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Alhora, la memòria democràtica recorda i honora totes les víctimes de
la violència per causa de les seves idees o creences. Construir una so-
cietat democràtica passa per donar significat i actualitat a les injustícies
del passat, per promoure els valors democràtics entre la ciutadania.
Que caiguin els símbols de l’opressió i que revisquin i s’omplin els nos-
tres carrers i places de símbols de llibertat. Els pobles mesells se sot-
meten a la història dictada pel poder, els pobles lliures fan la història.

Presentació 
Miquel Caminal 
Director del Memorial Democràtic

L’exposició Símbols de Franco explica com la dictadura va penetrar en
tots els àmbits de la vida social. El franquisme es va inspirar en la litúr-
gia i propaganda feixista de mobilització col·lectiva cap a l’adhesió in-
condicional al cabdill. El braç enlaire era el símbol dels símbols. Era el
gest individual i col·lectiu que retratava la salutació feixista davant de
la victòria i la dictadura imposada per les armes. No era únicament una
expressió d’adhesió voluntària de falangistes, bisbes o militars, sinó
d’adhesió forçada de la ciutadania, des dels escolars fins als castellers.

El franquisme va omplir l’espai públic de símbols de glorificació de «la
España, una, grande y libre», d’exaltació dels seus herois, d’aclamació
de Franco «caudillo por la gracia de Dios». Es volia crear un imaginari
col·lectiu de duració perenne, amb la complicitat de la jerarquia catòlica,
mitjançant escultures i monuments, noms de carrers i places, signes
d’identitat com l’àliga de Sant Joan o el jou i les fletxes. Tot això culmi-
nat amb el monument dels monuments: el Valle de los Caídos, el més gran
i monumental símbol d’exalçament feixista que encara hi ha a Europa.

Aquest univers s’ha esvaït com a relat d’un règim polític feliçment finit,
però queden encara moltes empremtes del que no ha de tornar mai més.
El Cens de simbologia franquista de Catalunya, que ha elaborat el Memo-
rial Democràtic, ha localitzat encara nombrosos símbols franquistes en
municipis catalans.A la resta de l’Estat espanyol n’hi romanen molts més.
La condemna de la dictadura no serà completa mentre hi hagi encara mo-
numents o símbols d’exaltació del franquisme i dels seus responsables.
Correspon retirar-los en la major part de casos, o bé senyalitzar-los i ex-
plicar-los, quan així es consideri oportú per al coneixement de tothom.

7

Moneda d’una pesseta 
amb l’efígie de Franco, 1953.

 



Franco en discurs, 1958. 
Autor: Ramón Masats. ©

que s’ha de fer amb aquests símbols és només una de les qüestions
que es plantegen en aquesta exposició. Però hi ha preguntes més im-
pertinents en el seu rerefons: perquè han sobreviscut tots aquests
símbols en aquests més de trenta anys de democràcia? Aquesta breu
mostra expositiva interpel·la els diferents actors –municipals, públics,
privats– de la memòria col·lectiva i de la seva gestió en l’espai públic.
Recerca, intervencions, manifestacions, iniciatives associatives priva-
des, transgressions artístiques sobre símbols, el llegat social del fran-
quisme… són aspectes que s’han volgut transmetre a través dels
diferents àmbits, imatges, obres d’art o textos. Us convidem a visi-
tar-la des del present amb una qüestió com a pròleg i epíleg: fins a quin
punt un país es pot considerar democràtic quan conviu amb símbols
antidemocràtics?

Símbols de Franco 
Jordi Guixé

L’espai públic, entès com a «espai propi de la ciutat, d’ús col·lectiu,
lliure i polivalent», fou controlat, ocupat i apropiat per la dictadura
franquista. Passava de ser un espai de trobada, d’oci, de presa de
consciència i manifestació, a ser un espai que contenia un discurs
repressiu en si mateix. Més enllà de les mesures que les autoritats
franquistes varen prendre per coercir i controlar aquests espais de
socialització (com per exemple el fet d’haver de demanar permís per
a reunions de més de vint persones), els carrers i les places es basti-
ren de símbols, monuments i noms que explicitaven qui havia guanyat
la guerra i qui l’havia perduda. El discurs de la victòria i l’exaltació a la
dictadura es va fer present en la quotidianitat del franquisme i més
enllà dels trenta anys de democràcia. La nostra memòria està formada
per relats sobre el nostre passat recent que conviuen encara amb ves-
tigis i símbols del franquisme. La transició política no acabarà mai de
transitar sense actuar, eliminar o revisitar des dels valors ètics i demo-
cràtics els llocs de la memòria feixista encara presents en l’espai
públic. Un espai que és real i simbòlic de la nostra identitat i de la rela-
ció entre els ciutadans.

