de uso público, pudiéndose 
establecer un impuesto de peaje. Dicho puente será construido por la empresa de 
Barcelona La Maquinista Terrestre y Marítima.
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Menàrguens 1 de junio de 1900

La nota dominante de la semana es la huelga. Huelga en Menàrguens, huelga 
en Térmens.

Menàrguens, 15 de junio de 1900

El gerente de la Sociedad Azucarera del Segre ha solicitado del Ayuntamiento de 
Menàrguens, autorización para establecer dos pasos a nivel del ferrocarril económi-
co particular en construcción en caminos vecinales. Esto ha valido a la expresada 
población de Menàrguens el paso franco para sus vecinos por el puente de hierro 
sobre el Segre.

Menàrguens 1 de julio de 1900

El 8 de julio se inaugurará el puente de hierro sobre el Segre y es muy seguro 
se celebre alguna fiesta de inauguración oficial con las pruebas de resistencia.

La presentació i lectura d’aquesta selecció de fragments de les cor-
respondències publicades pel baró ens dóna una idea de la importància 
de les construccions i les conseqüències positives per a les poblacions de 
Menàrguens i Térmens en particular. També va quedar demostrat que les 
construccions no solament es referien a la Sucrera sinó també a la cons-
trucció d’un pont i un ferrocarril que eren indispensables per finalitzar 
la fàbrica amb la rapidesa que requeria el negoci del sucre.

Figura 3. El tren inaugural del ramal de Menàrguens. Fotografia del llibre:  
Carles Salmerón, El tren de Mollerussa, sense editor, Barcelona, 1988, p. 15.



La construcció de la sucrera de Menàrguens 165

De la resta d’escrits és destacable l’article titulat “Corrientes sal-
vadoras” signat també pel baró al diari El País del 23 de setembre de 
1900. L’article informa amb dades de la construcció de la fàbrica, lloa 
les qualitats del Sr. Bertrand com a emprenedor i defensa amb força el 
corrent regeneracionista de Joaquín Costa on es manifesta partidari de 
l’arribada d’empreses a la província. 

En ell, el baró de Casa Fleix hi descrivia a Manuel Bertrand i 
Salses7 de la següent manera:

Es un hombre en la plenitud de la vida, de gallarda presencia y complexión robusta, 
de facciones correctas y maneras distinguidas. Con barba rubia y el cutis tostado 
por el sol, con ojos azules y luminosos de mirar franco, vestido con guayabera de 
dril, pantalón de la misma tela y polainas, cubriendo su cabeza un ancho sombrero 
de paja. Con un fusil y una canana en bandolera podría tomársele por un jefe 
boer, mucho más siendo como es un gran cazador.

Figura 4. Manuel Bertrand i Salses. Portada de la Revista: Centro de Lérida  
y sus comarcas, 2 (Lleida, 1911).

Fabricante y capitalista de Barcelona D. Manuel Bertrand, conocido en España 
por sus famosas panas, cuya fabricación monopoliza. 
Concebir el proyecto y llevarlo a la práctica, fue para él cuestión de días, a pesar de 
su colosal magnitud y de sus obstáculos con que tropiezan siempre las innovaciones. 

7. Antoni Josa Buchaca, Història de la Sucrera de Menàrguens, Ajuntament de Menàrguens, Menàr-
guens, 1999, p. 47.
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Hoy ya tiene comprometidas más de mil hectáreas de terreno destinados a su 
plantación y previendo las contingencias que podrían sobrevenir, compró y sigue 
comprando cuantas tierras se le ofrecen idóneas para su cultivo, poseyendo ya otras 
mil hectáreas más, cultivadas por su cuenta.

Respecte a la Sucrera deia:

El edificio fábrica ocupa una superficie de 7.950 metros cuadrados sin estar com-
prendidos en dicha superficie, los lavaderos de remolacha, horno de cal, chimenea 
y otras instalaciones.
El edificio de líneas sencillas, pero elegantes, está dividido en tres grandes naves, 
la central de 20 metros de ancho y de 14 metros las laterales, siendo su altura 
total de 18,80 metros. Contigua a la misma hay la parte destinada a sala de 
generadores, taller de reparaciones y motor eléctrico, que forma una inmensa nave 
de 95 metros de largo y 18 de ancho con una altura de 14 metros.

Figura 5. La Sucrera de Menàrguens (fotografia: J. M. Fabregat).

La gigantesca chimenea que está ya muy adelantada tendrá 65 metros de altura 
con un diámetro de 3 metros en su terminación.
En la construcción se ha utilizado el hierro en tan gran escala, que forma el 
armazón del edificio. En la parte de albañilería se ha empleado el ladrillo com-
binado con el sillarejo de piedra del país.
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La fábrica está construida para un trabajo diario de 1.200.000 kilogramos de 
remolacha, aun cuando en la campaña de este año por su retraso, solo será de 
500.000 a 550.000 kilogramos diarios.
Hay tres máquinas de 125 caballos cada una, destinadas una á la difusión, otra 
á las turbinas y la tercera para el alumbrado eléctrico de la fábrica, produciendo la 
fuerza motriz dos baterías de ocho generadores cada uno de 250 caballos.
Añádase a estas construcciones los lavaderos de la remolacha, el horno de la cal, 
los grandes almacenes y otras dependencias complementarias, instaladas detrás y 
á los lados de la fábrica, y se comprenderá que ocupa 5 hectáreas de terreno, 
completamente cercado. 
Respecto de la parte económica si se les suma los dos millones de pesetas que cuesta 
la maquinaria de la fábrica con las quinientas mil que vale el hierro hasta ahora 
empleado en la fábrica y los centenares de miles de pesetas que importan la piedra 
y ladrillos gastados, las 100.000 que cada quincena se paga a los trabajadores y 
empleados, el importe del puente de hierro, el de la línea férrea y expropiación de 
terrenos, el de los contratos de arriendo y compra de tierras para el cultivo de la 
remolacha, se comprenderá que van gastados algunos millones de duros.
Añadiremos que para alimentar el hogar de las calderas de vapor, se necesitan 
25.000 toneladas de carbón cada año, y eso solo funcionando tres meses.

