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l FULLEDA 

Què és Fulleda? On és Fulleda? Com és Fulleda? 
Fulleda és un sedant! 
Fulleda és com una illa, aïllada de tota pol,lució de 

flaires desagradables, d'atmosfera pesant, de sorolls mo
lestosos, de sobresalts i neguits, del tràfec augmentat qu ' 
deixa abatuda la humanitat. 

Mireu: Fulleda és un poble català nascut del matrimo
ni d'un turó amb una muntanya, que gairebé sembla qu ' 
la Natura els creà per enllaçar-los. L'han deixat dins ci ' I 
bressol. El cap al nord, mirant cara el sud. A l'est, el 
turó pare, li empara la marinada, li dóna perfums de .fi/
rigola, d'espígol i romaní; la protegeix de malures i la 
resguarda dels perills. És un baró molt seriós. Parla /11/ 

capell de roca que el fa molt assenyat i li serveix d'Ulli
forme quan presideix la cerimònia del pas del Redemp. 
tor quan surt de la nostra antiquíssima Església RomànJ. 
ca i el porten al Calvari per Setmana Santa. A l'Oesl, 11/ 
mare muntanya, la mira, la contempla, l'amanyago, 
N 'està envanida, cofoia. És una baronessa altiva.. I~'.\' 
com la Samaritana: també porta càntirs d'aigua al 011, 
Si pugeu al seu cim, us quedareu extasiats de les merave
lles que veureu. Mirant als qua.tre vents es veuen les ilO.\' 

tre valls i serres, cultius, boscos i pedreres. I es respim 
puresa. 

No és estrany que en temps passat, fos torre d'esgllard 
dels moros, perquè allargant un xic la vista s'albirell Il' ,\' 

muntanyes de Prades, els boscos del Monestir de Poblel 
i de la Santíssima Trinitat; molts pobles veïns i la. capi 11/1 
de la terra ferma: Lleida.. Gairebé podríem veure la 11 0 ,1'· 

tra capital germana.: Saragossa, poble noble, on IOlS l'I" 
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cordem que la nostra gran catalana Agustina d'Aragó, 
en les venes de la qual, hi corria sang fulledenca , lliurà 
fortes batalles contra la .invasió napoleònica. 

A Fulleda ara també ens hem aixecat per lliurar una 
gran batalla, però NO de guerra sinó de pau i amor en 
el segon centenari del naixement d'Agustina Saragossa i 
Domènech; erigint-li un monument que demostri que la 
seva sang i la seva bravura fulledenca es recorda i serà 
recordada per tots els amics i fills de Fulleda. 

Josep Bonet i Arbós 

JO 

Rava! - Al fons, a ma dreta , la casa dels "DOMÈNECH» (a. NoJi"e) 

-'~ . 



AGRAÏMENT 

Els autors d'aquest petit llibre que ara teniu a les mans, 
així com tots els membres de la Junta del Segon Centenari del 
Naixement d'Agustina Saragossa, volem manifestar el nostre 
agraïment a l'esforç personal de multitud de gent que han fet 
possible tant aquesta publicació com tots els actes de comme
moració de l'efemèrides. 

Sabem que els fills de Fulleda i els seus descendents, es
campats pel món així com els nombrosos amics que té el nos
tre poble no han volgut deixar de donar el seu suport en 
aquesta diada de retrobament i de germanor; a tots ells, mer
cès. 

En quant a la realització d'aquest llibre volem destacar 
molt especialment l'ajuda de les entitats i persones següents: 
Arxiu del Bisbat de Tarragona, Arxiu Històric de Tarragona, 
Arxiu de Poblet i l'Ajuntament de Fulleda; així com les preci
ses orientacions de l'historiador lleidatà Sr. Josep Lladonosa, 
del Pare Bernat Ferrer del Monestir de Poblet, de l'investiga
dor Sr. Joan Bellmunt i de Josep M. Grau Pujol. Vagi també 
el nostre agraïment per la nostra co¡'¡aboradora en les tas
ques de mecanografia, Núria Arbós i a Roser Masgoret, Do
lors Prats, Rosa M. Xifré, Marta Minguella i Rosa Carme 
Canales per haver-nos ajudat en els treballs administratius. 

Les dades que fan referència als treballs en forma tradicio
nal, forn de pa i fàbrica de vidre, fassina, era del dret, etc., 
ens han estat facilitats per en Josep Bonet i Arbós, recollides 
algunes de les memòries del seu pare i altres d'avis i gent 
d'edat del poble. 

Per tots ells, el nostre aplaudiment i les més sinceres grà
cIes. 

ENDAVANT 



PRÒLEG 

Les grans ciutats atreuen necessàriament per molts 
motius: elements materials de vida o de formació, cir
cumstàncies i oportunitats en una gamma molt àmplia. 
Però per l'home que hi viu, li cal, sovint, un element de 
compensació i d'afermament de personalitat, que ha 
d'anar a trobar fora de la ciutat, en les muntanyes i so
bretot en els pobles. I pel que fa als pobles, hi trobarà 
sovint una part d'ell mateix amb la família, en el record 
del passat o senzillament en un temps viscut en un indret 
determinat. 

Estic convençudíssim que la història -la veritable- no 
es troba en els grans manuals enciclopèdics on els pactes 
polítics succeeixen les guerres. Per això no és difícil 
constatar que a cada poble -per petit que sigui- se suc
ceeixen, generació a generació, aquells febrils personat
ges, tocats d'una amable fal·lera, que, els diumenges, 
mentre reposa l'aixada, o el xerrac mecànic, recomposen 
les històries locals per via oral o per documentació d'ar
xiu. És possible que les inexactituds o fins i tot els pas
satges, més lírics que científics, els brollin sovint. No hi 
fa gran cosa: també aquestes persones són la història, i 
la seva fibra és una empenta, gairebé tant o més alta 
com la de les elevades institucions culturals, car aquestes 
sovint s'obliden d'aquestes històries senzilles, però reals 
dels petits pobles. 

Com a interessat per la història dels pobles de Catalu
nya, i en especial pels de la comarca de Les Garrigues, 
11 0 puc menys d'alegrar-me que en Santiago Arbós, en 
Juan-Antonio Continente i en Ramon Santamaria, hagin 
dedicat un temps de les seves activitats a preparar, inves-
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I;MI"' , ; a escriure aquesta biografia de FULLEDA. Ha 
('.l' liti Ull gran encert! 

l/e lingut ocasió d'escriure a vegades d'aquesta con
Imdo lan ben dibuixada, plena de llum, de perfils nets, i 
/iII.I"seïda per un indefinible misteri, al mateix temps que 
/I I' /" IIns homes de cor generós. Però avui ho faig amb 
!I. 0 ;/1, , am.b el goig que ha d'embargar els cors de la gent 
rI'lIf¡lIesl beneü poble de Fulleda, car aquesta obra que 
11'1/ 1'1/ a les mans, fruit de l'esforç de les persones ja es
I/I I' I/Iodes, i també segur, de moltes altres, representa la 
1II;lIo/" m.anera de fer-los present, cara al futur, tot allò 
l/"I' de valuós o singular conté o contenia llur poble i 
1111 1' .l'eli S dubte pot conduir a una presa de consciència 
¡lI' III pròpia personalitat. Al mateix temps que. és un bell 
I/w.I'lre;g del que es pot fer i del que caldria fer a totes les 
('o l/wrqlles i pobles. Vet ací que, des d'aquesta perspec
IlvlI, s'albira una manera de treballar la coneixença na
('/11 1111/ qlle no falla en els fonaments . 

f) ('.\'co brinlles seves arrels el poble de FULLEDA pot 
¡'('v(fin' la saba i fer brostar la fronda d'una nova vida, 
/N' I' lo qlllll jo desitjo l'alè de l'amor a la terra, de la crea
IMI/¡'( ; de la bona unió que dóna felicitat a la convivèn
l'il/ , 

NIJ rllI/Ho, que els Fulledencs, restaran agraïts a les 
/11 '1',\'1111 1'.1' qlle han f et possible aquest treball, i que ells es 
,\'('111;1'1111 orgullosos d'aquesta obra. La del seu poble! 

lli 

Joan Bellmunt i Figueres 
Puiggròs , desembre de 1985 



FULLEDA I AGUSTINA D'ARAGÓ 

El poble que enalteix els seus 
avantpassats, s'enalteix a si 
mateix. 

INTRODUCCIÓ 
D. Gregorio Marañón a la seva obra «Raíz y decoro 

de España» ens diu: «Si bien la biografía histórica de 
los hombres comienza cuando nacen , lo cierto es , que 
lo mismo que el arbol cuando lo vemos emerger del 
suelo es ya todo , pues la raíz profunda ha ido buscan
do , alla abajo el jugo de la solera antigua , de la misma 
manera la vida mortal de los hum anos esta escrita des
de mucho antes de na cer , a través del filtro que destila, 
generación tras generación, las cualidades típicas de 
cada vida. 

Somos, los grandes y pequeños, lo que fueron nues
tros pasados y nuestros antepasados mas remotos, y a 
través de ellos lo que fue la historia y la vida de nuestro 
pueblo». 

D'acord amb aquest text de Marañón, AGUSTINA 
D'ARAGÓ , AGUSTINA SARAGOSSA DOMENECH LA
BASTIDA I GASULL, baldament nascuda a Barcelona, 
cal considerar-la filla de FuLLEDA, malgrat la «jota 
a ragonesa» que diu: 

«De Teruel los amantes 
De Huesca , Ramiro el Monje 
De la Inmortal Zaragoza 
Agustina y el tío J orge 
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puix que els seus progenitors més propers, els seus pa
rcs, els seus avis i els seus més antics avantpassats foren 
de FULLEDA. 
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EL POBLE: FULLEDA 

I. GEOGRAFIA 

El poble de FULLEDA, de la comarca de les GARRI
GUES, es troba situat a la zona fronterera de la Conca 
de Barberà, a la carretera que enllaça la Nacional Ta
rragona-Lleida, amb Sant Martí de Maldà, a 581 m. 
d'altitud i assentat damunt un planell, entre les valls 
dels Cortals i de la Granada, i protegit dels vents del 
nord per un petit turó anomenat «LA TORRE». Els ha
bitants del poble cultiven la terra amb conreus de secà: 
la vinya, l'olivera, els cereals i l'ametller. 

El terme municipal , situat a l'extrem de llevant de 
l'csmentada comarca de les Garrigues, al límit de la 
Co nca, té una extensió de 16,12 Km2 i inclou el sector 
de ca pçalera d 'algunes valls (dels Cortals, de Matallon
ga , de la Granada, de la Roca Bisbal, dels Pous, etc.) 
que van a parar dins el terme de l'Espluga Calba i que 
I ra nscorren dintre la línia d'elevacions dels Morellons, 
(;() nlraforts de la Serra del Tallat al N.W., i la del Puig 
dI.: Rafols al S.W. La part meridional és coberta per un 
·x lens boscatge, ELS PLANS, que davalla fins prop l'Es
pl\l ga de Francolí, a la Conca de Barberà. Limita amb 
e ls le rlll es de Vimbodí al S, de Senan al N.E. i l'Esplu
fli i ti c Francolí al S.E., tots de la Conca i els de 

23 



Ta rrés al S., el de Vinaixa al SW. i l'Espluga Calba de 
Ics Garrigues . 

El terme municipal de FULLEDA presenta un joc de 
rc lleu irregular amb elevacions i fondalades resseques 
al llarg dels anys, amb una vegetació d'arbusts de garri
ga on predomina el bosc de pins, roures i alzines, amb 
l' H metller i l'olivera als planells i la vinya i els cereals a 
Ics clotades de les valls més humides. 

El sòl està integrat per les calcàries i gresos proce
dc nts de la sedimentació secundària i terciària, essent 
durant e l transcurs del quaternari quan la superfície del 
so lar d'aquest terme, com el de la resta del Principat, 
<Ic1 quirí les formes topogràfiques actuals . 

El clima és CONTINENTAL MEDITERRANI, amb hi
vcrns cie temperatures inferiors als O graus i estius 
atemperats per la influència de l'altura i el vent cie 
«m<l rin acla». A les darreries de la tardor i al llarg dels 
mcsos de desembre i de gener hi ha dies de boires de 
Ics anomenades d'irradiació, originades pel refreda
me nt de la massa d'aire en contacte amb el substrat re
fredat, i com a conseqüència té lloc un procés de con
den 'ació en massa del vapor d'aire. 

No hi ha cap corrent contínua d'aigua i la manca 
d 'aquest element en aquesta zona , és una característica 
qu e va obligar des de molt antic a la gent del poble de 
liULLEDA a construir una bassa, ara parc infantil, per 
;¡ subvenir a les necessitats dels habitants i llurs ramats 
de bestiar, i les cisternes, on hom recollia l' aigua de 
I luj a pels usos domèstics, fins fa pocs anys , quan es 
viln realitzar obres per a la captura d'aigües subterrà
ni es , que va permetre la conducció d'aigua a tots els 
1i ;lhi lalges de la localitat. Tanmateix, el problema de la 
ll1i1n ca d'a igua va ésser molt agut l'estiu del 1982 a cau-

sa de la gran sequera que patí tota la comarca . Aquesta 
difícil situació va ésser alleujada per l'existència al ter
me municipal de vàries fonts : FONT de la MARIETA, 
FONT de les VENTOSES, FONT d'en SALAT, etc. 

El poble de FULLEDA és l'únic nucli de població 
agrupada del municipi, amb nul·la població dispersa. 
Abunden entre els conreus antigues cabanes de pedra, 
sovint cobertes amb volta o falsa volta. ' 

Pel que fa a comunicacions, té servei diari de correus 
des de les Borges Blanques, telèfon i la carretera que 
des de Sant Martí de Maldà uneix aquesta població 
amb la Nacional 240 de Tarragona a Lleida, amb ramal 
a l'E spluga Calba cap a les Borges Blanques. 

La base econòmica és l'agricultura amb conreus tots 
de secà , que representen menys del 50% de la superfí
cie del terme municípal a causa de l'extensió del bosc. 
Té una certa importància la vinya, l'olivera (avui en de
cadència), els cereals i els darrers anys s'ha introduït el 
conreu de l'ametller. Les explotacions agràries són 
(['extensió mitjana amb predomini del règim de tinença 
le propietat amb explotació directa , seguit per la par-

¡;e ria i l'arrendament. L'escassetat d'aigua no permet la 
' ria cie bestiar com a negoci; hi ha, tanmateix, una 

gra nja cie pollastres i una de porcs, amb alguns caps de 
h ' stiar cie llana en règim d'explotació extensiu uns i en 
'slubu lació d'altres. A més , existeix una cooperativa 

lI¡.\rfcola (Sindicat) que produeix vi i un oli d'afamada 
quali ta t. 

l,iI població actual és escassa , 121 habitants, i al llarg 
li ,I s ' ' Ie actual el procés emigratori ha estat constant. 
1\ illi ' i dc la segona meitat del segle XIV, vers l'any 
I \11.5, ' I pob le cie FULLEDA comptava amb 64 focs , uns 
,I () Il ilhilants . AI ll arg clels segles XV i XVI la població 
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va minvar a causa de la inestabilitat política, els cicles 
pestífers i les guerres del Principat en defensa de les se
ves llibertats . L'any 1718 amb 155 habitants, va iniciar
se un ràpid creixement de la població al llarg del segle 
XVIII, gràcies a la millora i l'especialització dels con
reus, sobretot de l'olivera i de la vinya que ens dóna 
una població de 428 habitants l'any 1787. A l'inici del 
segle XIX es produí de nou una minva de la població 
per les guerres del francès i carlines: 250 habitants l'any 
1830, i 209 el 1842. Malgrat això l'any 1895 es va arri 
ba r a 674 habitants, població que es va mantenir amb 
peti tes oscil·lacions fins a principi del segle XX. AI 
llarg d'aquest segle la pèrdua de la població ha estat 
progressiva principalment des de l'any 1960 amb 200 
habi ta nts i 121 en 1981 que no arriba a 8 h/km2 Les 
flu ctuacions de l'agricultura, base essencial de la vida 
de l I oble , expliquen en una bona part aquesta evolució 
desfavorable de la població que, amb la modernització 
del sistema de conreus i la manca de llocs de treball per 
¡"al ta d ' indústria , ha ocasionat el fort corrent emigrato
ri , vers Lleida i Barcelona. (Celebra la seva festa major 
l'últim dissabte i diumenge d'agost. No fa massa anys 
ho reia el 14 de setembre, Santa Creu. 

