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Quan l’arqueòleg, i sobretot amic, Joan Ramon Gonzàlez, coordinador
d’aquesta col·lecció al Segrià, em va encarregar fer el volum d’Alcoletge
vaig tenir una alegria molt gran perquè era una manera, des del meu treball
d’historiador i professor de ciències socials, de retornar en part tot allò que
m’havia donat el poble. Fa ja molts anys, gairebé mig centenar, els meus
pares, immigrants d’Extremadura, em van portar aquí buscant uns mitjans
de vida dignes i una nova llar. Des de llavors, Alcoletge ens va acollir com
una família més de poble i ens van fer sentir que aquesta terra era també la
nostra. Recordo amb nostàlgia la infantesa, quan el poble era més petit, les
noves escoles, les llargues estones jugant amb el grup d’amics pels carrers
sense asfaltar, pels tossals plens de trinxeres de la Guerra Civil, els primers
partits de futbol al camp d’esports, les excursions al riu el dia de la Mona, la

Introducció

Gira-sol gegant propietat
de José Céspedes, a la

partida de Roquetes
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festa major... Al llarg dels anys he vist créixer la població, arribar gent nova,
amics que han vingut i que ens han deixat, tot això aprenent una llengua i
una cultura d’acolliment com és la catalana. No tinc, doncs, més que parau-
les d’agraïment al poble d’Alcoletge, al qual considero com el meu poble.

El projecte de llibre que ara surt al carrer és una obra divulgativa pensa-
da per a tot tipus de lectors, però sense oblidar mai el rigor científic de
qualsevol publicació feta amb materials d’investigacions com els textos his-
tòrics, les restes arqueològiques, els testimonis orals de la gent, etc. L’histo-
riador ha de ser un científic i els seus treballs han d’estar guiats per aquest
rigor propi de la ciència. El material necessari per escriure les pàgines de
llibre ha consistit en la documentació consultada a l’Arxiu Municipal d’Al-
coletge, l’Arxiu de la Catedral de Lleida, l’Arxiu Municipal de Lleida, l’Ar-
xiu de la Corona d’Aragó, notícies del diari La Mañana, l’estudi de restes
arqueològiques i arquitectòniques que encara resten al poble, la prospecció
i observació del terme de la població i les llargues i entretingudes converses
amb gent del poble que m’han aportat nombroses notícies del segle XX
sobre molts i interessants aspectes de la vida a Alcoletge.

He d’agrair l’excel·lent col·laboració de l’Ajuntament, des de la seva
alcaldessa i els regidors fins al personal que hi treballa. Igualment he d’agrair
a tota la gent que m’ha facilitat fotografies, dades i explicacions sobre fets,
costums i tradicions del nostre estimat poble, sense les quals aquesta publi-
cació no hagués estat possible. Per últim, també he d’agrair les correccions,
revisions i indicacions fetes pel coordinador Joan Ramon Gonzàlez.

Introducció •
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El municipi d’Alcoletge es troba a la comarca del Segrià. Amb una ex-
tensió total de 16,44 km2, està situat sobre les terrasses del marge esquerre
del riu Segre. Al centre del terme, i com si es tractés d’una línia divisòria del
nord-est al sud-oest, s’aixequen diversos tossals típics d’aquestes contrades
de Ponent: els tossals de la Nora, dels Morts, de les Forques i de l’Agustinet,
els quals arriben, en el seu punt més alt, escassament als 229 metres sobre
el nivell del mar. En un costat, vers el nord-est, queda l’Horta de Lleida; a
l’altre, les planes que duen cap a l’Urgell.

L’escut heràldic és caironat d’or amb castell de sable obert al costat de
dos oms de sable, i per timbre una corona mural de poble.

El terme i les partides

Plànol de la comarca del
Segrià, amb la localització

del municipi d’Alcoletge

Lleida

Alcoletge

Escut d’Alcoletge
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El terme i les partides •

Els seus límits són els termes de Bell-lloc d’Urgell i Lleida, a l’est; Vilanova
de la Barca i Bell-lloc d’Urgell, al nord; el riu Segre i el terme de Lleida a
l’oest; i el mateix terme, al sud.