Mentre països com Itàlia o Alemanya –que també patiren règims fei-
xistes– van promulgar lleis per fer desaparèixer la simbologia feixista
de l’espai públic, a Espanya no ha estat fins trenta anys després d’ha-
ver elegit el primer govern democràtic que, a través d’una «llei de
memòria històrica», s’ha regulat –tímidament– la seva perdurabilitat.
Malgrat la important tasca de «neteja» que els ajuntaments dugueren
a terme durant la Transició, gràcies al Cens de simbologia franquista
de Catalunya elaborat pel Memorial Democràtic, sabem de l’existència de
3.647 símbols en 185 municipis. Conèixer abans d’actuar. Què és el
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Cartell anunciant la primera visita 
de Franco a Barcelona 
després del final de la guerra. 
Arxiu Nacional de Catalunya. 

Reposició del Crist de Lepant 
a la catedral de Barcelona,
5 de març de 1939. 
Autor: C. Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Celebració del Día de la Confirmación
a la plaça Sant Jaume de Barcelona,
16 de juny de 1939. 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

10 11

Franco sota pal·li visitant 
el monestir de Poblet. 
Autor: Valentí Canadell. 

Fons Canadell - Arxiu Històric de Tarragona.

 



Celebració de la Fiesta de la Raza
al monument a Colom de Barcelona,
12 d’octubre de 1941. 
Autor: C. Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Façana del Parlament de Catalunya 
decorada per l’exposició sobre 
arquitectura alemanya, octubre de 1942. 
Autor: Brangulí (fotògrafs), ANC.  

Feixisme i propaganda
Pere Ysàs

Les dictadures feixistes van pretendre a l’Europa d’entreguerres cons-
truir un «Nou Ordre» alternatiu al liberalisme democràtic i al socialisme
marxista en resposta al conflictiu desenvolupament de la societat
de masses. El projecte feixista tenia en el seu nucli dur un ideari nacio-
nalista radical i imperialista, la voluntat de configurar una comunitat
nacional harmònica i superadora de les classes socials, i l’objectiu
d’establir un estat totalitari, conduït per un líder màxim, per tal de recu-
perar un suposadament perdut esplendor nacional.

Com tots el règims dictatorials, els feixismes van sostenir-se en la vio-
lència, però el seu projecte polític exigia buscar el consentiment de la
majoria de la població. És per això que van atorgar a l’acció propagan-
dística un paper de primer ordre, en un marc en el qual la propaganda
política havia ja assolit un notable desenvolupament amb la democra-
tització dels règims liberals, el creixement dels partits obrers i la mo-
bilització de la Primera Guerra Mundial.

La dictadura franquista va desplegar una política propagandística par-
ticularment intensa en els primers anys de la seva trajectòria, però que
en determinats àmbits es mantindria fins a la seva desaparició. Els
punts centrals de la propaganda van situar-se en l’exaltació de la figura
de Franco, el Caudillo, en la «salvació» de la nació espanyola amena-
çada de mort durant la República pel liberalisme i el comunisme, en
la «pau» que posava fi als desordres i violències, en la «croada» i en la
defensa del catolicisme i de l’Església, i en un ordre de «justícia social»
per assegurar una vida digna a tots els espanyols. Els instruments més
utilitzats van ser la propaganda escrita, la ràdio i el cinema, però també
els actes de masses, i una potent política de memòria, des del calen-

12 13

Inauguració de la inscripció dedicada 
a José Antonio Primo de Rivera 
en una de les parets de la catedral 
de Barcelona, 20 de novembre de 1939. 
Autor: Brangulí (fotògrafs). Arxiu Nacional de Catalunya. 

Inauguració del monument als caiguts 
a la plaça de la Llibertat de Reus,
29 d’octubre de 1940. 
Arxiu Històric de Tarragona.  

Feixisme, nacionalcatolicisme i propaganda

dari commemoratiu fins als espais, en particular els dedicats als caí-
dos por Dios y por España, encapçalats sempre per José Antonio Primo
de Rivera, el fundador de la Falange.
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Acte de benvinguda dels alumnes de l’escola La Salle Bonanova de Barcelona 
amb l’assistència del Governador Civil, Antonio Correa Véglison,
5 de novembre de 1942. 
Autor: Brangulí (fotògrafs), Arxiu Nacional de Catalunya. 

