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EPISODIS DE LA HISTÒRIA

El sucre de la Safor i l’Enginy d’Oliva

La indústria de la canyamel explica en bona part el poder dels Centelles i els Borja, dues famílies rellevants de la noblesa valenciana i lesmés
significatives de la Safor durant els segles XV i XVI. Tant la comarca en general comOliva i Gandia, solar dels dos llinatges, encara disposen
d'elements històrics que van permetre, fins i tot, enviar el dolç element als papes de Roma o a l'emperador Carles V. Entre aquests vestigis destaca
l'enginy d'Oliva, construït per Serafí de Centelles a finals del segle XV, que l'ajuntament ha anat adquirint amb la voluntat de restaurar-lo.

El sucre, dolçormoderna del Renaixement, ésmatèria bàsica d'aliments i medicines Les dones, monges o seglars, són protagonistes en la seua confecció��

ElsBorja: canyamel i poder.
Corriaeljunyde1539quanelducdeGan-

dia escrigué, preocupat, al duc de Calàbria i
al governador de València, màximes autori-
tatsdelRegne.Circulavenrumorsalarmants
de presència turca pel Mediterrani occi-
dental i Joan de Borja demanava reforços
militars. Ell i el comte d'Oliva podien con-
trolarelsatacsdelspiratesbarbarescos,però
no l'eventual escomesa d'un gran estol oto-
mà. Si els enemics aconseguien desembar-
car, deia, podien «destruir toda esta comar-
ca, despoblándola y levantando toda la sus-
tancia de ella con quemar los trapiches del
azúcar que aquí tenemos. El daño sería tan
grande no solo nuestro, pero aún del rei-
no...». Per a Borja, el sucre suposava el moll
de l'os de l'economia ducal i les conseqüèn-
ciesdelaseuapèrduapodienanarmoltmés
enllà dels límits comarcals.

Per aquell temps, el conreu de la canya-
mel estava totalment consolidat a la Safor.
Borja i Centelles controlaven principalment
la seua producció i els donava una situació
de privilegi econòmic entre la noblesa va-
lenciana. Amb el temps, els Borja arribaran
a monopolitzar la producció de sucre. Seguint
una estratègia dissenyada perAlexandreVI,
aniran adquirint els xicotets senyorius del vol-
tant. L'operació es tancarà amb la unió de
Carles de Borja i Magdalena Centelles,
matrimoni ormejat pel IV duc,Francescde
Borja, abans d'iniciar la seua etapa jesuíti-
ca. A la mort del darrer comte,PereCente-
lles, Magdalena serà l'hereva i els Borja in-
corporaran els desitjats estats d'Oliva amb la
seua riquesa sucrera.

El segle XVII, però, marcarà la decadèn-
cia de la sucrosa indústria. L'expulsió dels
moriscos, mà d'obra barata i qualificada
que movia la maquinària productiva, serà un
fet determinant. El declivi es rematarà amb
la importació de sucre americà, competèn-
cia insuperable que farà desaparèixer el su-
cre saforenc al segle XVIII.

Sucre, aliment omedicina?
A l'època medieval, el sucre formava part de
la taula dels grans senyors. La seua presèn-
ciatindràunúscreixentapartirdelsegleXIV,
com es pot observar als receptaris de cuina
i als llistats de farmàcia. Al llarg del Renai-
xement, el sucre guanya terreny a expenses
de la mel. La dolçor moderna captivava el
gust de les elits socials a l'Europa cristiana.
Així,RobertdeNola,alseu«Libredelcoch»
publicat el 1520, esmenta el sucre 154 vega-
des. A la mateixa dècada, un inventari del
monestir de Guadalupe certifica també el
predomini del sucre. La prestigiosa farmà-
cia del cenobi jerònim custodiava, el 1927,
vora quinze arroves de conserves de sucre
front a un poc menys de sis arroves de lleto-
varisdemel.Elsucre,producteculinariore-
cepta mèdica, mostra el seu caràcter ambi-
valent. Cal no oblidar que en aquella època
lafronteraentrealimentsimedicinesésmolt
laxa, com es pot observar en les recomana-

cions preventives i curatives dels «regi-
ments» de salut medievals i renaixentistes.
A banda de constituir matèria bàsica per a
confituresialtresregalsdelpaladar,esfaser-
vircomaedulcorantdemedicamentsocon-
servantdeproductesbotànics.Xarops,con-
serves, lletovaris i confeccions precisaran el
sucre, de forma que aquest esdevindrà un
producte imprescindible als obradors dels
apotecaris i a les farmàcies conventuals.