El poble format a l'entorn del castell, la TORRE, té 
earrers estrets, centrats per la plaça, amb cases de pe
dra ben escairada, amb cellers, obra d'uns picapedrers, 
dc molta anomenada i documentats des del segle XIII. 
i\ la plaça es troba l'església parroquial de Santa Ma
ri a , temple d'una sola nau d'estil romànic-transició al 
g<l tic amb volta lleugerament apuntada amb murs i vol
Ia de pedres ben tallades, construïda el segle XIV. Hi 
hil capell es laterals, dues del primer temps i altres afe
gid es . L'a bsis no existeix i el presbiteri, també afegit, 

(, 

cobert amb falsa cúpula. La façana té elements barrocs 
i neoclàssics del segle XVIII, quan es va engrandir l'es
mentat temple per a satisfer les necessitats de la pobla
ció. El cloquer és de paret de tres arcs . 

En els darrers anys, després de les eleccions demo
cràtiques s'han realitzat importants obres d'urbanitza
ció, unes per acció comunitària, subvencionades al 50% 
pel Govern Civil, d'altres per subvencIOns de la I?lpU
tació Provincial i d'altres dintre els Plans d'Obres 1 Ser
veis de la Generalitat, promogudes i impulsades pels 
darrers Ajuntaments democràtics. 

El primer Ajuntament fou constituït per: 
Ramon Santamaria i Prats, Alcalde 
Ramon Xifré i Català 
Josep Arbós i Cantó 
Antoni Minguella i Pascual 
Josep Copons i Roca, Regidors 

OBRES REALITZADES 
A ny 1981.- Dintre el Pla d'Obres i Serveis de Catalun
ya: Millorament de les obres realitzades anteriorment 
pe r IRIDA, per a la captació d'aigües i renovació total 
de la conducció d'aigua potable a tots els habitatges I 

perforació d'un nou pou. 
A n.ys 1980-81. - Per acció comunitària subvencionada al 
50%: Pavimentació de la major part dels carrers. 
1\lIy 1982.- Dintre del Pla d'Obres i Serveis de Catalu
nYil (Sanejament) . Depuració d'aigües residuals. 

I \1 sego n Ajuntament, any 1983, fou constituït per: 
Ramon Santamaria i Prats, Alcalde 
Josep Arbós Cantó 
Martí Santamaria i Prats 
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Ramon Xifré i Català 
Antoni Cornet i Molinos, Regidors 

OBRES REALITZADES: 
A ny 1983.- Dintre del Pla del Cànon Energètic, de la 
Diputació Provincial : Instal ·lació d'un clorificador d'ai
gua . 
A ny 1983.- Remodelació del Cementiri i construcció de 
26 nínxols. 
A n.y 1984. - Per acció comunitària: Pavimentació de 
l'avinguda de les Escoles , avui avinguda d'Agustina Sa
ragossa i Domènech, i accés al nucli urbà des de l'Es
pluga Calba i des de Tarrés . 
I\ny 1984. - Acondicionament i remodelació interior i ex
tc ri or de l'edifici de l'Ajuntament i Consultori del Metge. 
A ny J984.- Dintre del Pla d'Obres i Serveis de Catalun
ya : 11·luminació de tots els carrers del poble amb fanals 
d 'è poca. 
A ny J985.- Dintre del Pla del Cànon Energètic de la 
Diputaci ó de Lleida: Nou dipòsit, reserva d'aigua pota
ble le fo rmigó, cobert , amb una capacitat d'un milió de 
litres. 
A ny 1985. - Dintre el Pla d'Obres i Serveis de Catalun
ya: urbanització de la Plaça amb jardins , on s'aixecarà 
ci monument a Agustina Saragossa i Domènech, he
roï na dels «SITIOS DE ZARAGOZA», erigit per subscrip
dó popular amb el suport de diverses entitats i insti tu
do ns. 

Il em resumit aquesta tasca d'urbanització que ha es-
1¡lt possible mercès al suport de les institucions i orga
nis mcs oficials, però també gràcies a la col ' laboració 
li ' I veïnat que ha estat sempre al costat dels Ajunta
llI ents, els Regidors dels quals no han escatimat els seus 

esforços , destacant l'entusiasme i entrega del seu Alcal
de Sr. Ramon Santamaria i Prats, al qual podem consI
derar el principal promotor de l'obra realitzada.. . 

Ramon Santamaria i Prats, nasqué el dIa 10 de JulIol 
de 1926 a Fulleda on passà la seva infantesa, època de 
la seva vida en la qual es va sedimentar l'amor a la Te
rra. Exiliat amb els seus pares a França l'any 1939, re
tornà a Catalunya l'any 1944 i residí a Barcelona on va 
assistir a l'Acadèmia de Dibuix del carrer del PI I a 
l'Escola Llotja de la Plaça de Palau; atret per la seva 
afecció a la pintura. Treballà a «La Vanguardia» i l'any 
1975 excedent voluntari de l'esmentada empresa, es 
traslladà a Fulleda per dedicar-se a la pintura i al tre
ball del camp, ¡¡·lusions que la Guerra Civil havia tren
cat. Ha estat un dels promotors principals de l' «Asso
ci ació de fills i amics de Fulleda», començant des 
d'aquesta associació el millorament del poble amb la 
remodelació d'algunes fonts, marge de la Creu de Ter
me, parcs infantils, nova retolació dels carrers, etc.; 
propugnant la co¡'¡aboració de l'esmentada assocl~c!O 
amb l'Ajuntament. Elegit Alcalde en les pnmeres I se
gones eleccions democràtiques, sempre ha comptat 
11m b l'ajuda i el suport dels seus companys de ConsIsto
ri i e l seu amor inqüestionable al poble I a la terra, ha 
l' ,t poss ible la tasca urbanitzadora abans esmentada, 
IliS ' li que ha convertit el poble de Fulleda en un poble 
¡l ' lIspecte net i agradable . 

I,' Associació «Fills i Amics» de Fulleda començà a 
dos 'nvolupar les seves tasques l'any 1975, fruit .de. la 
l'Il I,lnboració entre dos homes: Ramon Santamana I el 
1' 11 ho n amic Josep Bonet i Arbós, i comptà des dels 

p l llll ' l'S mo ments amb el suport del senyors Genar Pas-
1 11 111 I I IIll1i il Palau entre molts d'altres . 
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1.1. Els Topònims 
Cada partida i molts dels llocs del terme tenen el seu 

nom , pel qual són coneguts i localitzables. La majoria 
d'aquests noms són d'origen molt antic, car així ho de
mostren , entre altres fets, la massiva utilització de l'ar
ticle «en» davant els noms de persona: (Font d'en Sa
lat, Pla d'en Sala, etc.), avui desaparegut de quasi bé 
tot l'àmbit de la llengua catalana . També ens dóna indi
cis d'aquesta antiguitat, l'existència d'alguns noms con
tenint els articles salats arcaics en la seva morfologia 
(Esclats: Els Clots; Escortals: Els Cortals; Esplanes: 
Les Planes; Espetregal: E l Petregal -Pedregam-). 

La preposició «de» normalment s'elideix , tret dels 
noms de les fonts (Pla-n-Sala , Pla l'Arbós, però en can
vi Font d'en Solà i Font d'en Cinto), la «o» inicial 
s'acostuma a diftonguejar transformant-se en «au» 
(Aubaga: Obaga, Aubaguets: Obaguets). 

La història ha deixat la seva marca en la nostra topo
l1ímia, així tenim que Domenge era una terra que el se
nyor posseïa en administració directa i el Pla de les 
Monges és un indici de la dominació del monestir del 
non repòs sobre la població de Fulleda. 

Els noms dels antics pobladors que posaren en explo
III 'ió algunes de les terres del terme s'han incorporat a 
III seva toponímia , així hem observat que dels conrea
dors vinguts el 1279 avui n'identifiquem les següents 
pllr l idcs : Coma d'en Castelló, Comellar d'en Ratera , 
( '1l ll1e llar d 'en Piquer, Comellar d'en Vella i la Font 
I I ' VIl Sabater. 

I\ uhrccla deu ser una corrupció del mot «Albereda» 
llit\' l S un lloc poblat d 'àlbers (Populus alba) , i Cortal 
I 11 11 I ipus de corral, cobert en part. El 28 de desembre 
di ' I ~ H(¡. Antoni Cantó i Josa donà un tros a la Confra-
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ri:1 de la Mare de Déu del Roser; avui aquesta peça de 
te rra és coneguda com el tros de la Mare de Déu. El 
mot «Freginal» designa un lloc dedicat antigament al 
cul ti u de farratges per al bestiar. 

Fulleda podria ser una modificació de l'arrel «Fulla» 
¡1mb el sufix «eda» que indica quantitat. Durant els se
gles XII i XIn trobem en diferents documents les se
güents grafies: Folleda (1152), Folgeda (1182), Foleda 
( 11 82, cognom) i Fulleta (1279). AI segle XIV s'utilitzà 
la forma Fuyleda que ja era equivalent en la pronuncia
ci ó actual. E l cognom «Fulleda» va ser portat durant la 
reconquesta al País Valencià, on encara perdura. 

Alguns picapedrers que duien el cognom Fulleda tre
ln lllaren a la Conca de Barberà (Poblet) i 'lI Segrià (AI

uG1 ire) en l'època de transició entre l'art romànic i el 
ge tic. 

A continuació exposem una llista de tots els topò
nims que hem trobat , amb llur ortografia correcta que 
lesitjaríem ajudés a resoldre el desgavell existent en 

aquest sentit. 
Alzinetes 
A me nós 
1\ l'gel agar 
1\ rgelagues marines 
Argiloses 
1\ u breda 
Bancals torts 

¡¡banes 
' alvari 
'amí de la Font 
:a m í de Montblanc 
' ¡In taperdius 

( ';¡ntorella 

.12 

Cap de la Serra 
Carboneres 
Carretera 
Cavallera 
Colomer 
Coma d'en Castelló 
Coma d'en Dou 
Coma d'en Jover 
Coma d'en Regaró 
Comellar d'en Giner 
Comellar d'en Jorba 
Comellar d'en Piquer 
Comellar d'en Ratera 

Comellar d'en Vella 
Comellaret 
Cometa 
Corral de l'Ametller 
Costa de la Cirera 
Creu 
Creueta 
Domenge 
Era del Dret 
Eral 
Era Vella 
Esclots 
Escortals 
I ~spetregaI 
1 :splanes 
I,'ont 
l'"onlanals 
l'"ont d'en Cinto 
1'"0 111 d 'en Jover 
10'0 111 de la Marieta 
10'0 111 del Nofre 
1'"0 111 del Prim 
1"11 111 d 'en Sabater 
11111 11 d 'en Salat 
1'111 11 d'en Solà 
Iol 11 11 Ve lla o del Poble 
1'1111 1 \' 111 
I 11 11 11 1 
1II II II IId ll 

~ I II 
I I I ~ 1\11111 . 
I II I I , Mlls i:1 

~ ' " I III, 

Matallonga 
Mirona 
Morellons (722 m) 
Obaga 
Obaguetes 
Parany de l'Ereta 
Pi Bernat 
Pi Bessó 
Piquetes 
Pla de l'Arbós 
Pla de la bassa 
Pla de la Costa 
Pla de dalt 
Pla d'en Gonell 
Pla del mas 
Pla de la Mola 
Pla de les monges 
Pla d'en Sala 
Pla del Tilló 
Planet 
Planota 
Planots 
Plans 
Plans de la Vila 
Pou del Poble 
Pou de la Vila 
Pou del Senyor Martí 
Quadró 
Raconet 
Roca del Ball 
Roca Bisbal 
Roca Tomasa (589 m) 
Roques 
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Roques Planes Sorteta 
Rubines Torre 
Sa n t Pere Torrents 
Serra Tossalet 
Serra d'en Penjat (683 m) Tros de la Mare de Déu 
Serra de Vinaixa Tros del Quico 
Serra del Tilló Ventoses 
Serveres Vilabertrons 
Sort Vinya 

ort de l'Era Vinya d'en Castell 

1.2. Els Carrers 
Els noms dels nostres carrers són d'origen bastant 

¡¡ntic, tret d'algunes excepcions que després veurem. 
I es taquem que no han sofert mai cap canvi degut a cir
cumstàncies polítiques i que van ser dels primers de 

atalunya en estar retolats en català, gràcies a l'Asso
ci'¡ció «Fills i Amics de Fulleda», en les darreries del 
franquisme. 

Vegem-ne ara tots els seus noms amb algunes dades 
esclaridores: 

arrer de la Bassa. - Al costat de la trajectòria d'aquest 
carre r es trobava fins no fa gaire , una bassa que recollia 
les aigües de la pluja . La trobada de nous cabals i raons 
de tipus higiènic foren les causes del seu soterrament, 
co nstruint-se una gran plaça amb arbres, de la mateixa 
manera que s'ha fet en molts pobles de les Garrigues. 

'arrer de la Costa. 
CI/rrer de l'Espluga Calba. - Al marge de la carretera 
que condueix a aquest poble. 
('I/rrer de l'Estrella. - El seu nom pot provenir del fet de 

1.1 

que mirat des de la Plaça emmarca un estel de mitjana 
magnitud. . 
Carrer del Forn. - En el seu origen i situat als baixos de 
la casa de la Vila es troba un antic forn de pa comulllta
ri que funcionà de manera regular fins els anys vint 
d'aquest segle. 
Carrer Major. 
Carrer de Montblanc.- També conegut com a carret.era 
de Montblanc, pel fet de passar-hi la via que ens uma a 
la capital de la Conca de Barberà. 

Carrer Orient. 
Plaça del Pare Fàbregas .- (Principal promotor de la ins
tal.lació del telèfon en aquesta localitat, els anys 50). 
Coneguda popularment i simple com <<la Plaça». Fin~ .a 
finals del segle passat estava ?~cupada pel cen;entlfl, 
que va traslladar-se a la ubicaClo actual., E~ raco Situat 
vora l'església, plantat d'arbres I que s utilitza ~om a 
parc infantil és conegut amb el nom d'«El Jardl». 
Plaça Vella.- Coneguda normalment com a. «Placeta ,del 
Po», es troba enfront de la portalada romalllca de 1 es
glésia, avui tapiada. No fa massa anys era ocupada en 
bona part per l'abadia i una cel·la coneguda com «La 
Presó». 
El Raval.- Aquest nom indica que era un carrer que no 
formava part de l'antic clos de la vila medieval , essent 
la conseqüència de l'expansió urbanística dels segles 
XVII i XVIII. 
Carrer de Sant Pere. - És possible que el nom d'aquest 
carrer provingui d'una capella mediev~l. anomenada 
«Sant Pere de Coll» de la qual temm notICies documen
tals , malgrat que no s'han trobat restes. 
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Carrer del Vent. 
Carrer Verger. - El primer tram cobert d'aquest carrer 
s'anomena «El Pont». El mot verger designa un hort 
pl antat de fruiters i flors , sense cap relació amb la pa
raula Verge, de la qual alguns el volen fer derivar. A 
títo l d 'anècdota direm que el nom d'aquest carrer no va 
se r castellanitzat mai , però s'utilitzava la forma in
correcta «Vergé» . 

Amb motiu de la celebració del segon centenari del 
na ixement de l'heroïna dels setges de Saragossa, el 
ca rre r conegut com el «de les escoles» rebrà el nom 
d 'avinguda d 'Agustina Saragossa i Do~ènech. 

1.3. Les Cases 
NO MS D E LES CASES DES DEL SEGLE XIX 

Q uasi totes les cases del poble tenen algun renom , i 
aquf seguidament n'oferim tots els que ens ha estat 
possible recollir, tant per via oral com recopilats el se
gle passat per Josep Boada, rector de Fulleda . 

En aq uesta llista no figuren els noms composts del ti
pus de «Ramon del Xacó» o «Ton del Janot», per tal 
de no fe r-la massa extensa. 

