
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
“...L'existència de dos ponts va permetre establir una àgil 
circulació unidireccional, el d'aigües amunt per a direcció 
Zaragoza, i el de baix per a sentit Barcelona. A 1941 el mal 
presagi es va complir ...”

Paco Tejero Costa

Capítol XVI

Pont dels navarros que … 
no era un, ni eren navarros.
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EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA - XV
Pont dels navarros que … no era un, ni eren navarros.

PACO TEJERO COSTA

Joves bascos assignats al Batalló de Soldats Treballadors que realitzava obres en la zona de Fraga (1)

Al capítol anterior vam veure com lo reporter francès Henry de Vilmorin va divulgar entre un sector 
de la ciutadania francesa la teoria que la població de Guernika va ser destruïda pels dinamiters 
asturians, lo 26 d'abril de 1937, emmarcant-ho dins d'un conflicte entre els bascos contra els 
comunistes i els anarquistes asturians. Lo pas  del temps ha demostrat què si la primera part era 
totalment falsa, les dificultats de convivència entre dues milícies radicalment diferents, una 
nacionalista de marcat caràcter catòlic i una altra composta per seguidors de l'esquerra i 
anarquistes, molts d'ells participants en la Revolució de 1934, era ja coneguda pel bàndol 
nacional.

De fet, en aquelles dates hi havia contactes secrets, primer exploratoris i des de l'11 de maig 
formals, entre dirigents polítics vinculats al Partit Nacionalista Basc i els comandaments de les 
forces feixistes italianes que combatien en suport del bàndol franquista. Negociacions que 
comptaven amb la mediació del cardenal Pacelli (futur papa Pius XII) en representació de la Santa 
Seu i que van desembocar en el conegut com a Pacte de Santoña realitzat a esquena del govern 
de la República.

No és objecte d'est article ni qualificar ni analitzar les raons que van portar a la firma d'aquell 
episodi ni les conseqüències en l'esdeveniment de la Guerra Civil Espanyola i que, 
sorprenentment des de totes les parts, durant molts anys s'ha tractat d'ocultar i fer callar a 
qualsevol que difongués dades sobre aquella capitulació. (2)
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No obstant, qui escriu no pot ocultar la perplexitat que li ha produït conèixer, a estes  
alçades de la meua vida, l'ocorregut aquell infaust 24 d'agost de 1937. Mentre milers de 
joves soldats enquadrats en les noves, però sense foguejar, unitats de l'Exèrcit Popular 
de la República emprenien una operació militar de gran envergadura contra la capital 
d'Aragó amb la finalitat d'alleugerir la pressió a la qual estaven sotmeses les forces 
republicanes en el Front Nord, … s'estava signant secretament lo Pacte de Santoña i 
d'acord al qual les tropes basques abandonaven sigil·losament les  posicions 
concentrant-se en la ciutat biscaïna i procedint a la seua rendició a les tropes de 
Mussolini.

No sols van deixar lliure el camí per a la conquesta de Santander primer i després 
Astúries, que ja és greu, sinó que, en les minses “consideracions” negociades per a la 
tropa rendida, es van oblidar a milers de republicans no bascos que lluitaven en aquell 
sector i que no van ser inclosos sota la protecció de l'acord.

5.400 soldats bascos presoners, classificats com “no afectes” a la causa a la nacional, 
van ser integrats en Batallons de Treball adscrits a les 6 Brigades de Navarra que 
combatien al Front Nord on portaven l'esforç principal de la campanya i al llarg de la qual 
van anar endurint-se i transformant-se en les millors unitats de maniobra què comptava 
Franco. També els batallons de treballadors van adquirir experiència en la neteja de 
desenrunaments, reparació d'infraestructures i fins i tot excavació de trinxeres.
En esfondrar-se per complet lo front Nord a l'octubre de 1937, amb la presa de Gijón, les 
Brigades Navarres es van diluir en cinc Divisions, que van mantenir el seu gentilici i els 
Batallons de Soldats Treballadors bascos; també se'ls va dotar de boina el seu uniforme. 
Al cru hivern de 1937 van ser traslladades i disposades escalonadament al Front d'Aragó 
on van participar en la batalla de Terol i en l'ofensiva d'Aragó.

La marxa de les operacions militars ens acosta a l'objectiu d'esta secció: conèixer com 
van arribar a Fraga “los navarros”. Al març de 1938 l'Exèrcit franquista del Nord emprèn 
una gran ofensiva amb la finalitat d'ocupar tot lo territori d'Aragó i separar Catalunya de la 
resta del territori republicà. Per a això compta amb cinc Cossos d'Exèrcit que irrompran al 
llarg de tot lo front que va des del Pirineu a Terol. Cadascun d'ells té un objectiu a 
aconseguir.

El tercer d'ells, el Cos d'Exèrcit Marroquí sota el comandament del general Yagüe i 
compost de tres divisions, ha de desplegar-se al llarg de la carretera Nacional de Madrid 
a Barcelona, superar la línia del Cinca per Fraga i ocupar Alcarràs i Lleida. El centre de 
l'atac seguint la carretera li correspon a la 13 Divisió composta per unitats procedents del 
Protectorat del Marroc. Al seu flanc esquerre, la 150 Divisió s'anirà desviant per a 
enllaçar amb el Cos de Exèrcit d'Aragó en Ontiñena, Ballobar i Saidí. Pel flanc dret, la 5a 
DIVISIÓ DE NAVARRA ocuparà les poblacions situades al sud de la carretera: Torrent, 
Mequinensa, Massalcoreig, Serós (on el pont no ha pogut ser destruït), Aitona i Soses.
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Tropes de la 5a Divisió de Navarra en la zona de Fraga-Mequinensa. Foto feta per un membre de la Legió 

Còndor. (3)

Als Batallons de Soldats Treballadors d'esta última unitat se'ls va assignar la fortificació 
immediata del Cap de Pont de Seròs i, una vegada superada la urgència de pas del Cinca 
amb un pont d'avantguarda eixecat pels pontoners, la construcció d'un pont de 
rereguarda, l'execució de la qual no era ja tan urgent com en el cas anterior però sí havia de 
tindre més resistència i durabilitat. (4)
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Per a això es van aprofitar les pilastres del derruït Pont de Ferro. Si bé al tindre una 
longitud de llum cada ull de 46 m, massa llarga per a bigues i taulons de fusta, es va haver 
d'intercalar, com a suport, castellets d'estructura de fusta sobre fundació de formigó.
 