Sense anar més lluny, podem comprovar
que a la Gandia del 1530, sorDamiata Tri-
lles, monja infermera de Santa Clara, es di-
rigeix angoixada a la duquessaFrancescade
Castre-Pinós demanant sucre per poder
seguir amb la confecció de xarops i codon-
yat. Hi havia una llarga tradició de fabricació
i enviament de productes ensucrats safo-
rencs. Ja en temps d'Alexandre VI, el papa
Borja rebia a Roma codonyat, citronat i ca-
rabassat fets amb sucre de Gandia, «que val
més que qualsevol altre», segons paraules de

JaumeConill.
El sucre per si mateix era també una me-

dicina, com podem comprovar en l'envia-
ment d'ElionordeCastroaCarlesV. El 1541,
l'emperador rebia sucre rosat, dit així per la
seua elaboració amb aigua de roses, producte
típicament farmacèutic. El propi Francesc,
a la seua etapa de duc, deixa ben clara la vir-
tut terapèutica del sucre: «De la fruta de el
azúcar de esta tierra envio a V. R. para refri-
gerio de la sed de las calenturas». El recep-
tor del preuat medicament era el seu amic je-
suïta Antonio Araoz. Anys després, serà el
mateix Francesc, ja general de la Compan-
yia de Jesús, qui rebrà conserves ensucrades
que les germanes monges li remetien per a
confort de l'estómac i remei de malalties. Una
vegada més, observem com són les dones, de
dins o fora dels convents, les qui jugaven un
paper principal en la salut del seu voltant.

Com a medicina, el sucre fou incorporat
pel galenisme a traves dels àrabs. A l'època

Francesc
Devesa Jordà

ESCENARIS I ELEMENTS DE L’ELABORACIÓ SUCRE I LA SEUA HISTÒRIA A LA CO-
MARCA DE LA SAFOR. Imatge parcial del Palau Ducal de Gandia. No es pot entendre
l'esplendor i el poder dels Borja gandians sense considerar els beneficis generats pel sucre.
FXIMO FERRI Trapigs i enginys a la comarca de la Safor durant els segles XV i XVI, segons
Josep Antoni Gisbert. Dibuix deMiquel Ortolà. Publicat a «Sucre &Borja» (2000). Restes
de l'enginy d'Oliva. Vista actual de les arcades superiors.F FRANCESC DEVESA Canya de su-
cre o canyamel (saccharumofficinarum) al jardí d'una casa d'Oliva.F F. DEVESA Façana
del convent de Santa Clara de Gandia en una imarge de l’any 1950. Les clarisses del segle
XVI elaboraven amb sucre conserves imedicines per a consumpropi i remeses externes.F
R. YESTE. FOTOTECA DIGITAL IMAB GANDIA. Guerrer procedent del Palau Comtal d’Oliva. Museu
Arqueològic d'Oliva. El començament del conreu i la indústria sucrera saforenca va lligada
als Centelles.F F. DEVESA Pots d'apotecari. Manises, segle XV. Per a lamedicina galènica,
el sucre gaudia de propietats curatives.F F. DEVESA A l'esquerra, porró i forma de sucre al
damunt, procedents d'excavacions a Oliva. A la dreta, pa de sucre actual procedent deMa-
rroc. Museu arqueològic d'Oliva.F F. DEVESA
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romana, encara que es coneix la seua exis-
tència i propietats, continuava represen-
tant un producte exòtic per al món medite-
rrani. Dioscòrides es refereix al sucre com
«una espècie de mel, que es diu Sacharo, la
qual es troba a l'Índia i a la feliç Aràbia, co-
agulada sobre les canyes a manera de sal».
Ja al segle XVI, el prestigiós metge segoviàAn-
drésLaguna identifica el «Sacharo» de Dios-
còrides amb el sucre, afegint als comentaris
del savi grec la descripció del procés indus-
trial extractiu i ressaltant la qualitat de no pro-
vocar set ni ser enemic de l'estómac, en con-
traposició a la mel. Per a la medicina renai-
xentista, el sucre tindria una acció suavitzant
de les asprors respiratòries. Hom li atribuïa
també capacitat per millorar la tos, dissoldre
flatulències intestinals i depurar vies urinà-
ries. Fins i tot, utilitzat tòpicament, podia exer-
cir acció curativa en algunes malalties ex-
ternes com l'herpes.