Gràcies als diferents escrits publicats a la premsa, a més de les 
correspondències sobre la construcció de la Sucrera, el lector es pot fer 
una idea de la magnitud i importància econòmica i social que la fàbrica 
va representar per a la vila de Menàrguens i la seva zona d’influència.

Així com la premsa ens dóna informació sobre aspectes tècnics, 
econòmics i socials sobre la construcció de la indústria, a la literatura, a 
través de la mirada subjectiva de l’escriptor, podem reviure com van ser 
aquells moments des de l’òptica d’un personatge literari que va exercir 
d’encarregat i que era un líder pel jovent de la vila entusiasmat pel canvi.

Les descripcions i valoracions de l’escriptor ens apropen a les emo-
cions i a les esperances d’aquells protagonistes i fan també més entene-
dor, cent anys després, com va viure la població de Menàrguens aquell 
moment històric.

Els escrits literaris elegits pertanyen, principalment a la novel·la ti-
tulada El Pare de Joan Baptista Xuriguera, nascut a Menàrguens. Però, no 
podem ignorar tampoc altres escrits com els de l’obra titulada Testament 
a Praga de Teresa Pàmies nascuda a Balaguer en la qual opina sobre el 
que passava a la seva ciutat quan es volia construir la fàbrica.
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3. Joan Baptista Xuriguera

Neix en una casa del Sitjar de Menàrguens el 17 de juny de 1908.
Escriptor infatigable amb una cinquantena de llibres publicats gairebé 

de tots els gèneres literaris.
El pare, és el primer volum dels set que consta l’obra titulada La 

vida d’en Joan Ventura publicada l’any 1963 que ens parla dels inicis de 
la fàbrica.

Abans de dedicar-se a la creació literària havia col·laborat a la re-
vista Lleida i al diari El País donant uns visió molt completa de la vida 
cultural del seu temps.

Va formar part de l’Agrupació Cultural de Joventut Republicana i 
sent president d’aquesta va desplegar una gran activitat cultural.

Va ingressar a l’Ajuntament de Barcelona l’any 1932, fins que amb 
la guerra va haver d’exiliar-se a Montauban (França).

A finals dels anys quaranta va retornar amb la família a Barcelona 
i va contactar de seguida amb el Centre Comarcal Lleidatà.

L’èxit li va arribar amb el llibre Els verbs catalans conjugats.
En el llibre titulat La vida d’En Joan Ventura: el pare8 fa una recreació 

d’aquells anys tan agitats que va viure el poble de Menàrguens sota el 
pseudònim de Freixana arran de la construcció de la Sucrera.

Els moments anteriors a la construcció de la fàbrica van mantenir a 
la població en un estat d’expectativa sobre el que podia passar, tot eren 
rumors i no se sabia res de cert:

Les anades i vingudes dels tres senyors que es trobaven al cafè, acompan-
yats del propietari Martí Gateu, (Antoni Mirada) el dia de la festa Major, 
sovintejaren cada dia més. Corregué la veu que s’aixecarien uns grans 
edificis, les mesures i la utilitat dels quals no es precisaven prou. 
Aquell hivern, els tres senyors feren a Freixana llargues estades, efectuaren 
passeigs entretinguts cap al riu i s’aturaven força en la partida coneguda 
amb el nom d’Ample dels Frares. De tornada cap al poble entraven a 
Ca la Vila, on hi romanien llargues hores reunits amb el senyor Batlle i 
alguns Consellers.

8. Joan Baptista Xuriguera, La vida d’en Joan Ventura: El pare novel·la, Publicacions Ilerda, Barcelona, 
1963.
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Després d’un temps d’incertesa per saber què estava passant, una 
citació des de l’ajuntament als propietaris de les finques de l’ample dels 
Frares va desvelar el secret:

De sobte, enmig de tots aquests dubtes i vacil·lacions, el pregoner féu 
una Crida que causà un rebombori general. Tots els propietaris de les 
finques de l’Ample dels Frares, eren cridats a l’ajuntament. Un cop allí, 
se’ls donaria compte d’una qüestió que els interessava. 
El dia indicat arribà i Ca la Vila s’omplí de gom a gom. Els pacífics 
camperols de Freixana eren allí, vestits amb la roba de les festes i els pits 
panteixant d’emoció. Una vegada oberta la reunió es parlà del projecte 
de construir en aquell terme una gran fàbrica sucrera que donaria vida 
a tothom i faria ric el poble. Altres avantatges, encara, se’n seguirien. No 
solament serien preferits per als treballs iguals la gent de Freixana, sinó 
que s’aixecaria un pont al damunt del riu i s’instal·laria un ferrocarril, amb 
el qual es podria viatjar còmodament fins a Balaguer i fins a Mollerussa.
Es tractava doncs de vendre les finques. Tots els que anaren a aconsellar-se a 
casa del propietari Martí Gateu signaren de seguida. No hi havia pas força 
humana que pogués oposar-se a aquells projecte. Les obres anunciades eren 
considerades d’utilitat pública pel Govern central i la Companyia acabaria 
comprant els terrenys necessaris per a l’explotació de la seva indústria.

