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“...– Haig de confessar que al meu cap tenia la convicció que estaven 
ocupades per Santa Anna (patrona de Fraga) i Sant Pere (al qual està 
dedicat lo temple). 
Comentant-ho entre el cercle d'amistats unides per l'interès de la 
Història de Fraga, les respostes van ser d'allò més variat: que si Sant 
Pere i San Miquel, que Sant Pere i Sant Pau, …

Paco Tejero Costa
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EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA - XXII

LES PEDRES PARLEN
RIMES I LLEGENDES (part 3)  

PACO TEJERO COSTA

Fraga, 2022. Vista de l'entrada principal de l'Església de Sant Pere orientada al Sud. Damunt se pot observar 

les dues capelletes desocupades; entre elles, una finestra. Al cantó superior esquerre apareix una obertura 

realitzada a mitjans del segle XX per a comunicar l'església amb la casa abadia. 

 otes les fonts que han arribat a nosaltres apunten que la religiositat humana te les Tseues arrels als remots temps de la Prehistòria. Des d'allavonces totes les 
societats humanes presenten creences religioses. També en totes les cultures, los 

humans hem destinat recursos a elaborar rituals i a construir edificis religiosos on 
celebrar-los comunitàriament.

Precisament est article pretén donar a conèixer un parell d'advocacions a les quals hai 
arribat no per la seua presència sinó precisament per l'absència. Em referisco als sants 
que, en lo seu moment, ocupaven les dos hornacines situades en una posició tan 
prevalent com damunt de la porta principal de l'Església de Sant Pere de Fraga. 
Fotografies preses als anys 20 del passat segle encara mos les presenten ocupades. 
Lamentables fets ocorreguts al començament de la Guerra Civil Espanyola van provocar 
la seua desaparició



Fraga, 1924. Vista de la porta principal de l'Església de Sant Pere orientada al Sud. Damunt es pot observar 

les dues capelletes; entre elles, una finestra per a facilitar la il·luminació natural de l'estància. (1)

Haig de confessar que al meu cap tenia la convicció que estaven ocupades per Santa 
Anna (patrona de Fraga) i Sant Pere (al qual està dedicat lo temple). Comentant-ho entre 
el cercle d'amistats unides per l'interès de la Història de Fraga, les respostes van ser d'allò 
més variat: que si Sant Pere i San Miquel, que Sant Pere i Sant Pau, …

Davant tal varietat de respostes, la curiositat se me va transformar en desafiament per 
averiguar les advocacions allí exposades i venerades. Afortunadament, gràcies a 
l'abnegada labor d'un grup d'estudiosos, a Fraga podem presumir d'una abundant i 
variada informació sobre el seu passat històric, aconseguida a través de recopilació de 
testimonis orals i memòries escrites, així com de treballs de recerca en fototeques, 
hemeroteques i arxius.

Precisament gràcies a la publicació “EL PRIORATO DE FRAGA” de Quim GUIRAL (2), 
basat en les Visites Pastorals conservades que els Bisbes de Lleida realitzaven a les 
localitats de la Diòcesi, podem afirmar que eixes dos hornacines estaven sota 
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l'advocació de SANT AGOSTÍ d'Hipona (Algèria 354 – Itàlia 430) i SANT MARTÍ de Tours 
(Hongria 316 – França 397).

Fraga, 1924. Retall de la fotografia R_ARC_00251 a la major grandària possible on es pot apreciar el detall 

de les escultures. (3)

El perquè d'estes advocacions, i de la seua situació en emplaçament tan preponderant, 
mereix una explicació que et sorprendrà i t'agradarà benvolgut lector. Dos van ser els factors 
que van propiciar la solució adoptada al seu moment: la popularitat de tots dos sants i les 
diverses remodelacions que ha tingut lo temple al llarg del temps.

