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L’EMPREMTA DEL FRANQUISME A BARCELONA

Durant el segon trimestre
d’aquest any l’Ajunta-
ment de Barcelona es diri-
girà per carta a les comuni-
tats de veïns dels edificis
on encara hi ha alguna de
les 4.361 plaques amb
símbols franquistes que el
consistori té censades a la
ciutat. En l’escrit, l’Ajun-
tament els demanarà l’au-
torització per retirar, de
manera gratuïta, aquestes
plaques. L’autorització es
pot fer arribar a l’Ajunta-
ment amb un text de res-
posta que el consistori els
adjuntarà a la missiva.

Aquesta és una de les
mesures principals que ha
decidit impulsar l’Ajunta-
ment sota l’empara de la
llei de la memòria històri-
ca, aprovada pel govern de
l’Estat durant el darrer
tram de la legislatura ante-
rior, i que dóna instru-
ments a les administra-
cions per impulsar la reti-
rada de la simbologia fran-
quista que no tingui un es-
pecial interès artístic. Ai-
xò inclou les plaques que
va col·locar el Ministeri de
l’Habitatge franquista en
els pisos de promoció pú-
blica. Les plaques tenen el
jou i les fletxes, símbol de
la Falange, partit feixista
que va ser l’únic permès
durant la dictadura. Com
que les plaques pertanyen
als edificis i aquests són de
titularitat privada, l’Ajun-
tament no les pot retirar si
no té el permís dels propie-
taris.

Més a Horta i Nou Barris
De moment, l’Ajuntament
n’ha elaborat un inventari
exhaustiu. Els districtes on
es concentren més plaques
són aquells on es van fer
més promocions d’habi-
tatge públic en els anys del
desarrollismo franquista:
Horta-Guinardó i Nou
Barris. On menys n’hi ha
és a les Corts i a Ciutat Ve-
lla. L’any 2005 l’Institut
del Paisatge Urbà de Bar-
celona, llavors a les mans
del republicà Jordi Porta-
bella, va encarregar un in-
ventari detallat dels sím-
bols franquistes a la Uni-
versitat de Barcelona.
Aquell estudi, ara actualit-
zat, ha servit de base per a

les actuacions en matèria
de retirada de simbologia
franquista que l’Ajunta-
ment s’ha decidit a em-
prendre ara.

Trenta anys després
Més enllà de les plaques
del Ministeri de l’Habitat-

ge, que són moltes, l’A-
juntament també vol em-
prendre ara, trenta anys
després de la represa de-
mocràtica, la retirada d’es-
tàtues i monuments que
estan situats en places, jar-
dins i altres espais públics
i dels quals el consistori és

l’únic responsable. Aquí
no cal demanar permís a
ningú. Però després d’una
primera retirada d’alguns
bustos i estàtues molt evi-
dents durant els primers
anys de la transició, han
estat comptades les vega-
des en què l’Ajuntament

s’ha decidit a retirar algun
element de simbologia
franquista. L’últim, el mo-
nument als Caiguts que el
règim franquista va aixe-
car a l’entrada de la Diago-
nal el 1964 i que l’Ajunta-
ment no va enderrocar fins
al 2005, en ple mes d’a-

gost i sense donar-hi cap
tipus de publicitat.

En total, l’Ajuntament
té censats 119 elements de
simbologia franquista que
no són plaques d’edificis.
En el cas dels monuments i
estàtues, cada districte se-
rà l’encarregat d’impul-
sar-ne el desmantella-
ment, i una comissió d’es-
tàtues formada per tècnics
municipals i experts en
història de l’art i arquitec-
tura n’estudiaran abans el
possible valor artístic de
cada un, per decidir si el
monument mereix ser am-
nistiat o almenys ser reci-
clat si se’l desproveeix de
simbologia franquista.

Entre aquests elements
figuren el monument del
grup de pisos Carlos Trías
de la Guineueta, dos con-
junts situats a l’entorn del
castell de Montjuïc, i l’es-
cultura La Victòria, que és
als peus de l’obelisc de la
confluència del passeig de
Gràcia i la Diagonal.

Setge a les plaques franquistes
L’Ajuntament les retirarà gratuïtament si els veïns ho demanen i estudiarà un per un què cal fer amb els monuments feixistes

Una placa amb el jou i les fletxes en un edifici de l’avinguda Meridiana, ahir a la tarda. / ORIOL DURAN

● A la ciutat de Barcelona encara hi ha
4.361 plaques amb simbologia feixista a
les façanes dels edificis d’habitatge de
protecció que va fer el Ministeri de l’Ha-

DAVID MARÍN / Barcelona bitatge franquista els anys cinquanta i sei-
xanta del segle passat. L’Ajuntament va
anunciar ahir un pla de xoc per retirar-les
a partir de la col·laboració de les comuni-
tats de veïns afectades. A totes aquelles

que ho demanin, el consistori els retirarà
gratuïtament les plaques amb el jou i les
fletxes de la Falange, els escuts del règim
franquista o altres elements de la dictadu-
ra que puguin tenir als edificis. A més

d’aquesta iniciativa consistorial, hi ha al-
tres grups que estan retirant-les per la for-
ça. Els col·lectius independentistes agru-
pats a la CAJEI ja n’han arrencat més d’un
centenar.

SÍMBOLS FRANQUISTES A BARCELONA

DISTRICTE

NOMBRE 
DE 

PLAQUES

MONUMENTS, 
LÀPIDES, 
RÈTOLS I 
ALTRES

Horta-Guinardó 854 -
Nou Barris 706 30
Sarrià-Sant Gervasi 562 4
Sant Martí 467 64
Eixample 447 2
Gràcia 395 0
Sant Andreu 390 -
Sants-Montjuïc 373 4
Les Corts 124 4
Ciutat Vella 43 11
Total 4.361 119

NOM LLOC DATA

1. Escultura La Victòria Plaça Joan Carles I 
(Eixample)

1940

2. Monument a José 
Antonio Primo de Rivera

Avinguda Tarradellas/
avinguda Sarrià (Eixample)

1964

3. Monument del Grupo 
Carlos Trías

Carrer Artesania, 90
(Nou Barris)

1969

4. Monument als Caiguts 
del Fossat de Santa Elena 
al castell de Montjuïc

Exteriors del castell
de Montjuïc
(Sants-Montjuïc)

1939

5. Fascio Lictorio Exteriors del castell de 
Montjuïc (Sants-Montjuïc)

?

Revolt de les Monges Carretera de Vallvidrera 
(Sarrià-Sant Gervasi)

?

Alguns monuments de titularitat municipal
Plaques VPO amb el jou i les fletxes


