
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
A partir de l'anàlisi d'una o dos fotografies, bàsicament d'època, 
en la qual cadascú pot percebre diferents records a l'observar-la, 
introduiré un moment històric que es va viure a la nostra ciutat, 
colꞏlaborant d'eixa manera en la difusió del seu passat. Espero 
que desperte en vosaltres interès, curiositat i, sobretot, us xoque.
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Siguen les meues primeres paraules escrites per a saludar a tots los seguidors de Lo 
Pont de Ferro. També per a comunicar-vos la meua decisió d'acceptar la invitació 
dels seus gestors i participar en esta publicació a través d'una sèrie d'articles que 
titulo de forma genèrica, EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA. 

A partir de l'anàlisi d'una o dos fotografies, bàsicament d'època, en la qual cadascú 
pot percebre diferents records a l'observar-la, introduiré un moment històric que es va 
viure a la nostra ciutat, colꞏlaborant d'eixa manera en la difusió del seu passat. Espero 
que desperte en vosaltres interès, curiositat i, sobretot, us xoque.

L'àmbit temporal està limitat, per baix, per l'aparició de la fotografia, una nova tècnica 
que va permetre captar i amagatzemar imatges, i per dalt, els principis de la dècada 
dels 60 del segle XX.  El període de la 2ª República i Guerra Civil estarà poc tractat en 
eixa sèrie al haver-lo investigat a fons i divulgat per l'Institut d'Estudis del Baix Cinca-
IEA en els llibres dels quals soc l'autor: Fraga, República i Guerra Civil i República y 
Guerra Civil en el Partido Judicial de Fraga y Mequinenza.

L'aparició dels articles està pensada que sigue temporal, els 5 primers 
setmanalment i a partir del sisè mensualment. En quan a la temàtica, li he donat 
preferència a la visió calidoscòpica front a la cronològica.  

Per acabar esta presentació de la colꞏlecció EVOCACIÓNS I EVOLUCIÓ DE 
FRAGA, me permeto fer unes consideracions sobre el passat congelat en el temps 
que podem veure en una fotografia i la veritable realitat, que en força ocasions no 
coincideixen com veurem en los següents exemples.

PRIMERA.  A vegades eixa disfunció és deguda a la pròpia estat d'evolució de la 
tecnologia, així a principis de la fotografia, el material usat per captar la imatge 
exigia que estigues exposada al menys durant uns 10 minuts a la llum solar i 
sense moures. 

Per això era difícil captar a les persones.
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Louis Daguerre, un dels pioners de la fotografia, a 1838 va aconseguir eixa fotografia 
del Boulevard du Temple de Paris amb persones, un enllustrador de sabates i el seu 
client en un dels carrers principals.  Això vol dir que Paris estava deserta en aquells 
moments? No, el que va passar és que havia pactat prèviament amb ells de que 
estiguessen quiets mentre que els vianants, vehicles i cavalleries van seguir el seu 
ritme. D'aquella època ve la dita de “Qui es mou, no ix a la foto”.

SEGONA.  He observat que, ara que des d'institucions públiques i privades se 
reprodueixen negatius dels seus fons, a camins els clixés o plaques s'agafen al 
revés produint una imatge invertida horitzontalment.  Per exemple i referent a la 
nostra ciutat, a la publicació de fotos tretes per la Biblioteca Nacional de España 
sota el nom “Vistas del pueblo y entrada de los nacionales” es un fet repetit, com 
es pot notar en la foto següent.
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TERCERA.  També sol passar que al revers de una foto o una placa podem 
trobar informació important, apuntada per l'autor o client, sobre elements claus per 
situar-la temporal o geogràficament.  Per acabar eixa introducció animo al lector a 
invertir la foto següent, captada a 1928 pel fotògraf madrileny Luis Ramón MARIN.  
Després localitzar-la dins de la nostra comarca.
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