
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA

Capítol XXI
LES PEDRES PARLEN

RIMES I LLEGENDES (part II) 

“...– I per als petits, què tal si lis preparéssem unes llesques de pa amb 
vi i sucre?

En sentir pa i vi va demanar intervindre el reverend Thomás:

 - Com a representant de Déu a la Terra, considero que 
acostumar des de petits a prendre com a aliment lo Cos i la Sang de 
Nostre Senyor Jesuchrist serà bo per a la Santa Mare Església. A 
més, podria intercedir davant Mossèn Domingo perquè el seu forn 
mos facilités a bon preu els pans...”

Paco Tejero Costa



EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA - XXI

LES PEDRES PARLEN
RIMES I LLEGENDES (part 2)  

PACO TEJERO COSTA

Història, basada en un fet històric cert, on la mescla de realitat i elements creatius pretén 
despertar-te la curiositat, estimat lector. Durant lo relat veuràs aparèixer personatges que 
uns són coetanis (les autoritats) i altres desubicats temporalment (artesans i comerços). A 
través d'enllaços podràs accedir a un complement de productes audiovisuals que 
t'introduiran encara més en la narració. (0)

1 EL CONSELL DESCARTA LA INAUGURACIÓ DEL POU DE GEL.

 EL CONSELL ESCOLTA LES REIVINDICACIONS DEL POBLE PLA.2
  EL CONSELL TROBA SOLUCIÓ PER ALS SEUS COMPROMISOS AMB EL  3
POBLE I AMB EL MESTRE.

  LA VILA DE FRAGA CELEBRA UNA GRAN FESTA PER L'ENTRADA EN 4

 FUNCIONAMENT DEL POU DE GEL.

EL RETAULE DEL
POU DE GEL DE

LA VILA DE FRAGA



Era el dia de Cap d'Any de l'any MDCXVI i com era costum ancestral en la Vila de Fraga (1), a 

les nou del maití estava ja ajuntat al complet lo Consell que havia de regir els destins de la 
localitat en aquell any (2). Amb la cerimònia que requeria l'acte, primerament, los Jurats van 
ser investits amb la xia, capa de distinció d'Honorabilitat.

 Seguidament lo Jurat en Cap, Don Diego d'Herrera, va donar la benvinguda als membres 
del Consell i especialment als nous consellers ressaltant la importància de la seua funció i 
les virtuts que han d'adornar al governant: SABIDURIA, HUMILITAT i PRUDÈNCIA (3). Davant 
la resposta afirmativa a la pregunta de si se sabien bé les funcions del seu càrrec, tots es van 
posar en peus i a l'uníson van entonar el Cant dels Regidors. (4)

1
EL CONSELL

DESCARTA LA
INAUGURACIÓ DEL

POU DE GEL

SOM, SOM, SOM. 
SOM LOS REGIDORS 

D'EIX MUNICIPI.
SOM TOTS AJUNTATS

A LA CASA DE LA VILA.

AMB SENY I RAÓ
PODEM DECIDIR,

MANAR I MANEGAR
I ELS IMPOSTOS 

REPARTIR.

SOM, SOM, SOM. 
SOM MOLT LIBERALS
I BONES PERSONES.

SOM REPRESENTANTS
DE TOTS LOS 
VILATAAANS.

Link 

https://youtu.be/9pyipg0oDAk


Una vegada asseguts de nou en les seues butaques, va informar sobre l'estat en què es 
trobava la construcció del Pou de Gel.

Ÿ Senyors Consellers, haig de donar-us una molt bona notícia, el Pou de Gel del 
Cegonyer es troba pràcticament acabat. Així, mentre s'ultimen los detalls exteriors, 
la setmana que ve, aprofitant lo fred que fa en est mes, procedirem a omplir-lo amb el 
gel que es forma a les badines del riu. Hem de felicitar-mos d'eixa obra, que portarà 
benestar a la vila. També hem d'agrair a mestre Joan la seua dedicació. 

Havent escoltat lo nom del mestre d'obres, lo conseller Tomàs Foradada va demanar la 
paraula i va dir:

Ÿ Recordo que al mestre Joan li devem una part del contracte, ja que l'obra ha resultat 
més costosa del que es va preveure.

