
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
“...Les parets de l'Hort van ser derruïdes i, un camí net lo solar, es 
va obrir a tots els fragatins, cedint-li a l'organització Educació i 
Descans el seu funcionament com a camp d'esports i, gràcies a la 
construcció d'una petita pista, l'organització de balls i espectacles 
públics d'estiu. Des d'aquell moment la denominació LA PISTA 
anirà guanyant adeptes entre la societat fragatina...”

Paco Tejero Costa

Capítol XIII

De l'Hort del Xartós a La Pista
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De l'Hort del Xartós a La Pista

PACO TEJERO COSTA          		                                       Fraga, 1938. Hort del Xartós, actual Pista.(1)

José Demaría Vázquez (Madrid, 1900 - Ibidem, 1975), conegut com a Pepe Campúa, va ser 
un fotògraf i empresari teatral i cinematogràfic espanyol. Era fill del també retratista José L. 
Demaría López «Campúa», del qual va heretar el seu nom artístic.

Als anys 20 del s. XX, al costat del seu pare, fa importants treballs fotogràfics durant les 
accions bèl·liques desenvolupades al nord d'Àfrica, com la presa del Gurugú a 1921. Aviat 
va estar entre els millors reporters gràfics espanyols al costat d'Alfonso Sánchez Portela, 
José María Díaz Casariego i Luis Ramón Marín que van estar treballant en equip en la 
publicació Mundo Gráfico que va dirigir el seu pare fins al seu assassinat al setembre de 
1936, a les mans dels milicians del Front Popular, en la txeca de Foment (Belles Arts). És en 
est moment quan decideix i aconsegueix fugir a França.

Des d'allí retorna a Espanya, establint-se a Sant Sebastià on va fundar una agència gràfica. 
Durant la guerra civil va realitzar gran quantitat de fotografies tant del front com de la 
rereguarda. Precisament, durant l'Ofensiva d'Aragó del març-abril de 1938 lo trobem 
acompanyant a les forces del Cos d'Exèrcit Marroquí, la direcció del qual estava sota la 
responsabilitat del coronel Yagüe. Est comandament va estar un temps a Fraga allotjant-se 
en l'actual edifici de la Tribuna, al Cegonyer. Des d'allí, Campúa pren dos fotografies, una en 
angle picat al propi coronel descansant amb la tribuna com a fondo i una altra, des de la part 
posterior de l'edifici, a l'Hort del Xartós en primer pla i al fons la figura vigilant del Mont de la 
Concepció, posició fortificada abandonada per les tropes republicanes en la seua retirada a 
l'altra vora del riu Segre.
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Fraga, 1938. Coronel Yagüe.
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No va ser casual que posés al punt de mira de l'objectiu eixa part de la població ja que formava part del 
patrimoni de D. Jaime Vera Monclús (1843 – 1929), casat amb Dolores Cortillas Miranda (1862 - 1932) 
quan encara ella tenia 15 anys i a la qual en un acte de passió li va vullguer dedicar un recinte envoltat 
on pogués passejar entre jardins, glorieta inclosa i animals exòtics. Lo Xartós, com vulgarment ere 
conegut, ere el major propietari de Fraga; a més de la casa familiar situada al Cegonyer i denominada 
popularment Casa del Xartós, o “la Passarel·la” en l'actualitat, posseïa quantiosos censos i 92 finques 
treballades per nombrosos mitgers.

Al no tindre descendència, va expressar en testament de 7 de Novembre de 1927 la seua voluntat de 
constituir amb el seu patrimoni una organització de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, 
destinada a fundar i regir un Asil situat en lo que va ser el seu habitatge familiar al Cegonyer i l'hort de 
Detràs dels Corrals. A tal fi va nomenar com a hereues fiduciàries a les Filles de la Caritat de S. Vicente 
de Paúl de Lleida, dotades de la facultat de vendre i administrar els béns de l'herència i investides 
d'atribucions per a redactar i instituir els estatuts i fundació de l'Asilo del Sagrado Corazón de Jesús-
Fundación Jaime Vera Monclús.

No obstant això, la seua vídua donya Dolores Cortillas abans de la seua defunció, i no havent-se 
constituït encara la Fundació, va disposar que la part a ella corresponent  dels béns del matrimoni 
passessen als seus parents. Disposició que contrariava la voluntat del marit, perquè minvava el 
patrimoni inicial amb el qual havia de constituir-se l'Asil amb rendes suficients per al manteniment dels 
ancians.(3)

L'Ajuntament del Front Popular va comprar a les Germanes de la Caritat la Casa i Hort contigu per un 
import de 25.000 ptes., xifra substancial per a l'època (4). Passada la Guerra, a 1943 la Mare 
Superiora de les Filles de la Caritat de la Casa de la Maternitat de Lleida, va sol·licitar la devolució 
al·legant que “fue vendida violentamente por dichas Hermanas de la Caridad al Ayuntamiento de esta 
localidad mediante escritura pública en el año 1936 y mientras imperaba en España el régimen 
Republicano-comunista por la cantidad de 25.000 pts. y que dicha devolución sea sin compensación 
alguna o con una compensación lo más ajustada posible a la justicia.”(4-5)

Lo Consistori fragatí, per unanimitat, no va accedir a la sol·licitud i per això les Filles de la Caritat de 
Lleida van renunciar a la herència en favor de les Germanes de la Caritat de Sta. Ana de Fraga que ja 
regentaven l'Hospital Municipal de Fraga on van situar la fundació de l'Asilo Sagrado Corazon de 
Jesús amb els béns deixats pel Senyor Jaime Vera. (5)

Quant a la casa i hort, al principi les grans beneficiades del seu ús van ser principalment les 
organitzacions afins al Règim: Les diverses seccions de Falange i l'Organització Sindical Espanyola 
van establir les seves dependències als pisos; la Guàrdia de Franco, l'hogar en la planta baixa.

Les parets de l'Hort van ser derruïdes i, un camí net lo solar, es va obrir a tots els fragatins, cedint-li a 
l'organització Educació i Descans el seu funcionament com a camp d'esports i, gràcies a la 
construcció d'una petita pista, l'organització de balls i espectacles públics d'estiu. Des d'aquell 
moment la denominació LA PISTA anirà guanyant adeptes entre la societat fragatina.(5)

A 1945 s'acorda la construcció d'unes escales a la vora oest del solar per enllaçar amb la carretera que 
va a les escoles nacionals, per a ser utilitzades pels escolars i públic en general.(5)
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Documentació: (5) AHM de Fraga. Caixa 150. 

Agraïments: (3) A Javier Mor, Mary Zapater y Quim Salleras por les seus  aportacions sobre la biografia de 
Don Jaime Vera Monclús “Xartós” 

Notes: (4) Entitats de perjudicats reclamen davant l'Estat Espanyol indemnització pels diners que, malgrat 
ser-lis reconegut lo seu valor i lliurat per al seu canvi segons instruccions de Franco, no se li va retornar, 
calculen que 1 pts de 1938 té un valor de 80 euros actuals.

Fons fotogràfic: (1) DEMARÍA “CAMPÚA” J. BDHispanica. Fraga. Vistas, escenas guerra y grupos de 
vecinos (2) DEMARÍA “CAMPÚA” J. Extreta de SAGUÉS J. La Lleida vençuda i ocupada de 1938. Pagés 
Editors. 2014