Les principals partides en què es divideix avui dia el territori municipal
d’Alcoletge són les següents:

Església Vella
Partida que inclou el nucli urbà d’Alcoletge, afronta al nord amb la par-

tida de la Nora; al nord-oest i a l’oest amb el canal de Fecsa, la partida de
les Gaberneres i el terme de Lleida; al sud amb la partida de Miralbó; i a
l’est amb les partides de Campo Santo, la Concòrdia i les Roquetes. Pel
sud-est, tot limitant amb la partida del Camí de Lleida, passa la variant nord
de l’N-II.

La Nora
Afronta amb l’anterior partida a l’oest i el sud; amb el terme de Vilanova

de la Barca al nord, i amb la partida de Campo Santo a l’est. En el seu
interior hi ha la part oest del tossal de la Nora. Pel nord-oest passa el canal
de Fecsa i la carretera C-13, que fa de límit entre aquesta partida i la de les
Gaberneres.

Plànol del terme d’Alcoletge
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Les Gaberneres
Travessada pel nord per la via de ferrocarril Lleida-Pobla de Segur (en

aquest punt s’aixecà l’estació d’Alcoletge), inclou terres regades pel rec Nou.
Afronta al nord amb la partida d’Alous, a l’est amb la partida de la Plana i
a l’oest amb la partida de la Nora i amb el nucli urbà d’Alcoletge. Pel nord-
oest d’aquesta part del terme passa la sèquia de Fontanet, la qual fa de límit
amb les partides d’Alous i la Plana, i de la qual surt l’esmentat rec Nou.

Alous
Petita partida situada al nord-oest del municipi, tota dintre de l’horta,

entre la sèquia de Fontanet i el riu Segre (que fa de límit al nord i nord-oest).
Afronta, a més del riu, amb la partida de la Plana a l’est i la de les Gaberneres
a l’oest. En aquesta partida hi ha la Mitjana, terrenys en bona part comu-
nals al costat del riu amb parcel·les d’arbres fruiters i vegetació natural.

• El terme i les partides

Dos dels tossals
que envolten el

poble: el dels
Morts des de la

C-13 (a la dreta)
i el de la Nora des

de l’est (a sota)
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El terme i les partides •

L’horta vers
la partida

de Vallsegués

La Plana
Agafa en els seus límits gran part de l’horta regada per la sèquia de

Fontanet, sèquia que la travessa en direcció nord-oest-sud-oest, i el rec Nou,
sèquia que li fa de límit amb la partida de les Gaberneres a l’est. A més,
afronta al nord amb el riu Segre i la partida d’Alous, i amb el mateix riu i la
partida de Vallsegués a l’oest. Pel centre de la Plana passa el camí de Granyena
i, perpendicularment, la línia de ferrocarril.

Vallsegués
 Petita partida que, com un esperó, s’introdueix al terme de Lleida. Afronta

al nord amb el riu Segre, a l’oest i al sud amb l’esmentat terme i a l’est amb
la partida de la Plana. La variant nord de l’N-II travessa aquesta partida.

Camí de Lleida
Part del terme situada a l’extrem sud-oest. Afronta al nord amb la parti-

da de l’Església Vella, a l’oest i sud amb el terme de Lleida i a l’est amb la
partida de Miralbó. Pel mig de la partida discorre la variant de l’N-II. Inclou
la urbanització del mateix nom. Al costat del terme de Lleida es troba el lloc
conegut com el pla de Negret.

Miralbó
Des del mateix nucli urbà fins al terme de Lleida i la variant de l’N-II,

s’estén vers el sud la partida anomenada Miralbó. Afronta a l’oest amb les
partides de l’Església Vella i del Camí de Lleida, i li fa de límit el camí de
Miralbó, mentre que a l’est afronta amb la partida de les Roquetes. És tra-
vessada vers el sud pel camí d’Artesa i vers l’est pel camí de Lleida-Bellvís.
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Les Roquetes
En direcció est des de Miralbó, amb la qual també limita al sud, trobem

la partida de les Roquetes. Al sud-est afronta amb els termes de Lleida i
Bell-lloc i al nord amb les partides de Catolles i Concòrdia; el límit en
aquesta banda és el camí de les Comes. És travessada pel camí de les Roquetes
i el camí dels Alamús vers el sud-est i inclou la urbanització del mateix nom.

Catolles
Afronta amb les partides de l’Argelagar i de la Concòrdia al nord, amb

la mateixa Concòrdia a l’oest, amb les Roquetes al sud, i amb el terme de
Bell-lloc a l’est. Està comunicada vers l’est pels camins de Lleida-Bellvís,
de Bell-lloc i del Palau d’Anglesola.