El governador civil, Antonio Correa Véglison, visita els camions 
de la Cátedra ambulante Francisco Franco de la Sección Femenina
abans de sortir cap a Madrid el 6 de juliol de 1944. 
Autor: C. Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.    

Cartell de l’Obra Sindical de Educación y
Descanso de la Sección Femenina
de Girona promocionant la residència
Isabel la Católica de Sant Feliu de Guíxols. 
S.d. Ajuntament de Girona (CRDI). 

Aula del taller de costura de la Sección
Femenina de Lleida. 
S.d. Arxiu Històric de Lleida.

Feixisme, nacionalcatolicisme i propaganda

Celebració del dia dels Reis Mags a la seu 
del Frente de Juventudes de Lleida durant la postguerra. 
S.d., Arxiu Històric de Lleida. 

Missa de campanya a la plaça de la Independència de Girona 
amb assistència d’autoritats, tropes i nombrós públic 
durant els actes de commemoració del XXXII aniversari 
de l’Alliberament de Girona, febrer de 1971. 
Ajuntament de Girona (CRDI)..    

Cartell propagandístic del referèndum de 1966 
als carrers de Barcelona incitant a votar afirmativament 
amb el lema Cataluña dice Sí a Franco. 
Autor: C. Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 

Cartell propagandístic del referèndum de 1966 dirigit a les mestresses
de casa que pretenia fomentar el vot femení afirmatiu amb un missatge
centrat en la Pau franquista. 
Autor: C. Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

15



16 17

Nacionalcatolicisme 
Hilari Raguer

L’expressió nacionalcatolicisme fou encunyada pel jesuïta Alfonso
Álvarez Bolado, no sense certa ironia, al·ludint al nacionalsocialisme
(nazisme) i al nacionalsindicalisme, que és com oficialment s’anome-
nava el règim. Tot bon espanyol havia de ser catòlic, apostòlic i romà.
Recíprocament, tot catòlic havia de ser un bon espanyol, és a dir, un
bon franquista.

Durant el règim, l’Estat presta a l’autoritat eclesiàstica el seu suport
polític, social i econòmic i posa tot l’aparell institucional al servei de
l’activitat pastoral de l’Església. Hi ha classe de religió des de la primà-
ria fins a la universitat, capellanies a l’exèrcit, presons i hospitals, així
com censura a la premsa, espectacles, modes i platges.

L’Església, per la seva banda, avala moralment l’autoritat civil. El
Catecismo patriótico español del pare dominic Menéndez Reigada és
un exemple clar del nacionalcatolicisme dels primers anys del règim.
Publicat per primera vegada el 1937, fou declarat text escolar per una
ordre del Ministeri d’Educació Nacional del dia 1 de març de 1939.
El Catecismo ensenya que hem d’honorar la pàtria i els seus repre-
sentants, «principalmente el Caudillo, que es como la encarnación de
la Patria y tiene el poder recibido de Dios para gobernarnos».

El 25 de novembre de 1939 el Cardenal Vidal i Barraquer, poc grat al
règim, informava Pius XII sobre els excessos de la celebració religiosa
franquista en els següents termes:

«Su religión consiste principalmente en promover actos aparato-
sos de catolicismo, peregrinaciones al Pilar, grandes procesiones,

entronizaciones del Sagrado Corazón, solemnes funerales por los
Caídos con oraciones fúnebres. Organizan espectacularmente la
asistencia a Confirmaciones y Misas de Comunión, y sobre todo
inician casi todos los actos de propaganda con Misas de Campaña,
de las que se ha hecho un verdadero abuso. Manifestaciones
externas de culto que más que actos de afirmación religiosa tal
vez constituyan una reacción política contra el laicismo perse-
guidor de antes, con lo cual será muy efímero el fruto religioso
que se consiga, y en cambio se corre el peligro de acabar de
hacer odiosa la religión a los indiferentes y partidarios de la situa-
ción anterior.»

El ple suport de Pius XII al règim només es produí anys més tard, amb
el concordat de 1953, que no obeïa més que a un gir diametral del
context polític mundial, en què la Guerra Freda va portar a convertir
Franco en un preciós peó anticomunista. La propaganda franquista va
explotar el concordat com un gran triomf. També el Vaticà estava
satisfet, perquè es reconeixien a l’Església molts privilegis i favors.

No obstant això, el Concili Ecumènic Vaticà II, convocat per Joan XXIII
el 1962, i que obria les portes a una renovació moral i ideològica de
l’Església, va començar a esquerdar la indissoluble unitat Església-
Estat. La majoria de bisbes espanyols es van passar a la majoria con-
ciliar, i Franco, que sempre havia fet ostentació d’obediència total a la
doctrina de l’Església, va quedar desconcertat.

