
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
...Localitzada una d'eixes joves (1) que apareixen en primer pla 
i consultada al respecte, em va respondre: "Ai xiquet !, d'això fa 
molts anys i no me'n recordo de res. Sol que un camí va vindre 
el Governador i mos van fer vestir de fragatines. Ah, i mos van 
portar a dinar a l'hotel, però vestides de diumenge!!!

Paco Tejero Costa

Capítol VII
UNA VISITA ESPECIAL
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EVOCACIOns I EVOLuCIó DE FrAGA - VII
Una visita especial

 (Fraga. Concentració davant de la Casa de la Falange)
Lo primer camí que vaig veure al Facebook esta fotografia, se me va despertar la curiositat per saber el motiu 
pel qual estava concentrada esta multitud. El fet de fer-ho davant de la Casa de la Falange amb profusió de 
banderes i l'existència d'una pancarta penjada de paret a paret (allavonces a eixa disposició se la coneixia 
amb el nom d'"arc") me predisposava a pensar en un acte patriòtic, però l'escassa presència d'uniformes 
falangistes i la vestimenta pròpia d'un gran dia festiu va provocar-me dubtes al respecte. El cartell colꞏlocat 
damunt de la porta del bar amb el nom de Hogar de la Guardia de Franco la datava abans de 1954, ja que va 
ser aquell any quan se va canviar pel d'Hogar del Productor.

Una atenta mirada als cartells mos informa, un, dels refrescos populars “Naranjadas y Limonadas DUX”, 
elaborades per Domingo González "DUX" a la seua fàbrica de Torrejoncillo (Càceres) i l'altre, la proximitat de 
la Setmana Santa i Corpus, o sigue, una instantània presa a la primavera.

Gràcies a El Pont de Ferro, plataforma creada per José Antonio Calderó com a fòrum divulgatiu del nostre 
passat recent, congelat en imatges, i de participació ciutadana, ha a eixit a la llum pública recentment esta 
altra foto que correspon al mateix moment, però vist des d'un altre angle:
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(Fraga. Joves fragatines lluint el vestit típic)
Localitzada una d'eixes joves (1) que apareixen en primer pla i consultada al respecte, em va 
respondre: "Ai xiquet !, d'això fa molts anys i no me'n recordo de res. Sol que un camí va vindre el 
Governador i mos van fer vestir de fragatines. Ah, i mos van portar a dinar a l'hotel, però vestides 
de diumenge!!!

Tenia raó.  El diumenge 11 de juny de 1950, Fraga i diversos pobles del voltant van rebre la visita oficial 
del recentment nomenat Governador Civil i Cap Provincial del Movimiento, el senyor Ernesto Gil 
Sastre. Ernesto no era un desconegut per als fragatins ja que el seu germà exercia de dentista en 
consulta situada al Cegonyer, i llaços d'amistat l'unien amb l'alcalde de Fraga, D. Pedro Dueso Poy.

De la visita n'hi ha un complert reportatge al diari Nueva España (2) de l'època que es pot consultar per 
internet, per la qual cosa solament reflectiré allò relacionat amb les fotos i testimonis, intercalant algun 
aclariment. Encara que pugue resultar una mica llarg opino que és oportú reflectir al menys els 
següents aspectes:

“A la 1 y media llegó (3) el coche de nuestra primera jerarquía a esta ciudad, deteniéndose en la plaza 
donde se halla el Hogar de la Guardia de Franco y la Casa de la Falange.  La ciudad se hallaba 
engalanada con banderas de los colores nacionales y del Movimiento, y se habían levantado 
numerosos arcos con inscripciones alusivas. Citemos algunas.
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Permet-me, lector, que em detinga una mica en los missatges allà exposats i que mos permeten fer un 
anàlisi de la situació política i sindical del moment. 

A la primera, colꞏlocada a l'entrada del terme municipal (Miralsot?) on l'esperaven les autoritats locals 
de Fraga i l'autoria de la qual se la va adjudicar La Guàrdia de Franco, li volen mostrar la seua 
disconformitat a la progressiva postergació de la Falange davant de l'augment de poder polític que se 
va donant a l'exèrcit i en especial a l'Església Catòlica per tal d'oferir al món una nova imatge allunyada 
del feixisme. Així, mentre els signes feixistoides de la Falange anaven desapareixent de l'espai públic 
(des de 1945 va deixar de ser oficial la salutació del braç en alt, els uniformes del partit quedaven 
relegats als militants i activitats internes i públicament el nom s'anava substituint pel l'eufemisme 
Movimiento), progressivament augmentava la presència als carrers de manifestacions de 
nacionalcatolicisme com a senyals d'identitat del franquisme (reimplantació de la Setmana Santa, 
peregrinacions per Espanya durant 1948 de diverses talles de la Verge de Fàtima, ...). Resulta eloqüent 
que en el llarg discurs que el Governador va dirigir a la multitud congregada, no va citar ni una sola 
vegada a la Falange tot i fer-ho des del balcó de la seua seu.