Els primers passos donats per la Companyia per a l’organització 
dels treballs requerien d’un encarregat o contramestre, en preferència una 
persona del poble amb responsabilitat, capacitat i un cert lideratge. L’elegit 
va ser en Pau Ventura, protagonista de la novel·la citada i pare de l’autor:

En Pau Ventura fou cridat per l’enginyer. La conversa girà a l’entorn de les 
terres que s’acabaven d’adquirir. Ells dos farien una visita a l’Ample dels 
Frares i un cop allí el tècnic i el pràctic traçarien el pla més convenient 
per a la realització de la gran obra que estava a punt d’iniciar-se. Calia 
arrencar uns grans arbres i anivellar el terreny. En Pau Ventura seria qui 
assenyalaria la tasca a fer, qui controlaria els obrers i qui els pagaria en 
arribar al terme de la quinzena.
La joventut de Freixana acudí delirosa a oferir-se per treballar. Poc temps 
després, arribaren homes d’altres pobles.

A mesura que les obres avançaven els veïns es donaven compte de la 
importància dels treballs que s’efectuaven i dels beneficis que reportarien 
a la població de Menàrguens. 

Una ampla carretera partia el poble fins al riu. Dos quilòmetres de la via 
havien de centralitzar tot el moviment. A la dreta, es treballava en uns 
profunds fonaments que havien de servir de base per a la Fàbrica immensa. 
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En un petit promontori s’hi instal·là la Casa d’aigües. Uns motors potents 
feien pujar l’aigua del riu i omplien un gran estany. A l’esquerra, anava 
prenent forma una casa senyorial, alta de quatre pisos, residència per al 
futur director. Al seu costat, es construïa una caserna per la guàrdia civil. 
Després, venia l’estació del ferrocarril i la via s’allargava, fins arribar a 
l’altura del riu. Un equip de tècnics construïa ja altres cinc pilars enmig 
de les aigües blaves del riu Segre. A l’altre costat de pont, al peu del 
poble de Térmens, s’aixecava una caseta per al guarda-via.

L’estat de les obres anava avançant, però el pont de ferro era essencial 
per traslladar la maquinària que s’havia d’instal·lar a la fàbrica i mentre 
aquest no s’acabés el ferrocarril i la mateixa fàbrica estarien inacabades:

La Fàbrica era ja aixecada. Hi mancava, era veritat, la instal·lació de la 
maquinària i la construcció d’unes dependències, destinades a magatzems 
i a dipòsits del material ferroviari, però els murs, la teulada i tota l’obra 
de fusteria, de vidrieria i de pintura, estava gairebé enllestida. La via esta-
va molt avançada i una màquina de prova recorria una part del trajecte, 
enterbolint el cel amb el seu fum espès. La carretera, amb les dues ren-
gleres de plàtans que li feien companyia, era una de les primeres coses 
que havien quedat enllestides. L’estany i la Casa d’aigües donaven ja el 
ple rendiment. El pont es dibuixava al damunt del riu oferint un gran 
encreuament de ferros negres.

Només faltaven els últims detalls per acabar i posar en funcionament 
la gran fàbrica: 

La fàbrica anava camí d’acabar-se. Les màquines, totes convenientment 
instal·lades, eren sotmeses a uns rigorosos exercicis de prova i per les amples 
naus del gran edifici s’aixecava un brogit eixordador produït pel dentatge, 
el rodatge i el complicat corretjam que no cessava d’estar en moviment.
La companyia sucrera comença, per la seva banda, a fer lliuraments de 
llavor de remolatxa i els camperols tenien ja llur terres treballades i a punt 
de fer el sembrat i la plantació.
Per altra banda, es seleccionaven els homes de Freixana que havien treba-
llat en l’edificació de la Fàbrica i es formava amb ells l’equip permanent 
d’empleats de la Companyia.
Amb la gran sucrera s’havien produït canvis importants a la vida del poble.
La vida al poble havia canviat. Els forasters havien ajudat a renovar-la. 
Els treballs de la Companyia, després de transformar el terme municipal, 
sobretot l’horta, li havien imprès el segell característic de l’activitat i la 
febre moderna. L’ampla carretera i els gegantins edificis aixecats al seu 
voltant, li havien donat un nou caràcter. El ferrocarril i el pont havien 
augmentat la seva fama i el seu prestigi.
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Finalment, a la novel·la Testament a Praga de Teresa Pàmies9 hi ha 
dos referències a la fàbrica de Menàrguens. La primera ens explica la 
manifestació dels cultivadors de remolatxa a la plaça Mercadal en contra 
de les condicions imposades per la fàbrica. Relata les maniobres dels 
instigadors de la revolta:

A Balaguer, hom volia fer la refineria o la fàbrica de sucre, però hi havia 
interessos ocults, i aquests van actuar nit i dia fins que els petits feudals 
van aconseguir que la fàbrica fos construïda a Menàrguens. Seria molt llarg 
d’explicar la conxorxa, i, a més a més, no ho vam tenir mai gaire clar...

