
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
El descobriment arqueològic d'un pou de gel al Cegonyer, me 
suggereix donar a conèixer la primera gran reforma i urbanització 
d'eixa part de Fraga, fins fa pocs anys el centre comercial, 
administratiu i polític.  També perquè recórrer a l’Historia és un 
recurs per a obtindre alguna lliçó que mos servixque per al 
present i reflexionar sobre com millorar la nostra preparació. 

Paco Tejero Costa

Capítol I
El Nou Cegonyer i les Plagues



Escollir el tema amb el qual reprendre la sèrie d'articles perquè sigue actual i desperte 
bons records al lector, resulta difícil, tenint en compte el moment històric que estem 
passant la nostra generació. És per això que, des d'esta finestra, vull primerament 
expressar el meu més sentit condol a les famílies que han perdut un ésser estimat 
sense poder, si més no, acompanyar-lo en els seus últims moments.

El descobriment arqueològic d'un pou de gel al Cegonyer, me suggereix donar a 
conèixer la primera gran reforma i urbanització d'eixa part de Fraga, fins fa pocs anys 
el centre comercial, administratiu i polític.  També perquè recórrer a l'Historia és un 
recurs per a obtindre alguna lliçó que mos servixque per al present i reflexionar sobre 
com millorar la nostra preparació.
  
La imatge correspon a una postal(3) d'autor desconegut i datada sobre el segon 
decenni del s. XIX. En ella es pot visualitzar l'harmonia amb què va ser planificada al 
1848 la unió i urbanització de les places del Cegonyer i Obradors pel senyor Nasarre, 
cap polític de la província(1). També es pot apreciar l'homogeneïtzació de l'estil 
constructiu dissenyat per al conjunt d'edificis a edificar. Acció, esta última, realitzada 
amb celeritat(1) i encara avui es pot observar en la frontera de tres d'ells l'any de 
construcció: Ca Regales, 1851; Cal Fangós, 1851 i Ca Felip, 1853(5).

Poc temps van poder gaudir amb tranquilꞏlitat els fragatins d'eixa part nova ja que el 3 
d'Octubre de 1854 va arribar, provinent del Principat de Catalunya, el segon brot de 
còlera dels quatre que van arrasar Espanya durant el s.XIX (2).
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(Fraga,�191?.�Vista�parcial�del�Cegonyer)



El record de l'ocorregut al setembre de 1834, quan va provocar la xifra de 39 
defuncions, va fer que tant les autoritats provincials i municipals estiguessen en 
alerta havent pres mesures tals com la reorganització de la ciutat en tres barris sota 
la responsabilitat d'un metge en cadascun d'ells, la solꞏlicitud d'assessorament al 
metge d'Aitona (localitat que ja l'havia superat) i la prescripció d'una sèrie de 
disposicions  higièniques referents als espais, aigua  i aliments a complir per la 

(2)població . El 3 d'Octubre es van produir les primeres defuncions, entre elles la de 
Teresa Santamaría i Santafé, de 50 anys, natural de Broto i casada amb Rosel 

(4-6)Sampietro i Santolaria, natural de Asín . El número total d'elles és desconegut i, a 
l'igual que ara, eren enterrats sense celebració de funerals.

Per a celebrar la volta a la quotidianitat, el 13 de novembre d'aquell any es va celebrar 
en el Cegonyer (a llavonces oficialment  Plaça de Lleida) una gran festa amb la 
concurrència de gairebé tota la població i a l'endemà una missa, a Sant Pere, en 

(2)sufragi de tots els difunts .

No obstant això, a principis de Juliol de 1855 el còlera morbo, com es nomenava la 
malaltia, va rebrotar inesperadament i va tornar a incidir, est camí dramàticament ja 
que a l'afectar la major part de la província, l'ajuda que va rebre la ciutat va ser molt 
menor. Es calcula que en els 38 dies, que va durar, la pandèmia va provocar a la 

(2)
nostra ciutat 238 defuncions .

En anys successius, i en períodes curts, grans plagues també van afectar greument , 
que en aquells temps rondava els 7.000 h., i que en resum van ser:

ꞏ 1865, pandèmia de còlera. Segons l'única referència trobada, tot fa pensar 
(7)que la incidència va ser poc significativa  .

ꞏ 1885, última epidèmia de còlera. En aquell any les inscripcions per defuncions 
en el R. Civil de Fraga van superar en 320 a la mitjana dels n'hi haguts els anys 
anterior i posterior.

ꞏ 1892, pandèmia de la Grip Russa, coneguda com “Trancazo”. Idem 82.

ꞏ 1918, pandèmia de la Grip Espanyola. En el R. Civil consten 154 defuncions 
per aquesta malaltia.
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(Cal Fangós, actualment vivenda de la 
família Tejera . Reproducció en fusta del 
cartell pintat trobat, al fer la rehabilitació 
de la frontera, indicant l 'any de 
construcció.)
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