El factor religiós, que havia tingut un paper important als orígens del
franquisme, al final va contribuir a la seva erosió ideològica.

El pare Patricio Peyton realitzant una missa
multitudinària a la Diagonal de Barcelona 
durant la Cruzada del rosario en familia,
28 de febrer de 1965. 
Autor: C. Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Feixisme, nacionalcatolicisme i propaganda
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Causa General. La dominación roja 
en España. Avance de la información instruida 
por el ministerio público. Prólogo del Excmo. Sr.
Ministro de Justicia [Eduardo Aunós]. 
Ministerio de Justicia, Madrid, 1944.
Fons Jordi Guixé.

Fundamentos del Nuevo Estado.
Ediciones de la Vicesecretaria 
de Educación Popular,
Madrid, 1943. 
Fons Jordi Guixé.

Manual de la Historia de
España. Segundo Grado.
Instituto de España, Aldus,
Santander, 1939. 
Fons Raül Aguilar. 

Àlbum del Servicio Social. 
ca. 1945.
Col·lecció particular. 

Caja Postal de Ahorros. 
Libreta corriente. 1950.
Col·lecció particular. 

Textos de doctrina política. 
José Antonio Primo de Rivera.
Sección Femenina 
de F.E.T. y de las J.O.N.S., 1954.
Fons Jordi Guixé.

Nacional Sindicalismo. 
Primera enseñanza. Programa
de iniciación. Sección Femenina
de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Madrid, 1958.
Fons Jordi Guixé. 

Formación política. 
Sección Femenina de F.E.T. 
y de las J.O.N.S. Madrid,
anys seixanta.
Fons Jordi Guixé. 

Referéndum 1966. Nueva
Constitución. 
Servicio Informativo Español,
Madrid, 1966.
Fons Raül Aguilar. 

Llibres i opuscles del règim franquista.
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Desfilada de la Sección Femenina per la Rambla de Sabadell 
en el XXIII Homenaje a la Vejez, 16 d’abril de 1939. 
Autor: Brangulí (fotògrafs), Arxiu Històric de Sabadell.

Arribada del Ministre de Propaganda italià, Galeazzo Ciano,
al port de Barcelona on és rebut pel Ministre de Governació,
Ramón Serrano Súñer, i les principals autoritats del 
règim franquista a Catalunya, 10 de juliol de 1939.
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Nens fent classe en una aula taller 
presidida per una gran bandera amb símbols, 1939. 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.

Noies amb vestits regionals fent una ofrena a la tribuna 
del camp de futbol de la Vella Creu Alta de Sabadell 
presidida pel general Franco durant la celebració 
d’una exhibició gimnàstica, 27 de gener de 1942. 
Autor: C. Pérez de Rozas, Arxiu Històric de Sabadell.
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Castellers de Vilafranca del Penedès 
fent la salutació feixista durant la diada 
de Sant Fèlix, 30 d’agost de 1939. 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

 



Jordi Font

La dictadura de Franco, a banda de la seva efectivitat repressiva, va
demostrar també una preocupació notable per les actituds dels ciuta-
dans convertits en súbdits. La divisió de la població entre adictos, indi-
ferentes y desafectos, indica que aquell règim pretenia modelar els
comportaments humans i que es proposava la cerca d’un determinat
suport. La consecució d’una certa acceptació social podia venir induïda
per la passivitat que es derivava de l’ús de la violència governamental.
Tanmateix, el desig d’atènyer un consens, més o menys actiu, recla-
mava la realització d’esdeveniments mobilitzadors i polititzats que tin-
guessin una clara expressió pública.

Aquest objectiu requeria que s’organitzessin actes de masses, que es
construïssin monuments de caire simbòlic i que es promoguessin cam-
panyes propagandístiques. Es tractava –especialment durant els anys
victoriosos del feixisme a Europa– d’una ocupació física i d’una colo-
nització ideològica de l’espai públic. Sens dubte, el franquisme es va
proposar erigir tot un nou corpus referencial que fos capaç d’atraure
adhesions al mateix temps que discriminava la dissidència. En aquest
sentit, els actes institucionals adoptaven un evident caràcter coaccio-
nador per aquells que no sentien simpatia pel Nuevo Estado. La propa-
ganda oficial, l’afany commemoratiu que implicava un dinamisme
social forçat, la política educativa doctrinària, la manipulació i control
de les iniciatives civils i dels àmbits d’oci, i el paper fonamental de