ElsCentelles i l'inici de la indústria sucrera
Hihaunimportantcosdocumentalhistòric
i arqueològic que demostra la gran impor-
tància de la indústria del sucre a la Safor i
permet seguir la seua evolució. Si les cròni-
ques clàssiques deViciana iEscolano cer-
tifiquen l'època d'esplendor a la tardor me-
dieval, Maians i Cabanilles donen notícia
del'activitatfinalalsegleXVIII.Unsegledes-
prés, Roc Chabàs rescatarà el tema de l'o-
blit. Jaenelsnostrestemps(1979-1995),són
ineludibles els treballs de J. Pérez Vidal, F.
PonsMoncho,F.PonsFuster iS.LaParra.
Més recentment (1999-2000), cal remarcar
l'apariciódeduesmagnífiquespublicacions
col·lectives: un monogràfic de la revista
Afers,«Sucreicreixementeconòmicalabai-
xa edat mitjana», coordinat per F. Garcia-
Oliver, ielcatàlegdel'exposicióhomònima,
«Sucre&Borja.Lacanyameldelsducs»,edi-
tat a cura de J. A.Gisbert.

Com va començar el conreu de la canya-
mel a la Safor? Encara que la planta, era co-
neguda des de molt antic, el procés d'ex-
tracció del sucre precisa d'una tecnologia
complexa que la humanitat tardaria en des-
cobrir. Hi ha notícia del cultiu de la canya de
sucre 500 anys abans de Crist, a l'Índia. Els
àrabs serien els encarregats de trametre el
conreu i la tecnologia en una deriva lenta des
de l'orient original. Abans d'arribar a la pe-
nínsula ibèrica, la indústria sucrera passaria
des d'Egipte als graons intermedis de Xipre
i Sicília. Ja en territori hispànic, es va im-
plantar a les costes andaluses (Màlaga) i va-
lencianes, sota l'empenta de mercaders ita-

lians que buscaven nous llocs d'abastiment
davant les grans dificultats comercials amb
el pròxim orient.

Al Regne de València, després d'uns intents
fracassats a l'Horta, Borriana i Cullera, la can-
yamel prosperava a la Safor, on les condicions
climàtiques eren propícies. Distintes dades
històriques situen a Oliva, a principis del se-
gle XV, el començament saforenc de la in-
dústria sucrera. Dos mercaders de la ciutat
de València, Francesc Pons i Francesc Vi-
dal, iniciaven la construcció d'un trapig,
amb el suport del titular de la senyoriaBer-
nat de Centelles i la participació d'alguns
veïns d'Oliva cristians i mudèjars. La rendi-
bilitat del negoci transcendia la comarca, de
forma que pel 1414 el mestre racional de Va-
lència, per justificar la provatura del conreu
en altres zones del Regne, anota: «com fos
fama de canyes mels que·s feyen en Oliva per
fer çucres de que eixia gros emolument...».
En un recent article aparegut a la revista Cab-
dells,RubénGalera afegeix al respecte una
informació valuosa. Mentre el baró estava a
Sicília al servei reial, l'humanista italiàGui-
llemdePassini instruïa el seu fillFrancesc
GilabertdeCentelles, futur I comte d'Oliva.
Passini ens informa per escrit que, mentre ell
copiava un soliloqui propietat d'Elionorde
Queralt, esposa de Bernat, a Oliva es van fer
cinc mil pans de sucre entre març i abril de
1417. Aquesta notícia confirma que en aquell
moment la fabricació de sucre era ja una re-
alitat ferma al sud de la Safor. A partir d'a-
quelles dates inicials, la canyamel s'estendrà
per tota la comarca transformant el paisat-
ge de les zones costaneres.

