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“...així los fragatins podem conèixer, recordar i valorar un dels 
beneficis més grans que van millorar la vida dels nostres 
avantpassats recents: l'arribada de l'aigua als domicilis sense 
necessitat d'anar a recollir-la al riu com havien vingut fent los seus 
habitants, especialment les dones, des de temps immemorial..”
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OUTLANDER fragatí (0)  
PACO TEJERO COSTA

Fraga, 2019. Canalet d'Aigües Braves després de les obres d'acondicionament, ampliació i reparació dels 

desperfectes ocasionats per les crescudes del riu Cinca a 2018. Al fondo la porta d'eixida. (1)

es de l'aparició de l'espècie humana sobre la faç de la Terra, els nostres avantpassats Dhan deixat nombroses traces materials, testimonis muts de la seua forma de vida. Amb 
el pas del temps moltes han desaparegut, algunes s'han transformat en fòssils, 

d'altres mos esperen ocultes en coves o sota terra, o, per contra, organitzades als museus i 
arxius. Totes constitueixen les Fonts de la Història, on beuen los investigadors per tal de 
construir un relat coherent sobre l'evolució històrica.

En los capítols anteriors hai partit d'una font gràfica com la fotografia per a, juntament amb 
l'anàlisi de documents escrits i informacions orals, donar a conèixer uns fets relativament 
recents del progrés de la nostra estimada ciutat, així com convidar a un exercici de memòria 
individual.

En est, i en los dos següents, seran pedres, emprades pels nostres predecessors 
quotidianament, l'origen dels meus redactats. Poder veure i tocar-les és un privilegi que mos 
permet canviar el condicional de l'expressió popular “SI LES PEDRES PARLESSEN…” per 
l'afirmació científica de “LES PEDRES PARLEN”.
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Fraga, 2019. Detall de la porta d'EIXIDA del Canalet d'Aigües Braves. A la dreta la peça de formigó que constituïa 

el pou de captació del servei de subministrament d'aigua potable a la població. (2)

A 2019, les obres d'acondicionament del Canalet d'Aigües Braves van descobrir al llit del riu 
Cinca un bloc de formigó en forma de cub. Una de les cares, la superior, està buida i les laterals 
perforades per un forat. Per la seua forma, es va aprofitar per senyalitzar la porta des d'aon los 
esportistes han d'iniciar el recorregut de la prova. Decisió molt encertada, així los fragatins 
podem conèixer, recordar i valorar un dels beneficis més grans que van millorar la vida dels 
nostres avantpassats recents: l'arribada de l'aigua als domicilis sense necessitat d'anar a 
recollir-la al riu com havien vingut fent los seus habitants, especialment les dones, des de temps 
immemorial.

Potser estimat lector que et resulte estrany el que et relataré, però, encara que sigue de 
l'inconscient personal, ho considero interessant i de ben segur et serà d'interès.

A mitjans de la passada tardor vaig estar passejant, i prenent lo sol de la tarde, pel passeig del 
marge esquerre del riu. En arribar davant del cub de formigó em vaig quedar una estona 
contemplant-ho amb atenció i tractant de cavil·lar en lo que pensaria, si tingués raciocini humà, 
estant fora després de tants anys amb l'aigua cobrint-lo.

Aquella nit, no sé si per la radera fixació o pel profund somni que m'embargà, vaig somiar que, 
com la protagonista de la sèrie OUTLANDER (0), una forta aspiració provinent del cub m'engollia 
al seu interior com mànega marina t'envia a un altre lloc. Sorprenentment, la ciutat on vaig 
aparèixer no m'era desconeguda ja que la tenia vista a través de fotos antigues. Concretament 
era un passeig urbanitzat al costat del riu amb un imponent pont de ferro. Vaig pensar que havia 
de ser una festa o una celebració ja que la gent anava en direcció cap al final del carrer.
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A un senyor, d'aparença tranquil·la, vestit elegantment amb traje i barret tipus Canotier, li vaig preguntar:

- Bona tarde, senyor. Estic a Fraga?

