
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
He de admetre que no havia sentit parlar d'eixa finca fins que em 
va parlar d'ella l'amic Ramón Mesalles, gran coneixedor del terme 
de Fraga.  Amb una anècdota contada per sa jaia Cota me la va 
relacionar amb la filꞏloxera.  Si ja l'existència a Fraga d'aquell 
model agrari  va despertar una gran curiositat, lo segon me va 
estimular a investigar aquell intent de nova explotació agrícola a 
finals del segle XIX, que a bon segur, si hagués tingut èxit, 
l'economia de Fraga hauria set diferent.
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He de admetre que no havia sentit parlar d'eixa finca fins que em va parlar d'ella l'amic 
Ramón Mesalles, gran coneixedor del terme de Fraga.  Amb una anècdota contada 
per sa jaia Cota me la va relacionar amb la filꞏloxera.  Si ja l'existència a Fraga d'aquell 
model agrari  va despertar una gran curiositat, lo segon me va estimular a investigar 
aquell intent de nova explotació agrícola a finals del segle XIX, que a bon segur, si 
hagués tingut èxit, l'economia de Fraga hauria set diferent.

Avui en dia, si quan acabem de pujar la llarga pujada de la carretera NII fem una petita 
aturada al Ventorrillo, radere d'ell podrem divisar un edifici rural que destaca per sobre 
la resta de masos, és el nucli de la Colònia de Fraga.
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Les colònies agrícoles van implantar-se en la segona meitat d'aquell segle resultat de 
l'ideari liberal i de la penetració del capitalisme en la agricultura (substituint el 
propietari físic per una societat mercantil) a semblança de les colònies industrials 
(prioritzant el monocultiu intensiu) construïdes al costat de les fàbriques.  Com éstes, 
se construïen un poc apartades de les poblacions (per tal de facilitar una nova 
disciplina de treball), però a prop de vies importants de comunicacions (1).  

Com molt be ho havia explicat la jaia de Ramón, el motiu de fer-ho va ser la implosió 
de la filꞏloxera. 

La filꞏloxera fou una plaga d'origen americà que va ser introduïda a Europa dels Estats 
Units. A partir de 1868 va destruir ràpidament les vinyes del sud de França propiciant 
una espectacular exportació de vins des d'España i la conseqüent expansió de 
plantacions al nostre país, que va significa una autèntica “Edat d'Or” pels grans 
beneficis que va aportar a les regions productores de raïm (2).

Es en eix context que se funda La Colònia Agrícola de Fraga.   Així el 22 de febrer de 
1882 apareix a la Vanguardia la següent informació :

“Ayer tuvo lugar la Junta general ordinaria de la Sociedad Vitícola de la Corona de 
Aragón, en la cual estaba representado el número de 126.021 acciones. El Consejo 
de Administración dio lectura a una memoria en que se reseñan los actos verificados 
desde la fundación de la Compañía y los proyectos que abriga para el porvenir. 

 (Conjunt d'edificis que constitueixen el nucli de La Colònia de Fraga. 2013)



Según ella, la Sociedad posee en el monte de Fraga un coto redondo de 150 
hectáreas que están plantando cuatro brigadas de cincuenta hombres cada una, se 
ha levantado en su centro una casa de campo destinada á albergue de los 
trabajadores, recolección y custodia de frutos, se ha incoado el expediente para 
obtener la declaración de Colonia Agrícola y se está en tratos para arrendar por 
ochenta años mediante el solo pago de un décimo de frutos una estensión de terrenos 
de más de 1.000 hectáreas. La Junta aprobó por unanimidad y sin debate la Memoria 
y el Balance y acordó también por unanimidad y sin discusión adquirir la instalación 
que los señores Garrigués, Geiger y Compañía poseen en las inmediaciones del 
fuerte de san Carlos para comenzar desde luego la elaboración y comercio de 
vinos.”(3)

(Edifici principal de La Colònia Agrícola de Fraga.  Se pot observar un rellotge de sol i davall 

una urna que albergava una figura de Sant Antoni, sant a qui se li va encomanar la seua 

protecció. 2013)

L'alt valor comercial del cultiu va provocar, al nord dels Pirineus,  que els pagesos 
francesos s'animessen a replantar els seus camps amb vinyes de nous peus 
americans, ara resistents a la filꞏloxera i al sud de la cordillera, una forta resistència 
dels propietaris de vinyes de l'Empordà a la creació d'un “cinturó sanitari” a la manera 
de “tallafocs”  consistent en la destrucció de totes les vinyes de l'Alt Ampordà per 
impedir la entrada de la plaga a territori espanyol.  
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A final del segle, la combinació dels dos efectes, la recuperació de la activitat vitícola a 
França i l'entrada de la filꞏloxera a España (a Fraga ho va fer als voltants de 1902), va 
ser letal per als interès del sector espanyol, provocant l'espantada dels inversors.    
A la Vanguardia de 30 de gener de 1894 es pot llegir “La Comisión liquidadora de la 
Sociedad Vitícola de la Corona de Aragón, ha acordado convocar junta general de 
accionistas para el día 1 de Febrero próximo a las cuatro de la tarde, en el domicilio 
social de la misma.”(3)

A partir d'allavonces la Colònia de Fraga continuarà, però amb progressius canvis 
d'extensió, propietat i d'idiosincràsia. 
Apuntar que durant la Guerra Civil eixa finca, per la seua situació estratègica,  va 
tindre un especial protagonisme ja que en ella se va construir entre finals de 1936 i 
1937, una part del Camp Fortificat de Fraga i en el seu nucli edificat s'allotjaren els 
soldats i treballadors que el construïen.(4)
En l'actualitat, la part principal és propietat del Sr. Rogelio Bailac Florenza, de Torrent.

 

Font documental: (1) Oyön Banales, J. Colonias agrícolas y poblados de colonización (1833-

1955). Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Barcelona, 1985. (2) Piqueras Haba, J. La 

filoxera en España y su difusión espacial: 1878-1926. Cuadernos de Geografía, 2005. (3) 

Hemeroteca de La Vanguardia. (4) Pérez Suñé, J.M; et al. La Línia del Cinca a la Guerra Civil: 

Les fortificacions de la Generalitat al Front d'Aragó.

Font fotogràfica: Mesalles Rué, R. Col·lecció particular.  
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