
PUEBLA DE MÈXIC I LA PLOBLA DE SEGUR

La ciutat de Puebla de los Ángeles o Angelópolis, a Mèxic, fou fundada el 1531.

És de les poques fundades del no res, és a dir, sense que hi hagués un establiment
o població indígena prèvies.

A meitat de camí entre Ciutat de Mèxic i el port de Veracruz, tenia i té una gran
importància estratègica.

Durant l’època colonial fou la segona ciutat del país. Actualment és la quarta
ciutat més important de Mèxic

Explica l’escriptor del segle XVIII Miguel de Alcalá y Mendiola quin fou
l’origen de la ciutat de Puebla:

“Es va fundar la Ciutat de Puebla de los Ángeles, essent avui la segona d’aquest
regne, el setze d’abril de mil cinc-cents trenta-un, diumenge dia de Sant Toribi,
Bisbe d’Astorga, essent governador d’aquestes províncies l’Il·lustríssim Senyor
don Sebastián Ramírez de Fuenleal, Arquebisbe que fou de Santo Domingo”

Dia lògic, ja que un dels seus principals fundadors fou Toribio de Benavente,
conegut amb el renom de Motolinia.

Perquè aquesta ciutat fou anomenada PUEBLA DE LOS ÁNGELES ?

L’etimologia del topònim no té gaire sentit:

“ Anomenar-se Puebla fou de la veu comú, com dir ‘lloc que es pobla’ ”

Vegem, ara, la descripció de l’escut d’armes atorgat a la ciutat quan es va fundar:

“ L’escut de la ciutat té forma circular en forma de cor amb cinc torres daurades
al centre, i dos àngels damunt d’elles. Les lletres K.V. fan referència a Carles V
rei d’Espanya. Al voltant, hi ha el psalm 91:11 en llatí “ Angelis suis Deus
mandavit de te uv custodiant te in omnibus viis tuis ” ( Déu va manar als seus
àngels per a que custodiessin en tots els teus camins ) ”

Se’ns explica que l’escut fa referència a la llegenda que diu que foren uns àngels
els que varen dibuixar la ciutat i que varen pujar les campanes a les torres de la
catedral.

Aquesta és l’explicació oficial del nom de la ciutat.



El seu primer alcalde, l’anomenat Hernando de Helgueta, va fer la fundació
formal de la ciutat el 29 de setembre de 1531, dia de Sant Miquel i dels altres
Àngels.

Pot tenir aquest nom a veure amb el nom d’alguna població catalana ?

Veiem ara l’escut de la població catalana de La Pobla de Segur, al Pallars Jussà:

Resulta que un dels motius de l’escut de La Pobla de Segur també són unes torres
daurades.

Aquesta és la primera coincidència.

La segona coincidència és que el patró de la població també és Sant Miquel, que
se celebra el dia 29 de setembre.

El tercer aspecte a destacar és que els naturals de Puebla de los Ángeles a Mèxic
es diuen POBLANOS, quan per lògica hauria de ser ‘pueblanos’. És també una
coincidència que s’anomenin amb l’arrel catalana.

És clar que cap de les tres coincidències demostren res per separat però s’ha
d’admetre que les tres juntes fan rumiar prou.



Així explicaríem l’origen del nom de Puebla de los Ángeles, deixant en res això
de ‘lloc que es pobla’ i això de la llegenda dels àngels urbanitzadors alçant
campanes.

Val la pena destacar que al cens del 1497 hi apareixen tres ‘Benavent’ a la
vegueria del Pallars.
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