Concòrdia
Àmplia partida que, com hem vist, limita amb l’anterior pel sud i l’est.

Al nord afronta amb la partida de Campo Santo i de l’Argelagar, separades
pel camí de Bellvís i pel camí del Mig, respectivament. A l’oest es troba amb
el nucli urbà d’Alcoletge.

L’Argelagar
Petita partida que està situada al nord de les Catolles i de la Concòrdia.

A l’est limita amb el terme municipal de Bell-lloc i al nord amb la partida de
Campo Santo.

El terme vers les planes d’Urgell, amb les partides de Miralbó i Roquetes.
Al fons, el poble dels Alamús

• El terme i les partides



14

El terme i les partides •

Partida de les
Catolles (al costat)
i partida de la
Concòrdia i
camí de Bell-lloc
(a sota)

Campo Santo
Rep el nom del cementiri construït en aquesta zona el 1917. Està situa-

da al nord de les partides de la Concòrdia i de l’Argelagar, de les quals està
separada pel camí de Bellvís. Afronta al nord amb el terme de Vilanova de la
Barca i a l’oest amb les partides de la Nora (separades pel camí del mateix
nom) i de l’Església Vella. Les urbanitzacions de Campo Santo i la Rosaleda
s’estenen per aquesta partida.

Antigament s’esmentaven quatre partides: Repels i Aspollevins situades
a l’horta; Boberes, entre el camí de Bell-lloc i el de Bellvís; i Mas, a l’extrem
est del terme.
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El relleu i les aigües
Alcoletge es troba a la depressió occidental catalana, zona nord-oriental

de la vall de l’Ebre en contacte amb el Prepirineu. A principis de l’era tercià-
ria les aigües marines inundaven aquestes terres, mentre la serralada que
s’estén entre el continent i la península Ibèrica es començava a aixecar. Amb
el pas del temps, aquest braç de mar es van tancar pels dos extrems i es
convertí en un llac durant les etapes del terciari anomenades oligocè i mio-
cè. Sobre els sediments marins, amb predomini de les margues, es diposita-
ren els sediments continentals des de finals del terciari (arenisques i argiles)
i el quaternari (conglomerats). El sector proper al curs baix del Segre forma
part d’una gran planura d’acumulació per l’acció erosiva del riu, especialment
amb les glaciacions de l’últim període geològic. Així es van anar formant les
terrasses, molt aprofitades per l’agricultura, i els turons, els nostres típics
tossals utilitzats molt sovint per enlairar torres i castells, que segueixen el
curs del més important afluent de l’Ebre. Les altituds en el terme d’Alco-
letge van des dels 229 metres d’aquests tossals fins als aproximadament
150 metres sobre el nivell del mar del riu Segre.

L’únic riu que té el territori d’Alcoletge és l’esmentat Segre, que en reali-
tat li serveix de límit pel nord-oest i per l’oest. En aquestes contrades, l’antic
Sícoris es troba al curs baix de la conca i fa amplis meandres en el seu
decurs vers el sud.

Són ben conegudes les crescudes sobtades i violentes del nostre riu i les
consegüents inundacions. El Segre estaria dintre dels rius de règim nivo-
pluvial, ja que les seves fonts d’aigua són en primer lloc la neu dels Pirineus
i en segon lloc les pluges de la seva vall. Gran part del curs del Segre passa
per una zona àrida d’escasses precipitacions, amb una irregularitat molt
pronunciada; això fa que als mínims de cabdal de l’estiu i de l’hivern els
succeeixen màxims a la primavera (per la fusió de les neus pirinenques) i
amb menys freqüència a la tardor. Si les pluges abundants coincideixen
amb la liquació de la neu, a la primavera, o bé es produeix una situació que
els meteoròlegs anomenen gota freda, el perill d’avingudes sobtades és una
realitat comprovada al llarg dels segles. En aquests casos, el nostre poble
se’n veu afectat a la part més baixa del terme, ja que les terres de l’horta
regades per la sèquia de Fontanet i zones boscoses prop de la ribera queden