Aguiló 
(A)migatxo 
Arbós 
Arturo 
Assumpta 
Aulès tia 
l3anya 
l3arber 
lla rraq uer 

Bep de la Creu 
Bep del Tripó 
Bernada 
Bernat 
Berta 
Besora 
Biscaí 
Blasi 
Bonet 

Botella 
Bover 
Cabaler del Prim 
Campana 
Carlets 
Carlos 
Castellans 
Cecília 
Cèlia 

Ciutadill 
Clasques 
Codines 
Cortecans 
Coixet 
Conxa 
Copons 
Creu 
Cucut 
Cuquer 
Currull 
Déu 
Diable 
Domènec 
Dominguet 
Elies 
Estanquer 
Ferrer 
Ferreret 
Figuereta 
Fuster 
Gabarró 
Gabriela 
Gallart 
Gassull 
Generala 
Gili 
Gravat 
Gravat del Casaca 
Guargues 
Irene 
Janot 
Joanet de la Bassa 

Joca Pastisser 
Josa Pastor 
Llúcia Pastor del 
Maginet Margendom 

Manelet Pastor del Pons 
Mansión Pastor del Toni 

Manxó Pau 
Marcó Pau de la Torre 

Margendom Pau del Gabriel 

(Majordom) Pentinat 
Màrio Pere 
Maset Perenàs 
Masia Pigat 
Massenc Po 
Masienquet Ponet 
Masó Pons 
Masover Prats 
Ma teu de la Costa Prim 
Mercader Pubill 
Miquel Pubill del Ferrer 

Miret Pubill del Xacó 

Mitgeret Queralt 

Molí Ramonet 
Moro Riba 
Mosset Ribera 
Mut Ricard 
Nofre Rita 
Orella Roig 
Palau Rosic 
Palauet Rosset 
Pàmies Salat 
Parent Salvadora 
Parritx Sàrria 
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Sastre Tilló Ventosa 
Sas li-e t Tonatxo Ventoseta 
Sega l Toni Xacó 
Servil Torrat Xandi 
Sevilla Torretes Xavalla 
Sice ro Tortosí Xollat 
Sico UlIeretes Xulip 
Sivestró Venàncio 

1.4. Trets principals del parlar de Fulleda 
L' idi oma prioritàriament majoritari a Fulleda és el 

<':<llalà amb un índex de parlants superior al noranta 
cin c per cent dels habitants censats . Numèricament si 
més no , és innegable la superioritat dels catalano p'ar
IlInls enfront dels castellanoparlants (menys del 5% del 
lOlal). 

Dialectològicament parlant podríem dir que la llen
gua de Fulleda és un parlar de transició entre el català 
o<.:cidental i l'oriental, mostrant trets característics 
d 'ambdós grans dialectes , la qual cosa és comuna a to
Ies Ics regi~ns frontereres. És possible explicar aques
les caractenstIques mItjançant la influència del substrat 
pre-;-OInà,. que en aquesta zona hauria estat tan iler:ge-
1<1 , es a dIr Iber, com cossetà; que actuaria damunt el 
ll a tí vulgar portat pels colons romans modificant-lo. 

La influència del castellà ha estat bastant dèbil fins a 
èpoques re lativament properes, com a la majoria de les 
zo nes rurals dels països catalans, que no participaven 
de l,a vld~ cultural castellanitzant de les grans ciutats. 

L ass lstenela cada vegada més gran dels infants a l'es
cola CI partir de la segona meitat del segle dinou , així 
COI1l l'abandó del català escrit en els documents nota
rials i per part de l'església en aquesta mateixa època, 

.1" 

marquen el primer pas per a la introducció d'un el~vat 
nombre de castellanismes, sobretot de (¡pus geograflc, 
tècnic, matemàtic, etc. , que representant nous concep
tes apresos en centres docents , no se'n disposava del 
seu corresponent català -llegat per via oral- per substI
tuir-lo. 

L'aparició de la ràdio, els quaranta anys de fr~nquis~ 
me amb la repressió de la llengua a tots els l1Ivells I 
també, i com a element molt important, la introducció 
de la televisió a les nostres llars ha produït l'entrada 
d'innombrables barbarismes per a conceptes que en el 
nostre català transmès per via oral, ja disposaven dels 
mots adequats . 

Actualment aquest procés destructor, està deturat en 
part, gràcies a la introducció de la nostra llengua. en els 
mitjans de comunicació de masses i en l'educaCIó. 

A grans trets les característiques diferenciad~res d,el 
català que actualment es parla a la nostra localitat son 
les següents: 

1.- Sistema vocàlic de set components : a, é, è, i , Ó, ò, 
u semblant al del català oriental menys per l'absència 
d~ la vocal neutra la qual es comença a utilitzar no pas 
massa lluny d'aquí (l'Espluga de Francolí, Montblanc, 
etc.). , 

Existeix una certa preferència d'ús d'E en algun~ 
mots i formes verbals on el català standard escriu E 
(<<tornarb> - «tornaré»; «mès» - «més»; «tb> - «té»). 

2.- Utilització dels articles determinats: LO i LOS, pro
pis del català nord-occidental, que es converteixen, en: 
EL i ELS, després de vocal (los homes, lo g~t. Pero : la 
guerra que els homes van començar. El menJar que te
nia el gat). 
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3.- Formes verbals de la tercera persona del singular 
acabades en E (<<cante» - canta. «cantave» - cantava. 
«cantarie» - cantaria). 

4.- Formes verbals de la primera i segona persona del 
plural acabades en AM i AU «<cantàvam» - cantàvem. 
«teníau» - teníeu). 

5.- Canvi de les formes verbals acabades en I o IS en O 
o OS «<tingo» - tingui. «vingos» - vingui). Es tracta 
d'un tret no pas general, és a dir que les dues formes 
poden conviure en un mateix parlant, i es troba en un 
procés de desaparició almenys entre la gent jove. 

6.- Primera persona del singular del Pretèrit Imperfet 
de Subjuntiu acabada en A «<tinguesa» - tingués. «esti
messa» - estimés) . 

7.- Ús dels possessius MA, TA, MON, TON, SON, no
més en les expressions familiars (mon pare, ma cosina, 
etc.) Els possessius masculins MON, TON, SON, es 
pronuncien convertint llur O en una U. No són infre
qüents algunes construccions incorrectes però força 
efectives: «mon germana», «ma germà», etc. 

8.- Utilització del verb SER com a auxiliar en molts 
pocs casos i en persones d'edat (majors de 65-70 anys) , 
el que ens fa preveure l'extinció d'aquesta característi
ca en els propers anys (sóc anat a buscar pa , ell és vin
gut abans). 

Antigament aquest ús del verb SER era general en 
tot l'àmbit de la llengua , però avui només subsisteix en 
alguns parlars dialectals (Mallorca i Girona) , en procés 
de desaparició substituït arreu pel verb HAVER. 

9. - Diftongació en alguns casos de la O inicial, conver-
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tint-se en AU «<Aumellons» - Omellons. «a ubri n> -
obrir. «aureli a» - orella). 

10.- Pronúncia d'A en mots començats per EM- , EN-, 
ES-, i EIX-. «<astatut» - estatut. «ampipaf» - empipar) . 

11.- Introducció del fenomen de tancament d'algunl:s 
vocals per part dels infants que assisteixen a l'escola 11 

les Borges Blanques. Es tracta d'un element nou i dl: 
quasi nul·la influència en el conjunt dels parlants 
«<seté» - setè . «vuité» - vuitè). 

12.- Ús d'alguns mots d'abast local o comarcal (tint . 
color, ansomania - xemeneia, panyic - xapa, tap coro· 
na , fondo - vallada, etc.). 

13.- Utilització dels pronoms febles en les form es M ~, 
TE, SE, LO, LOS, NE, N0S , davant del verb, però no 
després de vocal «<me dóna la gana» - em dóna la gana , 
<<los he agafat» - els he agafat. Però: No em dóna la 
gana, jo els he agafat). 

14.- Emmudiment de la R dels infinitius, encara qu ' 
vagin seguits de pronoms febles, agafant aquests fo r· 
mes diferents del català standard «<porta'ns» - portar. 
nos, «agafam» - agafar-me). 

15.- Col·locació dels pronoms febles darrere del ve rb 
en la segona persona del singular del futur «<duràs-1ll ' . 
les» - me les duràs. «portaràs-m 'ho» - m'ho portaràs) . 
Fenomen arcaic però que encara gaudeix de força a '. 
ceptació. 
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Il. HISTÒRIA 

Fins l'any 1149 no tenim cap mena de document es
crit que ens parli del poble de FULLEDA. Cal creure , si 
més no , que aquestes terres , durant el desenvolupa
ment de la cultura ibèrica, pertanyeren als ilergets i al 
llarg de Ja dominació romana formarien part del Muni
cipi d'ILERDA. 

Durant Ja dominació àrab, aquestes terres, que avui 
constitueixen el terme municipal de FULLEDA, estaven 
incloses dintre la zona anomenada AL-ZA YTUM dins 
del valiat de SIURANA, terra aspra .i feréstega, gairebé 
tota despoblada, indret de bèsties i animàlies ferotges, 
reconquerides per Ramon Berenguer IV a partir de 
1148. Coincideix aquest moment de reconquesta amb la 
fundació del REIAL MONESTIR DE SANT A MARIA DE 
POBLET, a domini del qual, passaren a dependre totes 
les terres de FULLEDA fins el segle XVIII. 

El 26 de juliol de 1149, després de la conquesta de 
Lleida i Tortosa, Ramon Berenguer IV, rei d'Aragó i 
Comte de Barcelona entregà a Ramon de Boixadors i 
la seva esposa Ermessenda, un Alou a Fulleda, terra 
erma , amb la propietat d'aigües , prats, garrigues, bos
cos, etc. , per a ells i tots llurs descendents. Assenyala 
els límits de l'aJou i els dóna el ple domini i autorització 
per a edificar un castell que caldrà que sigui centre de 
repoblació , assenyalant que quan estigui poblat tingui 
el títol de comte. Terres amb aigües i permís per a edi
ficar un castell i repoblar és veritablement l'acta de nai
xement d'un poble en el nostre cas , el poble de FU
LLEDA, amb els mitjans d'existència jurídica, defensa 
treball i progrés. El que era un erm serà endavant un 

43 



domini senyorial i aviat un nucli de població. El castell 
',"drà tenir-lo sota el seu domini sense donar-lo a nin
'LI, mante nir-lo sota la seva cura fins que el donador els 
ilutori tzi a vendre o donar. Quan estigui repoblat cal
dr,) que el conservi sota el seu domini. 

Aquest tipus de castell eren fortaleses anomenades 
TORR ES, bases per a la defensa , però lluny de tenir les 
proporcions dels veritables castells, Sota la protecció 
d'aqu est castell que Ramon de Boixadors va construir, 
es va formar el primitiu nucli urbà de FULLEDA. La re
població d'aquestes terres va progressar lentament en 
' Is primers temps. Era un pla de repoblació complet, el 

(;aste ll garantiria la. defensa dels conreadors de la terra , 
dels seus habitatges i llurs ramats. 

Els Boixadors durant el seu domini tingu'eren subin
r udats a FULLEDA, entre altres, l'any 1157 a Pons Ma
d rad , que rep la donació d'un feu amb la finalitat de 
que residís permanentment a FULLEDA i serveixi el feu 
«sego ns valor», amb l'obligació de bastir-hi fortaleses. 

D'on van venir els primers repobladors de les nostres 
le rres? 

Ramon de Boixadors fou originari de la família dels 
Boixado rs del Castell de Boixadors, situat a l'Alta Se
garra , al sud del Solsonès, a la línia fronterera de la co
marca del Bages. Aquesta família també tenia dominis 
a la part baixa de la Segarra, a Vallbona de les Mon
ges. 

La major part dels colonitzadors que van anar arri
bant a aquestes terres que el nou senyor de Boixadors 
' Is entrega , procedien de la part nord i nord-est de la 
Sega rra i de Bages. Eren de vegades petits senyors ru
rals que s'extenien cap al sud sense deixar definitiva
ment llurs terres d'origen i d'altres individus sols , o fa-
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mílies camperoles que van deixar llurs terres per a tro
bar-ne unes altres i millor vida , assegurada per les fran
quícies , privilegis i llibertats que se' ls concedien i la 
possibilitat de posar en cultiu noves terres. Entre 
aquesta gent de conreadors i tal volta artesans , també 
hi havia , gent humil que marxava del seu lloc d'origen 
per pura necessitat. . 

Totes aquestes terres que Ramon de Boixadors rebé 
de Ramon Berenguer IV per a colonitzar-les van anar 
passant al domini de Poblet, no per vendes, sinó per 
donacions i d'aquesta manera tenim un document de 
juny de 1182 pel qual Ramon de Boixadors es dóna a 
Poblet , a l'Abat Esteban i a tota la comunitat de mon
jos amb ànim de romandre al Monestir. Entrega tots 
els béns que posseeix a fuLLEDA i els seus termes. 
Dóna totes les seves terres «heremun i populatium» és 
a dir , terres ermes i poblades amb els drets d'entrada i 
sortida , amb horts i pastures , prats , aigües i herbes pels 
ramats. També assenyala la donació d'un home , Bernat 
de Sadaon d'Agramontel amb totes les seves terres i 
honors. Signen el document juntament amb Ramon de 
Boixadors, Bernat de Fulleda i Pere de Fulleda. (Docu
ment 1). 

També el 24 de setembre de 1190 un altre document 
ens assenyala que Ermengol i la seva dona Catalana 
donen a Poblet, per 15 sous de Barcelona, tot quant te
nien en la roureda que els havia donat Ramon de Boi
xadors a fuLLEDA. (Document 2). 

El 16 de maig de 1179, Pere de Fulleda i el seu ger
mà Bernat que hem vist , firmaven el document d'entre
ga a Poblet de Ramon de Boixadors , es donen també a 
l'esmentat Monestir amb tots els seus béns . Ho fan 
amb autorització de la seva mare i prometen de fer-se 
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Illonjos. 
Aqucsts germans tenien cases a Vimbodí. 
L'any 1249, D. Berenguer de Sant Martí va confir

III1Ir Ics donacions que de les seves terres i possessions 
li' r LLEDA havia fet el seu nét Fra Bernat. 

121 mateix any Berenguer el Jove , fill de Berenguer 
's va l'CI' frare i va donar també tots els drets que tenia 

sobre les terres de FuLLEDA, a Poblet. 
uill em de Boixadors, descendent dels primers Boi

xlldors , senyors de FULLEDA, que entre els anys 1246 i 
1250 va formar part del seguici de Jaume I a València i 
<1irona , vengué l'any 1232 les terres que posseïa a Fu-
1,1,!iDA i TARRÉS al Monestir del Bonrepòs. L'any 
1252, aq uest monestir va fer un canvi amb el Monestir 
li ' la onca (Poblet) pel qual aquest, va rebre les terres 
li' FULLEDA, i el de Bonrepòs rebé un deute reial de 
1120 sous jaquesos. 

I ~ I Papa Alexandre IV, en butlla de 22 de desembre 
li ' 1255 concedeix a l'Abat de Poblet el que no pagués 
'l i)? mcna de delme, ni cap impost sobre els delmes , rè
li i ts i ci rets temporals dels seus dominis de FULLEDA i 
d 'ultres indrets. 

A Ics Corts que el rei Jaume I reuní a Montblanc van 
ussi ·tir representants dels dominis populetans de Fu
l, l, llOA i el 12 de maig de l'any 1272 l'esmentat rei, va 
r ' l' confi rmació perpètua al Monestir de tots els territo
ris , boscos, etc., del castell de FULLEDA amb tots els 
s 'us homes i dones. 

En els anys 1255 i següents continuen les donacions 
d ' terres de propietaris de FULLEDA a Poblet i quan 
IIquestes terres entraren en el domini del Monestir la 
'olo nització va progressar més ràpidament. 

El 19 de novembre de 1279, el germà Ferrer infermer 

dels pobres de Poblet, amb l'autorització de l'Abat 
Bernat de Cervera i de la Comunitat, fundà a FULLE
DA una dominicatura per a 19 conreadors i llurs succes
sors. La concessió es fa amb plena facultat de posses
sió, explotació i alienació, amb excepció del TEMPTEIG 
DOMINICAL i el cens dinerari anual per a cada un dels 
lots en què es dividiria l'heretat. Els colonitzadors fo
ren: Pere Zaveyla, Bernard Piquer, Simó Zabater, A. 
de Lauro, A. Amexer, Berenguer de Ratera, Jacob de 
Lauro, Guillem de Palau , Raimond de Segarra, A. Bo
tler, Pere de Segarra, A. de Segarra, Mazat d'en Caste
Ió , A. Seguí, Bernard de Lauro, Bartolino de Lauro, 
A. Berart, Guillem de Segarra, i Jaurete , esposa de 
Pere Mauri i les dones d'aquests, El document assenya
la que es facin vint lots de terra per a que les explotin i 
millorin al seu gust, amb l'única obligació de pagar cinc 
sous barcelonins anuals i cada any en la festa de Sant 
Miquel , i resten lliures de pagar qualssevol altres ser
veis i se'ls donà autorització per a vendre, pignorar o 
be traspassar les esmentades terres. 

