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L’EMPREMTA DEL FRANQUISME A BARCELONA

● El districte de l’Eixam-
ple ja té a punt el projecte
tècnic per desmuntar el
monument a José Antonio
Primo de Rivera. Un por-
taveu municipal va expli-
car ahir que la decisió ja
està presa i aquest serà el
primer dels monuments a
caure. Es troba a la con-
fluència de l’avinguda de
Sarrià i l’avinguda de Jo-

sep Tarradellas. El monu-
ment va ser inaugurat
l’any 1964 per commemo-
rar el trentè aniversari de
Falange Espanyola i s’hi
podia observar el retrat en
relleu del fundador del
partit, a més de diferents
símbols feixistes, com ara
el jou i les fletxes. L’indret
es va convertir en un punt
de concentració dels fei-
xistes locals durant la tran-

sició. El 1981 es van reti-
rar els símbols expressa-
ment feixistes (bust, jou i
fletxes), però se’n va man-
tenir l’estructura. Una cu-
riositat de l’escultura és la
seva dubtosa originalitat
artística: l’any 1979 el mo-
nument va ser denunciat
com a plagi d’una obra de
l’artista nord-català Aris-
tides Maillol situada a Ba-
nyuls de la Marenda.

ISABEL ESPARZA / Barcelona

L’Eixample ja té el projecte d’enderroc
del monument a Primo de Rivera

El monument al fundador de Falange Espanyola, a l’avinguda de Tarradellas. / V.P.

● El districte de Nou Bar-
ris ja va viure el seu debat
sobre els símbols fran-
quistes. I fins i tot hi va te-
nir lloc una votació, amb
resultats una mica sorpre-
nents. Al cementiri de
Sant Andreu, que tot i que
es diu així pertany al terri-
tori de Nou Barris per una
qüestió geogràfica, hi ha
diversos monuments fei-

xistes. El més espectacular
de tots és el panteó del sol-
dat, situat al mig del ce-
mentiri i amb aires molt
grandiloqüents. L’exalta-
ció franquista hi és encara
molt present. En el plenari
del consell de Nou Barris
del mes de febrer, Esquer-
ra Republicana (ERC) va
proposar retirar aquesta
iconografia, i complir així
la llei de la memòria histò-

rica. Però la proposta es va
rebutjar perquè només va
rebre el suport de CiU i
d’ERC. El PSC va votar-hi
en contra al·legant que la
proposta era «inoportu-
na», i el PP i ICV es van
abstenir. Uns dies després,
l’escultura del soldat que
guarda la porta del panteó
va aparèixer decapitada,
per obra d’uns joves inde-
pendentistes.

ROSA DÍAZ / Barcelona

Nou Barris va rebutjar l’eliminació
dels símbols del panteó del soldat

El panteó del soldat, un reservat del cementiri de Sant Andreu, a Nou Barris. / ANDREU PUIG

● L’àguila imperial que
decora la part superior de
l’edifici de la Capitania
General del passeig Co-
lom de Barcelona ha estat
des de fa anys un dels sím-
bols feixistes que més
queixes han provocat entre
els ciutadans. Per aquest
motiu, i perquè incom-
pleix la llei de la memòria
històrica, l’Ajuntament

s’ha adreçat per escrit a
Capitania per informar-la
que la seva façana incom-
pleix la llei perquè conté
símbols inconstitucionals.

No sempre hi ha hagut
l’escut franquista. Primer
hi havia l’escut monàrquic
del règim que dirigia Pri-
mo de Rivera. Amb la Se-
gona República, el govern
de Macià va enderrocar el
símbol monàrquic i va im-

plantar les quatre barres
catalanes al mateix lloc on
ara es localitza l’àguila
franquista. Després, els
vencedors de la Guerra Ci-
vil hi van posar l’àguila.
Actualment, 33 anys des-
prés de la fi del règim fran-
quista, el passeig Colom
encara és coronat pels resi-
dus d’un règim antidemo-
cràtic i per símbols anti-
constitucionals.

ISABEL ESPARZA / Barcelona

L’Ajuntament demana per escrit a
Capitania que retiri l’àguila franquista

L’àguila presideix l’edifici, més de trenta anys després de la represa democràtica. / EL PUNT

● Vuit-cents vint-i-sis
quilos de pedra formaven
l’estructura de columnes i
obeliscos que recordaven
els soldats caiguts del bàn-
dol franquista durant la
guerra civil espanyola. El
monument va ser construït
l’any 1939 i estava situat a
l’avinguda Diagonal, da-
vant del Palau de Pedral-
bes, lloc per on van entrar

les tropes feixistes que van
ocupar Barcelona. L’obra
era un conjunt arquitectò-
nic de columnes disposa-
des en forma semicircular.
Al bell mig hi havia una
escultura de Josep Clarà
que representava els sol-
dats caiguts. L’estiu del
2005, per l’alt nombre de
queixes, l’Ajuntament va
retirar el conjunt. Els 826
quilos de pedra van des-

aparèixer de l’avinguda,
però el material era de tan-
ta qualitat que va ser reuti-
litzat en altres monuments
de la ciutat. Per exemple,
per construir la Sagrada
Família i per fer repara-
cions a la catedral de Bar-
celona. Una columna del
conjunt va ser guardada
com a testimoni, i l’antic
monument ara és una pla-
ça sense cap símbol.

ISABEL ESPARZA / Barcelona

El monument a «los caídos» de la
Diagonal, un dels primers a caure

Els treballs d’enderroc del monument als soldats caiguts, l’agost del 2005. / ANDREU PUIG