El medi físic
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El medi físic •

cobertes per l’aiguat totalment o parcialment. Podem seguir aquests infor-
tunis per les notícies històriques de la veïna ciutat de Lleida. La primera
riuada que cal esmentar és la crescuda de l’any 49 aC que va tenir com a
conseqüència la batalla d’Alcoletge (vegeu apartat d’història). A l’època
medieval tenim les inundacions del 1151, 1325 i 1425. Els anys compresos
entre 1595 i 1617 van ser pròdigs en aiguats, fins al punt de canviar el curs
del riu en alguns llocs; concretament, el 1617 és conegut com “l’any del
diluvi”, perquè el riu va créixer de manera contínua durant cinc dies del mes
de novembre i afectà tots els pobles i hortes a prop del Segre entre Balaguer
i l’Ebre. Les de 1787, 1828 i 1866 són riuades prou remarcables per ser
anotades en les cròniques de la capital del Segrià. Ja de ple en el segle XX,
són destacables la de 1907 i la gran riuada del 8 de novembre del 1982,
prou recordada per tots els pobles situats al costat del Segre, des dels Pirineus
fins a la seva desembocadura. Les escomeses del riu sobre les terres del
terme del poble més proper a les aigües va motivar l’aixecament d’un mur
de terra al lloc conegut com la Mitjana, sobre el qual discorre avui dia un
camí, del qual desconeixem la data de construcció. El 29 d’abril del 1971
es rebia a l’Ajuntament d’Alcoletge un escrit dels germans Jové, als quals el
consistori tenia arrendada l’extracció de graves del riu a la partida d’Alous,
en què demanaven mesures per defensar aquesta part del municipi de les

El riu Segre vist des del mur construït a principis dels anys setanta a la partida
d’Alous
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El poble nevat a principis
dels anys quaranta (fotografia
propietat de Mònica Cortasa)

crescudes de les aigües que sovint provocaven “aluviones y parciales inun-
daciones”. L’alcalde va confirmar aquests perjudicis parlant de l’erosió de
l’esmentada finca. Després dels estudis corresponents, es va acordar, el
30 d’agost del mateix any, la construcció d’un nou mur de terra i pedres
de considerable altura, que limita la partida d’Alous amb el riu pel nord-est.
La riuada del 1982 es va emportar l’extrem sud d’aquest mur; no obstant
això, avui representa una bona defensa de cara als futurs aiguats.

La importància dels cursos d’aigua portats a terme pels homes, les sè-
quies i els canals, necessaris per al desenvolupament del poble, ens ha por-
tat a dedicar un apartat propi als regadius dintre del capítol de l’economia.

El clima
Podem parlar d’un clima mediterrani amb tendència continental i trets

força àrids. Són les condicions climàtiques que caracteritzen la vall mitjana
de l’Ebre i, per tant, del Segrià. L’anticicló de les Açores deixa la seva influ-
ència molts dies de l’any, amb temps estable i sec; per contra, els fronts
humits que penetren per l’oest o les situacions de llevant provoquen pluges
que poden ser més o menys abundants en funció de la potència dels fronts
atlàntics o el contrast entre les masses d’aire mediterrani i continental de
l’interior. Estius calorosos i hiverns en què les temperatures mitjanes no són
extremadament fredes; precipitacions escasses i repartides entre la prima-
vera, la tardor i, en menys quantitat, a l’hivern; i en poques ocasions en
forma de neu són clares manifestacions d’un clima mediterrani. En canvi,
els forts contrastos de temperatures entre l’hivern i l’estiu i entre el dia i la
nit són caràcters de continentalitat; com també ho són les pluges que no
superen els 400 mil·límetres anuals i que sovint cauen per sota dels 350 mil-
límetres, que provoquen una notable aridesa i converteixen aquest territori
en una de les tres zones més seques de la península Ibèrica: el sud-est, la
província de Zamora i el triangle comprès entre Lleida, Alcanyís i Saragossa.

Feta aquesta síntesi del clima que es viu a Alcoletge, caldria concretar
alguns trets per conèixer millor aquestes contrades. Hem dit que els hiverns