I en la segona cita qualifica d’abusos el fet que la fàbrica comprava 
terres als pagesos per pocs diners:

Quan algú deia que farien la refineria a Balaguer, els interessos dels qui 
finalment constituïren la refineria a Menàrguens es van multiplicar, perquè 
enganyant famílies pageses d’aquella comarca compraren per una misèria 
terres de conreu i, en un tancar i obrir d’ulls, aquelles famílies, pràctica-
ment arruïnades passaren a ser jornalers de la refineria...

Evidentment, el partit comunista a Balaguer era contrari a la fàbrica, 
i curiosament, coincidia amb els cacics que, per altres raons molt diferents, 
tampoc volien la indústria. Ambdues postures justificaven la resistència de 
la població de Balaguer a sotmetre’s al progrés que havia de comportar 
la ubicació d’una gran industria en el seu terme municipal.

Respecte a la segona referència, l’engany que cita l’autora de Tes-
tament a Praga és molt discutible, ja que la major part de les terres on 
s’instal·là la fàbrica i els camps de cultiu adjacents eren propietat de 
l’advocat i cacic Antoni Mirada que després incrementaria la seva fortuna 
i influència gràcies a ocupar el càrrec de cap de cultius de la fàbrica.

També s’ha de constatar que els pagesos de Balaguer demanaven 
molts diners al Sr. Bertrand per la venda dels terrenys on s’havia de 
construir la via de ferrocarril que havia de connectar la ciutat amb Mo-
llerussa i la fàbrica. En canvi l’ajuntament de la capital del Pla d’Urgell 
comprà els terrenys als veïns i els hi regalà al Sr. Bertrand en gratitud 
per aquella lloable decisió. 

Amb el temps es demostrà que el cultiu de la remolatxa enriquia 
els pagesos i el valor dels seus terrenys es van multiplicar per tres en cinc 
anys. No cal dir que els que treballaven a la Sucrera, a més d’un sou 

9. Tomàs Pàmies, Teresa Pàmies, Testament a Praga, Edicions Destino, Barcelona, 1971.
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setmanal, disposaven d’un economat, un sindicat i en el futur cobrarien 
les primeres pensions vitalícies a través de la Caixa de Pensions. 

Conclusions

En la investigació de la història de la Sucrera, descobrir el baró de 
casa Fleix i els seus escrits a la premsa ha estat un fet fortuït que m’ha 
ajudat a reproduir amb detall aquell moment històric de la construcció de 
la Sucrera més important de Catalunya en els seus aspectes més tècnics 
i els seus efectes econòmics i socials. 

L’aventura de seguir investigant amb constància i obstinació m’ha 
conduit després a la literatura, concretament a la novel·la titulada El 
pare escrita per Joan Baptista Xuriguera, on he pogut, per uns moments, 
reviure i recrear-me des d’una perspectiva més ampla les emocions, els 
valors i les esperances d’aquells protagonistes, avantpassats nostres, que els 
tocà viure el gran canvi tot just quan s’havia encetat el segle xx. La 
construcció de la Sucrera va dotar el municipi de vies de comunicació, 
abans inexistents, treballar a la industria o al ferrocarril, i sobretot va pre-
parar la pagesia en la pràctica d’una agricultura moderna i capdavantera 
a la zona. Tot això, va representar un nou estil de vida pels veïns de 
Menàrguens que en poc temps havien passat d’estar reclosos i oblidats a 
gaudir d’un futur esperançador.



En aquest treball donarem compte de les expectatives favorables que 
presentava el cultiu de la remolatxa a finals del segle xix i ens centrarem 
en les repercussions de les lleis tributàries que el govern de la nació va 
publicar per equilibrar el mercat de sucre i que van influir la sucrera 
de Menàrguens durant el període 1900-1916. L’aprovació d’aquesta le-
gislació va comportar, a més de fomentar la producció de sucre nacional 
per substituir les importacions de les colònies d’ultramar que acabàvem 
de perdre, una sèrie de lluites entre cultivadors de canya i remolatxa i 
entre el trust al que pertanyia la sucrera de Menàrguens i les sucreres  
lliures. 

1. La situació del cultiu de la remolatxa de sucre al país a 
finals del segle xix

A finals del segle xix, una sèrie de fets obriren unes expectatives de 
negoci immillorables en la fabricació de sucre a partir de la remolatxa. 
Eren els següents:

1- Les relacions d’Espanya amb les seves colònies (Cuba, Puerto 
Rico i Filipines) proveïdores de sucre al mercat nacional eren 
a punt de trencar-se a causa de la independència.

LES REPERCUSSIONS DE LA POLÍTICA A LA 
SUCRERA DE MENÀRGUENS (1900-1916)

antoni JoSa buchaca
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Quadre 1
Importacions en milers de tones de sucre d’Ultramar

Anys 1880 1885 1890 1895 1900

Importacions 2.132 3.046 4.579 1.900 27,6

Font: Albert Carreras de Odriozola, Xavier Tafunell, Estadísticas históricas de España, 
siglos xix-xx, Fundación BBVA, Bilbao, 2005, p. 326.