L'enginy d'Oliva
EnprosperarelcanyamelaralaSafor,les«fà-
briques» de sucre van créixer com a bolets.
Hi havia el trapig, molí de sucre de tracció
animal i l'enginy, mogut per força hidràuli-
caaprofitantelsdesnivells.Undelspocsres-
tes que queden en l'actualitat d'aquella tec-
nologiaésl'enginyd'Oliva,unapartdelqual
haresistitmiraculosamentelpasdelssegles

i la desmemòria.
La reivindicació de l'enginy té la seua xi-

coteta història que cal inserir en la lluita pel
patrimoni històric olivà, de la que un dia cal-
drà parlar. El paper de l'Associació Cultural
d'Oliva durant els anys de la transició va ser
clau. El grup dinamitzava unes inquietuds
conservacionistes, difícils d'assimilar pel
conjunt social però que algunes personali-
tats influents miraven amb bons ulls. Fou el
cas, entre altres, de l'alcalde Salvador Car-
dona o del capellà de Sant Roc Francisco
PonsMoncho, autor del primer treball sa-
forenc ja clàssic Trapig. La producción de azú-
car en la Safor (siglos XIV-XVIII), estudi edi-
tat a Gandia pel CEIC Alfons el Vell el 1979.
Un jove arqueòleg, JosepA. Gisbert, agita-
va consciències a cop de conferències i
col·loquis. Eren llavors que després donarien
els seus fruits. Malgrat les resistències, de ve-
gades rocoses, i algun desficaci addicional,
la sensibilitat envers el patrimoni històric va
guanyar terreny paulatinament, transcendint
el color polític dels grups municipals. Al-
caldies del PSOE i del PP han contribuït en
algun moment a l'adquisició o restauració
d'edificis històrics. És indiscutible però, l'es-
pecial compromís demostrat pel valencia-
nisme polític (UPV, PVn, BLOC) i de les as-
sociacions culturals en aquest tema. Al da-
rrer àmbit, la incorporació de l'associació
Centelles-Riusech, com a nucli generador de
reivindicacions i alertes patrimonials, ha
estat fonamental durant les darreres dècades.

Sense desmerèixer, però, altres accions
col·lectives i individuals, és necessari desta-
car el paper d'ImmaSeguíen l'adquisició de
les restes de l'enginy continguts en sis vi-
vendes. Seguí, des del fructífer període com
a regidora de Patrimoni, havia realitzat una
tasca important en matèria d'adquisició i res-
tauració d'edificis municipals que actualment
formen part dels serveis culturals públics d'O-
liva. Des de 1992, any en el que l'Ajuntament
comprava la primera casa de l'enginy, al 2006,
es va aconseguir un lot de 5 edificis de pro-
pietat municipal. Actualment sols queda
pendent una casa per poder completar les
restes de la fàbrica sucrera aixecada perSe-
rafídeCentellesa les darreries del segle XV.
Amb la inclusió de la partida pressupostària
corresponent, l'actual Corporació ha mani-
festat la voluntat de completar el perímetre
de l'enginy. Cal esperar que siga el punt de
partida per l'esperada restauració i l'obertura
al públic del conjunt. És hora que desperte
el «lleó dormit», metàfora amb la qual Gis-
bert ressaltava la importància de l'enginy.

L'edifici, per la seua estructura i ubicació
al cor de la trama urbana, podria albergar dis-
tints usos, però es evident que un museu del
sucre seria un dels mes adients. Oliva, bres-
sol de la canyamel, mereixeria comptar amb
el primer museu valencià del sucre. Els visi-
tants podrien gaudir d'una part important de
la nostra història i, pot ser amb el temps, de-
gustar també una petita mostra de sucre de
canya saforenc que algun empresari agosa-
rat tornara a produir.
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«En 1992 Oliva comprava la
primera casa de l’enginy, i en 2006

un lot de 5 edificis. Actualment
queda una casa per completar les

restes de la fàbrica sucrera
aixecada per Serafí de Centelles»