Allavonces lo Jurat en Cap va sol·licitar a Joan Barrafón, conseller custodi de la caixa 
dels diners de la Vila, sobre l'estat de les finances. A la qual cosa va respondre: 

Ÿ Senyor Jurat en Cap, males notícies, l'arqueta està gairebé buida. Haig de recordar 
que portem dos anys de mala collita a causa de la sequera; l'any passat vam haver 
d'ajudar als frares agostins per a finalitzar el nou convent al Cegonyer i a més la 
població de Fraga encara no mos ham refet de l'expulsió de les 49 famílies de 
moriscos que enguany farà 6 anys …

Al moment va ser interromput bruscament per Don Diego d'Herrera:

Ÿ Senyors Consellers! que sigue la primera i última vegada que es fa referència en esta 
Santa Casa als moriscos! Si estos comentaris arribessen al Virrei a Saragossa … 
Zasss! – i, portant-se al mateix temps la palma de la mà a la part davantera del coll, va 
continuar – Mos tallarien lo coll! Escrivà, no ho pose a l'acta!

Domingo Sanjorge, un dels Jurats vells, va voler recordar que l'any anterior el Consell 
tenia la intenció de fer una festa popular per a celebrar l'acabament del Pou de Gel.

Ÿ Ara? ... Impossible! – li va respondre El Jurat en Cap – Heu sentit que les arques 
gairebé buides, que estem en deute amb el constructor i damunt voleu fer una festa? 
Ni parlar! 



Quan lo Consell anava a tractar el pagament al mestre Joan, va entrar a tot córrer 

l'Aguatzil amb respiració entretallada i balbucejant: 

Ÿ Senyors Jurats  i … Consellers, una mani … festació o un … motí! (5)
 
Ÿ Tranquil, Aguatzil, assossega't. Quina cosa tan important és que has interromput les 

secretes deliberacions del Consell? – va exclamar mossèn Thomas Cabrera, Vicari de la 
Parròquia de Sant Miquel i present a l'acte en representació del Capítol Eclesiàstic.

 
Ÿ Trac lo tambor i toco a Reunió de la Milícia? – va proposar el seu alferes, lo conseller 

Gerònimo Ferrer.
 
Ÿ Encara no! A poc a poc, Ferrer. Tinguem calma i actuem amb prudència i sabiduria – va 

respondre Diego Herrera que davant el caire que prenia la concentració de veïns a la 
plaça Reial, enfront de la Casa de la Vila, li va demanar a mossèn Thomas:

 
Ÿ Reverend, vós que sou home de Déu i sabeu llatí podríeu asomar-us al balcó i tractar de 

convèncer'ls que tornen a casa.
 
Ÿ Ho intentaré, però me conec als meus feligresos i no seria estrany que Satanàs hagués 

temptat amb les seues males arts a alguns d'ells.

I eixint al balcó es va dirigir a la multitud fent primerament el senyal de la Creu:
 
Ÿ In nomini Patris, Filii et Espiritus Sancti. Fills meus, no conec la desgràcia que us afecta, 

però què espereu aconseguir en eixa actitud provocativa? En lo nom de Nostre Senyor 
us demano que torneu a les vostres cases!   

2
EL CONSELL

ESCOLTA LES
REIVINDICACIONS
DEL POBLE PLA



A la qual cosa immediatament tots van contestar des de baix:
 

¡¡SOM GENT DE PAU 
I NO VOLEM MARXAR!

Novament va intentar convèncer'ls:

 - Fills meus, Resignació, Conformitat, PACIÈNCIA! No provoqueu una solució violenta. 
Recordeu el que diuen los Santíssims Evangelis: Benaventurats los mansos perquè ells 
posseiran la Terra!

Novament, i est camí en més força, els congregats van cridar:

 ¡SOM GENT DE PAU, 
  AHIR, AVUI I … SEMPRE !

Allavonces lo Jurat en Cap va decidir aparèixer al balcó i, en veure'l, los congregats a l'uníson van 
entonar la seua reivindicació: (6)

ESCOLTEU REGIDORS,
REGIDORS ESCOLTEU:

VOLEM UNA FESTA,
UNA FESTA VOLEM.

VOLEM UNA FESTA,
UNA FESTA VOLEM.