Gràfic 1 
Importació nacional de sucre en milers de tones des de Cuba,  

Filipines i Puerto Rico (1880-1900)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 1.

2 - L’aranzel sobre la canya antillana i la remolatxa europea pesava 
cada vegada més sobre el preu del sucre que havia de pagar 
el consumidor espanyol.

3 - La producció de canya a la península només abastia una terce-
ra part del consum nacional de sucre i la superfície dedicada 
al cultiu d’aquesta planta no podia ampliar-se a causa de les 
exigències climàtiques que no admeten la més mínima gelada.

4 - Els resultats obtinguts als països europeus en els que s’obtenia 
sucre de remolatxa estaven essent espectaculars proporcionant 
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als fabricants elevats beneficis econòmics. En la següent taula 
estadística i gràfic es pot observar la diferència enorme en 
despesa i beneficis a favor del cultiu de la remolatxa respecte 
dels cultius tradicionals en una hectàrea cultivable.

Quadre 2
Diferències en beneficis obtinguts a la colònia Santa Isabel en 

el cultiu d’una hectàrea de terreny de regadiu amb cultius 
tradicionals i remolatxa sucrera com a cultiu experimental

Cultiu Despesa (pessetes) Ingressos (pessetes) Beneficis (pessetes)

Cigrons 28 122 94

Patates 12 20 8

Blat 23 184 161

Panís 47 137 90

Remolatxa 249 616 367

Font: Ricardo Martel Fernández, Introducción del cultivo y obtención del primer azúcar  
de remolacha en España en la colònia agrícola de Santa Isabel en Alcolea de Córdoba,  

Universidad de Córdoba, Còrdova 1982, p. 21.

Gràfic 2
Despesa, ingressos i beneficis de diferents cultius

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 2.
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5- El consum de sucre en el mercat interior augmentava cada any 
amb la qual cosa el Govern es veia obligat a augmentar les 
importacions de sucre estranger, fet que gravava ostensiblement 
l’economia nacional.

2. L’evolució del mercat sucrer entre 1900 i 1913

L’expansió de la industria sucrera a principis del segle xx va pro-
vocar un important desenvolupament dels cultius sucrers i la consolidació 
de tres focus productors de matèries primeres: els cultius de canya de 
sucre a les costes de Granada i Màlaga, un àrea de remolatxa a la Vega 
Granadina i un altra zona més extensa, també de remolatxa, a les valls 
dels rius Duero i Ebre a la que pertanyia la sucrera de Menàrguens.

La competència entre els tres nuclis es va traduir en la lluita de 
cadascun d’ells per aconseguir les millors condicions de protecció estatal 
a través de la política tributària. 

L’any 1899, dins el pla global de reorganització de les finances 
públiques, el ministre d’Hisenda Fernàndez Villaverde creava un impost 
sobre el sucre de producció nacional amb un tipus de 25 pessetes per 
cada 100 kilograms acompanyat d’un aranzel a la importació de 85 
pessetes. L’alt marge de protecció va provocar una febre tal en la cons-
trucció de sucreres que, un any després, l’any 1900, la producció sucrera 
ja superava en un 30% el consum nacional. Tot i així, l’any 1901 encara 
es van construir vuit noves fàbriques més. Manuel Bertrand va construir 
la fàbrica de Menàrguens l’any 1900, però vuit anys abans havia mostrat 
interès en fer-ho a Linyola, al Pla d’Urgell,1 no obstant, en comprovar la 
manca d’aigua al canal d’Urgell durant l’hivern, que era quan la sucrera 
estava en ple funcionament, va desistir. 

Des dels primers anys del segle, els fabricants van intentar aconseguir 
un acord de reestructuració del sector sucrer i racionalitzar la producció. 
La idea va ser una realitat l’any 1903 amb la creació de la Sociedad Ge-
neral Azucarera (SGA). El nou trust agrupava a cinquanta-set industrials, 
entre ells Manuel Bertrand amb la fàbrica de Menàrguens, amb l’objectiu 
de controlar l’oferta i mantenir els preus. Així i tot, encara van quedar 
fora de la seva influència quatre fabricants de sucre de remolatxa i set de 
canya. L’any següent, la SGA va tancar vint de les fàbriques associades.

1. Ton Solé Bonet, Esteve Mestre i Roigé, Escrits del Pla d’Urgell: dietaris, correspondència i documents 
(1650-1950), Pagès Editors, Lleida, 2010.
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L’operació d’absorció de fàbriques va representar una important 
càrrega financera per a la Societat a causa de la gran quantia d’indem-
nitzacions que va haver de realitzar. Així i tot, no es va aconseguir evitar 
l’augment de la producció de sucre i de l’estoc acumulat. Atrets per l’al-
ça dels preus provocada per la formació de la SGA, nous inversors van 
construir fàbriques fora de l’àmbit del trust com els catalans comandats 
per Josep Suñol i Jaume Carner2 que van posar en marxa a l’Aragó la 
sucrera del Jalón l’any 1904. L’empresa venia tota la producció als seus 
socis magatzemistes i venedors colonials, molts dels quals eren accionistes 
de l’empresa, fet que els reportava molts beneficis.