A la fundació d'aquesta dominicatura s'observa que 
els cens que s'imposaren foren relativament petits per
què a la comunitat de Poblet l'interessà més. atreure els 
19 colonitzadors, que no pas treure un rendiment de la 
terra; a més a més es facilità l'empenyorament dels lots 
sense exigir l' aprovació del propietari, en aquest cas, 
Poblet. En aquesta concessió de terres es mamfesta 
l'interès que tenia el Monestir d'assegurar el conreu 
d'unes terres que en aquells temps amb l'escassetat de 
braços per a treballar era necessari. S'imposà a aquests 
conreadors l'obligació d'habitar a les noves terres tant 
ells com llurs descendents i ells acceptaren de bona 
gana aquesta obligació que les garantia llur subsistència 
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i la de la seva família; a més a més sabien que les mi
ll ores que fessin a la terra que conreaven serien en el 
se u profit (Document 3). 

Tota aquesta gent quan va anar arribant al castell 
ci e FULLEDA construiren els habitatges a la vora de la 
TOR RE de cara a migdia. Quatre parets amb coberts 
cie fusta i ramatges que després, als segles següents se
nen substituïts per les actuals cases cie pedra ben es
ca irades i teules sobre llates de fusta . 

L'activitat dels nous habitants era l'agricultura en 
prllner lloc, Juntament amb la recollida de fruits sil
vestres i mel, explotació dels boscos , caça, ramaderia 
pel consum familiar, etc. Les terres més properes a 
l'agrupació humana serien les més fèrtils, doncs l'aglo
meració camperola actuava sense cap dubte com adob. 
Cal pensar que les deixalles de la vicia casolana i els 
excrements del bestiar i animals domèstics adobaven 
les terres més properes a la casa. A més a més per 
proximitat, eren les terres que es podien treballar amb 
més assiduïtat. L'adob natural i el treball creaven un 
sòl artificial on es desenvolupava una especial vegeta
ció. Horts i parcel·les constantment conreades en un 
sòl que mai reposava produïen les herbes per alimen
tació del bestiar, les arrels alimentàries el cànem les , , 
parres, etc. 

Enmig del bosc, al més a prop possible dels habitat
ges, es van roturar els terrenys més assolellats i més 
fàcils de conrear, juntament amb els dels fondals. 

Més enllà de les bardisses, formant tanca, que rode
javen el nucli habitat a la vora del Castell, TORRE, la 
natura es presentava indòmita, però aquells homes en
cara que no les dominessin totalment en treurien una 
gran part dels mitjans de subsistència. La caça i la re-

collida de mel serien unes de les activitats més impor
tants dels camperols d'aquella època, els quals amb lla
ços i rets atraparien llebres i conills. Els boscos serien 
una reserva indispensable per a l'economia domèstica 
dels primers colonitzadors de les terres de FULLEDA, 
puix el bosc a més a més dels queviures que oferia als 
caçadors i reco¡'¡ectors, proporcionaria el principal ali
ment pels ramats. Dels porcs, que s'alimentarien de 
glans, obtenien carn i greixos. 

Existeix una ignorància quasi complerta pel que fa a 
les eines que emprarien els camperols en aquells mo
ments dels segles XII al XIV. Pensem en les llargues 
hores emprades per a moldre els cereals i obtenir fari
na, a mà, fins que el Monestir posés a disposició dels 
camperols de FULLEDA i d'altres indrets les instal ·la
cions dels seus molins a canvi d'un cens amb el qual 
augmentarien els seus ingressos. El temps lliure que el 
molí proporcionaria, seria emprat en el millorament 
del treball de la terra amb l'explotació de noves terres 
arrabassades al bosc. Malgrat això, la mola moguda a 
mà , devoradora de temps i força es mantindria ferma 
molt de temps . 

L'arada comuna, ARATRUM, seria l'eina principal 
del camperol. Era una eina lleugera, bastant manejable 
i que els pagesos es fabricaven fàcilment, doncs no era 
difícil encaixar les peces de fusta unes ambles altres i 
que reforçaven la punta de fusta endurida al foc amb 
un tros de metall. Aquesta eina que apartava la terra 
per igual a un costat i altre , solament esgarrapava la 
capa més superficial del sòl, i calia de tant en tant, fer 
un desfonsament profund amb l'aixada . El treball amb 
aquesta eina era molt important. No mancarien d'altres 
eines tallants per a segar l'herba i els cereals o per 
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:t tallar els arbres. 
L'economia era de subsistència i els principals cultius 

e ren destmats a satisfer les necessitats de la comunitat 
humana que produïrien: llegums, cereals, vi, oli , etc. 

Cal pensar que el pa era l'aliment bàsic que no es fa
hl'Jcana solament amb blat i sègol sinó també amb d'al
tres ce~eals, d:inferior qualitat: ordi, civada , que servi
l'J en mes d ahment dels homes que com a pinso dels 
<l nlmals. Aquests cereals es consumien també com a 
sopa espessa. 

Els ",egums . es cultivaven amb els farratges en els 
ll ocs mes humits, mentre que les vinyes foren conrea
des en. els planells més que els fondals perquè el planell 
produJa vms de més bona qualitat. Per a fertilitzar 
aquestes vinyes obrien llargues fosses on llànçaven res
tes d'animals, banyes, ossos, excrements secs fems fu
llaraca i ho anegaven amb aigua. A les darre~ies d~ fe
brer o començament de març, plantaven els sarments. 

Per a veremar esperaven les primeres blancors de la 
tardor perquè creien que els raïms posats calents als 
cups feien que el vi es tornés agre. 

L'economia monetària en aquells temps va ésser sen
se ca~ dubte pobra. Malgrat això es parla de sous bar
celonms , a la venda de la roureda que fan Ermengol i 
I ,~ seva muller Catalana i també el cens que caldrà que 
pdgUIll c~da any els vmt repobladors que s'establiren a 
la domllllcatura .que fundà eI monjo infermer dels po
bres Fra Ferrer, I a la venda que D. Romeo de Montor
nés fa l'any 1307 a l'Abat Pere V d'Alferic de les seves 
te rres de FULLEDA per 22.000 sous barcelonins. 
, L'any 1307, el cavaller Berenguer de Fulleda volgué 
esser enterrat a Poblet i al seu testament deixà tots els 
seus béns a l'esmentat Monestir. 

L'any 1314 l'Abat de Poblet Andreu Timor, rep a 
FULLEDA els homenatges i fidelitat dels veïns del Cas
tell i Vila com a senyor directe per les compres i dona
cions rebudes fins aquell any. 

La plena jurisdicció no l'adquirí però, el Monestir 
fins l'any 1376, de mans de Pere III , i fou confirmada 
per Joan I l'any 1392 amb .altres senyories properes a 
l'Abadia. 

A les Corts de Montblanc i per mitjà d'escriptura 
feta el 6 de desembre de 1414 el rei Ferran d'Anteque
ra reafirmà a Poblet tota la jurisdicció civil, criminal i 
qualsevol altra que pogués tenir sobre totes les posses
sions del Monestir i des d'aquest moment, FuLLEDA va 
restar inclòs amb totes les conseqüències dins el senyo
riu de Poblet. 

L'any 1415 l'Abat Martínez de Mengucho visità el 
poble per a rebre l'homenatge dels veïns. Al llarg del 
temps es produïren noves capbrevacions de censals i la 
població sofrí els efectes de les guerres del francès , car
lines , etc. , amb allotjament de soldats en la dels Sega
dors , etc. 

Al segle XVI s'observa una preocupació constant per 
part dels dirigents de la Vila de FULLEDA, pel benestar i 
protecció dels seus habitants, manifesta al document de 
22 de setembre de 1587 pel qual Miquel Llima i Salvador 
Giner «amos i senyors del forn de coure pa de Fulleda» 
lloguen el dit forn a Pere Cupons i Gabriel Berart amb 
la condició de que «si no donaren bon recapte a la vila 
en alenyar y fer bon forn y la Vila se q ueixare d'ells que 
los dits Miquel Llima y Salvador Giner lo pugué arren
dar a altri y dits Pere Cupons y Gabriel Berart prometen 
servir y pagar lo arrendament de dit any conforme dal 
està dit , obligant tots sos béns y jurament». 
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Des de l'any 1596 funcionà a FuLLEDA una fàbrica 
de vidre que l'any 1883 ocupava unes 40 o 50 persones i 
que a principis del segle XX es traslladà a Vimbodí. 
Aquest forn de vidre va tenir gran anomenada. 

El segle XVIII, per la tasca realitzada pels il·lustrats 
de Ll eida es produeix un ressorgiment de l'economia 
de FULLEDA amb la intensificació del conreu de l'olive
ra i d 'altres conreus, amb un augment de la població 
que va demanar l' ampliació de l'església l'any 1739. En 
uqucsts anys es construïren la totalitat de les cases ac
luals del poble , la més antiga de les quals data de l'any 
1688 , i la resta van ésser construïdes al llarg dels anys 
1727 a 1887. 

En aquests temps es construïren molins d'oli, cellers 
per a l'elaboració dels vins, però , malgrat això hi hagué 
un moviment d'emigració cap a la ciutat. 

L'any 1779 es va construir l'anomenada FONT DEL 
POB LE, font presidida per la imatge de la Verge amb 
una inscripció que diu: «Sub umbra alarum tuarum pro
fegeme domina et omnes ex me bibent» (Sota l'ombra de 
les teves ales protegeix-me Senyor i als homes ( que) de 
mi beuen) (Document 5). 

En la divisió eclesiàstica, ens adonem que FULLEDA, 
i lots els pobles que antany pertanyeren a la jurisdicció 
del valiat de Siurana foren incorporats a l'arxidiòcesi de 
Ta rragona i quan es van dividir aquestes terres en ve
gueries, va pertànyer a la VEGUERIA DE MONTBLANC, 
després, possiblement durant la Guerra dels Segadors 
( 1640) va passar a la Vegueria de Lleida, organització 
civil que durà fins el Decret de Nova Planta, en què és 
intcgrat el terme municipal de FULLEDA en el Corregi
mcnt de Lleida (1716) fins que en 1835 s'integrà dins la 
nova demarcació provincial de Lleida 

El que quedava de l'antiga torre fou destruït durant 
les Guerres Carlines del segle XIX, tot i que avui enca
ra es poden observar les restes d'algunes parets del re
cinte primitiu. 

La vida dels habitants de FuLLEDA al llarg dels se
gles XVIII i XIX va ésser molt semblant a la resta dels 
pobles del senyoriu fins que a l'any 1814 començà 
l'abolició dels drets de baronia , abolició que va estar 
reclamada per tots els pobles i que no va ésser difícil 
d'aconseguir. Des de 1816 no es van pagar els delmes i 
molts censalistes van deixar llurs rendes sense pagar. 

L'any 1820 es van suprimir els Ordes Religiosos i 
llurs propietats passaren a disposició del Crèdit Públic i 
que després es varen vendre passant les esmentades 
propietats populetanes a mans de la petita burgesia ru
ral , la qual va comprar-les en pública subhasta que la 
Corona va realitzar dels béns eclesiàstics i que van do
nar origen a l'estructura social i econòmica actual 
d'aquests pobles. 

Fins el primer terç del segle actual hi havia a la pa
rròquia de FuLLEDA una Creu de gran valor que fou 
traslladada al Museu Diocesà de Tarragona per raons 
de seguretat. Aquest trasllat es va fer contra la voluntat 
del poble , originant un petit motí i revolta de la pobla
ció. 

Quina explicació té l'existència d'una joia com 
aquesta a la vila de FULLEDA? Sembla que des de 
1834, degut a l' ambient de malestar social que es respi
rava al país, els. monjos de Poblet es trobaven intran
quils i van començar a enviar j oies del Monestir a casa 
de parents i amics lluny del Cenobi. Una d'aquestes 
joies pogué ésser l'esmentada Creu que al llarg del 
temps no es guardava a la parròquia sinó en cases parti-
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culars d'on es traslladava a l'església en les grans so
Icmnitats religioses. 

-I 15 d'abril de 1931 es va constituir a FULLEDA 
un Comitè Republicà Revolucionari local, sota la direc
ció dcl President de la República Catalana Federal , en 
Francesc Macià, que es va fer càrrec de l'Alcaldia i de
pe ndències municipals i proclamaren la Repúbica Cata
lana , nomenant un Ajuntament Provisional, el qual el 
malcix dia acordà donar possessió amb propietat a l'AI
caldc i Regidors elegits democràticament pel poble , 
un a vegada que aquests juraren i manifestaren la seva 
adh csió a la República Catalana en la figura del seu 
Prcsident En Francesc Macià. (Llibre d'actes T. 7, de 
l' Ajuntament de Fulleda, foli 23, Document 10). 

Durant la Segona República i essent batlles els sen
yo rs Antoni Prats (1931) , Josep Minguella (1934) , Pere 
.I osa (1936) i Amadeu Rubió (1936), en un context de 
grans dificultats econòmiques , es dugueren a terme di
ve rses millores, entre les quals destaquem l'endega
ment del servei d'electricitat a domicili i per l'enllume
nat públic, essent-ne concessionari N'Antoni Pallerola, 
associat amb Martí Rojo. En el decurs de la Guerra Ci
vil , trobaren hospitalitat a la nostra població un nom
brós grup de refugiats procedents del sud de la Penín
sula, la qual cosa va ser motiu de freqüents enfronta
ments amb la gent. Després de l'any 1939 i fins les pri
mcres eleccions democràtiques , ocuparen l'alcaldia 
N' Antoni Prats i En Josep Josa. Entre les principals fi
tes aconseguides durant aquesta època destaquem: la 
po rtada d'aigua a les dues fonts del casc urbà,la ins
lal·lació del telèfon i, en els darrers temps la realització 
de la xarxa d'aigua corrent i de davegueres . 

, 
l' I 

" 

( 'II rrer de la costa i de la Casa de la Vila 



2.1 . Els cognoms 

O RI GEN DELS COGNOMS MÉS ANTICS 

En un primer moment del poblament, segles XII i 
X 11f, els habitants de Fulleda procedien de la Segarra i 
del Solsonès com ja s'ha dit i d'allí venien llurs cog
noms. Durant els segles XIV i XV no posseïm informa
ció sobre la introducció de nous cognoms, però el que 
podem assegurar és que van desaparèixer quasi bé tots 
els que dugueren els conreadors assentats el 1279 . 

És a partir del segle XVI quan tenim un bastant ex
tens coneixement de l'aparició de nous cognoms amb 
Ics dates i els llocs de procedència. Així observem que 
d ura nt els segles XV i XVI la vinguda de nova gent al 
nostre poble es produeix des dels veïns de les Garri
gues i la Conca de Barberà principalment, amb alguna 
ram ília de procedència francesa, els cognoms dels 
quals, que hem pogut recollir són : Maria , Comes , Mer
cader, Morató. 

Durant tot el segle XVIII es produeix un al ·luvió de 
nous cognoms procedents molts d'ells de llocs bastant 
dista nts . Estem segurs , que molts d'aquests nouvinguts , 
emIgraren de llurs pobles en la recerca d'unes millors 
co ndicions de vida, que aquí se'ls oferien; malgrat no 
sa ber exactament quines eren aquestes condicions, se
gurament alguns vingueren a treballar en el forn de vi
cl re i potser la roturació de noves terres n'atregué d'al
tres . 

Seguidament donarem una llista dels cognoms que ja 
eren presents al nostre poble a finals de la centúria pas
sada, amb el segle d'aparició i el lloc de procedència , si 
és conegut. 

