
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA

...el cinematògraf va generar a Fraga la competència entre dos 
sales, el Salón Galícia i la Sala Teatro Victoria, conegudes 
popularment com “Brunito” i “de Durán” respectivament. A les 
dos, a més de projecció de cinema es feien sessions de ball, ja 
que les butaques de platea eren movibles.
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(Fraga. Autobús de Pitxes)

La primera constància documental de l'existència d'una sala de cinema és quan el 18 
de setembre de 1926 la Comissió de Govern de l'Ajuntament va tractar sobre la 
solꞏlicitud de Bruno Galícia de construir una vorera al carrer St. Quintí fins a la porta 
d'entrada del Salón Galícia que regentava.

Un any després, l'Alcalde dirigirà un escrit a Bruno Galícia i Antonio Durán, 
empresaris d'espectacles, prohibint-los la projecció de determinades pelꞏlícules. I és 
que des d'un primer moment el cinematògraf va generar a Fraga la competència entre 
dos sales, el Salón Galícia i la Sala Teatro Victoria, conegudes popularment com 
“Brunito” i “de Durán” respectivament. A les dos, a més de projecció de cinema es 
feien sessions de ball, ja que les butaques de platea eren movibles.

De seguit arribarà el cinema sonor, serà en un d'aquells “tres Jueves que relucían 
más que el Sol”, el 29 de juny de 1930. El diari local La Ribera del Cinca el va anunciar 
així: “Para el día 29 festividad de la Ascensión el amigo Bruno nos deparará el 
acontecimiento del año. Se trata nada menos de admirar por primera vez una película 
sonora que además lo es en español. La película hablada de que se trata es La Copla 
Andaluza, el gran éxito de la temporada en Madrid. Auguramos un llenazo al Salón 
Galicia en sus dos sesiones de tarde y noche”.



Acabada la Guerra Civil les sales continuen obertes, però entretant el Victòria es 
converteix en sala de cinema, el Saló Galícia, en ball. Superats els primers anys durs 
de la postguerra, la millora socioeconòmica es va traduir en major assistència als 
espectacles.
A Fraga serà aprofitat per ampliar l'oferta lúdic-recreativa, així a 1948 Juan Arnau va 
inaugurar un nou Cine, El Florida. Li van seguir, a 1951, Salvador Sorolla i, al 1953, els 
fills de Julián Casanova, oferint cadascun d'ells una nova sala, Cine Delicias del 
Cinca i Cine Goya respectivament. És l'època d'esplendor del cinema a Fraga.
El Cine Goya, a l'estar situat lluny del centre urbà, per atreure espectadors de Fraga i 
Comarca va posar un autobús que els recollia i els tornava. En realitat, era un dels 
seus dos camions, el Dodge T 4903, transformat en omnibús a la Fusteria del 
“Ponteret” i on els passatgers havien d'anar majoritàriament drets.
L'aparició de la tele i la popularització del cotxe a mitjans dels anys seixanta, 
provocarà un canvi en els gustos i possibilitats d'oci dels espanyols en detriment de 
l'assistència a les sales de cinema, que a poc a poc van anar tancant. A la nostra ciutat 
l'última a fer-ho va ser el Florida l'any 2008, posant fi a una etapa de 80 anys 
ininterromputs de presència de cine comercial a Fraga.

(Durant anys los fragatins vam contemplar esta imatge, testimoni mut de la 
decadència de les sales de cine)

Font documental: AHM de Fraga. Fogaril i Calaixera. IEBC-IEA
Fotografies: Família Casanova. MESALLES R. 
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