Però els inversors catalans, exceptuant Manuel Bertrand, creien que 
Catalunya no reunia les millors condicions pel cultiu de la remolatxa. 
Una cançó popular3 recull el moment de l’arribada dels empresaris ca-
talans a l’Aragó.

Estan locos de contentos
En la villa de Alagón
De ver el gran edificio
Para nuestra perdición
Han venido los catalanes 
Con doblones en la bolsa
Para hacernos una fabrica 
En nuestra hermosa y fèrtil tierra..
Se cogera poco trigo
Y luego muy poca paja
Las pobres caballerias 
Se quedarán desmayadas
Y por fin, os digo: labradores!
Haced lo que os dé la gana
Yo no dejo mi sistema
Yo no quiero remolacha.

La lluita contra la competència de les fàbriques lliures i l’excés de 
producció va centrar l’activitat de la SGA als primers anys del segle. La 
SGA va recórrer a tot tipus d’estratègies per ensorrar les fàbriques lliures; 
des de comprar tota la collita de remolatxa, fins inundar de sucre a baix 

2. Francesc Cabana Vancells, Fàbriques i Empresaris, 3. Llana, seda, gènere de punt, lli, jute, acabats, 
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1994.

3. Daniel Sancet, “La azucarera de Alagón: La llegada de la industrialización a una localidad zaragoza-
na de tradición agrícola y su evolución a lo largo del siglo xx”, Universo de micromundos. VI Congreso de Historia 
Local de Aragón, Institución Fernando el Católico, Saragossa, 2009.
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preu les seves zones d’influència. Aquesta política d’empresa va ser un greu 
error perquè només va aconseguir augmentar encara més l’endeutament 
de la Companyia que creia que les sucreres lliures com la Sucrera del 
Jalón no podrien aguantar la davallada de preus.

L’any 1907, la SGA, emprant al màxim la seva capacitat d’influència 
política, va obtenir del govern conservador d’Antonio Maura una nova 
regulació del mercat sucrer amb la llei Osma que prohibia la construcció 
de noves fàbriques durant tres anys i la concentració d’indústries en un 
radi inferior a 80 kilòmetres durant tres anys més. A més, imposava quotes 
màximes de producció i incrementava en 10 pessetes l’Impost al sucre.

Encara que els fabricants lliures, en un primer moment, es van oposar 
a la Llei Osma, una vegada promulgada van acceptar el repartiment de 
quotes de producció per regions i per fàbriques. Les relacions entre els 
productors es van enterbolir quan, aprofitant un escletxa de la Llei, van 
començar a construir-se noves fàbriques. Qui va combatre la Llei durant 
tot el temps de la seva vigència van ser els cultivadors de remolatxa que, 
amb la restricció de la producció sucrera, es van veure obligats a limitar 
la seva producció. Davant la pressió dels llauradors i les sucrers lliures, la 
llei Osma va ser derogada l’any 1911. 

3. La rebaixa de la llei de l’impost del sucre de 1914

La crisi de sobreproducció era fruit de la mala gestió de la SGA 
i el Projecte de llei pretenia carregar els errors de la SGA sobre l’Erari 
Públic. Per assegurar que la rebaixa de l’Impost es traslladés al preu, es 
va proposar una major reducció de l’aranzel i la inclusió d’una clàusula 
intervencionista que regulés el preu de venda en benefici del consumidor. 

Els diputats i senadors que defensaven el sucre de canya al·legaven 
que per protegir la producció de sucre, que era menys rendible que el 
de remolatxa, havien de pagar 10 pessetes menys d’impost.

La tona de sucre de canya costava als fabricants 58,82 pessetes, en 
canvi la de remolatxa en costava 45,45, la qual cosa justificava la demanda 
per part dels fabricants de canya d’aconseguir una rebaixa de l’impost. 

Amb les discussions per l’aprovació del projecte de llei va existir 
una lluita entre els cultivadors de remolatxa aragonesos i els cultivadors 
de sucre de canya andalusos que demanaven un tracte especial en la 
rebaixa de l’impost. Però, la capacitat de reacció dels cultivadors de re-
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molatxa aragonesos4 ho va impedir. En canvi, uns i altres coincidien en 
l’estratègia d’aconseguir l’expansió del mercat en la rebaixa de l’impost.

En l’aprovació del projecte de la rebaixa de l’Impost del sucre va 
ser determinant la pressió dels cultivadors aragonesos (més de 15.000 
es van manifestar pels carrers de Saragossa) que van mobilitzar els seus 
parlamentaris. La SGA, que només tenia una fabrica de sucre operativa 
que tancaria l’any següent, va servir-se dels seus consellers diputats com 
era el cas d’Eusebi Bertrand, fill de Manuel Bertrand fundador de la 
sucrera de Menàrguens.

Figura 1. Eusebi Bertrand (fotografia: Museu Nacional d’Art de Catalunya).

El Projecte va ser aprovat el mes de juliol sense problemes. Els fabricants 
es van comprometre a vendre el sucre a 78 pessetes els 100 kilograms. 
L’inici de la Primer Guerra Mundial, amb el conseqüent bloqueig en les 
xarxes internacionals de distribució, va provocar la manca de proveïment de 

4. Miguel Ángel Martorell Linares, “Cañeros contra remolacheros y andaluces contra aragoneses: 
La representación de intereses en el Parlamento y la tributación sobre el azúcar, en vísperas de la Primera Guer-
ra Mundial”, Agricultura y Sociedad, 79 (Madrid, 1996), p. 51-84. 