AMENÓS : 

ARBÓS: 

BESORA: 

BONET: 

CANELA: 

CANTÓ : 
CABRÉ: 
CASADÓ: 

CATALÀ: 

CERVELLÓ: 

CODINES : 

DOMÈNECH: 

DOMÈNECH: 

DOMINGO : 

ELIES: 

GALLART: 
GABARRÓ: 

GAS SULL: 

De St. Martí de Maldà (Urgell) 1." 
meitat del s. XIX 
De Tarrés (Les Garrigues) La mei
tat del s. XVIII 
De Cabrera (Mont-ral) 2. a meitat 
del s. XVIII 
D 'Albarca (Priorat) 1." meitat del 
s. XVIII 
De Preixana (Urgell) La meitat del 
s. XVIII 
Origen desconegut. Anterior a 1524 
De Vinaixa. 1." meitat del s. XIX 
De Pratdip (Baix Camp) 2. a meitat 
del s. XVIII 
De l'Espluga Calba. 1." meitat del 
s. XIX 
De la Granadella. 2." meitat del s. 
XIX 
De Montmell (Baix Penedès) 1." 
meitat del s. XVIII 
De Riudecols (Baix Camp) 2. a mei
tat del s. XVII 
De Prades (Baix Camp) L a meitat 
del s. XVIII (Cal Nofre) 
De Bellprat (l'Anoia) 2." meitat del 
s. XVIII 
De Portinyol? (El Maresme?) 2.a 

meitat del s. XVIII 
De Vinaixa. La meitat del s. XIX 
De Montfar (la Segarra) La meitat 
del s. XVIII 
De Guimerà (Urgell) La meitat del 
s. XVIII 
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.ILI: 
IBORRA: 

.J OSA : 

MASALLES: 

MASGORET: 

MINGUELLA: 

MIR: 
MIRAVALL: 
MORAGUES: 
PASCUAL: 

pEDRISA: 

PELLISÓ: 

PONS: 

PRATS: 

Q UERALT: 
Q UERALTÓ: 

ROCA: 
ROIG: 

ROMEU: 

ROSELL: 

óK 

De Tarrés. 2. a meitat del s. XVII 
De Blancafort (La Conca de Barbe
rà) 1. a meitat del s. XIX 
De l'Albió (La Conca de Barberà) 
1. a meitat del s. XVI 
De Blancafort (La Conca de Barbe
rà) 2. a meitat del s. XIX 
De Miramar (L' Alt Camp) 1. a mei
tat del s. XVIII 
De Guimerà i després de Vinaixa. 
2." meitat del s. XVIII 
De Verdú (Urgell) 1" meitat s. XIX 
De Vinaixa. 2." meitat del s. XVIII 
De Vinaixa . 1. a meitat del s. XIX 
De Castellví de la Marca (Alt Pe
nedès) 1." meitat del s. XVIII 
De l'Espluga de Francolí (Conca de 
Barberà) 1. a meitat del s. XIX 
De Senan (Conca de Barberà) 1. a 

meitat del s. XVIII 
De Llorenç (Urgell) I." meitat del 
s. XVIII 
De Blancafort (Conca de Barberà) 
1. a meitat del s. XVII 
De Vinaixa. 2." meitat del s . XVII 
De Montoliu de Cervera (Segarra) 
2." meitat del s . XVIII 
De Castelldans. l a meitat s. XIX 
De l'Ametlla de Segarra. 2. a mei
tat del s. XVII 
De Torrelles de Foix (Alt Penedès) 
1. a meitat del s. XVII 
De Llorac (Conca de Barberà) 2." 

ROSICH: 
RUBIÓ: 
SALA: 
SANTAMARIA: 

SARAGOSSA: 

SERRA: 

SETÓ: 
SOLER: 

VALLS: 

VENTOSA: 

meitat del s. XVIII 
De Vinaixa. 1." meitat s. XIX 
Del Vilosell. 2." meitat s. XIX 
De Vinaixa . 1." meitat del s. XIX 
De Solsona (Solsonès) 1." meitat 
del s. XIX 
Documents a partir del segle XIV. 
Orïgen desconegut. 
De Rojals (Conca de Barberà) 2." 
meitat del s. XIX 
De la Floresta. 1. a meitat s. XIX 
De Blancafort (Conca de Barberà) 
1. a meitat del s. XIX 
De Senan (Conca de Barberà) 1." 
meitat del s. XIX ' 
De la Joncosa (Baix Penedès) 1. a 

meitat del s. XVIII 

Alguns d'aquests cognoms avuija han desaparegut i 
sols romanen en la memòria d'uns 'pocs o com a renoms 
d'algunes cases. Però com a contrapartida n'han sorgit 
de nous que s'incorporen a aquesta llarga llista: Cor
net, Copons , Riba, Roca, Roja , Pallerola, Xifre, José, 
Salat, etc., per citar-ne alguns dels més arrelats. 
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LA NOSTRA HEROÏNA: 
AGUSTINA SARAGOSSA I DOMÈNECH 

AGUSTINA D'ARAGÓ 

Entre els emigrants que van sortir de FULLEDA el se
gle XVIII, cal destacar una parella , un matrimoni PERE 
JOAN SARAGOSSA de cal Sivestr6 i RAIMUNDA DOMÈ
NECH de cal Nofre , pares de l'anomenada «AGUSTI
NA D 'ARAGÓ», és a dir AGUSTINA SARAGOSSA 
DOMÈNECH LABASTIDA I GASSULL. 

Any 1747, Pere Joan, Pagès de cognom SARAGOSSA 
I Maria de cognom LABASTIDA , casats i del mateix po
ble de FULLEDA van tenir un fill: PERE JOAN, FRAN
CESC, RAMON. 

«Dia 10-12-1747, fou batejat per mi prve . i Vicari de 
essa de Fulleda sufragànea de la Espluga Calba, Arqui
diocesi de Tarragona, un fill de Pere Joan Saragossa i 
de Maria Labastida, foren Padrins Joseph Pascual i Jo
sefa Prats i Agustí de essa de Fulleda, li posaren noms: 
Pere , Joan , Francisco i Ramon. Tomo I de Batesmes 
(Agustin Coy Cotonat: «Agustina Saragossa Domè
nech) >> . 

A la mateixa època del segle XVIII un expert paleta, 
Onofre DOMENECH casat amb Maria GASSULL, van te
nir una filla que es va dir Raimunda. 

L'Any 1772 es van casar Pere Joan Saragossa i Rai
munda Domènech. 
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H d'agost de 1772. 
«Dia vuit d'agost del any mil set cents setanta i dos. 

Yo , Ramon Pellicer, Prevere i Vicari del poble de Fu
ll eda , sufragànea de la ViII a de la Espluga Ca lba , Ar
ehibisbat de Tarragona , fets les acostumats dos denun
ciacions en la presente Iglesia de Fulleda, segons dispo
sicions del Concili de Trento en la solemnitat de la Mis
Sil Major de tres dies festius, que foren dia sinch, dotze 
i dinou de juliol del present any, havent examinat els 
ilvall contrahents, en els rudiments de la Doctrina Cris
I iana i haver-los aprobat, després de haber-los llegit la 
PREV IA AMONESTACIÓ, i essent presents per testimo
nis Sa lvador Masgoret, Batlle, i Joseph Cantó, tots del 
present poble de Fulleda, i havent los avall contrahents 
primerament confessat i Combregat, he assistit al Ma
I rimoni que han celebrat amb paraules de present 
PERE JOAN SARAGOSSA, fadrí , pagès del present 
pob le de Fulleda, fill legítim i natural de altre Pere 
.J oa n Saragossa, difunt i de Maria Saragossa, i Labasti
da , vídua , i la honesta RAIMUNDA DOMÈNECH i 

ASSULL, donsella, filla llegítima i natural de Onofre 
Domènech, mestre de cases i de Maria Domènech i 

assull, cónjugea, tots del present poble de Fulleda, i 
entès lo mutuo consentiment-Matrimoni eos conjunxi
ja han pres Missa de benedicció, lo mateix dia firmaren 

apítols Matrimonials en Mà i Poder de Ignasi Brun
yo l, ciutadà honrat de Barcelona, Notari Publich de la 
Vi la de Montblanch (Document 6), dia 17 de Maig de 
l'a ny mil set cens setanta i dos. 

Yta ést: Raymundus Pellisser, Vicarius. Foli 20 del 
To m I de Matrimonis. 

(Agustín Coy Coto nat: «Agustina Saragossa Domè
I/ I'ch ») . 

l, 

Una tradició recollida en el poble , diu que fixaren la 
seva residència a la Plaça Vella, en una casa avui desa
pareguda , davant l'antiga portalada romànica de l'es
glésia. 

Aquesta parella van constituir una família d'honrats i 
actius treballadors, pagesos de Fulleda que van emigrar 
sense que se sàpiga per quins motius i raons cap a Bar
celona , tal volta per simple atracció de la ciutat o bé 
per a millorar la seva situació econòmica. D'aquest ma
trimoni nasqueren onze fills, set dels quals ho feren a 
Fulleda: Maria i Onofre (1773-1773), Silvestre i Fran
cesca (1774) , Llorenc (1775) , Josep (1778) i Teresa 
(1779); i altres quatre a Barcelona: Josep, Elena, Agus
tina i Maria. 

A Barcelona foren feligresos de les parròquies de 
Santa Maria del Mar, de la de Sant Pere i de la de Nos
tra Senyora dels Reis , vulgarment anomenada , parrò
quia del Pi, encara que sembla q~e on van viure més 
temps fou als carrers de la parròqUia de Sant Pere, pUIX 
d'aquesta parròquia eren les partides de Baptisme dels 
tres germans d'AGUSTINA. 

Agustina sabem que va néixer al carrer «Sombre
rers» de Barcelona, cantonada amb el de Montcada i el 
dia 6 de març de 1786 fou batejada amb els noms 
d'AGUSTINA, RAIMUNDA I MARIA. 

Llibre LITI de Batesmes. Dia 6 de març de 1786. 
«En dit dia , mes i any he batejat a AGUSTINA , RAY

MUNDA, MARIA, filla legítima i natural de Pere Joan 
Saragossa , treballador i de Raimunda Domènech, 
conjs. P.P. Joan Altarriba , Armer i Agustina Viluma
ra , Muller del padrí.- Ramon Albert i Juliana. Pbre. i 
Sub. Vic. (Agustín Coy Cotonat . «Agustina Saragossa 
Domènech» »>. 
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Dc la infantesa i adolescència d'AGUSTINA, ben poca 
cosa sabem. Fou una nena més que va passar desaper
cc buda fins que a Saragossa, va empunyar el «botafoc» 
d' la mà crispada d'un cadàver, circumstància que la 
l1Ianifestà davant el món com una dona d'una valentia 
ex traordinària , valentia que públicament va reconèixer 
'1 gcneral Palafox , cap de la guarnició de Saragossa. La 
veritat és que la figura d'AGUSTINA ha estat com d'al
I rcs figures històriques enfosquida per molts elements 
fantàstics. 

I dia 17 d'abril de 1803, tenia AGUSTINA 17 anys i 
's va casar amb Joan Roca i Vilaseca nascut l'any 1779 
a Massanet de Cabrenys. 

17 d'abril 1803. 
«Als diset d'abril de mil vuitcents i tres, lo R. Dn. 

Manuel Jordana, Pbre. Cura-Pàrroca Castrense del RI. 
os d'Artilleria, ab comissió del R.D. Esteve Oms, 

Plxc. , Rector del Pi, per lo a ell tocant assistí al matri -
11l 0ni celebrat per paraules de present entre Joan Roca , 

abo Segon de la Segona Brigada del Primer Regiment 
t! ' Artilleria, natural de Cabrenys de Massanet, Bt. de 
Jcrona , fill de Ferrol Roca i de Roca Vilaseca, Conjs. 

de una part; i AGUSTINA SARAGOSSA , donsella, natu
ral de Barcelona, habt. en la Parròquia del Pi, fi lla de 
.Joan Saragossa, peó de fàbrica i de Raimunda Domè
Ilech, Conjs. vivents, de part altra , prnts per testimonis 
Albert-Dalmau Perxet i Jaume Matas Sastre. Libra 25 
de Matrimonis de la Parròquia de Santa Maria del Pina 
de Barcelona, folio 209.» 

Joan Roca, primer marit d'AGUSTINA, havia ingres
Si lt d 'artiller al Regiment d'Artilleria i va estar a Portu
gal fins 1802 moment en què va ésser nomenat «cabo 
segoll» i aleshores va passar a Barcelona. 

El dia 10 de maig de 1803 ascendia a «Cabo prime
ra» grau que va conservar fins el 18 d'Octubre de 1804 
quan va ésser ascendit a «Sergent segon» . Aquest ma
teix any 1804 va néixer el primer fill d 'aquest matrimo
ni que s'anomenà Joan. La família va residir a la capi
tal del Principat. 

El dia 3 de Juliol de 1808 els francesos es dirigeixen 
cap a la «PUERTA DEL PORTILLO» de Saragossa on ha
via cessat el foc d'artilleria per la mort dels que ser
vien la bateria. És el moment · en què va aparèixer 
AGUSTINA i prenent la metxa de mans d'un dels arti
llers morts, pren foc al canó i sembra la mort entre els 
enemics. Aquest fet heroic va fer sortir a la palestra de 
la història a una dona, la qual amb una vida familiar 
semblant a la de tantes dones d'aquella època es con
vertiria en heroïna nacional. Uns anys més tard AGUS
TINA explicaria a la seva amiga Maria Antònia Roca 
Arrabal , que havia anat a la «PUERTA DEL PORTILLO» 
per a veure el seu marit Joan Roca Vilaseca, Sergent 
d 'Artilleria i que aquell dia estava destacat en aquell 
estratègic lloc de la ciutat de Saragossa. (Martínez Es
coriaza, Luís. Noticias de Agustina, publicades "Por 
esos mundos»). 

No se sap el motiu que va moure a la família Roca
Saragossa a traslladar-se de Barceiona a Saragossa, 
però és probable com diu Abizanda, que quan els 
francesos envaïren Catalunya, AGUSTINA, amb el seu 
marit i el seu fill es refugiés a casa d'uns parents que 
tenia a la capital d'Aragó. 

El general Palafox va reconelXer l'heroïcitat 
d 'AGUSTINA i en nom del Rei li va concedir la gradua
ció i sou de Sergent d'Artilleria a un dels quals tan 
dignament havia substituït. 

65 



(Arxiu Municipal de Saragossa. Arxiu de Palafox). 
Q uan Saragossa es va rendir AGUSTINA i el seu ma

rit van ésser fets presoners i traslladats a França d'on 
van fugir. 

L'a ny 1809 AGUSTINA va recórrer les ciutats de Te
rol , Sevilla i Cadiz i va rebre l'homenatge de llurs habi
tants. Anys més tard va prendre part en vàries accions 
de guerra donant prova de bravura a Tortosa, Albuera , 
!\ràpiles, etc. 

1814, AGUSTINA va obtenir el grau de Subtinent i vi-
via a Saragossa. . 

El 25:9-1819 el seu marit Joan Roca obtingué el-grau 
de T inent i fou destinat a València. AI no trobar-se bé , 
va demanar la jubilació i el matrimoni es va traslladar, 
segons uns historiadors, a Barcelona, segons úns altres a 
Sevilla. L'any 1823, moria Joan Roca i va deixar un fill , 
.l oa n. 

AGUSTINA vídua als 37 anys es traslladà a Almeria 
amb el seu fill. En aquesta ciutat va conèixer a Joan Co
bos, metge d'Almeria, amb el qual , encara que molt 
més jove que ella es va casar. Fou aquest, un matrimoni 
cie conveniència, al tenir en compte el renom social de 
l'home al qual s'unia? Deixem la resposta per aquells 
que vulguin aprofundir en la vida de la nostra heroïna. 

E l matrimoni Cobos-Saragossa va anar a viure a Va
lència , lloc on va néixer la seva filla , que va ésser bate
jada el dia 14-7-1825 a l'església parroquial de Sant An
dreu i li van posar els noms de CARLOTA, JOANA, CA
SILDA, ANDREAS. Uns anys més tard , l'any 1828 es van 
traslladar a Sevilla, ciutat on Joan Roca, fill del primer 
matrimoni d'AGUSTINA, va fer de metge. 

E l segon marit d'AGUSTINA , Joan Cobos, va pertàn
yer al partit carlí anomenat dels «ApOSTÒLICS». Aques-

tes activitats polítiques van ocasionar molts disgustos a 
la nostra heroïna , no tan sols perquè no compartia les 
idees del seu marit, sinó perquè veia que les despeses 
que tenia, per raó de la seva vida política els portarien 
a la ruïna. Amb la guerra carlina, a la qual Joan Cobos 
es donà amb cos i ànima hi va perdre tota la seva fortu
na. La situació econòmica d'AGUSTINA va empitjorar 
considerablement i més quan va deixar de cobrar uns 
emoluments que l'any 1814, el Rei li va concedir i que 
després la Reina va reconèixer de nou i pagar els seus 
endarreriments. 

El dia 6 de juny de 1847, la filla de Joan Cobos i 
Agustina , Carlota Cobos i Saragossa , es va casar amb 
Francisco Atienza Morillo , oficial 3. r del «Ministerio de 
Cuenta y Razón» del Cos d'Artilleria. La boda es va 
fer a Sevilla per poders que el nuvi va donar al que 
anava a ésser el seu cunyat, Joan Roca. El dia 7 de ju
liol de 1847 era ratificat aquest casament a Ceuta, ciu
tat on va residir Carlota. 

L'any 1853, AGUSTINA va anar a viure al costat de la 
seva filla a Ceuta i per R.D. de 24-5-1854 es disposà 
que la nostra heroïna, amb la graduació de Subtinent 
fos donada d'alta i agregada al Regiment d'aquella pla
ça per a passar en aquell centre la revista militar. 