Encara que en un suplement estaran àmpliament desenvolupats eixos elements, 
bàsicament dir que en quant a Sant Martí, ja en el segle XIV a l'Església de Sant Pere hi 
havia una capella interior sota la seua advocació, com ho reflecteix lo Visitador del Bisbat al 
seu informe escrit: “Item visitavi Capillam Sancti Martini quam instituit G. de Roman?… 
beneficium Hugo de Amayll”.(4)

Sant Martí va ser el sant més popular i conegut de tota Europa, en part per l'obra “VITA 
SANCTI MARTINI” escrita pel seu alumne Sulpicius Severus, aristòcrata romà gal. Pocs 
llibres hauran estat més llegits que est, que ha servit de font per a portar pertot arreu a través 
de cants i poemes, representacions teatrals, pintura i escultura, la imatge del Sant.

Només a França s'han comptabilitzat 3.667 parròquies dedicades a ell i 487 pobles que 
porten lo seu nom. Un bon número hi ha també a Alemanya, Itàlia i Espanya. Prop de Fraga 
tenim tres exemples, la Parròquia de San Martín de Chalamera, la de San Martín d'Albalate 
de Cinca i la de Sant Martí de Lleida. Ressaltar el simpàtic paràgraf en què El Quijote 
ensenya a Sancho la imatge de Sant Martí i li explica el cas de la capa (5).

Sant Martí és patró dels cavallistes, mendicants, sastres, cavalls i oques. A camins se'l 
representa a cavall donant un tros de capa a un captaire, uns altres amb una gran capa i a 
vegades acompanyat amb una oca o ganso.
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Referent a l'advocació a Sant Agostí, subratllar que la primera vegada que apareix 
documentada és al primer terç del segle XVII i ho fa en conjunt amb Sant Martí, 
circumstància que des d'allavonces no deixarà de repetir-se. A la visita que realitzà en 
persona el Bisbe Bernardo Caballero de Paredes ho deixa expressat així: “Item altare 
Sanctorum Martini et Augustini … beneficium Didacus Augustin”(6). I és que l'advocació 
d'eix Sant va estar íntimament relacionada amb la família dels Agustín.

Això no ha d'estranyar-nos ja que eix llinatge infançó de gran prestigi nobiliari era oriünd 
de Fraga, a on tenien lo Casal. Allí i fora d'allí eren tinguts i reputats, servint los seus 
individus als Reis d'Aragó (7).

Van ser cavallers d'Ordres Militars (S. Juan de Jerusalem, Calatrava, Santiago, …), 
diputats del Reyno, consultors del Sant Ofici de la Inquisició, preveres, abadesses, 
Prelats il·lustres (Bisbes de Perpinyà, Vic, Jaca, Balbastre, Osca, Lleida i Arquebisbe de 
Tarragona). També van dinamitzar localitats dels Regnes d'Aragó i Castella, com 
Cuenca, Burgos, … Fins i tot va haver-hi individus de la saga que es van establir a 
Venècia i Sicília.

A través d'enllaços matrimonials van aconseguir establir llaços amb altres famílies 
nobiliàries com los Jordán de Urries (Srs. de Ayerbe); los Palafox (Srs. de Ariza); los 
Folch (Ducs de Cardona)… Tampoc van descuidar els contactes amb acaudalats  
conversos com los Santàngel i los Siscar. Precisament la unió amb estos raders va donar 
origen a una interessant i ambigua llegenda recollida per Fra Jayme Jordán, del qual no 
cal descartar fos un membre d'eixa nissaga (8).

Sant Agostí és assenyalat com un dels més grans pensadors del cristianisme, dedicant 
gran part de la seua vida a escriure de filosofia i teologia. Va ser canonitzat a 1298 i 
proclamat Doctor de l'Església lo mateix any.

Sant Agostí és el protector dels qui busquen a Déu, circumstància apropiada per a estar 
prop de la porta d'una església. A vegades se'l representa amb un cor cremant o 
traspassat per fletxes i en altres ocasions portant un llibre.
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El segon aspecte, a tindre en compte per a comprendre la ubicació de fornícules a l'entrada 
principal de l'Església de Sant Pere, és l'evolució del propi temple al llarg del temps. 