I SI NO LA FEU
I SI NO LA FEU,

NO MARXAREMMMM.

Link 

Ÿ Uf, Què mal canten! Com se nota que no són il·lustrats com nosaltros. – Va pensar en el seu 
interior per a seguidament dirigir-se a ells:

Ÿ Vilatans i fragatins tots! Qui us ha dit que no farem una festa per a inaugurar el Pou de Gel? 
Qui ha estat el que us ha portat enganyats? Precisament quan mos hau interromput, 
estàvem planificant un SUCULENT DINAR POPULAR que pensem fer el Dijous Gras per 
celebrar que el Pou de Gel està omplert i donar pas al Carnestoltes. El Reverend Thomàs 
confirmarà lo que us dic.

Ÿ Davant la difícil situació en què li va posar Don Diego, al mossèn no li va quedar més remei 
que afirmar amb el cap.

I als congregats lis va dirigir estes paraules:

Ÿ Escolteu veïns, l'home que us ha fet vindre us ha enganyat! No ha estat triat regidor i li COU! 
No l’escolteu! No el seguiu! Torneu a casa que el Consell complirà amb la  paraula. US 
ESPERO A TOTS A LA FESTA!

* Mirar anexe

https://pontdeferro.es/documents/VOLEM_PA_AMB_OLI_LA_TRINCA.mp3


Tan ràpid com va tornar a la cadira presidencial, D. Diego es va dirigir primer a mossèn 

Thomas i després als seus companys: 

Ÿ Mossèn, agraeixo la vostra col·laboració, ja sé que mos haurem de confessar, però 
suposo que tots hau comprès que estant plena la plaça de revoltosos era el meu deure 
reconsiderar el problema i prendre una ràpida decisió. 

I va continuar:

Ÿ Ja hem sentit que la caixa està buida, però d'un costat o de l'altre haurem de traure 
diners, així que tirem-li IMAGINACIÓ per a resoldre tot eix embolic.

Després d'uns moments de silenci a la sala, el conseller Joan Buyra va intervindre:
 
Ÿ Companys del Consell, sé de bona font que el mestre d'obres Joan desitja fer-se un 

vestit nou en quan arribe a Barcelona. Opino que, a canvi del que se li deu, podríem 
sorprendre'l i gratificar-li. 

 
Ÿ Podríem encarregar-ho als Ambrosiets.– va proposar Miguel Joan Cubero –En 

qüestions de fil i agulla un germà té molt bona mà i l'altre molt bon peu. I jo podria fer de 
model. Lo mestre Joan i jo som igualets.

 
Ÿ No estaria mal comprar-li un barret. La meua dona m'ha dit que a la botiga de la Veturiana 

han arribat nous complements. – Va afegir.

Lo Jurat en Cap va vullguer tancar la qüestió:
 
Ÿ Buyra i Cubero, vostra ha estat la idea, poseu's d'acord i encarregueu-vos del vestit. Ah! 

Disposeu de 150 rals. Bé, que siguen 120!

Seguidament Leandro Carvi va demanar la paraula:

3
EL CONSELL TROBA

LA SOLUCIÓ PER ALS
SEUS COMPROMISOS

AMB EL POBLE I AMB
EL MESTRE 



Ÿ Fa una setmana el pastor del Faiet me va dir que li havien entrat a la paridera que tenen per 
Cardell uns animals salvatges. Gràcies a la ràpida intervenció dels gossos la desgràcia no 
va ser major. Pel que pareix van tindre dos ovelles mortes i diversos corders amb ferides. 
Què diríeu si, a canvi d'avantatges en la pròxima subhasta de pastures, mos agenciéssem 
amb 4 o 5 d'estos corders? Així podríem oferir calders de carn a la pastora. Això sí, 
necessitaríem voluntaris per a fer fogueres al Cegonyer, que de la cocció ja 
m'encarregaria jo i algú més. 

Ÿ Conta con yo – li va manifestar Jusepe Escartín – que os d'a montaña tamién bordamos 
iste plato.

Ÿ D'acord. Leandro i Jusepe, a les vostres mans us ho dixo. – va dir Diego Herrera.

Immediatament lo Jurat Segon va preguntar:

Ÿ I per als petits, què tal si lis preparéssem unes llesques de pa amb vi i sucre?