Li agradava a AGUSTINA, el vestir l'uniforme militar 
per a manifestar la seva veritable categoria que prego
naven les seves condecoracions , no precisament per 
presumpció o bé per simple afany de destacar sinó per
què aquella dona se sentia orgullosa de la seva història 
encara que fugia de parlar de les seves proeses i li agra
dava rodejar-se d'una atmosfera de modèstia. 

El dia 29 de maig de 1857, moria AGUSTINA a la ciu
tat de Ceuta , rodejada dels seus néts , filla i gendre. 

67 



A l'església de Nostra Senyora dels Remeis, es van ce
lebrar les exèquies amb l'assistència del Capítol Cate
dralici. A la presidència del dol i al costat de la família 
es trobava el Gobernador de Ceuta. 

«En la fidelísima ciudad y plaza de Ceuta, el dia 29 
de Mayo de 1857 murió de una afección pulmonar en la 
casa de su morada, y comunión de nuestra Santa Ma
dre Iglesia de setenta y un años, Doña AGUSTINA ZA
RAGOZA DOMÈNECH, natural de Barcelona , agraciada 
por S.M. El Rey Don Fernando Séptimo (Q.E.G.E) 
(;on el caracter y prerrogativa de oficial de ejército vivo 
y efectivo, condecorada con varias cruces de distinción 
po r hechos heróicos de guerra en la célebre de la Inde
pcndencia, hija legítima de D. Pedro Zaragoza y de 
Dña. Raymunda Domenech , naturales de FULLEDA, 
provincia de Lérida. Fue viuda del capi tan retirado Dn. 
.Iuan Roca y Vilaseca , de cuyo matrimonio deja un 
hij o, y casada en segundas nupcias con Dn. Juan Cobos 
de Belchite y Mesperma , natural de Almeria, de cuyo 
segundo matrimonio ha dejado una hija. Recibió los 
Santos Sacramentos de la Penitencia , Sagrado Viatico y 
Extremaunción. Hizo testamento militar. Su cadaver 
rue sepultado hoy día siguiente al expresado de su 
Illuerte en el cementerio general de Santa Catalina, ex
trallluros de esta ciudad, celebradas que fueron las exe
qui as con asistencia de todo el llustre Cabildo Catedral 
con habito canonical en esta Iglesia auxiliar de Santa 
María de los Remedios. Y para que conste lo firmo.
Don Miguel de los Reyes Fernandez, cura teniente ecó
nomo. Archivo de los Remedios. LVII defunciones». 

El poble ceutí acompanyà el cadàver d'AGUSTINA , al 
qual les forces de la guarnició van donar honors , fins el 
cementiri de Santa Catalina 

Damunt la tomba es col·locà una làpida amb una ins
cripció en bronze on es diu: 

«A la memori a de Doña Agustina Zaragoza.- Aquí 
yacen los restos de la ilustre heroina de Zaragoza cuyos 
hechos de valor i de virtud en la guerra de la Indepen
dencia llenaron al mundo de admiración. Su vida tipo 
de moral cristiana, terminó en Ceuta en 29 de Mayo de 
1857 , a los setenta y un años de edad: su esposo D. 
Juan Cobos, su hija Dña. Cm·lota e hijo político D. 
Francisco Atienza dedican este recuerdo a los restos 
queridos. R.I.P.» 

El dia 14 de juliol de 1857 l'Ajuntament de Saragos
sa començà a fer les gestions oportunes per al dia con
venient traslladar les despulles glorioses d'AGUSTINA 
a la capital d'Aragó , la qual cosa es va fer en elcente
nari del setge que els francesos van posar a la ciutat de 
Saragossa. 

A l'església parroquial de Nostra Senyora del Portillo 
de la capital aragonesa es va construir una capella dedi
cada a l'Assumpció de la Verge que fou inaugurada 
amb l'assistència de la Reina Dña. Victòria segons s'in
dica en una làpida, allí col·locada que diu: 

«La reina Dña. M.' Victoria , en 29 de octubre del 
mismo año inauguró solemnemente esta capilla, erigida 
por la Junta del Centenario , 1908». 

En aquesta capella d'alabastre , trobem dos monu
ments laterals; a la dreta hi són inscrits amb lletres d'or 
i damunt pedra negra , els noms de les dones heròiques 
que es van distingir en la defensa de Saragossa; a l'es
querra hi ha tres nínxols que guarden les despulles de 
Casta Alvarez, Manuela Sancho i AGUSTINA SARA
GOSSA des del dia 15-6-1909 quan van ésser trasllada
des a l'esmentat mausoleu. L'acte fou presidit per 
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S.M. el Rei D. Alfons XIII. 
Hi ha una làpida que diu: 
«AQUI YACEN LOS RESTOS MORTALES DE AGUSTINA 

Zt\RAGOZA, CASTA ALVAREZ Y MANUELA SANCHO. 
()I2SCANSEN EN PAZ LAS HEROINAS DEFENSORAS DE 
ZARAGOZA. ESTE MONUMENTO LES DEDICA Y CONS A
(; 1 A LA JUNTA DEL CENTENARIO DE LOS SITIOS. 1808-
IH00.» 

E n aquest Segon Centenari del naixement de l'ano
menada AGUSTINA D'ARAGÓ el poble de FULLEDA 
vol retre el seu homenatge a aquesta heroïna, que , en
c¡¡ ra que nascuda biològicament a . Barcelona, la ' seva 
pe rsonalitat, el seu valor i heroisme com a virtuts 
d 'aquesta personalitat es va formar al llarg de molts 
anys d'història en aquest poble on nasqueren biològica
me nt i visqueren tots els seus avantpassats. El monu
l1lent que aquest any s'aixecarà a FULLEDA vol recor
dar a les futures generacions l'origen remot d 'aquesta 
he roïna nacional. 

711 

3.1. Arbres geneològics de la família Saragossa 

ARBRE GENEALÒGIC DELS AVANTPASSATS D'AGUSTINA SARAGOSSA 

PAU SARAGOSSA + MARIAGNA 
I 

22 de gener de 1584 
JAUME SARAGOSSA + MARIA ANNA PELEGRJ (Tarrés) 

I 
I J ' JAUME SARAGOSSA I PELEGR + ANGELA COPONS 

any 1615 

I 
4 d'abril de 1630 

JOSEP SARAGOSSA I COPONS + ISABEL NOGÉS (l'Espluga Calba) 
17 de març de 1658 

I 
21 de juliol de 1677 

SILVESTRE SARAGOSSA I NOGÉS + TERESA PONS (Llorenç) 

I 
PERE JOAN SARAGOSSA I PONS + MARIA SABASTIDA (Cubells) 

agost del 1708 4 d'abril de 1734 

I 
I 
10 d'octubre de 1747 

PERE J. SARAGOSSA I SABASTIDA + RAMONA DOMÈNECH GASULL 
8 d'agost de 1772 

I 
1786 

AGUSTINA SARAGOSSA I DOMÈNECH 

Els actuals descendents de la família Saragossa ho són 
d 'un fill de Silvestre Saragossa i Nogués i Teresa Pons , 
(Silvestre), germà de Pere Joan Saragossa i Pons , avi 
d 'Agustina Saragossa. 
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ARBRE GENEALÒGIC DELS DESCENDENTS AcruALS 
DE LA FAMÍLIA SARAGOSSA 

26 de setembre de 1706 
SILVESTRE SARAGOSSA I PONS + MARIA ÀNGELA SANAHUJA (Tarrés) 

1 

Nascut a Tarrés 
SILVESTRE SARAGOSSA I SANAHUJA + MARIA FARRÉ (Rocafort) 

any 1777 
1 

22 de setembre de 1782 
JOSEP SARAGOSSA I FARRÉ + MARIA GILlI ELIES 

12 d'agost de 1818 
,-___ 1 

1 
20 d'agost de 1819 

ISIDRE SARAGOSSA I GILI + ROSA QUARALTO I SABATÉ 
(vídua de Miquel ValJverdú de Senan) 

16 de setembre de 1844 
1 

2 de novembre de 1845 
ISIDRE SARAGOSSA I QUERALTO + MARIA ROMEU PUJOL 

21 de setembre de 1867 

1 

21 de desembre de 1873 
JOSEP ISIDRE SARAGOSSA I ROMEU + PAULA ROMEU 

2 de juliol de 1896 

I 
SARAGOSSA I ROMEU 

1 1 

1 

10 de juny de 1897 
ISIDRE 

15 de setembre de 1. 900 
JOSEP 

1 
2 de setembre de 1904 23 de gener de 1909 

ROSA + Josep Saragossa i Queraltó CARME 

I I 
CARME SARAGOSSA I SALA ROSA SARAGOSSA I SARAGOSSA 

ISIDRE PASCUAL SARAGOSSA MONTSERRAT PASQUAL SARAGOSSA 
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Document 1 

JUNY 1182 

Ramon de Baixadors, es dóna a Poblet amb tots els 
béns que expressa a FULGEDA i els seus termes. (Tra
ducció del llatí) . 

«Vull manifestar a tots que jo Ramon de Boixadors, amb 
plenes facultats mentals, vinc al Monestir de Poblet per a 
romandre perpètuament i em dono en vida i mort a Déu i 
al Monestir de Poblet i al venerable Esteve , Abat de Po
blet i a tota la comunitat del monestir present i futura 
que allí serveixin Déu i amb aquest escrit , i en benefici 
de la meva ànima i remissió de tots els meus pecats i de 
tots els dels meus parents i familiars, us dono , per a que 
feu tot el que a bé tingueu i volgueu a FOLGEDA i el 
seu terme. Us dono tot el meu domini amb horts i bos
cos, tot el que tinc i puc tenir, tot el que és erm i poblat i 
conreat que jo, Ramon de Boixadors amb l'ajut dels 
meus soldats vaig construir. 

També us dono a FOLGEDA , un home que s'anome
na Bernard de Sadaon i d'Agramontel amb totes les se
ves terres i honors i amb totes les coses que té i pot tenir , 
per a que us faci els mateixos serveis que a mi feia i calia 
fer-me. l així us dono tot a vosaltres germans de Poblet i 
als vostres successors, jo Ramon de Boixadors, per a que 
tingueu i posseiu com lliure alou i feu tot segons la vostra 
voluntat sense que cap home o bé dona es pugui oposar 
ara O mai. Us dono també i us concedeixo el dret d'entra
da i sortida per tot el terme de FOLGEDA amb tots els 
pasturatges , herbes i aigües per als vostres ramats i els 
del vostre home que tingueu i treballeu lliurement sense 
vincle de cap mena a cap home o dona. Faig això el mes 
de Juny de 1182, any del Senyor. Signat pel donador R. 
Boixadors que signa i demana als testimonis que signen 
amb ell. Signat pel fill de R. Boixadors. Signat per la ger-

77 



mana de R. Baixadors Guillerma . Signat per Berengari 
de Baixadors . Signat per Bernard de Sales. Signat per 
Bernard de Foleda. Signar per Ponç de Foleda. Això es 
va escriure per manament i ordre de Berengari, que va 
signar e l d ia i l'any abans esmentats. » 

Document 2 

1/ 90, SETEMBRE 24 

Ermengol i la seva muller Catalana donen a Poblet per 
15 sous barcelonins, tot el que tenen en la roureda que 
els havia donat Ramon de Boixadors a FULLEDA 
(Traducció del llatí) 

7X 

«Fa ig saber a tots e ls que vulguin que jo Ermengol i la 
meva mu ller, per la nostra voluntat i de tots els nostres 
successo rs , gratuïtament i de bona gana, donem a Déu el 
Nostre Senyor i a Santa Maria de Poblet i a vos ve nera
ble Aba t Pere de Poblet i a tots els germans que hi són i 
seran presents tot quant tenim i podem tenir a la ro ureda 
que el nostre senyor Ramon de Baixadors ens havia do
nat situada al terme de FULEDA. Us donem l'esmenta
da roureda en tota la seva extensió i a tots els abans ano
menats us l'entreguem per a que la tingueu perpètua
ment. És cert que a canvi nosaltres rebem de vos 15 sous 
barcelonins. Aquest acte és fet el dia 24 de setembre de 
l'any de l'E ncarnació del Senyor 1190. Signen Ermengol i 
la seva muller Catalana. Signa Pere de Navela. Signa 
Joan de Bonom. Signa Pere , el meu germ à. Signa Pere 
de Fuleda. Signa A rnald de Tapioles. A rn ald , escri và , va 
escriure aquesta carta l'any i dia aba ns esmentats». 

Document 3 

1279, NOVEMBRE 19 

Establiment d'una dominicatura al terme del Castell de 
FULLEDA, feta per Fra Ferrer, infermer de Poblet, 
amb el permís de l'Abat Bernat de Cervera i la comuni
tat, a dinou conreadors i llurs successors. La donació es 
fa en plenitud de possessió, explotació i empenyorament 
llevat del tanteig dominical i un cens anual per cada lot 
en els que es dividiria l' heretat. (Traducció del llatí). 

«Que se sàpiga que jo germà Ferrarius infermer dels po
bres i malalts del Monestir de Poblet , amb el consell i 
aprovació i per voluntat del senyor i venerable Abat Ber
nat i de tota la comunitat de l'esmentat Monestir , dono 
estatge i concedeixo a tots vosaltres Pere de Zaveyla, 
Bernat Piquer , Simó Zabater, A. de Laura , A. Amexer , 
Berenguer de Ratera , Jacob de Lauro , Guillem Palau , 
Raimon de Segarra , A. de Boller , Pere de Segarra , A. 
de Segarra, A. Seguí , Bernat de Laura , Bartolí de Lau
ra, A . Berart, Guillem de Segarra , Mazot d'en Castelo , i 
Saurete, muller de Pere Mauri , difunt, i a les vostres mu
llers i successors el domini que té i pot tenir la infermeri a 
dels pobres de l'esmentat monestir a l terme del Castell 
de FULLETA. Aquestes terres que us donem limiten per 
una banda amb el domini que té A. Torner en nom del 
Monestir de Poblet; per altra banda limita amb terres 
que conreen Rayadell o i Pere Bernat i Guillem de Caste
llione; limiten també amb Pere Bern at i la cova d 'en 
Messeguer , i en quart lloc amb Berenguer Bariol i amb la 
plana de Segarra i amb els clapers de Dolça , filla de Pere 
Textoris i amb Bernat Fuster i Domènec de Segarra. Tot 
allò que és inclòs i assenyalat d intre aquests límits, tot us 
ho dono a vosaltres i a tots els vostres successors com 
abans hem dit , amb els drets d'entrada i de sortida i amb 
tots els altres drets i pertinences i amb totes les millores 
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que puguéssiu fer per la vostra utilitat i profit i comoditat 
vostra i dels vostres successors, amb el dret per a tenir , 
posseir , explotar , millorar, vendre , empenyorar tot se
gons millor entengueu vosaltres i els vostres. De la matei
xa manera us dono i autoritzo l'estatge en aquestes terres 
amb la condició de que feu d 'aquest domini vint sorts 
(parts) i de cada part ens doneu a mi i els meus succes
sors en el mateix càrrec d' infermer cinc sous barcelonins 
cada any , diners que caldrà pagar en moneda corrent en 
la festivitat de Sant Miquel. Per altra banda esteu lliures 
de tota mena de servei per aquesta donació de domini , el 
qual teniu lliure i franc de tot delme. Si volguéssiu ven
dre o bé empenyar aquestes terres en llur totalitat o en 
part , caldrà ens ho comuniqueu a mi o als meus succes
sors deu dies abans per a poder retenir-ho nosaltres amb 
el mateix dret que un altre , dins l'esmentat termini. No 
podeu tenir cap altre senyor sinó l'infermer dels pobres i 
el monestir de Poblet. Jo i també els meus successors a 
l'ofici d'infermer us donem a vosaltres i a tots els vostres 
la possessió d'aquest domini per a tenir-lo i explotar-lo 
en pau i sense cap impediment i us prometem a vosaltres 
i a tots els vostres ésser fidels a tot allò que us hem pro
mès i també a defensar-vos perpètuament. El que es fa a 
dinou de novembre de l'any del Senyor 1279. Signa el 
germà Bernat , Abat de Poblet. Signa el germà Ferrer in
fermer dels pobres. Signa Berengari de Laura. Signa 
Guillem de Ratera . Signa Joan de Manso, testimonis tots 
d'aquest acte. Jo germà Bartolomé Romeu, notari de Po
blet vaig escriure aquesta carta i vaig signar.» 

Document 4 

('() NCÒRDIA ENTRE POBLET I FULLEDA. 
.fUNY DE 1347 

Oi versos acords referents al transport de la verema i als 
(¡¡,f,nes i tributs en gra, safrà, lli i cànem que havien de 

Hil 

pagar els pagesos de Fulleda al Monestir de Poblet. En 
realitat es tracta d'un resum fet en el segle XVII. 