Fraga, abril 1938. Construcció del primer pont de rereguarda sobre el Riu Cinca, conegut popularment per 

“Pont dels Navarros”. (5)

Com l'amplària de la plataforma era insuficient per a dos sentits de circulació i la llum que 
quedava entre les pilastres s'havia vist reduïda perillosament per a aguantar les riuades 
que anualment se produïen, aviat es va construir un altre situat aigües amunt a l'altura de 
les Estressanes.

Encara que en aquell moment los Batallons de Soldats Treballadors havien deixat de 
dependre de les divisions respectives per a quedar integrats en el constituït Servei de 
Ponts i Camins de l'Exèrcit per a reparacions de guerra, lo segon pont també va ser 
conegut com a “Pont dels Navarros”.

La superestructura descansava sobre 16 pilastres amb una fundació de formigó ancorat al 
fons del llit amb pilots de fusta i un cos principal a manera de castellet també de fusta. Una 
senzilla barana pretenia donar una certa seguretat als usuaris.

L'existència de dos ponts va permetre establir una àgil circulació unidireccional, el d'aigües 
amunt per a direcció Zaragoza, i el de baix per a sentit Barcelona. A 1941 el mal presagi es 
va complir i una avinguda va arruïnar el primer dels construïts i el nou va haver de suportar 
la circulació nacional i la local, regulant-se el pas alternatiu mitjançant un sistema de dos 
discos, roig per una cara i blanc per l'altra, giratoris.

Lo mateix any es van començar les obres de l'esvelt Pont de la Nacional II que va 
començar a prestar servei tres anys més tard, quedant sense utilitat lo Pont dels Navarros i 
procedint-se al seu desmantellament. En l'actualitat encara es poden observar-se 
fundacions de les pilastres.
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Fraga, 1941. Panoràmica presa des del Barri de les Estressanes direcció sud. Al fondo, el primer Pont 

dels Navarros demolit. Al mig lo segon Pont dels Navarros. A la dreta la màquina fent treballs inicials per 

al nou Pont de la Nacional II. (6)
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SUPLEMENT GRÀFIC
Encara que els Ponts dels Navarros han estat oblidats en la memòria col·lectiva dels 
fragatins, la veritat és que són nombrosos los testimonis fotogràfics que s'han pogut 
recopilar. En un primer moment van ser objectiu de fotògrafs estrangers amb la finalitat 
de passar les imatges de la seua construcció als governs respectius (França, Itàlia i 
Alemanya) a fi d'alliçonar als seus exèrcits davant una guerra europea cada dia més 
possible.

Per la seua banda el Govern de Burgos va ordenar a cada Diputació Provincial 
fotografiar l'estat dels ponts i carreteres amb la finalitat de planificar la reconstrucció un 
camí finalitzada la guerra.

Posteriorment també va ser l'escenari triat per a fotos familiars.
A est suplement s'han recollit un conjunt d'elles, referides a:

1.- La construcció.

Autor: fotógraf oscense José OLTRA MERA (1916 – 1981). Fototeca de la Diputación Provincia de 

Huesca.
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Autor: Tinent traductor de la Legió Cóndor Victor HORN.  Comerciant alemany afincat a Reus abans de la 

Guerra Civil. Fundació Caixa Tarragona  

Autor: Desconegut. Galería del Pont de 

Ferro.

Autor: fotògraf francès de la revista l'Illustration 

Louis DESCHAMPS (1889 – 1945?). Archivo 

General de la Guerra Civil Española..
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Autor: Desconegut. Biblioteca Nacional de España.
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2.- Us pels fragatins.

 Autor: Desconegut. Descarregades 

d'Internet.
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3.- Fotos familiars.

Àlbum familiar de 
Manolo Larroya

Àlbum familiar de Marina 
Quibus. Colorejada pel Pont de 
Ferro. 

Es pot observar darrere de la 
parella un disc blanc 
corresponent al mecanisme 
regulador del pas alternatiu, 
així com la caseta on estava 
l'obrer d'O. P. encarregat del 
control de la circulació.
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4.- Restes visibles en l'actualitat

Autor: Paco TEJERO. 2021.

 
Documentació: (2) Per a interessats en conèixer amb més profunditat lo significat d'eix 
Pacte trobarà més informació en les pàgines següents:

https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Santo%C3%B1a

https://elretohistorico.com/pacto-santona-republica-guerra-civil/

(4) Los ponts militars construïts se corresponien amb los models oficials de l'exèrcit 
espanyol. Per a més informació veure GARCÍA LOZANO, V. La ingeniería de Caminos 
durante la Guerra Civil Española. Tesis Doctoral. 2015.

Fondo fotográfico: (1) Foto pujada a la xarxa pel nét del soldat assenyalat. (3) Galería 
del Pont de Ferro (5) Galería del Pont de Ferro (6) ESPINOSA, R; SALLERAS, J. Fraga 
y el Cinca: sus puentes y sus barcas. La Casa de Fraga. 1994  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Santo%C3%B1a
https://elretohistorico.com/pacto-santona-republica-guerra-civil/