En sentir pa i vi va demanar intervindre el reverend Thomás:

Ÿ Com a representant de Déu a la Terra, considero que acostumar des de petits a prendre 
com a aliment lo Cos i la Sang de Nostre Senyor Jesuchrist serà bo per a la Santa Mare 
Església. A més, podria intercedir davant Mossèn Domingo perquè el seu forn mos 
facilités a bon preu els pans. Si li encarreguéssem la predicació de la pròxima Quaresma, 
segur que seria més fàcil arribar a un acord.

Al observar que Joan Box estava desitjant participar, lo Jurat en Cap li va donar la paraula:

Ÿ Jo soc client de la Taverna de Perico, però segur que a les altres lis passa el mateix. A les 
cubes encara tenen molt vi de l'any 14. 

Ÿ Jo ho soc de la del Correndero i és cert lo que dius. – va afirmar Miguel Segalón i va 
proposar parlar amb el gremi del vi per a servir-lo a la festa a bon preu.

El Jurat en Cap va voler conèixer l'opinió del conseller Joan Merich:

Ÿ  Si a Merich, com a metge, li pareix bé, per jo endavant.

Ÿ Prendre vi amb moderació no és dolent per a la salut. Als petits estimula la producció de 
sang. - va concloure l'interpel·lat.

Don Diego, veient que el tema estava resolt, se disposava a finalitzar la sessió quan el Jurat 
2n Vicencio Gallinat va recordar seria prudent fer participar en l'organització de 
l'esdeveniment a grups de veïns:

Ÿ Tens tota la raó Vicencio, per a eixa Festa del Dijous Gras posa't en contacte amb el grup 
de les Mascres i amb alguna colla de joves. I gràcies a tots per la vostra SABIDURIA. S'ha 
fet bon hora i les nostres dones mos estan esperant amb la taula preparada i ... ben 
preparada per avui, dia de la primera Festa de l'Any! 



Com en hiverns anteriors, aquell principi d'any de 1616 va resultar extremadament fred 

(7). L'aigua del riu es congela en les zones tranquil·les de les vores, no és estrany que el 
corrent arrossegue plaques de gel i a la cares de les valletes que donen a l'ompriu es pot 
observar dipòsits de neu que recorden la radera nevada. Gràcies a tot això, i a la 
col·laboració a veïnal, l'objectiu de l'ompliment del pou està pràcticament complert per al 
dia previst: Lo Dijous Gras.

Aquell dia una rècua de 3 rucs van començar a pujar pel carrer del Barranc. A les sàries 
portaven una simbòlica càrrega de gel. En arribar a la Casa de la Vila, es va formar un seguici 
encapçalat per uns gaiters seguits pel Consell en ple. Al capdavant d'ell anava el Jurat en 
Cap i el mestre d'obres Joan, que destacava pel seu elegant vestit nou. En passar per la 
plaça de missa es va agregar el Vicari de Sant Pere, Geroni Sosses acompanyat d'un escolà. 
Després de baixar per tot lo Carrer Major i travessar la porta de la Vila, la comitiva va arribar a 
l'esplanada del Cegonyer.

Aquell lloc, que amb el pas dels anys es convertiria en la zona millor urbanitzada, en aquells 
dies pràcticament era un descampat que excepte el Pou de Gel poca edificació hi havia.

Allí van ser rebuts amb gran entusiasme pel veïnat que s'havia congregat per a ser 
testimonis de la posada en funcionament del Pou. D'entre totes les converses, la més 
freqüent versava sobre l'admiració que va despertar el nou vestit de mestre Joan, amb la 
capa, botes i barret de ploma. 
 
Ÿ Va de vint-i-un botons – va expressar una jove.
 
Ÿ Li queda que ni pintat- comentà un altra.
 