En aquest document s'observa que la vinya ja gaudia 
d'una certa importància i els mètodes de reco¡'¡ecció i de 
producció del vi no devien diferir gaire dels utilitzats fins 
no fa pas massa anys, quan gairebé totes les cases de la 
vila posseïen un celler amb el seu cup o cupet, on feIen 
el vi per al consum anyal. Veremaven amb tisores i fal
çons o falçonets, dipositant els raïms en cistells i coves 
que una vegada plens abocaven en portadores situades 
al mig del bancal. Quan les portadores eren plenes a ca
ramull s'hi posava unes tapes d'espart bombades amb 
forma de càpsula, lligades amb vencills ben subjectes per 
les cornaleres, per tal d'evitar que amb el tripijoc dels 
animals no caigués la càrrega. Cada mula traginava 
dues portadores a llom fins al cup, on la verema era tre
pitjada amb els peus, és a dir, piada. 

Existien, també, cellers d'una certa envergadura que 
compraven l'excedent de la verema. 

En quant al safrà, avui en dia encara creix de forma 
silvestre en algunes marjades del terme, però el seu cul
tiu s'ha perdut totalment. Antigament en la confluència 
dels carrers del Forn i Raval se celebrava el mercat del 
safrà i hi ha qui diu que també hi tenia lloc compra-ven
da de bestiar, el qual es guardava als estables de cal 
Margendom i de cal Pons. 

«Concord ia y avinensa entre lo Abat y convent del Mo
nastir de Poblet de U na part y los sindichs y singulars ho
mens del lloc de Fulleda de part altra en lo modo se
güent: So es que dits sindichs, singulars homens y univer
sitat de dit lloc de Fulleda y sucsessors llurs fosen obli gats 
de aquí devant perpetuament portar de les viñas que te
nian o tindrien en lo terme de dit 1I0ch de Fulleda a los 
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propis gastos y despesas y sens gasto ni despesa alguna de 
dit Monestir y sucsessor en aquell y als animals propis de 
dits homens de Fulleda, tota la verema a dit Monastir 
pertanyent ( ... ) en reco:'1pensa ( ... ) donaren y concedi
ren ( ... ) vuit mitj eres entre ordi i sivada y 26 sous 5 di
ners que estaven obligats a pagar cada Any per 16 pare
llades o pernades a las quals tot lo terme de dit 1I0ch fore 
donat antiguament als pobladors de dit 1I0ch, es asaber 
per cada pernada una quartera de sivada y 1 sou 8 diners. 

( ... ) De aquí al devant si en algun temps plantavent se
fra en qualsevol s terras o posessions de dit terme ara sien 
dites terres de ters o de quart , o de quintal , sisena , o dos 
desimas no fossen obligats pagar de dit sefra si no la dese
na part tant so lament en flor en la pla sa de dit 1I0ch y lo 
matex consediren dits Abat y Convent del canem y lli .» 

Document S 

17-AGOST-1770. CONTRACTE PER A LA CONS
TRUCCl6 DE LA FONT DEL POBLE, VELLA O 
DEL COMÚ. 

El contracte per a la construcció de l'antiga font del po
ble fou adjudicat el 1770 al paleta de Vimbodí Jeroni 
Barrulles, que s'ho adjudicà després de pública subhasta 
a la baixa per 114 lliures catalanes. L 'obra l'encarregà el 
comú o Ajuntam ent de Fulleda format per: Josep Prats, 
Batlle; Raimon Domènech i Josep Rosell, regidors i 
Francesc Elias, síndic, i tenia com a principals condi
cions les que us transcrivim literalment a continuació. 
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«Sapia lo impressari que deura fer la referida font a la 
part de sol hi xent al costat de dita font en la forma que 
demostre la planta y que dega prendre la aigua a la alsa
da que se puga o a la alsada que determinaran los sen-

yors Regidors y degue fer dos pamps de sola sens lo gruix 
del en llosat y tota la cara de dins fins la alsada del sobrei
xidor dega ser de pedra picada y lo enllosat de la sola -
Sapia lo impressari, sera de sa obligació de fer tot lo 
frontis exterior tant cantonades com pilastras de arch de 
pedra picada com y tambe la motllura que demostra la 
Planta y Font y creu com y també dos pedrisos o asenta
deras un per cada costat de pedra picada - Sapia lo im
pressari que deu ra posar les tres piques al puesto que li 
diran los senyors Regidors per la abeurada y que y dega 
fer una canal de pedra picada que la aigua de sobreixidor 
y canelles vaigi en dites piques y en cas sen toques de fer 
mes de coranta pamps lo comu li pagara lo demes y las 
deura asentarlas ab argamasa tot lo que convinga - Sapia 
lo impressari sera de la obligació de fer tot lo rentador de 
pedra picada de la forma que esta en la planta advertint 
que de tres en tres pams tinguen de venir las pedra s a ni
vell de tres pamps de ample per posar la roba, y la sola 
tinga de tenir dos pam ps y mig de doble sens contar lo 
gruix de las llosas, que tenen de ser de pedra picada y las 
pedras de rentar y posar la roba an de ser ta llades y lo 
después punteijada - Sapia la impressari que lo comu li 
dara tota la cals, arena, pedra tant picada com la comuna 
al preu de la obra y 10 impressari sa de fer la argamasa -
Sapia lo impressari que 10 comu li buidara tot lo pues to 
necesari per fer dites obres - Sapia lo impressari sera de 
sa obligació de fer sis escales per baixar a las canell as de 
la font de pedra picada de ampla de dos pamps y un de 
alt y la llargaria del porxo - Sapia lo impressari que lo 
preu se lliurara se li pagara en tres iguals pagos; la prime
ra al cap de vuit dias que comensaní la obra , la segona a 
mitj a obra y la tercera acabada y visurada ; y lo comu se 
queda la facultat de fe rla visurar tant mentras se fa ra com 
despues de ser feta pagan y alegint un per part de la vila 
y lo impressari un altre , y en cas de trobarse la obra bona 
lo comu pagara tots los gastos y si se troba fa ltas, lo im
pressari pagara - Sapia lo impressari que deurà comensar 
a treballar los primers de setembre del present any mil 
setcents setanta y la sobradita font tingue de ser acabada 
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per tot lo mes el octubre de dit any y lo restant dit abeu
radó y rentadó ab los aconductos deura ser aca bat per lo 
dia de Sant Joan de Juny, mil setsents setanta hu - Sapia 
lo impressari sera de sa obligació de treballar totas las re
feridas ob ras a practica y us de bon official. 

Document 6 

17 DE MAIG DE 1772 CAPÍTOLS MATRIMO-
NIALS DELS PARES D'AGUSTINA D'ARAGÒ 

H4 

«Dia disset del mes de maig any de la nativitat del Señor 
de mi l setcents setanta y dos. E n la vila de Montblanch 
A rcheb isbat de Tarragona . 

E n nom de nostre Senyor Deu Jesu-Christ y de la Glo
riosa , e , humil Verge Maria Mare sua, y Señora nostra 
sia amen. 

Tractat es mi tjansant la Divina gracia del Esperit Sant 
concordar que matrimoni sia fet, per y entre Pere Joan 
Zaragoza fadri pages del poble de Fulleda Archebisbat 
Tarragona; fill legitim y natural de altre Pere Joan Zara
goza pages difunt y de Maria Zaragoza y Sabastida de 
aquell muller vivint de dit Poble una; Ab la hosnesta 
Raymunda Domenech donzella , filla legitima, y natural 
de O nofre Domenech pages , y de Maria Domenech y 
Gassull de aquell muller vivint de dit Poble de Fulleda de 
part altra . De y per raho del qual matrimoni se han fets y 
concordats los capitols, pactes y avinences seguents: 

Primerament la dita Maria Zaragoza y Sabastida ( ... ) 
concedeix al son fi ll present , y avall acceptant la quanti
tat de vint y si nch lIiuras moneda Barcelonesa, paga de ras 
lo de Sant A ntoni de gener del any propvinent de mil set
cents setanta y tres . 

rtem ab altre capitol los dit Onofre Domenech y Maria 
Domenech y Gassull Pares de la dita Raymunda Dome
nech donzella ( ... ) concedeixen a la dita filla present y 

avall acceptant la quantitat de quaranta lIiuras Barcelo
nesas pagadoras despues de seguida la mort de ells dits 
donadors. 

ltem tota aquella pessa de terra campa ab alguns oli
vers, situada al terme del dit poble de Fulleda , a la Parti
da del Pla del Arbós detinguda de mitg jo rnal poc mes o 
menos - ltem las robas següents: Primo unas fa ldillas, ga
vardina y capuxa de excot negre de plom ample nou. 
ltem dos lIansols , un de lIí y altre de estopa nous. ltem 
dos tovallons. !tem la roba de son fadr inatge. ltem una 
caixa de pi ab pany y clau. 

Document 7 

1883. -
DADES DE TIPUS ECONÒMICa-ESTADÍSTIC 

Ref erències a la vida de Fulleda en les darreries del segle 
XIX tretes del «Diccionario Geogrdfica, estadística ... de 
España y posesiones» T. IV 

Dóna notícies encara de l'existència del forn de vidre 
que pocs anys més tard passaria a Vimbodí. Al forn s'hi 
fabricaven diversos estris: ampolles, setrills, embuts, ga
rrafes, figuetes i especialment porrons, que devien gau
dir de molta fama ja que encara diu el refrany: «Roca
fort per al safrà, Vallfogona pels codonys i per bons po
rrons Fulleda». Els vidriers fonien a l'hivern, i a l'estiu, 
cap al maig sortien a vendre llur producció -sobretot po
rrons de segador, de forma especial- amb els seus ru
quets, escampant la mercaderia per les terres cerealísti
ques de l'a Segarra. 

El color del vidre acostumava a ser d'un verd fort i el 
material posseïa una gran duresa. Quan se celebraven 
grans festes, alguns dels treballadors del forn anaven en 
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/Jrocessó a l'església portant les seves eines de treball, 
formant curioses bombolles que deixaven esclatar a l'in
l ' l'ior del temple, produint un bonic espectacle de llum i 
de color. 

A finals del segle XIX existien en el nostre poble tres 
mjês i quatre tavernes on ben segurament s'hi consumia 
"anis i l'aiguardent local que es diu que es feia a cal 
Pastor del Toni, lloc que encara és conegut pels més 
vells com la fassina. També hi havia tres molins d'oli de 
lIIèlode antic: rodes de molí a tracció animal que aixafa
ven les olives i una premsa primitiva que utilitzava com 
fi contrapès la «lliura», que era una pedra molt grossa, 
flrrodonida i travessada per un ferro gruixut que li servia 
de nansa. L 'oli d'inferior qualitat es feia servir per a 
sabó i la morca (solatge de l'oli) es llençava. 

«Localidad con Ayuntamiento a la que se hallan agrega
dos 16 edificios, vivien das y albergue. Cuenta con 429 ha
bitantes y 174 ed ificios de los que 24 estan habitados tem
poralmente y 29 inhabitados. 

Pertenece a la diócesis de Tarragona , arciprestazgo de 
Sant Martí de Maldà. Curato de categoría de entrada. 

Presupuesto municipal 1882-83 : 3.226 
Hay un local propiedad del municipio que sirve de al

bergue. Dos escuelas elementales una para cada sexo a la 
que asisten , por término medio, unos 30 niños y 35 niñas. 

Hay una fabrica de vidrio , muy antigua puesto que se 
cree que funcionaba ya en el 1526, la cual entretiene de 
40 a 50 personas. 

28 casas , celebra la fiesta mayor el 14 de setiembre. 
Dentro del término hay una fuente de aguas sulfurosas 
que se utiliza para la curación de algunas enfermedades. 

Cereal es, legumbres, hortalizas , vino y aceite , se man
tiene ganado y hay alguna caza menof. » 

Document 8 

1 D'ABRIL DE 1911.- REGLAMENT DE LA 
"SOCIEDAD RECOLECTORA DE FRUTOS 
FULLEDENSE». 

En aquest temps i en altres anteriors el pressupost muni
cipal es cobria per repartiment entre totes les cases del 
poble. En l'època de la sega, la gent utilitzava la falç, 
que duia a la mà dreta, mentre a l'esquerra portava l'es
clopet amb els tres dits posats dins per protegir-se, i ana
ven formant gavelles per després fer vigatanes 1 garbes, 
de transport més pràctic. 

Quan s'acabava de segar s'amuntegaven les garbes i 
vigatanes al mateix camp formant garberes; i abans de 
treure-les passaven uns empleats nomenats per l'ajunta
ment que després de comptar les garbes en marcaven un 
tant, amb pintura blava, indicant que pertanyien al dret 
de la vila. Aquestes garbes eren conduïdes a l'Era del 
Dret on es batien i el gra obtingut era venut per tal de 
satisfer els diferents consums o impostos. 

Els encarregats de realitzar la feina de batre a l'Era 
del Dret s'obtenien mitjançant subhasta. També pagant 
un tant era possible usar l'era pels pagesos que no en te
men. 

«A l'objecte de poder satisfer amb la deguda regularitat 
les càrregues municipals i evitar exaccions forçoses per la 
via executiva es reconstitueix aquesta societat, el règim 
de la qual es trobarà a les bases següents: 

1. ' .- Dels socis que la composin es nomenarà una Junta 
Directiva per mitj à de sufragi , renovant-se per meitats 
tots els anys abans de començar la recol·lecció dels ce
reals, podent ser reelegits els vocals als que correspongui 
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cessar , i es composarà de President , cinc vocals, un Dipo
sitari i un Interventor o Secretari Comptador, que seran 
e legits el primer i el 7' i 8' d'entre els individus de la re
ferida Junta Directiva i obtinguin del seu si majori a de 
vots. 

Obligacions i drets dels socis 
3. ' .- Tots els socis tenen el deure imprescindible de 

contribuir amb el 6% del que recol·lectin en les terres 
que conre in tant si són de propietat com en arrendament 
o parceria, i siguin dins del terme municipal, com també 
la part que els correspongui dels fruits recollits o benefi
cis obtinguts en terrenys situats en els termes limítrofes i 
que no traspassi n els límits de la població veïna correspo
nent. 

S'exceptua la part de l'amo arrendatari o parcer que 
per residir en aq uest terme contribuexi directament a 
l'erari municipal. 

5. ' .- Cap soci podra vendre olives practicant la mesura 
amb un mesurador diferent al que la Societat designi així 
com tampoc mesurar o pesar cap classe de fru it dedicat a 
la venda si aquest el té nomenat a l'efecte , ni podrà ex
treure' ls de les finques sense abans donar coneixement al 
president de la quantitat i qualitat dels fru its que preten
guin extreure, fi ns haver-se publicat l'autorització general 
de reco l·lector. 

6.'. - Als contraventors de les anteriors bases se' ls im
posarà una mu lta de dues a deu pessetes segons la magni
tud de la fa lta , per cadascuna de les infracc ions comeses. 

8. ".- Per a l'exacció forçosa de les multes i quotes im
pagades en el seu degut temps s'autoritza al Sr. Presi
dent , que en nom de la Junta Directiva pugui acudir als 
Tribunals ordinaris en demanda de l'import que es deu 
més les despeses i perjudicis ocasionats ... » 

Document 9 

1914.- PLEC DE CONDICIONS PER 
L'ARRENDAMENT DEL FORN DEL PA 

El forn de pa comunal es troba situat en els baixos de ca 
la Vila i actualment està cedit a l'Associació Cultural Re
creativa el Forn, un grup de joves, per tal de que l'acon
dicionin com a local de reunió i esbarjo. 

A l forn tothom hi anava amb la farina ja pastada i 
una vegada allí, amb l'ajut generalment de la dona del 
forner es feien les diferents peces de pa: pa de pagès, ro
nyons, trenes, creus, morades i altres, segons el gust del 
qui pastava. 

