
EVOCACIONS I EVOLUCIÓ DE FRAGA
“...En data 12 d'agost de 1951 la Corporació municipal va acordar 
donar suport a aquesta iniciativa que “evitaría muchísimas 
molestias al vecindario, que tiene que desplazarse al Barrio de 
las Afueras, muy poblado y de muchísima importancia, y desde 
dicho lugar a la Ciudad...”
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Fraga, 1956. Passeig del Cegonyer

PACO TEJERO COSTA  
                                         Fraga, 1956. Postal del Passeig del Cegonyer.

A l'anterior article vaig presentar, a la consideració dels seguidors d'esta secció del PONT DE FERRO, 
una foto feta pel taller de fotografia de la família Cuyàs de Barcelona amb l'objectiu d'oferir-la a l'editor 
saragossà García Garrabella per a la publicació com a postal acolorida amb anilines que pot observar-
se al començament.

Des de la seua aparició al 1869, com a mitjà de comunicació obert, les targetes postals, conegudes 
simplement amb el nom de POSTALS, constitueixen una font documental molt interessant. D'elles es 
pot extreure molta informació plasmada en un suport, llegible i intel·ligible.

Les il·lustracions contingudes en una cara de la postal reflecteixen paisatges, monuments, escenes, 
usos i costums d'un passat no gaire llunyà. Del seu format es pot deduir la data de la seua publicació: si 
fins a 1957 tenien unes dimensions de 9x14 cm i el seu contorn podia ser recte, en dent de serra o 
ondulat, a partir de 1958 la regulació espanyola, d'acord amb les recomanacions de la Unió Postal 
Internacional, va exigir per a les editades a partir d'allavonces una grandària una mica més gran, de 10,5 
x 15 cm i contorn recte, permetent-se la circulació a les ja editades anteriorment. El text imprès a la cara 
posterior mos remet a l'editor, però normalment òbvia el nom de l'autor de la fotografia, que solia 
presentar a aquell diverses preses d'un mateix tema per triar la més adequada. A camins tampoc és 
menyspreable el text manuscrit pel remitent de la targeta postal.(1)
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Detall ampliat de la fotografia que va donar lloc a la postal de l'encapçalament.

És un dels dos que va disposar el veí Antonio Soplón Orús, “Cardela” per a prestar un servei diari de 
transport urbà entre el Cegonyer i el “Cruce” de carreteres amb parades intermèdies. En data 12 d'agost 
de 1951 la Corporació municipal va acordar donar suport a aquesta iniciativa que “evitaría muchísimas 
molestias al vecindario, que tiene que desplazarse al Barrio de las Afueras, muy poblado y de 
muchísima importancia, y desde dicho lugar a la Ciudad, y, dada la situación del único puente que existe 
sobre el río Cinca y de no estar reconstruido aún el puente local, supone actualmente para el vecindario 
un entorpecimiento y pérdida de trabajo y, a la vez, grandes perjuicios, que con dicho servicio se 
evitarían casi en su totalidad”. (2)

Gràcies a eix emprenedor fragatí, Fraga té l'honor de ser la primera localitat de la província, avançant-
se en tres anys a la capital (3)(4), d'haver establert un servei de transport urbà de viatgers. No obstant 
això, la resposta veïnal davant est avanç no va ser la que l'empresari esperava i, en data de 25 d'abril de 
1957, va renunciar a la concessió atorgada, desapareixent est servei a la nostra ciutat (5) fins que anys 
més tard un altre fragatí va reprendre la idea, però això és una altra història.

Una mirada atenta a la part posterior del vehicle mos mostra, a la foto original, una pancarta col·locada 
damunt d'un anunci pintat sobre la carrosseria.
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De l'exposat anteriorment, es pot afirmar amb rotunditat que va ser impresa abans de 1958 i des 
d'allavonces lo coneixement de l'emblemàtic Cegonyer traspassarà fronteres.

D'entre tots los detalls en què mos podem fixar, en esta ocasió destacaré l'autobús aparcat a la dreta. 
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D'això, i gràcies al vestit estiuenc que porten el parell de dones que apareixen al centre de la postal, podem 
deduir que era l'estiu de 1956 quan va ser feta la foto i el seu autor va captar, inconscientment, l'intent del 
Sr. Cardela de traspassar la concessió que havia rebut 5 anys abans.

Sens dubte l'anunci es refereix al 
“BARATILLO Leridano”, la particular 
botiga de joguines situada en el núm. 
36 del Carrer Major de Lleida. Era 
característica la cascada de pilotes, 
cavallets i joguines que penjaven de 
dalt a baix. Als costats de l'entrada 
estaven disposats uns pianos petits 
que van fer les delícies de la canalla 
de la ciutat lleidatana i dels pobles del 
seu entorn que es desplaçaven amb 
els seus pares de compres entre els 
anys 1935 i 1980. (6)

Lleida, 1970. Carrer Major.

Documentació: (1) LÓPEZ HURTADO, Mariana. Tesis doctoral: La tarjeta postal como documento. 
Madrid, 2013. (2) AHM de Fraga, Caixa 151. CANGAS DE ICAZA, J. La Voz del Bajo Cinca. Set 1998. (3) 
Diario Nueva España de 3 gener 1954, pàg 3, y Diario del Altoaragón de 1 setembre 2013, pàg 8. (5) AHM de 
Fraga, Caixa 151. (6) QUINA LA FEM. Blog de JM MIR.

Agraïments: (4) Al Sr. Vicente Lachén, de Huesca, la seua aportació respecte a la posta en servei del 
transport urbà de viatgers a la capital de la província.


