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Flocel SABATÉ (ed.), El sucre en la Història. Alimentació, quotidianitat i 

economia, Lleida, Pagès editors, 2013, 310 pp. ISBN 978-84-9975-426-0.

Flocel Sabaté edita en este libro colectivo el resultado de dos ciclos de jor-
nadas que se celebraron en Menàrguens (Lérida) con motivo del cincuenta aniversario 
del cierre de la Azucarera del Segre.

Tras el prólogo de Pau Forns, alcalde de Menàrguens, y la introducción a la 
obra de Flocel Sabaté, Antonio Malpica explica los tres modelos de producción de la 
caña de azúcar que se dieron en la Edad Media: el modelo islámico, el modelo feudal-
mercantil y el modelo de las islas atlánticas, paso previo a la creación del modelo ame-
ricano de plantación. En el siguiente artículo, Antoni Riera muestra el origen del cultivo 
de la caña de azúcar y las diferentes etapas de su expansión; paralelamente, analiza el 
consumo de azúcar en el mundo árabe, primero, a través de su papel en la medicina y, 
después, analizando su presencia en la gastronomía árabe. Tras esta amplia panorámica, 
Teresa Vinyoles explica el uso de los productos dulces en Cataluña durante los siglos 
XIV y XV. En su segundo artículo, Antoni Riera analiza, a través del consumo de azú-
car, la búsqueda del placer en la sociedad barcelonesa después de la epidemia de peste 
de 1348. Y Ferran Garcia-Oliver se centra en la producción de azúcar en el reino de Va-
lencia durante el siglo XV, estudiando las contradicciones del modelo feudal-mercantil 
presentado por Antonio Malpica. Adela Fábregas, por su parte, observa la intrincada 
relación entre producción azucarera y consumo, analizando el papel fundamental de los 
comerciantes en los procesos de producción y distribución. El trabajo de M. Antònia 
Martí estudia el papel de los edulcorantes en el manuscrito 291 de la BnF, compilación 
tardomedieval sobre agronomía y conÞ tería. Dejando atrás la Edad Media, M. Ángeles 
Pérez Samper se ocupa del papel del azúcar en los libros de cocina españoles de la Edad 
Moderna. Luis Germán Zubero ya sitúa al lector en el mundo contemporáneo e indus-
trial, analizando de manera general el papel de las empresas azucareras en la España 
de los siglos XIX y XX. Los siguientes artículos, Þ rmados por Antoni Josa Buchaca 
y Enric Vicedo, estudian desde diversos puntos de vista la producción de azúcar en 
Menàrguens en relación con la producción de remolacha en la provincia de Lérida.

En conjunto, se trata de un libro interesante para entender el papel del azúcar 
en el mundo medieval, sin embargo, para hacer honor al título, se deberían haber de-
sarrollado algo más las secciones dedicadas a las edades Moderna y Contemporánea.
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Miquel TORRES, Joan-Ramon GONZÁLEZ, Dolors GABARRA i Josep SANA-
HUJA (coord.), Romànic tardà a les terres de Lleida. Estudis sobre Vilagrassa. Actes de 

la Jornada de Treball XLII, Vilagrassa, 27 novembre de 2011, Sant Martí de Riucorb, 
Grup de Recerques de les Terres de Ponent, 2013, 605 pp. ISBN 978-84-616-6031-5.