Segons José Salarrullana de Dios l'origen de l'Església de Sant Pere cal datar-lo a finals de la 
dotzena centúria quan, sota la direcció de l'arquitecte Sr. Agustín Sanz, sobre les ruïnes de 
l'antiga mesquita es va començar a erigir el principal temple cristià de la Vila de Fraga (9)
.
Gràcies a diverses fonts es pot establir una idea molt aproximada de la distribució de les 
diverses parts del conjunt de l'Església de Sant Pere a la fi de l'Edat Mitjana (s. XV). De planta 
rectangular estava orientada cap a l’eixida del sol amb absis semicircular, sis capelles al seu 
voltant, accés al campanar mitjançant escala de caragol i la sagristia. 

Lo Capítol Eclesiàstic disposava d'una Casa Abadia per a residència i un Claustre per al seu 
repòs i retiro

A la cara sud se situava l'accés principal amb una Portalada on destaquen una extraordinària 
col·lecció de capitells historiats. Estava protegit per un pòrtic obert per davant, LO PORTEGAT 
(Porticat, Portegado, Porchegato, … denominació segons llocs), la missió del qual era acollir i 
protegir els fidels durant l'espera per a entrar. Encara que estava fora de l'Església, tenia la 
consideració de Terra Sagrada pel que a sovent era triat per a celebrar assemblees del Consell, 
Cabildos o Gremis i fins i tot segellar acords entre particulars (11).

“Extra ecclesiam” (fora de l'Església) es trobaven dos capelles que completaven aquell complex 
religiós:

La Capella de S. Francisco (C SF) instituïda per la família DESPONT (del Pont/ del Puente…. 
segons documentació). Un dels seus més coneguts membres va ser Raymundo Despont que va 
arribar a ser Arquebisbe a València (12). Actualment es recullen allí alguns passos de Setmana 
Santa. Al medalló de la pedra clau es pot distingir un pont, símbol de la família.

La Capella de la Santíssima Trinitat (C ST) va ser fundada per la família fragatina Pallàs (Pallars, 
Payllars o Pallás segons document). En l'actualitat és l'entrada de la casa parroquial. La pedra 
clau està molt ben decorada amb una Verge coronada.

Fraga. Plano del conjunt de l'Església de St. Pere a finals de l'Edat Mitjana (10).
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Bàsicament eixa estructura s'ha anat mantingut en lo temps, encara que s'ha anat adaptant 
als nous temps i necessitats.

Així al segle XVI es va eliminar el claustre, transformant-lo en una estància dins de la pròpia 
església, on es va establir el cor. Posteriorment se va construir un cadirat capaç d'allotjar una 
trentena de Clergues que sota la batuta del Cabiscol estaven obligats a aprendre i entonar, 
com àngels al Cel, lo “cant pla” o “Gregorià” quan la cerimònia i el moment ho requerís.

A principis del segle XVII, lo Consell de la Vila va encomanar a l'escultor saragossà Juan 
Miguel de Orliens la construcció d'un retaule “de fusta de pi net i fi, a la major glòria de Sant 
Pere i els sants d'especial devoció en la vila de Fraga”.

Ja a la mitat s. XVIII va ser motiu d'originals canvis d'ampliació. La planta rectangular del 
temple es va convertir de creu llatina mitjançant la construcció d'un creuer, per a tal 
finalitat es va allargar una de les capelles de la cara nord i es va integrar el “Portegat” de 
la cara Sud. Si a la primera es va obrir una porta d'entrada que donava al Carrer de les 
Escaleretes, al segon es va avançar l'entrada principal conservant los interessants 
capitells romànics encara visibles a la porta principal i, a la façana, es van construir dos 
hornacines o petxines per situar-hi allí les advocacions referides, la de Sant Agostí i la de 
Sant Martí, que a la història de l'església de Sant Pere sempre van estar juntes

Fraga, meitat s. XVIII. Plano del conjunt de l'Església de St. Pere. (10)
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Fondo fotogràfic  (1) GALIAY SARAÑANA, J. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. (3) :
Detall facilitat per a l'ocasió per la Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca. Referència 
ARCP/0251, presa a 1924

Documentació: (4) Arxiu Capitular Lleida. VP 1361. (6) Arxiu Capitular Lleida. VP 1638. (7) 
CASTÁN Y ALEGRE, M.A. Linaje Agustín, Infanzones de Aragón. Dialnet. (10) GALICIA 
BERGES, L. Proyecto restauración Iglesia Parroquial de San Pedro. 1998. 