La subhasta es realitzava de la següent manera: es fi 
xava una quantitat mínima i l'agutzil obria la sessió can
tant amb veu ben alta: «Quí en dóna més de l'arrenda
ment del forn, complint les condicions i pactes que canta 
la taba», i així anava repetint fins que quedava adjudicat 
al millor licitador. La taba era el plec de condicions, les 
més importants de les quals reproduïm a continuació: 

«1".- L'arrendament del Forn de coure pa d'aquesta loca
litat només comprendrà dues parts , dividides per setma
nes 1, quedant a disposició de l'Ajuntame nt tots els diu
menges per casos de necessitat imprevista en els quals 
calgués fer alguna reparació urgent o fos necessari utilit
zar-lo en casos de força major. 
2' .- L'arrendament s'efectuarà en ambdues parts per pu
ges, adjudicant-se al millor licitador, les postures del 
qual, no siguin menors d 'una pesseta. 
3' .- L'arrendatari de qualsevol de les parts estarà obligat 
a avisar amb l'anticipació oportuna per pastar i treure la 
pasta en les condicions adeqüades, per tal de que el pa si
gui bo, essent responsable del dany que sofrís, si per ne
gligència o oblit es fes malbé en part O totalment la pasta. 
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4".- L'arrendatari està obligat a encendre el foc sempre 
que li ho demanin una o dues dones encara que només 
tinguin una quantitat mínima de tres quartans 2, i posar 
a l forn la llenya corresponent per que no perjudiqui nin
gú per no tenir prou foc al forn. 
5". - L'arrendatari percebrà de tots els veïns que vagin a 
pastar a dit forn el que és costum a la localitat, o sigui , de 
cada quaranta pans un, sense poder exigir cap pagament 
en metàl·lic. 
10". - L'a rrendatari no podrà proveir de llenya en els bos
cos comunals per abastir el forn, sense haver rebut e l 
permís de l'Ajuntament i en el seu nom de l'Alcalde, el 
qual disposarà de la forma en què s'ha d'efectuar, amb la 
fina litat de que la provisió es faci amb la deguda regulari
tat a fi i efecte de no causar cap danyen els referits bo s-
cos. 

Fulleda , 24 de desembre de 1914 

(1).- En alguns anys les dues parts comprenien l'una, di lluns, dimarts i 
dimecres i l'altra dijous, divendres i dissabte . En canvi altres documents 
només parlen d'un arrendatari per tot l'any. 

(2).- Aquesta xifra varia al llarg de l temps: 25 quilos de farina (1911), 
1,5 roves (1916) i 10,5 qu ilos (1926). 

Document 10 

15 D'ABRIL DE 1931. - PROCLAMACI6 DE LA 
I?EPÚBLICA CATALANA A FULLEDA 
(llibre d'actes de l'Ajuntament, t. VII) 

1)0 

Fulleda a quinze d'abril de l'any mil noucents trenta i u . 
Compareixen davant del senyor Secretari accidental 

En A .M.L., E n I.Z.R. , En J. G .B., En R.C.P. , i En 
J .M.S. , constituïts en Comitè Republicà Revolucionari 
local sota la direcció del President de la República Cata
lana en Francesc Macià i Llusà a l'objecte de possessio-

nar-se de l'Alcaldia i dependències municipals i posses
sionats de les mateixes, proclamar la República Catalana 
i tot seguit nomenar provisional Alcalde a J.G.B. i regi
dors també provisionals als assistents. 

De tot el qual s'aixeca la present acta que firmen els 
esmentats senyors de que certifica. 

15 D'ABRIL DE 1931.- PRESA DE POSSESSI6 
DELS REGIDORS ELEGITS EN LES ÚLTIMES 
ELECCIONS MUNICIPALS 
(llibre d'actes de l'Ajuntament t. VII) 

Fulleda a quinze d 'abril de mil nou-cents trenta u , consti
tuït el Comitè Revolucionari Republicà local , e ls qui poc 
abans havien pres posició provisional de l'Alcaldia i de
pendències municipals amb assistència de nous regidors 
elegits pel poble en les últimes e leccions municipals i ma
nifesta nt e ls mateixos la seva ad hesió a la República Ca
talana , acorden donar possessió amb propietat als aludits 
senyors, quedant constituït de la següent forma : 

Alcalde President: En A.P.V. i regidors E n J. G.P. , En 
A.C.G., En L.R.C, En S.P.S. i En A .G.B. 

Després d'haver pres possessió. dels càrrecs abans es
mentats, prometen atendre i complir les normes que dicti 
en pro de la República Catalana. el gran Cabdill, Presi
dent de la mateixa, En Francesc Macià i Llusà. 

De tot el qual s'aixeca la present acta , que firmen tots 
els assistents, que certifica 
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Document 11 

('/\RTELL DE LA "2." CAÇA DEL PORC" 
FESTA MAJOR 1985 

I diumenge, dia 25 
o la una del migdia 

BIBLIOGRAFIA 

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. 
"Historia del Monasterio de Poblet». Jaime Finestres. 
"Cartas de Población y Franquicias». Font y Rius. 
«Cartulario de Poblet». 
«Revista de Archivos y Museos». T. LXJII-1952. Félix del Val. 
«Revi sta HIDALGuíA». 1958. Cobos de Belchite , Barón. 
«Boletín Cultural». 1946. Font Solsona. 
«Revista HIDALGUÍA». 1957. Lanuza Cano , Francisco. 
«Agustina Saragossa Domenech». Coy Cotonat , Agustín. 
«El Noticiero de Zaragoza». Enero 1928. Abizanda Broto. 
«Libro de arboles genealógicos, cronológicos de Fulleda desde 
1524 a 1879» . José Boada. C. P. 
«Llibre d'Actes de l'Ajuntament de Fulleda». 
«Protocols notarials de Fulleda». Arxiu de l'Arquebisbat i Arxiu 
Històric de Tarragona. 
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A GUISA D'EPÍLEG 

L'any 1981 vaig redactar el volum X de la «Gran 
Geografia Comarcal de Catalunya», en quatre parts, 
corresponents a les quatre comarques de la regió de 
Lleida, el Segrià, les Garrigues, la Noguera i el Baix 
Cinca, i, naturalment, em vaig ocupar de Fulleda, amb 
el seu medi geogràfic, produccions i del seu castell me
dieval, atorgat per Ramon Berenguer IV de Barcelona, 
a la casa senyorial dels Boixadors (1150), així com tam
bé, finalment de l'heròica Agustina Saragossa i Domè
nech, batejada a Barcelona (1786) i fïlla de pares 
oriunds de Fulleda, com avui ja és conegut per tothom. 
Tanmateix han estat tostemps celebrats els seus fets du
ran l'anomenada guerra de la Independència. Especial
ment es distingí durant els setges de Saragossa (1808-
1809). 

Apenes fa un any que a TVE (Miramar), vaig tenir 
l'oportunitat de tindre una xerrada televisiva amb l'alcal
de de Fulleda Sr. Santamaria, on una vegada més vaig 
donar la meva opinió sobre aquella heroïna, coneguda 
en la Història general com Agustina d'Aragó. En aques
ta Monografia històrica el lector ha pogut assabentar-se 
de la veritat sobre la gentil dama. 

En escriure la Història de la vila de l'Albi (de pròxi
ma aparició), una població entre les de més renom de 
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1('.1' Garrigues, per la seva famosa baronia, les meves re
(,l' rques toparen amb certs treballs escrits per diversos 
IIl/lors. Però, entre altres, em sorprengué un opuscle 
d'lIutor anònim, per les notícies que aporta d'algunes 
I/ob/es senyores de les nostres comarques, autòctones o 
.fàrasteres, però arrelades a la terra. Es distingiren anta
I/ y pel seu capteniment durant les guerres que el país ha 
IlfIgut de suportar en defensa de la llibertat i la indepen
dència nacional: Algunes, si no combateren, sofriren de 
.t'erm, com ara Margarida de Prades, tan lligada amb la 
jï del Comtat d'Urgell (1410-1413). 

Però, encara foren més de doldre nobles dames com 
/\gnès de Cartellà (1460-1472), Elfa de Perellós, baro
I/ essa titular de l'Albi i el seu marit Hug de Cardona, se
I/yor de Bellpuig, aquest perquè fou executat per Joan II 
d 'A ragó i ella, restà sumida en la misèria (1463-1481) 
.fïns que Ferran el Catòlic la rehabilità, retornant-li els 
héns i la senyoria. . 

En l'opuscle anònim esmentat hom narra la història 
força interessant de la senyora Hipòlita de Aragón i de 
Eibar, de nissaga vasco-aragonesa, dama d'una gran be
llesa i talent, esposa que fou de Ramon d'Erill i Desplà, 
baró de l'Albi també. Hipòlita lluità i conspirà contra 
França, durant la guerra dels Segadors (1640-1650), 
mantenint-se fidel al rei Felip N. 

Ara bé, l'opuscle a més de «doña» Hipòlita i dues sen
yores de la grandesa d'Espanya (la infanta 1sabel Clara 
Eugènia d'Austria, filla de Felip IIi 1sabel de Valois, i 
la religiosa Sor Joana d'Asbague, entre els segles XV1 i 
X VII) esmenta la nostra Agustina Saragossa. 

Agustina apareix, igual que Hipòlita de Aragón, amb 
l' I que hem afegit a l'article amb el seu retrat, bella i es
he/ta, amb l'uniforme militar (creiem que es tracta d'un 
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MI"IIVaf imaginari), i l'autor anònim narra les seves gestes 
flixí: 

llH 

Los dos sitios sufridos en 1808 y 1809 por la heroica 
ciudad de Zaragoza recuerdan en su épica grandeza a los 
Icjanos de Sagunto y Astapa, y, sobre todo, al de Nu
mancia, en donde fracasaron uno tras otro los mas ilus
tres generales de Roma. También frente a la ciudad del 
Pilar tres grandes mariscales de Napoleón, como Moncey 
que los inició, Junot que lo sustituyó , para cumplir la or
ci en olímpica del Emperador: «Td a Zaragoza y tomad 
Zaragoza», lo que no pudo realizar , y Lannes que lo 
reemplazó, en vista de que después de varios meses de 
fe roz asedio y violentísimos ataques no conseguía ot ra 
cosa si no ocupar cada día las ruinas de una casa, que un 
punado de espanoles defendía habitación por habitación, 
causando tremendas pérdidas a los invasores. Como es
cri be la Duquessa de Abrantes en sus célebres Memorias, 
«cada manana comenzaba el asedio de una casa y cada 
noche había que aplazar para el siguiente día su asalto 
definitivo». 

Finalmente, el 20 de febrero de 1809, y en vista de la 
imposibilidad cie resistir una hora mas, ya que de los 
100.000 hab itantes y refugiados que vivían en la ciudad al 
comenzar el sitio habían perecido 54.000, y una tercera 
parte de los edificios se encontraba totalmente destruída , 
y las otras dos acribilladas de balas y ll enas de cadaveres , 
cuyo hedor amenazaba infectar el aire con una terrible 
peste, hubieron de capitular ante los franceses 10.000 in
fantes i 2.000 jinetes, pàlidos , esqueléticos, ensangrenta
dos, agotados por el hambre , el frío y la fatiga. 

Entre aquellos militares cubiertos de gloria, harapos y 
miseria , figuraba una mujer joven, natural de Barcelona, 
llamada Agustina Zaragoza y mas tarde Agustina de 
Aragón, esposa fidelísima y enamorada de un ofici al de 
guarnición en la plaza. Durante una de las jornadas mas 
duras del asedio, Agustina se vió obligada a hacerse car
ga de las piezas de una bateria de artillería emplazada en 

el P?rtillo de San Agustín, cuyos sirvientes y apuntadores 
hab13n perecldo. Con gran valor y serenidad , la joven 
sostuvo el fuego contra las tropas imperiales , mereciendo 
que el general en jege, Palafox, le otorgara pública y so
lemnemente la consideración e insignias de oficial del 
Ejército espanol, por la bravura demostrada en el com
bate. 

En la capitulación suscrita por el Mariscal Lannes, du
que de Montebello , y el presidente de la Junta de la ciu
dad , D . Pedro Maria Ric -éste por imposibilidad física de 
Palafox? gravemente enfermo-, se estableció que to dos 
los ?flcl.ales y solda dos ren didos que prestaran jurament 
de f¡dehdad al Rey José podrian entrar a su servicio en
tendiéndose que quienes no acced ieran a ello serian 'con
ducidos a Francia como prisioneros de guerra. La inmen
sa mayoría de los combatien tes zaragozanos, después de 
deponer sus armas a cien pasos de la puerta del Portillo 
por la que salieran de la ciudad , se negaron a jurar leal
tad al Rey intruso, entregandose inermes al vencedor. 
Entre ellos , naturalmente, figuraba la bisona artillera , 
que se consideró obligada a compartir la dura suerte de 
quienes le concedieron el honor de ostentar sobre los ji
rones de sus desgarradas vestiduras femeninas los sagra
dos emblemas de la jerarquía castrense. 

Aun cuando tradicionalmente fuese Francia el país de 
la galantería , y la patria de Juana de Arco, la joven he
roína no mereció de los soldados imperiales el menor tra
to de consideración . Sin res peto a su sexo, a su valor y a 
la hebre que apenas les permitía sostenerse en pie, fué 
conducida a la prisión bajo la amenaza de ser juzgada no 
como combatiente, si no como francot iradora, lo que su
ponía el fusilamiento. Mas tarde hubo de ser incorporada 
a una columna de prisioneros que , con fuerte custodia , 
había de emprender el viaje a Francia. AIguien , compa
decldo de su patético aspecto, le cedió un caballo , en el 
cual y al amparo de las somb ras de la noche , pudo burlar 
la vlgJ lancla de los guardianes en Puente la Reina. Des
pués de mil peripecias logró llegar a Cadiz con su esposo, 
sJendo acogJda tnunfalmente por españoles e ingleses. 
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Usando de sus derechos de oficial , solicitó de la Junta 
Suprema gaditana el acompañar a su esposo a Tortosa, 
en donde vol vió a combatir con denuedo , a caer prisione
ra y a escapar una vez mas del internamiento en Francia , 
incorporandose -si empre con su marido- a una columna 
móvil que operaba en tierras de Valencia, y por último a 
la División del General Murillo , con la que intervino en 
1813 en la batalla de Vitoria , que significó el final de la 
guerra de la Independencia. 

Devue lto Fernando VII a su trono , recibió en el Pala
cio de Oriente, de Madrid, a la valerosa dama, a la que 
instó a solicitar una pensión o un título de nobleza. Pero 
Agustina, combatiente heroica por amor a su marido y 
por imperativo de la tremenda situación de Zaragoza pri
mero y luego por sentirse obligada a ello por su condi
ción de oficial , renunció con toda sencilJez a cuanto signi
ficara recompensa O premio , considen\ndose bien pagada 
con el alto honor de haber servida a la patria en los mo
mentos mas grandiosos de su epopeya. Y como un so lda
da cualquiera , guardó amorosamente sus condecoracio
nes y recuerdos de guerra , consegrandose a su vida civil , 
que en ella era e l hogar y la familia , que a veces requie
ren para su dirección el mismo heroismo que para pren
der la mecha en una pieza de arti lle ría. Murió oscura
mente, pero su nombre se ha incorporado a la galería de 
gran des mujeres españolas, no solo en los Iibros de los 
historiadores, sino en las coplas que canta el pueblo , que 
muchas veces representan una gloria mas pura y mas au
téntica. 

En acabar el text d'una narració tan interessant, que 
l'!tem reproduït fidelment, hom pot veure com la poste
rilllt i a una centúria de distància, sabé donar caràcter 
d'epopèia a uns fets preconitzats per una dona jove, eixi
dll del poble, senzillament i a la callada, sense cercar ho
l/ors que, a desgrat de tot, rebé amb excreix. 

L'anònim narrador, sabé copsar la personalitat de 

I (l() 

l'heròica patriota. Agustina Saragossa i Domènech, sabé 
respondre al crit del deure i de la terra pròpia. Catalana 
d'origen i aragonesa pel record heroic, serà glorificada 
perquè la seva causa era justa i comú entre els pobles 
que durant llargues centúries saberen unir llurs destins. 

He volgut oferir aquest escrit, fins ara desconegut, per 
la seva concepció en uns anys, a cavall del vuit-cents i el 
nou-cents, per quan encara brillava en la literatura his
pànica, les darreres llambregades del romanticisme, lla
vors encara no esmortuït. 

L 'opuscle fou redactat en un ambient de fervor aristo
cràtic, però sense mancar-hi l'ànima popular. L 'autor 
no amaga el seu fervor devers una Agustina, que sabé 
rebutjar el títol de noblesa, que després de l'expulsió de 
l'invasor, li oferí Ferran VII. 

Esperem que la investigació històrica, no ha de parar 
en les recerques de figures eixides del poble, com la de la 
nostra protagonista, per a exemple de generacions futu
res. 

Josep Lladonosa 

(Cronista Oficial de la ciutat de Lleida) 
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AQUEST LLIBRE 
S'HA ACABAT D'ESTAMPAR 

ALS TALLERS DE LA IMPREMTA 
REQUESENS DE MONTBLANC 

CONCA DE BARBERÀ 
EL DIA 4 DEL MES DE 

MARÇ DE 
1986 
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AJUNT AMENT IJE FULLEDA 
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