
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA

Durant les tres primeres dècades del segle XIX, Les 
Estressanes, denominades en la documentació oficial com 
Afores Fraga, en contraposició de Afores Horta, constituïen un 
nucli important d'activitat econòmica.

Paco Tejero Costa

Capítol IV
L’Arribada del Telèfon (2)



(Fraga, 1927. Vista del riu Cinca)

La imatge de la línia telefònica travessant el riu, amb Les Estressanes al fons, la hi 
devem també a Josep Gaspar (1892-1970). (1)
El fotògraf manresà va ser una de les figures referents del fotoperiodisme durant les 
primeres dècades del segle XX. La Guerra Civil Espanyola, les desgràcies familiars i 
l'exili van arruïnar la seua vida, morint a Barcelona, sol i oblidat, en la més absoluta de 
les misèries.
Entre el seu treball cal destacar nombroses fotografies fruit dels esdeveniments 
esportius que va cobrir com a reporter del setmanari La Jornada Esportiva, així com 
les preses des de l'avioneta d'un amic a nombrosos monuments de Catalunya
Durant les tres primeres dècades del segle XIX, Les Estressanes, denominades en la 
documentació oficial com Afores Fraga, en contraposició de Afores Horta, constituïen 
un nucli important d'activitat econòmica. Allí estaven un pou o fàbrica de gel (P. 
Dueso), una incipient bòbila (J.Cequiel), corrals de bestiar oví (J. Canales), quadres 
de bestiar equí (Perriro), magatzems de manipulació de figues seques (Mallorquí i 
Perriro) i fins i tot un molí de farina (del Xafat) mogut per aigua canalitzada des de la 
Nòria. (2)
Al mur de la carretera de Fraga a Alcolea, es poden apreciar dos obertures: la 
desembocadura del Arc dels Estressanes, que recollia les aigües pluvials del barranc 
provinent dels tossals llunyans, i del molí, i la disposada per a què les persones i 
cavalleries poguessen accedir per allí al riu. (3)
Dels edificis hi destaca pel seu elegant disseny el de la dreta, en l'actualitat inclòs en 
el complex de l'abandonat Hotel Sorolla. Va ser edificat al 191? per la família Baquer-
Gálligo, coneguts per la motada “Perriro”, grans propietaris, tractants de bestiar, 
comerciants de teixits i de figues seques. La seua casa era l'actual edifici que fa paret 
mitgera amb el Palau Montcada, entrant a l'esquerra. (4)
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En primer pla destaca un element plantat, a manera de fita, a l'altura de l'actual 
Caseta de la Ludoteca d'estiu. Deixo a la intuïció del lector la seua identificació i 
l'emplaçament on se pot veure en l'actualitat.

 

(Portal amb escudet dels Perriro compost per elements  inspirats en la seua activitat 

empresarial, la data de construcció y les inicials del fundador de la saga, Benito Baquer 

Espluga.)

Font documental: (1) Fundación Telefónica de España. (2) Arxiu Històric Municipal de Fraga. 

(4) Fogaril i Calaixera nº 0

Font fotogràfica: FUNDACIÓN TELEFÓNICA de España. TEJERO COSTA, P. Col·lecció 

particular.  

Informadors: (3) PALAU, Vicent. (4) ZAPATER, Mary.  
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