Bibliografia: (2) GUIRAL SATORRES, J. Priorato San Pedro de Fraga (1149-1851). 2013. (5) 
CERVANTES, M. El Quijote; Cap. LVIII (8) JORDÁN, Jaime, frari agostí. Historia de la Provincia 
de la Corona de Aragon de la Sagrada Orden de los Ermitaños de Nuestro Gran Padre San 
Augustin. Valencia. 1712. (9) SALARRULLANA DE DIOS, J. Estudios Históricos acerca de la 
Ciudad de Fraga. Ajuntament de Fraga. 1989.

Notes: (11) “Dis-m'ho al portegat” era sinònim d'un acord sagrat. (12) Raymundo Despont 
((Fraga, siglo XIII - Tarragona, 1312)
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EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA - XXII

SUPLEMENTO
  

PACO TEJERO COSTA

 1) MITOLOGÍA CRISTIANA 
De la vida de San Martín de Tours

El santoral católico honra el 11 de noviembre al religioso San Martín de Tours. 

San Martín, nacido en Hungría en el año 316, era hijo de un oficial romano. A los quince años 
entró a servir, como su padre, en el ejército. Durante su carrera militar no fueran pocas las 
ocasiones en que demostró su buen corazón.

Se cuenta que, acabado su tiempo de servicio, el apreciado oficial volvía a su casa en Francia 
cuando se encontró, en una gélida noche, a un mendigo, que al borde del camino pedía ayuda 
antes de que el crudo invierno acabase con su vida. San Martín detuvo su caballo, con su 
espada dividió en dos su gruesa capa de paño entregando una de sus mitades al necesitado… 
y antes de que el harapiento pudiera agradecérselo, desapareció.

Tuvo que soportar la mofa de los que lo veían con solo media capa montado en su caballo, 
pero a él le mereció la pena porque esa noche recibió en sueños la visita de Jesús vestido con 
el trozo del manto que había regalado al mendigo y le habló con estas palabras: «Martín, 
aunque solo eres catecúmeno, me cubriste con tu manto». Cuentan que, tras ese sueño, fue 
corriendo a bautizarse y, después de un tiempo, dejó el ejército para hacerse discípulo de san 
Hilario de Poitiers.

Sus obras y su vida de asceta lo hacen tan popular, que la gente de Tours lo aclama como 
obispo. San Martín –que no quiere aceptar el cargo- se esconde en un corral de gansos. Pero 
los graznidos lo delatan. En 371 es proclamado obispo, en contra de su voluntad, por culpa de 
los gansos. 

Entre Alemania y otros países de Centroeuropa, ese día se comen asados más de 10 millones 
de gansos bajo el dicho: “Ganso, por traidor, ¡al asador!” y comienza el periodo de matanza 
de los gansos.  En la España rural indicaba el inicio de la tradicional matanza del cerdo que 
cada familia había criado; de ahí el refrán “A cada cerdo le llega su San Martín”. 
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2) ONOMÁSTICA FRAGATINA:

De como los Siscar de Fraga consiguen cambiar su apellido por el 
de Agustín

A) EL CRONISTA: Fray Jaime JORDÁN

A Fray Jaime JORDÁN (Alcoy 1640 – València 1722) sus superiores le dieron el oficio de 
cronista de la Orden agustiniana en los reinos de Aragón. Toda su vida la gastó en 
estudiar, escribir y divulgar sobre el pasado de los agustinos en las regiones de Valencia, 
Aragón, Cataluña y Baleares. Como se verá posteriormente, no es descartable que 
estuviera relacionado familiarmente con la saga de los Agustín de Fraga.

Jordán demostró dotes de historiador valiéndose de fuentes documentales e información 
de sus coetáneos. Pero los límites de la obra de Jordán son también notables cuando 
fundamenta el pasado en tradiciones y leyendas. Debemos recordar que por su propia 
definición una leyenda es una narración popular que cuenta un hecho real o fabuloso 
adornado con elementos fantásticos o maravillosos.

