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Abstrak 
Ang pag-aaral na ito ay tumatalakay sa kasaysayan ng Ilog Agno mula pa noong sinaunang 
panahon o pag-usbong ng kabihasnan hanggang sa pagputok ng kolonyalismo. Gumamit 
ang mananaliksik ng “periodization” upang mas lalong maunawaan ang ginampanang 
papel ng Ilog Agno sa partikular na panahon. Gayundin, tinatalakay sa pag-aaral ang 
kahalagahan ng Ilog Agno sa heograpikal, kultural at pulitikal na aspekto. Naniniwala ang 
mananaliksik na ang sinasabing “paghubog ng kabihasnan” ng Caboloan o Pangasinan sa 
baybayin ng Ilog Agno ay naganap sa dalawang panahon lamang. Ang modernong 
panahon ay bunga lamang ng sinasabing “paghubog”. Maaasahan din sa pag-aaral na ito 
ang heograpikal na kaanyuan ng Ilog Agno na siyang bumabagtas sa iba’t ibang lalawigan 
ng hilagang Luzon. At sa mga nasabing lalawigan, ipapakita kung anong kultural o 
ekonomikong pagpapahalaga ang ginawa ng mga sinasabing ‘local settlers’ sa Ilog Agno 
gamit ang ethno-cultural mapping ng ilang iskolar.  
 

 

INTRODUKSYON 
 

ILOG – Ito ang terminong namumutawi sa bibig at kaisipan ng mga sinaunang 
komunidad na nanirahan sa mga papausbong na sibilisasyon. Ito ang naging kanilang 
katuwang sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung babalikan ang kasaysayan, maaalala 
natin ang Mesopotamia na nagtataglay ng isang malawak na kambal na ilog Tigris-
Euphrates.Ito ay dumadaloy mula sa Armenia patungo sa Golpo ng Persia at isang 
malawak at matabang lupa na hugis kalahating buwan. Dahil sa katangi-tangi nitong 
lokasyon, matabang lupain, at magandang klima, ang sibilisasyon ay isinilang sa 
Mesopotamia.1Sa sinaunang Ehipto naman, ang Ilog Nile ay nagbigay ng saganang 
patubig at ang baha nito ay nagpapataba ng lupa.2 Samantala, ang Ilog Indus ng India 
naman ay ang siyang lokasyon ng pinakamatandang sibilisasyon sa mundo. 
                                                           
* Isang papel na nailimbag sa aklat na Alog: Ang Ilog sa Kalinangan at Kasaysayang Pilipino na 
pinapatnugutan ni Prop. Roland A. Macawili, isang propesor sa kursong Local and Oral History. 
1 Marc Von De Mieroop. A History of the Ancient Near East, Blackwell Publishing House, pah. 42. 
2 Ang Egypt ay nahahati sa dalawang bahagi, ang Hilagang Ehipto at Katimugang Ehipto. Ang Egypt ay 
nasa hanggahan ng Dagat Mediterranean sa timog, Dagat Pula sa kanluran, Disyerto ng Libya sa 
silangan, at Disyerto ng Nubia sa katimugang bahagi. 
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Kung ang pag-uusapan din naman ay tungkol sa mga ilog, kasaysayan sa sibilisasyon at 
pagbabago, hindi magpapahuli ang kasaysayang Pilipino. Ang mga ilog sa Pilipinas ay 
masasabing maliliit at maiikli hindi katulad ng mga ilog na nabanggit sa itaas. 
Ganunpaman, ang mga ilog sa Pilipinas ay totoong marami kaya’t nakatutulong nang 
malaki sa agrikultura. Sa pangkalahatan, ang mga ilog ng Luzon ay nauuri sa apat: una, 
ang Rio Grande de Cagayan at ang mga sanga nito na siyang umaagos sa Lambak ng 
Cagayan. Pangalawa, ang Ilog Agno, na siyang sentro ng pag-aaral na ito, ay umaagos sa 
mga lalawigan ng Benguet, Mountain Province, Nueva Ecija, Pangasinan, at Tarlac. 
Pangatlo, ang Ilog Abra na siyang umaagos sa lalawigan ng Abra at Mountain Province. 
Panghuli, ang Ilog Pampanga.3 
 
Sa kasaysayan ng mga Ilog sa Pilipinas, malaki ang ginampanang papel ng mga sinaunang 
Pilipino. Dahil, sila ang unang nangalaga at nakinabang sa biyaya ng mga ilog. Para sa 
mga kalalakihan, ang ilog ay napakinabangan dahil maliban sa pangangaso at pagsasaka, 
marunong din sila sa pangingisda. Ang kapakinabangan naman ng mga ilog para sa 
kababaihan ay ang gamit nito sa paglalaba at paghuhugas ng kanilang mga kasangkapan. 
Samantala, ang kanilang mga anak ay naglalaro o di kaya’y naliligo sa malamig at malinis 
na tubig ng mga ilog. Ngunit, kapag dumadating ang malalakas na bagyo at ulan, agad na 
umaapaw ang tubig sa mga ilog na nagdudulot ng malawakang baha at pinsala, na kung 
minsan kumikitil pa ng buhay ng mga tao. Ganunpaman, kasama na sa buhay ng bawat 
Pilipino ang bawat agos ng tubig sa anumang ilog sa ating bansa. 
 
