
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA

“...La visió parcial del Centre Històric de Fraga des de l'extrem 
occidental de l'altura de Santa Anna, amb el pont al fons ha estat 
una constant en fotos i postals d'època i gràcies a això podem 
presentar, a manera de reportatge gràfic, una comparativa 
històrica de l'evolució d'esta part de la ciutat....”

Paco Tejero Costa

Capítol XIV

Sr. Martinetti: ... Es un pueblo muy típico
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EVOCACIONES Y EVOLUCIÓN DE FRAGA - XIV
Sr. Martinetti: … es un pueblo muy típico.

PACO TEJERO COSTA          		                                Fraga, 1957. Vista panoràmica des de Sta. Anna. (1)

L'especial situació de la ciutat de Fraga en la pendent esquerra d'una vall, fèrtil gràcies a l'aigua 
del Riu Cinca, entre les àrides planícies dels Monegres i la Llitera (2) així com la disposició del 
seu caseriu als vessants de diversos barrancs convertits en carrers que canalitzen les aigües 
pluvials cap al llit del riu, van ser un encant per als viatgers que la van descriure com un punt 
pintoresc. La modernitat va afegir altres atractius: a la part occidental un carrer urbanitzat amb 
edificis alineats de similar altura i, sobretot, des de mitjan segle XIX un pont de magnífica 
factura. A més, des de les parts altes, en dies clars, se poden apreciar a la llunyania els nevats 
pics dels Pirineus.

Per això no és estrany el text escrit en el revers d'una targeta postal tipus 1959 anunciada en el 
portal Todocolección i que transcrivim davall:
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La visió parcial del Centre Històric de Fraga des de l'extrem occidental de l'altura de Santa 
Anna, amb el pont al fons ha estat una constant en fotos i postals d'època i gràcies a això 
podem presentar, a manera de reportatge gràfic, una comparativa històrica de l'evolució 
d'esta part de la ciutat.

Foto de la comparativa: any 1924 i referència 5

Postal de la comparativa: any 1957 i referència 6
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Foto de la comparativa: any 1959 i referència 7

Postal de la comparativa: any 1960 i referència 6
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Aprofitant l'oportunitat que es va presentar a la Ciutat de Fraga per ser inclosa en lo 
programa de Regiones Devastadas, lo Consistori Municipal, a 1941, va incloure entre el 
llistat de les obres demanades, la construcció d'un Mur de canalització del Riu Cinca, 
eixamplament, alineació i urbanització del Carrer de la Carretera.(8)

L'any 1951 van ser adjudicades les obres, en les seues diferents fases, de construcció del 
mur i cobriment amb enrunes del buit entre el nou i l'antic al constructor fragatí Antonio 
Royes Gamón. Durant la construcció es va variar el projecte inicial construint-hi unes 
escales per baixar al riu. A canvi es va eliminar les baranes perquè tal com marcava el 
projecte resultaven ridícules.

A primeries de 1956, se van entregar les obres. Caldrà esperar al 1960 per veure la 
pavimentació del carrer, que serà a càrrec de la mateixa empresa que va fer el pont per al 
servei local, la lleidatana “Construcciones Llagostera S. A.”

Lo deixample del Carrer va permetre instal·lar-hi durant uns anys lo Mercat de Fruites i 
Altres productes agrícoles i la Fira de Mostres fins al seu trasllat als anys 60 a l'altre costat 
del pont petit. Durant més temps va acollir les Firetes, que durant la Festa Major, en honor 
de la Sta. Maria del Pilar, amb les seues atraccions, casetes de tiro, tómboles i dolçaines 
feien les delícies de xiquet, joves i grans.

També es va conveniar amb el Bar Arizona, regentat per la família dels Taconets, la 
instal·lació d'una Administració d'Autobusos.
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Documentació: (8) AHM de Fraga. Caixes 150, 151 y 152. 

Notes: (2) En la actualitat totes dos zones convertides en vergers gracies als moderns regs 
amb aigües procedents dels Canals de Monegres i Aragó i Catalunya respectivament. (3) 
Se tracta de una similar a la que apareix en quarta posició i que segurament no va arribar a 
destí ja que en la original no apareix ni direcció ni el preceptiu segell. (4) Les majúscules 
són concessió meua. 

Fotografies: (1) Fotomuntatge realitzat per Lo Pont de Ferro. (5) COMPAIRÉ R. 
DPHuesca, 1924 (6) POSTALES GARRABELLA. Fotografía Talleres Cuyàs. Col·lecció 
particular  (7) Galería Lo Pont de Ferro. (8) POSTAL. Col·lecció particular. (9) Àlbum 
familiar de J.M. Bean.

Fraga, 1958. Tot mudat i en ganes de pujar als 

caballitos. (9)

Fraga 1958.  Amigues als cotxets de xoc. (7)


