
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
“d'esta manera volem colꞏlaborar en la festa representant el 
treball dels minuters, aquells fotògrafs de la primera meitat del s. 
XX que anaven de poble en poble, principalment en moments 
festius o a colꞏlegis”

Paco Tejero Costa

Capítol VIII
HA ARRIBAT LO RETRATISTE
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EVOCACIOns I EVOLuCIó DE FrAGA - VIII
Ha arribat lo retratista al Cegonyer!!

Fraga, 1917. Passeig del Cegonyer

PACO TEJERO COSTA

FOTO ENRIC ha vingut participant als actes del Dia de la Faldeta, que se celebra anualment a Fraga, 
muntant una estampa que porta per títol el triat per a est article. Segons les seues manifestacions, “d'esta 
manera volem col·laborar en la festa representant el treball dels minuters, aquells fotògrafs de la primera 
meitat del s. XX que anaven de poble en poble, principalment en moments festius o a col·legis”. Això facilitava 
l'accés al nou invent a les classes populars i en zones rurals, que els rebien amb gran expectació.

A sobre portaven els materials necessaris: una càmera de plaques de vidre i parets de fusta muntada sobre 
un trípode, una caixa on revelava les fotos als pocs minuts (d'astí el seu nom) i l'atrezzo per al muntatge d'un 
decorat.

Per la labor de dos d'ells, a Fraga disposem d'esta comparativa històrica del seu popular passeig, avui de 
plena actualitat, a través de dues de les seues imatges. Del primer coneixem la identitat gràcies a la 
meticulositat d'una jove, a la qual el retratista va fotografiar i que va apuntar al revers de la seua còpia l'autor i 
any, i a la tenacitat de Mary Zapater en la recerca en colꞏleccions de particulars. Responia al nom de Silvio 
Gordó Montaña (1896-1972) de La Pobla de Segur, però amb relacions de parentela/amistat amb els Orteu 
de Fraga. També elaborava postals; de Fraga en va fer una colꞏlecció de 20.
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Fraga, 1947. Passeig del Cegonyer

De la urbanització, que en eixos 30 anys poc va variar, destacar un llarg passeig de terra limitat per dos 
canalets per a reconduir l'aigua de pluja. Als anys previs a la Guerra Civil Espanyola es van canviar els bancs 
de pedra natural per uns altres d'artificial polida, fabricats per Manuel Berges Vidal fundador de l'empresa 
BERGES CENTRO COMERCIAL, i en els immediats posteriors es va construir una caseta, d'estil palestí, 
per a servei del mercat de fruita que allí se celebrava a l'estiu.

Respecte la festivitat de l'any en què van ser preses, no podem afirmar que fos la mateixa, ja que la Festa 
Major de Fraga ha variat de patrona i de data, de Sta. Anna va passar a Sta. Maria del Pilar.

El que si es va mantindré va ser com a espai on les relacions humanes començaven i s'intensificaven. No és 
casual que l'autor de la segona fotografia retratés a eixos joves que apareixen en primer pla, tots ells de bona 
família i segurs clients. Però no va poder imaginar-se que plasmaria per a la posteritat una pràctica molt 
estesa entre els joves fragatins a l'inici de festejar.

Una protagonista de la imatge m'ho va descriure en estes paraules: “les joves que començàvem a coquetejar 
en un noi mos col·locàvem als costats i per a dissimular comptàvem en la complicitat de companyes que es 
col·locaven al centre, fent lo que es denominava cistella. Els nois anaven als costats, però, mentres ells al 
final de cada volta tornaven pel mateix costat del passeig, nosaltros dos mos alternàvem. D'eixa manera 
anàvem una estona amb el noi al qual li havíem tirat l'ullet i mos pensàvem que desorientàvem als nostres 
pares, je, je…”

Fotografies: Colꞏleccions Mary Zapater i Paco Tejero.

Informació: Foto Enric i Pilarín Durán Satorres. 
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