Després d' una mirada de dalt a baix, me va contestar:

- Dis-me  D. Lupo (3), així em coneix la gent. Sí, estem  a Fraga! D'aon és vosté?

Tractant de dissimular la meua confusió li vaig respondre:

- Jo sóc de… Fraga, però, és que…? A quin dia estem?

- Vaja, em vol fer creure que no recorda que fa dos dies se va proclamar la 2ona República o és que potser 
vostè és mo…?

- Noooo, és que hai estat uns dies al mont i… Ara comprenc on va tota esta gent amb tanta alegria. Segur 
que van al Cegonyer a la festa de celebració.

Amb calma va expressar:

- Què va! La República portarà molts beneficis i si no, al  temps!. Però al Cesar lo que és del Cèsar i a 
Déu lo que és de Déu!  Esta gent va a la inauguració d'una nova font al final del carrer, davant de la Costa 
del Cegonyer. I és de tres xorros.

Amb to solemne va continuar:

- I perquè en quede constància, eixa font i les altres sis que són pels carrers de Fraga són fruit de 
l'alcalde Ángel Martínez que al 1924 va adjudicar la instal·lació d'un subministrament d'aigües potables 
a l'Empresa Antonio Casas Blavé de Barcelona.

- Pensava –vaig intervindre– que una empresa fragatina havia estat l'adjudicatària.

- Vosté es deu de referir a la Hidrofraguense. – va afegir amb el mateix parlar educat – Eixa empresa es 
va fundar a principis de segle per una vintena de ciutadans fragatins per subministrar aigua a la població. 
La volien portar des de la Sèquia de Dalt per canonada, però el projecte va resultar tècnicament deficitari 
al donar la cota només per posar fonts a est  carrer del pont, dic… de la Carretera, bé, hai sentit que ara li 
volen canviar lo nom pel de Llibertat.

Per acabar vaig raonar en veu alta:

- Los fragatins deuen estar contents, especialment les fragatines, ja que tenen aigua a prop de casa 
sense haver de baixar al riu amb els  cànters.

I al meu interior vaig pensar:

- Sí, Fraga perdrà la imatge de la dona en un cànter d'aigua al cap i un altre al braç. Bon homenatge a la 
seua mil·lenària feina seria fer-li una escultura que presidísquès una zona emblemàtica.

Com vaig veure que D. Lupo desitjava presenciar l'eixida de l'aigua per les tres canelles de la font nova, 
em vaig despedir:

- D. Lupo, encantat d'haver conversat amb vostè. Que passe un bon dia! Ausiau… i Salut!.

En aquell instant me vaig despertar i em vaig encaminar a la cuina. Allí vaig omplir un vas d'aigua de la 
canella i bevent-la vaig exclamar:
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- MMMM… QUÉ BONA ÉS L'AIGUA DE FRAGA!
GRÀCIES A TOTS LOS  ALCALDES

QUE HO HAN FET POSSIBLE!

Fraga, Abril 1938. Pas del pont de pontons d'un equip de la Legió Condor. Al fondo es pot observar el sistema de 

captació i emmagatzematge d'aigua per al subministrament a la població. P.- Pou de captació. C.- Caseta de moto 

bombes. T.- Tuberies.  D.- Depòsit de distribució. (4)

Fondo fotogràfic: (1) CASAS J. Diario Altoaragón 6/3/2019 (2) TEJERO F. Col·lecció 
particular. (4) HORN V. Con otra mirada. Fundació Caixa Tarragona. 1997
Font del fondo, model Barcino de Ramón Mesalles.

Documentació: AHM Fraga. Caixes 150-151-152-153-312. 