Ÿ Maese Joan s'ho mereixia, és un bon Jan. Si no fos que … – va apuntar la tercera. 
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LA VILA DE FRAGA

CELEBRA UNA GRAN
FESTA PER

L’ENTRADA EN
FUNCIONAMENT
DEL POU DE GEL



En arribar la comitiva al Pou de Gel, los ajudants van descarregar la petita càrrega de gel, la 
van introduir a l'interior i després d'un moment van comunicar que el Pou estava 
completament carregat. 
Seguidament lo Vicari va ser convidat a beneir la nova construcció. Mossèn Geroni va 
vullguer recordar que tot va estar creat per Déu. Així, mentre l'arruixava amb aigua beneïda, 
exclamava en veu alta a manera de lletania:

ROSADES I NEVADES, BENEÏU Al SENYOR;

CEGALLOSA I FRED, BENEÏU Al SENYOR;

NEUS I GELADES, BENEÏU Al SENYOR.
 

LAUDEMUS DEUM, DOMINUM ET CREATOREM

IN SAECULA SAECULORUM. (8)

Al que els assistents després de cada frase 
responien:                  - ¡Amén!

Tot seguit lo mestre Joan va traure de la butxaca la clau de 
la porta de fusta que estava a l'entrada del Pou i la hi va 
lliurar a Don Diego d'Herrera.  La màxima autoritat 
municipal va procedir a tancar-la. En eix instant tots los 
assistents van prorrompre amb un llarg aplaudiment i els 
ajudants se van afanyar a tapar amb terra tot lo passadís 
d'accés, quedant així protegit contra la calor. 

Lo Jurat en Cap, va demanar al seu antecessor, Domingo 
Sanjorge, que es posés al costat seu i es va dirigir als 
assistents en un curt però sentit discurs:

HABITANTS I FRAGATINTS TOTS!

QUAN ME VAN FER CAP DE LA VILA

VAIG JURAR DAVANT EL SANT

QUE NOMÉS CURA TINDRIA

DE MIRAR PELS VILATANTS.

AVUI ENTRA EN FUNCIONAMENT

EL POU DE GEL QUE SERÀ ADMIRAT 

PER LES GENERACIONS VENIDERES.

 I ARA … TOTS A LA FESTA !

Novament, i ara amb més intensitat, los congregats van aprovar les paraules del Jurat en Cap amb un 
llarg aplaudiment. 

Pendents de la inauguració, se mos ha passat per alt el preparatiu lúdic que s'havia disposat en la zona 
posterior al Pou. 



AVUI A LA NOSTRA VILA
UN POU S'HA INAUGURAT
I A TOTS MOS BENEFICIA

TINDRE GEL MOL BEN GUARDAT.

TÚ I JO PREGUNTARIEM
P'A QUE EL PODREM USAR.

LOS PASTISSERS MOS DIRIEN
PER ALS NOUS GELATS PROVAR.

Link 

Lo primer que s'oferia a la vista era una línia de fogueres procedents de petits munts de 
llenya que escalfaven alineats calders on se rostien la carn a la pastora. Més enllà, altres dos 
amb oli estaven preparats per fregir coses de massa (bunyols i xurros) que en dos valentes 
pales se traien fregides i es ficaven en una altra caldera de preparada mel. Unes llargues 
taules contenien pujalets de blanquíssim pa, pitxelletes i porrons de generós vi.

Atès pels cuiners i cuineres que passaven de 20, tots nets, tots diligents i tots contents, el 
conjunt desprenia una agradable olor de carn i timó que envaïa tota la plaça i que aventurava 
que el menjar anava a ser deliciós. La canalla, amb el seu innat sentit de curiositat, estava 
atenta a tot aquell preparatiu.

En una altra zona, los jocs populars, especialment lo tiro de barra, de soga, i les carreres de 
sacs i en cànters al cap van concentrar molt d'interès entre els nois i noies. No van faltar les 
apostes per endevinar els guanyadors.

En una part més apartada, uns llauradors i dues atrevides noies, muntant uns bells equins en 
concertat tropell, van córrer no una, sinó moltes carreres entre el guirigall i crits de la 
concurrència.

D'allí a poc van començar a entrar per diverses parts de la plaça gent amb màscares, propi 
del dia de Carnestoltes: D'un costat, una quadrilla de xics ben plantes i amb brio; del contrari, 
una altra de donzelles que portaven en el seu rostre i ulls honestedat; i pel centre, al so de la 
gaita, el tamborí i la flauta, les Mascres que, amb lleugeresa als peus, i portant dos Ninots se 
mostraven les millors balladores.