• El medi físic
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El medi físic •

no són especialment freds, però cal matisar que el termòmetre puja menys
que a la costa mediterrània, la qual gaudeix de la influència marítima, però
registra temperatures més altes que a comarques com la Segarra o la Conca
de Tremp, les quals se situen a una major altitud sobre el nivell del mar. A la
major part del Segrià es dóna una particularitat, la inversió tèrmica, causa-
da per l’absència de vent i les temperatures baixes, i que donen lloc a l’apa-
rició les clàssiques boires que hom acostuma a veure molts dies dels mesos
de novembre a febrer en aquestes terres. Un temps anticiclònic prolongat
pot fer que les boires siguin persistents durant molts dies sense que els raigs
de sol arribin a la superfície. Un altre efecte d’un temps anticiclònic és
l’esmentat contrast tèrmic entre el dia i la nit, el qual provoca fortes gebra-
des molt perilloses per als cultius fruiters durant els mesos de març, abril i
maig. Els estius són força calorosos, com ho demostren unes temperatures
mitjanes superiors als 20º entre juny i setembre; durant les hores diürnes
sovint es pot veure pujar el termòmetre per damunt dels 30º, amb dies
extrems en què arriba als 40º. Si a l’hivern poden arribar a aquesta zona
masses d’aire polar o siberià que fan baixar les temperatures (algun any
s’han reflectit temperatures per sota de –10º), a l’estiu són masses d’aire
africà les que porten un temps sec i calorós. Les poques precipitacions esti-
uenques són provocades per tronades que, si porten calamarsa, són un altre
perill procedent del cel per a la fruita que encara es troba a l’arbre.

Aquestes característiques són semblants a la costa mediterrània del nord
d’Àfrica, encara que al Magrib els estius són més calorosos i secs i els hi-
verns menys freds.

La flora i la fauna
El clima i el sòl han conformat la vegetació que avui dia podem trobar

als nostres camps, com les que es troben al nord d’Àfrica i a les estepes
asiàtiques, i que han fet d’aquesta zona una excepció dins del continent
europeu; estem parlant, és clar, del Segrià i de l’Ebre mitjà, on s’inclou des
d’un punt de vista geoclimàtic el nostre poble. Les bosquines de garric o
coscoll, més resistents a la sequera que els alzinars, són pròpies de les terres
a l’est de Lleida. Un bosc més dens però amb poques espècies ocuparia les
zones més baixes i humides; en canvi, als tossals es desenvolupa una vege-
tació rica en matollars de romaní, argelagues i timonedes.

El paisatge natural d’Alcoletge s’ha modificat molt per l’acció de l’ho-
me. La major part del terme són terres aprofitades al llarg dels segles per a
l’activitat agrícola. Avui dia queden alguns tossals amb les espècies originà-
ries; la ribera del riu Segre amb canyars i arbres grans com els oms, els
àlbers o els verns; arbustos als marges no conreats, com les moreres, i espè-
cies herbàcies: esparreguers, rudes, cireretes de pastor, camamilla, grama...

Els animals també s’han vist molt afectats per l’activitat humana. És
difícil veure grans rapaces com les àligues, però d’uns anys ençà han tornat
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Bosc natural a prop del riu a la Mitjana

per aquestes contrades altres aus com les cigonyes, amb la particularitat que
ara ja no emigren com abans. Pardals comuns, cardeneres, orenetes, estor-
nells, garses, corbs, gralles, coloms, puputs, perdius, guatlles, tórtores, ànecs,
gallinetes d’aigua, òlibes i mussols encara volen pel cel del poble. Altres
animals que viuen a prop nostre són les llebres, conills, guineus, teixons,
eriçons, alguns porcs senglars, serps, granotes, llangardaixos, sargantanes o
cargols. Entre els insectes tenim abelles, vespes, grills, escarabats, mosques,
mosquits, papallones, etc.

En relació amb la fauna, hom recorda una campanya portada a terme el
1931 per l’Ajuntament d’Alcoletge contra les aus rapaces i, especialment,
contra les garses, a causa dels danys que ocasionaven als cultius. La campa-
nya es va repetir al finals dels anys seixanta, i en aquest cas es pagaven
diners per la mort de les aus i la destrucció dels nius.
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Els primers pobladors
Els primers vestigis de poblament humà al nostre poble hem de cercar-

los en el veí tossal de la Nora. És aquí on trobem restes de poblats de finals
de l’edat del bronze (1200-800 aC). Tanmateix tenim possibles indicis
d’èpoques anteriors, com el neolític i el bronze, que ens podrien portar als
3.000 anys aC. Però amb seguretat podem parlar de l’esmentat final del
bronze, com demostren les troballes fetes: pedres polides, dents de falç,
ceràmica a mà amb decoració de cordons, etc.