180 Antoni Josa Buchaca

sucre en amples zones d’Europa i l’augment del seu preu en els mercats 
internacionals. Aquestes dos circumstàncies van afavorir que el sucre 
espanyol resultés competitiu en el mercat exterior per primera vegada. 

Quadre 3 
Produccions de sucre de remolatxa i de canya per la SGA  

i les sucreres lliures

Any

Canya  
lliures

(tones)

Canya  
SGA

(tones)

Remolatxa  
lliures

(tones)

Remolatxa  
SGA

(tones)

Preu

(pessetes

/100 kg.)

Estoc

(tones)

1909 9.765 11.904 59.395 26.752 120

1910 11.738 8.562 41.131 21.232 118

1911 11.065 9.229 56.007 37.307 100 59.054.361

1912 9.174 7.002 65.135 48.620 99 62.974.081

1913 8.028 5.203 73.961 95.394 82 104.032.653

Font: Miguel Ángel Martorell Linares, “Cañeros contra remolacheros y andaluses 
contra aragoneses. La representación de intereses en el Parlamento y la tributación 

sobre el azúcar, en vísperas de la Primera Guerra  
Mundial”, Agricultura y Sociedad, 79 (Madrid, 1996), p. 64.

Segons la taula estadística, la fabricació de sucre a partir de la canya 
durant el període 1909-1913 va experimentar una disminució de la qual 
ja no es recuperaria. El descens va ser més notori al trust SGA que a 
les sucreres lliures. L’any 1915 el trust deixaria definitivament de produir 
sucre de canya.

En canvi, durant el mateix període, la producció de sucre a partir 
de la remolatxa va experimentar un notable augment propiciat princi-
palment per la SGA. El trust es traslladà al nord del país en obtenir 
una major riquesa sacàrica que al sud, superant així en poc temps la 
producció de les sucreres lliures que d’inici ja era molt alta. En resum, 
el sucre a partir de la remolatxa l’any 1913 era dotze vegades superior 
a l’obtingut de la canya. 

En el gràfic següent es poden observar clarament aquestes diferèn-
cies entre el sucre de canya i el de remolatxa, entre les sucreres lliures 
i la SGA.
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Gràfic 3
Produccions de sucre en milers de tones. Període 1909-1913

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 3.

Gràfic 4
Preu del sucre en pessetes per 100 kg. Període 1909-1913

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 3.

En el període 1909-1913, els preus en pessetes per cada 100 ki-
lograms de remolatxa van anar disminuint a mesura que s’incrementava 
la producció de sucre que ja superava de bon tros el consum. La so-
breproducció va anar generant dos efectes: la disminució dels preus i 
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l’acumulació d’estocs. Ambdós problemes es solucionaren més tard amb 
una rebaixa d’impostos per part de l’Estat a més a més de les circum-
stàncies favorables desencadenades per la primera guerra mundial.

Gràfic 5
Tones de sucre en estoc. Període 1911-1913

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula 3.

4. La política de contractes i els beneficis del sucre

Les fàbriques de sucre van jugar un paper essencial en el cultiu de 
la remolatxa que, a través de la política de contractes de cultiu, van fo-
mentar l’interès dels agricultors per la remolatxa. La política de contractes 
va afavorir un elevat nombre de petits arrendataris gràcies als avançaments 
en efectiu i a les subvencions que els concedien si es comprometien a 
produir quotes concretes de remolatxa per a la fàbrica. 

La introducció de la remolatxa amb aquesta política de contractes i 
les expectatives d’una rendibilitat superior als cultius tradicionals va suposar 
una autèntica revolució agrària, social i econòmica per als municipis com 
Menàrguens5 que la van adoptar, i en general per a l’economia nacional, 
que es posà de manifest en una sèrie de fets concrets i positius:

5. Antoni Josa Buchaca, Història de la Sucrera...
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1 - L’aparició d’una potent indústria agroalimentària que empra el 
nou cultiu per l’obtenció de sucre i alcohol.

2 - Configuració d’una classe de comerciants i industrials que es 
van enriquir amb rapidesa i facilitat per l’elevat marge de be-
neficis generat per la remolatxa i el seu tractament industrial.

3 - Solució del greu problema amb què es va trobar el país l’any 
1898 en perdre les últimes colònies d’ultramar, que tradicional-
ment havien abastit el mercat nacional amb el sucre de canya.

4 - El nombre de llocs de treball va augmentar dràsticament a 
l’agricultura i a la indústria. A l’agricultura degut al gran 
nombre de jornalers que van trobar feina a les terres dels 
terratinents que des del primer moment van adoptar el nou 
cultiu. A l’àmbit industrial la generació de llocs de treball va 
ser també molt important. La implantació de la nova indústria 
de la remolatxa sucrera va suposar el reclutament d’abundant 
mà d’obra, ja que les operacions fabrils requerien l’ocupació 
d’obrers i operaris.

5 - Forta expansió de les àrees irrigades com el Pla d’Urgell, les 
hortes de Balaguer i Menàrguens, etc. El cultiu de la remolatxa 
va portar aparellada la construcció i millora de les infraes-
tructures de regadiu. Hem de tenir en compte que totes les 
varietats de remolatxa que es van introduir a Espanya en els 
primers moments de l’adopció del cultiu van ser varietats de 
regadiu i de cicle vegetatiu curt.