Notes: (0) OUTLANDER es una popular sèrie de televisió retransmesa per una plataforma de 
pagament que mos transporta al passat. La sèrie arrenca amb Claire, una jove infermera a 
l'època de la II Guerra Mundial, que viatjarà en el temps després de presenciar un ritual cèltic al 
cercle de pedres de Craigh na Dun (jaciment megalític imaginari d''Escòcia). (3) Pseudònim 
que apareixia en una secció del setmanari La Ribera del Cinca (1929 – 1931) titulada Xarrades 
amb D. Lupo.
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SUPLEMENT

A.- CRONOLOGIA

1900 Adjudicació de la instal·lació del primer subministrament d'aigua potable a la població de 
Fraga. Adjudicatària l'empresa mixta Hidrofraguense. Compromís de fer-ho en un termini de 20 
anys. Alcalde: D. Pedro Barber

1918 Construcció dels Cumplidors del Pont i del Pou Vell. Prohibició de rentar la roba aigües 
amunt en gràcia a la Salut Pública. Alcalde: D. Jerónimo Casafranca.

1920 Anul·lació de la concessió a l'empresa Hidrofraguense per incompliment d'obra. 
Dissolució de la societat. Alcalde: D. Jerónimo Casafranca.

1924 Adjudicació de la instal·lació del subministrament d'aigua potable a la població i la 
prestació del servei a l'empresa d'Antonio Casas Blavé de Barcelona. Per un període de 50 
anys. Alcalde: D. Àngel Martínez.

1954 Recuperació municipal del servei de subministrament a la població per impossibilitat 
justificada de prestar-ho l'empresa. Indemnització als seus hereus per un import de 724.000 
pts en concepte del valor de la xarxa de captació i distribució d'aigua potable a població i veïns. 
Alcalde: D. Pedro Dueso.

1963 Entrada en servei del nou sistema de subministrament d'aigua procedent del Canal 
d'Aragó i Catalunya, així com de la nova captació de reserva amb aigua del riu Cinca 
emplaçada al començament de la carretera de Saidí. Los nous depòsits estan ubicats a la 
Partida dels Safranals, a damunt de les Estressanes. Alcalde: D. Vicente Bitrián.

1973 Aprovació del projecte d'un depòsit de reserva (pantà) per proveir aigua potable a Fraga 
exclusivament des del Canal d'Aragó i Catalunya. Alcalde: Sr. Àngel Gómez.

1983 Construcció i posta en servei del pantà de reserva situat a la Partida de Safranals. Des 
d'allavonces l'aigua que rage de les canelles a Fraga ha millorat la qualitat. Així mateix ha 
repercutit en la salut pública desapareixent los focus de febres tifoidees que periòdicament 
afectaven la població. Alcalde: Sr. Francisco Beltrán.
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B.- LES FONTS

En un primer moment, l'aigua potable només se subministrava a la població a través de fonts 
públiques ubicades en llocs estratègics de la ciutat. A la memòria retinc les de Ca la Causina 
(intersecció carrers Airetes i St. Sebastià), Replaceta del d'Anda (B1), Ca la Faureta (Carrer St. 
Roc) i la de Ca la So Xorros (intersecció Carrers Revolt i Teuleria B2).

B1

B2

B3

Menció especial mereix la particular de l'Hotel 
Sorolla que disposava d'un petit dipòsit circular 
propi ubicat al vessant de les Estressanes (B3).
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C.- ACTUAL SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

A partir del 1983 l'aigua que xorre de les canelles 
de Fraga prové exclusivament del Canal d'Aragó 
i Catalunya i tractada per a garantir la seua 
potabilitat al complex de dipòsits de distribució 
situats a la Partida dels Safranals
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D.- REUTILIZACIÓ

El 2018, l'Ajuntament presidit per D. Miguel Luís Lapeña va rehabilitar el primitiu depòsit 
regulador del servei d'aigua potable, ubicat a la pintoresca zona del Murallot, com a lloc de 
celebració d'actes culturals en un entorn magnífic i  mirador des d'aon fragatins i visitants 
poden gaudir d´unes vistes sorprenents.
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