Aquest poblat del tossal de la Nora seria un dels que hi ha al voltant del
riu Segre, els quals formen un conjunt d’assentaments situats damunt els
turons propers al riu. L’origen d’aquesta gent podria ser indoeuropeu, tot i
que les últimes investigacions parlen d’un origen autòcton, que a l’arribar a
un lloc de fàcil defensa com aquests tossals, a prop d’un corrent d’aigua i
amb un pla de cultiu al peu, construïen un poblat estable.

Sobre la base d’aquest poblats es formaria, amb la influència oriental
grega i fenícia, la cultura ibèrica, amb la qual cosa continuria el poblament
d’aquesta zona de Lleida.

L’època ibèrica
Tenim dades arqueològiques de l’existència d’un poblat ibèric al cim del

tossal dels Morts. En dues prospeccions fetes al turó s’han trobat diferents
fragments de ceràmica de la qual cal destacar tres grups principals: ibèrica,
medieval musulmana i cristiana, i moderna (segles XVII-XVIII).

La ceràmica, juntament amb les restes arquitectòniques, són els princi-
pals elements arqueològics que demostren l’ocupació humana d’un lloc. En
el cas d’Alcoletge, només tenim, per a aquest moment històric, fragments
de ceràmica comuna ilergeta, decorada amb pintura roja i taronja, amb
d’altres més luxosos com parets fines, una àtica grega i una imitació de
campaniana romana. Tot això ens demostra l’existència d’aquest poblat
que pertanyia a la tribu dels ilergetes, que tenien com a capital Iltirda, el
poblat situat a l’actual ciutat de Lleida. La seva existència la podríem datar
entre els segles IV i I aC, amb la qual cosa sembla que després de la con-
questa romana, el 206 aC, aquests primers pobladors d’Alcoletge conti-
nuaren vivint un temps al tossal dels Morts.

La història
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Els poblats ibèrics, als quals van pertànyer els cabdills Indíbil i Mandoni,
se situaven en llocs elevats per assegurar-se una millor defensa, generalment
estaven fortificats i tenien al capdavant un cap amb funcions polítiques i
militars. El riu Segre, a la zona de Lleida, té nombrosos exemples d’aquests
tossals que van ser poblats d’època ibèrica. Vivien de l’agricultura, la caça,
la pesca i tenien un petit comerç amb altres poblats i amb la costa, en el
nostre cas avalat per l’esmentat fragment de ceràmica àtica. Amb l’arribada
dels romans, aquests poblats foren majoritàriament obligats a baixar a viu-
re al pla, sota dominació romana; no oblidem que els ilergetes van comba-
tre els invasors fins que van ser derrotats. Per al nostre poble aventurem la
hipòtesi que la seva destrucció, que no es va fer efectiva en el moment de la
conquesta del 206 aC, podia estar motivada pel recolzament dels seus po-
bladors al rebel Sertori en la lluita amb Roma durant el segle I aC.

L’època romana i visigòtica
Des del final d’aquest poblat ibèric al segle I aC fins a l’arribada dels

musulmans al segle VIII dC, és a dir l’etapa de domini romà i més tard
visigot, no disposem de cap dada segura de poblament al nostre lloc, enca-
ra que, possiblement, a la part baixa del terme, prop del riu, es podria
trobar, com era habitual en aquesta època, alguna vil·la romana, desapare-

• La història

Tossal dels Morts, vessant sud-est, on es van trobar les ceràmiques ibèriques
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guda segles més tard. En aquest sentit, cal recordar que vora el canal de
Balaguer i en perpendicular al poble es van trobar algunes restes d’estructu-
res i algun fragment de ceràmica romana.

Sí que cal esmentar amb més seguretat un esdeveniment l’any 49 aC.
Aquest any Juli Cèsar arriba a Lleida, procedent de Roma, per acabar amb
la resistència dels generals del seu enemic Pompeu, Afrani i Petreu, que
s’havien fet forts a Lleida. El 21 de maig l’exèrcit de Cèsar es trobava al
marge dret del Segre, prop de Corbins. Mitjançant un pont de fusta que
havien construït, dues legions van passar al marge esquerre per cercar herba
per als cavalls, però una crescuda sobtada del riu s’emportà el pont i les
dues legions quedaren aïllades. Els pompeians de Lleida, en assabentar-se
d’aquest fet, van passar pel pont de pedra d’Ilerda i atacaren aquests sol-
dats, els quals, per resistir fins que arribessin reforços, es refugiaren als
tossals que envolten Alcoletge, on lluitaren fins a l’arribada de la cavalleria
de Juli Cèsar, en el que alguns historiadors anomenen la batalla d’Alcoletge.
Per la meva part, crec més adient pensar en el tossal de la Nora com el lloc
de la batalla que en el nostre tossal dels Morts, més a prop del riu i de les
tropes de Juli Cèsar, encara que mai no es podrà assegurar amb tota certesa.