Aquest volum recull les ponències i comunicacions presentades a la XLII Jor-
nada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent, liderat pel Miquel Torres 
i Benet. Dedicada a la doble temàtica de “Estudis sobre Vilagrassa” i “El Romànic tardà 
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a les Terres de Lleida”, s’hi apleguen 23 col·laboracions, bàsicament centrades en l’època 
medieval. Com és ja una tradició arrelada per part del Grup de Recerques, hom aproÞ ta 
les Trobades per posar en contacte els estudiosos locals i el món acadèmic per debatre, 
contrastar i discutir temes especíÞ cs que poden interessar tant els propis estudiosos com 
un públic més genèric. En aquest cas, ha estat la vila de Vilagrassa i el seu ediÞ ci més em-
blemàtic, l’església parroquial amb la seva portalada romànica, els que han centrat la XLII 
Trobada d’Estudiosos. L’edició de les ponències i comunicacions conté temes variats, co-
mençant per una interessant i útil selecció de documents sobre Vilagrassa, entre 1360 i 
1841, extrets del fons notarial de l’Arxiu Comarcal de la Segarra (Cervera), per part de 
J.M. Llobet (pp. 19-118), especialment destacats per la quantitat de referències a la venda 
de censals i violaris, reconeixement de deures envers el senyor, i a l’activitat econòmi-
ca de Vilagrassa. Segueix un estudi de Prim Bertran, sobre el mercat i la Þ ra de Vilagrassa 
(pp. 119-152), des de la concessió inicial per part d’Alfons el Cast, als conß ictes i tensions 
sorgits a mitjans del segle XIV amb els municipis veïns, i també viles reials de Tàrrega i 
Cervera. Hom fa atenció així mateix a qüestions com l’espai de la Þ ra i el mercat, així com 
a la continuïtat ß uctuant d’una i altra institució econòmica. Del mateix autor, segueixen 
dos estudis sobre la Þ scalitat reial i les Þ nances municipals a Vilagrassa, entre els segles 
XII i XIV (pp. 153-188), i la presència de diputats vilagrassencs a Corts i Parlaments del 
Principat d’ençà de la primera cort reunida a la suda de Lleida l’agost de 1214 (pp. 189-
192). Un interessant i detallat estudi de la riquesa artística de la vila entre darreries del 
segle XV i mitjans del XVII, per Joan Yeguas (pp. 203-240), evidencia l’esplendor de 
Vilagrassa  a l’entrada de l’Edat Moderna, encara reß ectida pels seus magníÞ cs ediÞ cis 
privats ubicats a l’entorn de l’església, i en l’antic camí de Lleida-Anglesola-Tàrrega. La 
qüestió del campanar gòtic, de darreries del segle XIII, amb la seva peculiar inclinació, ha 
estat objecte de dues ponències (pp. 241-266), de S. Giné i J.R. Solé, que comprenen tant 
la base geològica sobre la que s’aferma el campanar, com també el procés de restauració. 

El segon bloc de ponències (pp. 281-602) està dedicat a l’estudi del romànic 
ponentí vist des de diversos angles, insistint en les connexions que es donen entre les di-
verses manifestacions i presència de portalades romàniques, més o menys relacionades 
amb la de Vilagrassa. Les reß exions més destacades fan al·lusió a la Seu Vella de Lleida 
(Joan R. González), a l’anàlisi comparativa entre les portalades de Vilagrassa i Verdú 
(F. Fité, M. Torres), a la iconograÞ a i simbolisme de la portalada romànica d’Agramunt 
(J. M. Miró), als templers i el romànic en diverses manifestacions ponentines (M. Pagès, 
J. Foguet, M. Martínez) i a la decoració escultòrica d’època romànica a l’església de 
Sant Joan de Lleida (A. Velasco). L’apartat del romànic tardà clou amb un parell d’es-
tudis i l’edició i reproducció de manuscrits musicals dels segles XI al XV, conservats a 
l’església parroquial de Verdú i al monestir de Vallbona de les Monges (J.M. Salisi), que 
ens reporta una més que interessant relació de manuscrits musicals custodiats en arxius 
locals i parroquials, així com biblioteques diverses, però sempre d’origen ponentí.

Tot plegat, l’obra ha de considerar-se com una bona aportació a la història 
local, prenent com a referència l’antiga vila reial de Vilagrassa, així com noves reß e-
xions sobre l’abast i inß uència del romànic, especialment del segle XIII, en aquest 
espai emergent de les Terres de Lleida en la plenitud de la Baixa Edat Mitjana.
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