 
Pangasinan: Sentro ng Lokal na Pag-aaral 
 
Ang Pangasinan tulad ng ibang lugar sa Pilipinas, ay may mayamang kasaysayan. 
Bagama’t nakilala ang probinsiya sa taglay nitong yaman at ganda at pinanggagalingan ng 
asin at produktong dagat ay dapat ring makilala sa mas higit na matanda nitong 
katangian – ang pagiging agrikultural nito na may mayamang lupain sa pinakapusod ng 
lalawigan. May matandang katawagan na may kinalaman sa kalupaan nito. Ito ang 
“Caboloan” o tawag sa lugar na tinubuan ng makakapal at magagandang klase ng 
kawayan na ang tawag ay “bolo.”4 Samantala, ang Pangasinan naman ay katawagan sa 
dalampasigang bahagi ng lalawigan, kung saan nahahango ang asin (panag-asinan). Sa 
ganitong daynamiko ng internal-agricultural planes at ng mahabang baybayin na isa ring 
golpo (Golpo ng Pangasinan), na nakabukana sa TimogDagat Tsina, higit na makikilala 
ang mga taal ng Pangasinanna sinasalamin ng tinatawag ng folk meaning at pagkakabuo 
ng nasabing bayan at mamamayan.5 
 
 

                                                           
3  Teodoro A. Agoncillo, Ang Pilipinas at ang mga Pilipino: Noon at Ngayon, p. 2. 
4 Tignan ang pagpapaliwanag ni Ma. Crisanta Nelmida Flores sa kanyang aklat na Rediscovering 
Pangasinan: A Brief Tour de Force, pah. 35. 
5  Ibid. 
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River System ng Pangasinan 
 
Mayroong siyam na “river system’’ ang bumabaybay sa lalawigan ng Pangasinan galing sa 
iba’t ibang karatig lalawigan ng nasabing probinsya.6 Sa bahaging kanluran ng 
Pangasinan, matatagpuan ang Ilog Balingasay na siyang umaagos sa bayan ng Bolinao; 
Ilog Dasol sa mismong bayan ng Dasol at Burgos; Balincaguing River na siyang 
nagdudugtong sa bayan ng Mabini at Agno samantalang ang Ilog Alaminos na siya 
namang nagdudugtong sa bunganga ng Alaminos hanggang Sual at maliit na bahagi ng 
Labrador.7Samantala, mayroong limang ilog ang umaagos sa “mainland” Pangasinan na 
nagmula sa Cordillera Region. Ang Ilog Bued ay nagmula sa ilang bayan ng Benguet at 
bumababa sa mga bayan ng Pangasinan kagaya ng Sison at San Fabian. Ang bayan ng San 
Fabian ay tinatawag bilang “dagupan’’ o tagpuan ng Ilog Angalacan na bumabaybay 
naman sa mga bayan ng Sison, Pozzorubio at San Jacinto. Ang ‘nagdagupang’ Ilog Bued at 
Ilog Angalacan ay lalabas sa bunganga ng Golpo ng Lingayen (Gulf of Lingayen). Sa 
kabilang banda, mayroon pang tatlong ‘river system’ ang lumalabas sa bunganga ng 
Lingayen Gulf. Una, ang Ilog Sinocalan na bumabaybay sa bayan ng San Manuel, 
Binalonan, Laoac, Manaoag, Mapandan, Santa Barbara, Urdaneta City, Calasiao at 
Dagupan. Ang Ilog Dipalo naman ay tumatawid sa mga bayan ng San Quintin, Sta. Maria 
at Asingan. Matapos nito, ang bayan ng Asingan ay siyang magsisilbing ‘boundary’ ng Ilog 
Dipalo at Ilog Agno. Ang Ilog Agno ay bumabaybay sa napakaraming bayan ng 
Pangasinan kagaya ng Lower Asingan, Villasis, Sto. Tomas, Alcala, Batista, Bayambang, 
Urbiztondo, San Carlos o Binalatongan, Bautista, Binmaley at Labrador. Lumalabas ang 
tubig ng Ilog Agno sa bukana ng Lingayen Gulf. 
 

Email acjtugano@pup.edu.ph for the complete research paper. 
 
 

                                                           
6  Tignan PMO-AFCS. Major River Systems. 
7 Ibid, 2004. 
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