Trobats los tres grups, i davant la sorpresa dels presents van anunciar una dansa, no de les 
parlades sinó de les cantades. Los dansaires, disposats en senzilla coreografia, van 
demostrar gran destresa interpretant-la en harmoniosos i coordinats moviments que 
atraient l’atenció dels qui estaven mirant. 
    

Fora picabaralles i disputes i amb molta alegria i gresca va transcórrer aquella festa de 
celebració per veure el fruit d'un esforç col·lectiu i preludi del llarg període de dejuni, 
abstinència, oració i penitència de la Quaresma. (10) 

https://pontdeferro.es/documents/Flautista.mp4


AIXÍ VA SER
AIXÍ VA ESTAR

COM EL CONSELL
A TOTS

VA ACONTENTAR



Bibliografia: BERENGUER, J; ESPINOSA, R. Quaderns de Notes sobre l'urbanisme històric de 
Fraga. MIA Fraga-IEBC. 2000. ESPINOSA CASTELLÀ, R. La Casa del Concejo de la Villa de 
Fraga. M.I.Ayuntamiento Fraga. 2006. OTERO CARRASCO, Félix. La Vila de Fraga al s.XVI (1-
2). I.E.Baix Cinca-IEA. 1994-1995. 

Documentació: AHM Fraga. Caja 123-1

Complement audiovisual: (4)  Basada en el Ball dels Regidors del musical Retaule del 
Flautista. TV3. 2012.

(6) De la canço popular “Volem Pa amb Oli”. La Trinca.

 (9) Del Ball final del Retaule del Flautista. TV3. 2012.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/pellicules/el-retaule-del-flautista/video/4409591/

Notas: (0) Inspirada en la homònima “El retaule del Flautista” de Jordi *Teixidor (1968) (1) El títol 
de Ciutat va ser concedit a Fraga l'any 1709 pel Rei Felip V, fins aquell moment el seu títol era el 
de Vila. (2) Lo componien 6 Jurats i 24 Consellers. Una mitat provinents de l'any anterior, els vells, 
i l'altra mitat, los nous, que havien de prendre possessió del seu càrrec. Com a màxima autoritat 
estava el Jurat en Cap; li seguien el Jurat 2n i el Jurat 3r. La seua elecció s'havia realitzat el dia 
anterior per mitjà de redolins que un noi, menor de 10 anys, extreia de l'interior d'una bossa que 
es guardava a la sagristia de l'Església de Sant Pere. 3) Estes tres virtuts són les primeres que 
recomana El Quixot a Sancho Panza en los Consells pel Bon Govern. L'autor creu venen al cas 
com a recordatori que en aquells mateixos dies el seu autor, Miguel de Cervantes, estava 
agonitzant a conseqüència de la diabetis que patia. (5) Una sèrie de circumstàncies van fer que el 
s.XVII, estigués marcat per la tensió, inseguretat i violència. A Fraga va ser assassinat D. 
Gerónimo Carvín, Justícia i Cap de la Milícia local a final del s.XVI; al 1626 es va produir un motí i 
en l'últim terç del segle les forces vives locals estaven alineades en dos bàndols irreconciliables. 
(7) Entre 1550 i 1850, en tota Europa es va viure un període de refredament general conegut com 
la Petita Edat del Gel. Esta circumstància va facilitar el comerç del gel. (8) Versicles presos del 
llibre de Daniel «Criatures totes del Senyor, beneïu al Senyor» (Dn 3,57). (10) La narració d'eixa 
festa està inspirada en el Capítol XX de la segona part del Quixot: “On es conten la boda de 
Camacho el ric, amb el succés de Basilio el pobre “. 

Agraïments: A Aránzazu MONTANER SATORRES i Joaquín SALLERAS CLARIÓ pel seu 
assessorament sobre els pous de gel. A l'Associació Belenista de Fraga per la  maqueta 
il·lustrativa del funcionament del Pou de Gel de Fraga al Cegonyer.

Maquetació: José A. Calderó Royes.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/pellicules/el-retaule-del-flautista/video/4409591/


Anexe

Maqueta il·lustrativa del funcionament
del “Pou de Gel” del Cegonyer.

ASOCIACIÓN BELENISTA DE FRAGA

Preparació d'un dinar popular
consistent en carn a la pastora.