Podríem parlar, en tot cas, del topònim de Sant Julià de la Carnassa,
poblat que es devia situar entre Alcoletge i Lleida, a prop de les terres de
regadiu de la nostra població. Sant Julià de la Carnassa, juntament amb
Avinverme, lloc on després se situaria el santuari de Granyena, el trobem al
capbreu de la Seu (1382) i a molts censos parroquials

Aquestes són les úniques dades en gairebé nou segles, des del segle I aC
fins al VIII dC, si exceptuem la troballa d’una moneda de bronze de l’empe-
rador Claudi entre el cementiri i la fàbrica Leridana de Piensos, que podem
datar l’any 41 dC. Probablement el lloc d’Alcoletge va estar deshabitat
durant tot aquest temps, especialment des del segle III dC a causa de la crisi
que va patir l’Imperi romà a Occident; la població d’aquí minva de la ma-
teixa manera que ho fa la que viu als nuclis urbans de les principals ciutats.
Amb una creixent inseguretat, la gent emigra al camp, a les grans viles dels
terratinents. Aquesta situació i la citada manca de vestigis, em porten a
considerar que Alcoletge va ser un indret despoblat, tot i amb la possibilitat
que vora del riu es desenvolupessin algunes vil·les d’època tardoromana.

L’època medieval musulmana
Els musulmans, després de conquerir tot el nord d’Àfrica, entren a la

península Ibèrica l’any 711 a través de l’estret de Gibraltar, i en dos anys
ocupen tot el regne dels visigots. Catalunya quedarà sota el domini sarraí,
encara que als Pirineus es formen ràpidament nuclis de resistència depen-
dents de Carlemany, el qual fixarà la Marca Hispànica als Pirineus enfront
els musulmans. Des d’aquí, durant els segles IX i X, es conquerirà Girona,
Barcelona i la part nord de Lleida. Però el domini sarraí a les terres baixes

La història •
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de Lleida i Tarragona es farà efectiu d’una manera o altra fins al segle XII, és
a dir, vora 500 anys d’història andalusina.

Alcoletge està situat en el marc d’aquestes terres que van trigar a ser
conquerides pels cristians del nord. La prova més evident de l’estada musul-
mana al nostre poble és el seu nom, Alcoletge, que deriva del mot àrab
Alqulay’a, diminutiu de qul’a, que significa castell (es tracta del mateix loca-
tiu que els Alcolea d’Aragó o de Castella)

El castell sarraí d’Alcoletge formava part de la línia defensiva entre Lleida
i Balaguer, juntament amb els de Corbins, Albesa, Menàrguens i Térmens;
és a dir, cinc castells que, disposts a una banda i a l’altra del riu Segre,
fornien les defenses musulmanes de l’horta de la ciutat.

Una altra prova del poblament musulmà d’Alcoletge la tenim en la do-
cumentació que ha perviscut d’aquesta època i en algunes restes de ceràmi-
ca del segle X que s’han trobat al tossal dels Morts.

L’època medieval cristiana
A principis del segle XII, el governador musulmà de Lleida, Avifelel, i

Ramon Berenguer IV eren aliats enfront del taifa de Tortosa, i per aquest
motiu Avifelel dóna al comte barceloní el castell d’Alcoletge, juntament
amb el de Corbins. Ramon Berenguer instaurà com a castlà Arnau Beren-
guer d’Anglesola (1120). Aquesta aliança sembla que va desagradar el rei
d’Aragó, Alfons el Bataller, que va atacar les terres lleidatanes i ocupà al-
guns castells dels voltants, com podria ser el d’Alcoletge.

Lleida és conquerida pels cristians el 1149 per iniciativa del comte Ramon
Berenguer IV i el comte d’Urgell Ermengol VII. Poc abans, al voltant del
1147, devien caure en mans dels cristians les fortaleses que bastien el riu

Restes de la
torre islàmica
al tossal dels

Morts