6 - Canvi demogràfic de les àrees adoptants, que van passar de ser 
zones d’emigració a ser zones immigració a causa de la gran 
quantitat de mà d’obra necessària per al cultiu de la remolatxa 
i per al funcionament de les fàbriques de remolatxa sucrera. 
Menàrguens en aquest període va comptar amb una població 
propera a 1500 habitants. 

7 - Els capitals generats pel cultiu de la remolatxa i la seva ex-
plotació industrial van impulsar la banca. L’any 1930 la Caixa 
d’Estalvis i Pensions va fer un homenatge a la vellesa amb 
un dinar de 140 comensals a la fàbrica de Menàrguens i la 
comunicació de que els nous jubilats cobrarien una pensió 
d’una pesseta diària.
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Figura 4. Homenatge a la vellesa a Menàrguens el 1930  
(fotografia d’autor desconegut, cedida per l’Associació de dones de Menàrguens).

8 - El creixement i la millora de l’urbanisme dels municipis 
adoptants, que van millorar substancialment la seva dotació 
en infraestructures i edificacions. En el cas del municipi de 
Menàrguens, per exemple, la construcció del pont sobre el riu 
Segre, l’arranjament de la carretera de Menàrguens a Térmens, el 
ferrocarril econòmic que enllaçava amb el ferrocarril del nord 
que passava per Mollerussa, els edificis adjacents a la fàbrica 
com la casa gran, el quarter de la guarda civil i l’estació, són 
obres que coincideixen justament durant el període d’esplendor 
econòmic que va viure Menàrguens en el primer terç del segle 
xx arran de la fàbrica i el cultiu de la remolatxa.

Conclusions 

Les principals lleis que va promulgar el govern de la nació respecte 
del sucre, des de la pèrdua de les colònies d’ultramar fins l’inici de la 
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Primera Guerra Mundial, van determinar el cicle de vida de la Sucrera 
de Menàrguens. 

A finals dels segle xix, una sèrie de factors van afavorir el cultiu de 
la remolatxa i la seva industrialització. L’any 1901, Menàrguens comptava 
amb una sucrera que esdevindria l’única a Catalunya i que resistiria el 
pas del temps fins arribar l’any 1963, any del seu tancament.

La seva pertinença al trust a partir de l’any 1903 la va privar de 
formar part del grup de les sucrers lliures capitanejades per inversors 
catalans que van obtenir uns rendiments més alts que el mateix trust. 
La llei proteccionista del sucre de 1907 tenia com a objectiu principal 
reforçar i sanejar l’economia del trust que dominava quasi el 90 % de la 
producció nacional del sucre. El malestar dels cultivadors, magatzemistes 
i també les sucreres lliures va provocar, quatre anys després, la derogació 
de la llei anterior que restringia les produccions i la creació de noves 
fàbriques. Aquesta nova política del sucre més lliberal que les anteriors va 
generar uns excedents preocupants per a la salut del sector. El parlament 
va haver d’aprovar una nova llei que rebaixés substancialment l’impost del 
sucre, fet que va comportar una lluita entre els cultivadors de remolatxa i 
els de canya que es saldà a favor dels primers. Però la rebaixa d’impostos 
no es traslladà al preus pagats pels consumidors perquè en esclatar la 
primera guerra mundial el país va realitzar les primeres exportacions de 
sucre als països en conflicte i va aconseguir així el manteniment dels 
preus i l’eliminació dels estocs. 

En resum, el funcionament de la Sucrera de Menàrguens en el 
període 1900-1914 va estar subjecta a la incertesa de polítiques canviants 
del sucre i a la mala gestió del trust del que depenia.





Títols de la col·lecció

Verum et PulchrumVerum et Pulchrum
Medium AevumMedium Aevum

 1. Manuscrits il·luminats. L’escenografia del poder durant els segles baixmedie-
vals, Josefina Planas, Flocel Sabaté, eds.

 2. El llibre de la Baronia d’Eramprunyà, eds. Elena Cantarell, Mireia Comas, 
Carme Muntaner.

 3. L’artesania a Girona al segle xv, Sandra Bernato.

 4. Usos i tradició de les literatures clàssiques a les literatures medievals, Josep 
Antoni Clua, Flocel Sabaté, eds.

 5. El sucre en la història. Alimentació, quotidianitat i economia, Flocel Sabaté, 
ed.

 6. El món rural i urbà en la Lleida islàmica (s. xi-xii). Lleida i l’est del districte: 
Castelldans i el pla del Mascançà, Jesús Brufal.

 7. Cartografies de l’ànima. Identitat, memòria i escriptura, Isabel Grifoll, Julián 
Acebrón, Flocel Sabaté, eds. 

 8 Les veus del Sagrat, Xavier Terrado, Flocel Sabaté, eds.

 9. La marina mercante medieval y la Casa de Mallorca: entre el Mediterráneo y 
el Atlántico, Antonio Ortega Villoslada.

10. La construcció d’identitats imaginades. Literatura medieval i ideologia, Julián 
Acebrón, Isabel Grifoll, Flocel Sabaté, eds.

11. El naixement de la consciència lingüística a l’edat mitjana, Javier Terrado, 
Flocel Sabaté, eds.
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