Interesadamente achaca el cambio del apellido SISCAR por el de AGUSTÍN, en Fraga, a 
un evento milagroso cuando en realidad lo fue por un evento tan humano como el 
matrimonio.

Veamos:
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B) LA LEYENDA: Milagro de N.P.S. Agustín.

Otro (0) portento sucedió despues en este Convento (1), que obrò 

N.P. San Augustin à favor de un devoto suyo. 

El caso fue, que un cavallero llamado Antonio Siscar, natural de 
Fraga, y singular devoto de N. Santo Padre, y de su Religion, fue un 
dia al anochecer à rezar al Convento, como tenia de costumbre, y, 
aviendole visto ir un enemigo suyo, determinò aguardarle à la puente del 
Rio Cinca, para matarle quando passase.

Aviendo, pues, visitado la Iglesia, y encomendadose à Dios, y al 
Santo Padre, se despidiò de los Religiosos, y se fue para su casa.

Al pasar de la puente se le apareció el Santo Doctor (2), vestido de 
Pontifical, y con su Abito negro, y le dixo: “Antonio, no passes el 
puente por ahora, porque te esperan para matarte.

Con este aviso se volvió el buen Cavallero al Convento, y se librò de la 
muerte.

El qual agradecido à tan singular favor, no solo diò gracias al Señor, y 
al Santo, sino que dexò el apellido Siscar (3), y tomò el del Santo, 
llamándose en adelante Don Antonio Augustin; y por armas en 
campo tomò una estrella con siete rayos de oro, en memoria de las siete 
letras que componen el nombre de San Augustin.

De este insigne Cavallero Don Antonio Augustin  fueron sus hijos 
Don Guillem Augustin y Don Domingo Augustin. El Don 
Guillem fue padre del Vicecanciller Don Antonio Augustin. El 
Vicecanciller tuvo en hijos à Don Pedro Agustin … y a Don 
Antonio Augustin …

Esta tan ilustre familia deve el ser à N.P.S. Augustin.

0) En esta transcripción se ha respetado la ortografía original.

(1) Se refiere al Convento de los Agustinos de Fraga, fundado en 1382 y situado en la zona de la Huerta de 

Fraga en la margen derecha del Río Cinca.

(2) San Agustín de Hipona fue proclamado Doctor de la Iglesia en 1295 por el papa Bonifacio VIII.

(3) En realidad los Siscar eran conversos, circunstancia que les dificultaba el acceso a la nobleza.
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B) LA GENEALOGÍA: Difuminación del apellido por matrimonio

Guillem AUGUSTIN                 

(Es considerado generador de 

la saga de los Agustin de Fraga. 

Primera referencia: año 1335, 

embajador en Granada

Antonio AUGUSTIN                   

( personaje que el cronista lo 

hace protagonista del milagro y 

del cambio de apellido)

Domingo AUGUSTIN 

GASTON (Lugarteniente del 

Bayle de Aragón)

Violante 
GASTÓN                

Guillem AUGUSTIN 
GASTON  (en 1460 

participante en las Cortes 
celebradas en Fraga)

Antonio SISCAR    
(protagonista de la 

historia)

Na Leonor de 
SISCAR                                    

( Hija de nuestro 
personaje)

Antonio AUGUSTIN SISCAR                   
(1470-1522 Vicecanciller del Reyno 

de Aragón. Tratamiento de Micer. En 
este miembro de la saga se juntan los 
dos apellidos y en sus descendientes 

el segundo ya desaparece)

Aldonza 
ALBANELL                                                   

Gerónimo AUGUSTIN 
ALBANELL  ( Primogénito. 
Bayle General de Cataluña. 
Casó con Ana JORDÁN DE 
URRIES emparentando así 
con los señores de Ayerbe)

Pedro AUGUSTIN 
ALBANELL (1512-1572 
Entre otros, fue Obispo 

de Huesca)

Antonio AUGUSTIN 
ALBANELL (1517-1577 
Entre otros, fue Obispo 
de Lleida y Arzobispo 

de Tarragona)

12



C) EL LIBRO: De las páginas donde se recogen datos de la 
fundación del Convento de los Agustinos en Fraga
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