A la segona, que és la que apareix a les fotos, es pretén transmetre el suport de la població a Franco, a 
través del seu representant provincial, en uns moments en què l'aïllament internacional al règim 
començava a canviar a causa de l'enfrontament entre els dos blocs guanyadors de la 2a Guerra 
Mundial, l'Occidental capitalista liderat pels Estats Units i l'Oriental comunista, per Rússia. De fet, dues 
setmanes després d'eixa visita va esclatar la Guerra de Corea, on los dos blocs es van enfrontar amb 
les armes. Resultat d'això, el règim de Franco va ser poc a poc reconegut internacionalment i el Partit 
Comunista d'Espanya no només va ser exclòs del Govern de la República en l'Exili, sinó que va veure 
com els països occidentals li van prohibir la seua activitat als territoris respectius i va haver de replegar-
se als països de l'Europa de l'Est.

La tercera pancarta, colꞏlocada i custodiada per un grup de miners al començament de la carretera de 
Torrent, ve motivada per un conflicte laboral en la conca minera de Mequinensa, Torrent i la Granja 
d'Escarp, que va tenir lloc 4 anys abans, i que va acabar amb nombroses detencions de miners 
especialment adscrits a la CNT. (4)

Continuant amb el relat sabem que ...

DOS ÚNICAS SALIDAS: o FALANGE o COMUNISMO.
                   

ESTO ÚLTIMO JAMÁS. 

BIENVENIDO SEAIS A ESTAS TIERRAS FRAGATINAS,

DONDE SUS HABITANTES OS PROMETEN FIDELIDAD Y ADHESIÓN

LOS PRODUCTORES MINEROS,

OS SALUDAN EN TESTIMONIO DE GRATITUD
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“El Gobernador civil y acompañantes fueron recibidos con el Cara al sol, cantado por el vecindario que 
llenaba la plaza… una niña de la localidad dio la bienvenida al Señor Gobernador y autoridades a 
través del micrófono…Un grupo de catorce señoritas ataviadas con el traje típico dio la nota de color y 
belleza…”

Després dels parlaments de l'alcalde i el Governador, amb les lògiques demandes d'un i promeses de 
l'altre i dels preceptius crits de ¡ARRIBA ESPAÑA! ¡VIVA FRANCO! “en comitiva, precedida por las 
muchachas ataviadas con el traje fragatino, el Gobernador siguió por la Calle Mayor a la de José 
Antonio, Pl. San Pedro y Calle de la Cárcel hasta el Palacio Municipal …”
Allí “el Gobernador civil y Jefe provincial recibió a las comisiones que habían llegado de todos los 
pueblos del partido judicial de Fraga, diecinueve en total, cada uno de los cuales expusieron sus 
asuntos particulares”.

Als congregats lis confessa que ara són possibles eix tipus de visites gràcies al desmantellament de les 
partides de maquis, i ho fa amb aquestes paraules,   “Desaparecida la preocupación del orden público, 
que está asegurado en toda la provincia, …”  i “Finalmente trató del agiotismo (5) y a este respecto 
ponderó la eficaz labor del teniente de la Guardia Civil, señor Santos, a quien alentó a proseguir en ella 
…”

“A las 4 de la tarde, en el Hotel Sorolla, se celebró un almuerzo al asistieron además de las autoridades 
… las señoritas que habían lucido los trajes típicos … en total más de 150 comensales.”

“A las 6 de la tarde, nuestra primera autoridad y acompañantes partieron con dirección a Torrente de 
Cinca”

A risc d'estendre'm massa, no puc acabar sense fer referència a dos fets que van protagonitzar tots dos 
amics, que van deixar de ser-ho.

La visita va ser positiva per desbloquejar i accelerar una sèrie d'obres a realitzar a Fraga per l'Estat a 
través de Regions Devastades. A més i per deferència al seu amic, l'alcalde Pedro Dueso Poy, a 1953 
Ernesto Gil Sastre, com a Cap Provincial, va organitzar a Fraga amb gran solemnitat la 1a Assemblea 
Provincial de el Moviment.

Però un any després va sorgir un recurrent contenciós, acabant-se l'amistat entre tots dos polítics i amb 
la renúncia de Pedro Dueso Poy a l'Alcaldia de Fraga i a l'oferiment d'un càrrec a nivell provincial (6); 
des del municipi de Casp es va reclamar la propietat dels terrenys de Valdurrios, situats a la zona “d'Allà 
dins” de Fraga. Reclamació que, ara sí, va comptar amb el suport de les autoritats provincials d'Osca.

Notas: (1) Pepeta Barrafón Labella (3) Va arribar tard per la calorosa benvinguda que li van dispensar a 
Ontiñena. (5) Animo al lector a buscar el significat. (6) Informació del seu net, Pedro.

Font documental: (2) Hemeroteca Diario ALTOARAGÓN. (4) BONALES CORTÉS, J. Memòria 
ofegada. IEABC-IEA 2020.

Fotografies: Facebook. Colꞏlecció particular María Pilar Lavilla, “de cal Montanyès”.