22 23Franquisme a l’espai públic

Toreros fent la salutació feixista a la Monumental de Barcelona,
27 d’agost de 1939. 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Escut franquista dibuixat damunt el terra de la plaça de braus d’Olot 
per Bartomeu Mas Collellmir, director de l’Escola de Belles Arts i Oficis
d’Olot, amb motiu de la celebració del primer centenari de la plaça. 
Autor: Josep M. Dou Camps, Arxiu d’Imatges d’Olot.  

l’Església catòlica com a legitimadora de la nova «legalitat», es van
constituir en les peces que nodrien la maquinària socialitzadora del
nacionalsindicalisme i el nacionalcatolicisme. D’aquesta manera, les
places i els carrers, els púlpits dels temples religiosos –i també els
esports i algunes manifestacions culturals– van esdevenir els elements
clau d’una integració sui generis d’amplis estrats d’una població ate-
morida i desitjosa de pau.

El fort component religiós, el contingut patriòtic espanyolista, l’exalta-
ció de la figura del Caudillo, la profusió del paper subordinat de la dona
i una administració de la memòria que se centrava en el martirologi de
la Guerra Civil, són els trets més visibles en les expressions públiques
de la dictadura franquista. Aquestes accions, que comptaven amb una
aportació destacada del partit únic FET-JONS, de l’Església catòlica i
de l’Exèrcit, pretenien soscavar la memòria popular i edificar un nou
imaginari col·lectiu desvinculat del passat democràtic i republicà.

La construcció 
d’un nou imaginari: 
les expressions públiques 
del franquisme 

Inauguració del monument als caiguts 
a l’avinguda de Prat de la Riba 
(abans avinguda General Mola) de Lleida. 1940. 
Institut d’Estudis Ilerdencs.  

Vitrall de la casa consistorial 
d’Artesa de Segre construïda 
durant la postguerra gràcies a l’ajuda 
del Servicio Nacional de Regiones
Devastadas. 
S.d. Arxiu Històric de Lleida.  

Pintada als carrers de Balaguer 
incitant a parlar espanyol 
durant la dècada dels seixanta. 
Autor: Robert Surroca, Col·lecció Robert Surroca.  

 



Pilar Mateo

L’espai públic es pot definir com aquell «espai de propietat, domini i ús
públic». És aquell en què qualsevol persona té dret a circular, en con-
trast amb els espais privats, l’accessibilitat dels quals està freqüent-
ment restringida. És l’escenari de la interacció social, el suport físic de
les activitats que tenen per finalitat satisfer les necessitats col·lectives
que van més enllà dels interessos merament individuals.

En aquest sentit, l’espai públic és un «lloc d’identitat» –on els individus
o grups es poden reconèixer–, un «lloc de relació» –on els individus o
grups estableixen els seus contactes recíprocs– i un «lloc d’història»
–on els individus o grups troben les traces de la seva pròpia història
a través dels antics edificis i d’altres elements del passat–. Tindria,
doncs, múltiples referents d’índole social, cultural, simbòlica, econò-
mica i política.

La idea que l’espai públic actua com a escenari de construcció de la
ciutadania i d’encontre social ens ajuda a entendre perquè al llarg de
la història el poder ha volgut expressar-se, manifestar-se i exercir el
seu domini sobre l’espai públic. Aquesta afirmació és especialment
rellevant en el cas dels règims totalitaris europeus dels anys 30 i 40 del
segle XX, els quals van ser grans experts en adequar i utilitzar els
espais públics als seus interessos. Es van apropiar absolutament de
l’espai. L’espai públic servia als interessos de les dictadures i, per tant,

era una expressió del poder a la societat. D’un poder que, és important
remarcar, només s’expressa i es significa en públic.

Mai millor que durant el règim franquista l’espai públic fou un espai de
construcció de la ciutadania i d’encontre social. D’una banda, les pla-
ces, les grans avingudes i els passejos es convertien sovint en esce-
nari de les grans misses de campanya, de les desfilades commemo-
rant la victòria o de concentracions i demostracions juvenils on es
duien a terme exercicis paramilitars, gimnàstics i esportius. D’altra
banda, s’hi aixecaven escultures o s’hi construïen monuments que
honoraven personatges o fets històrics del règim, és a dir, es transfor-
mava l’espai al servei del poder.

Tots aquests elements, petits o grans, efímers o permanents, envaïen
l’espai públic i feien que es convertís en el suport per a la transmissió
de tot l’aparell propagandístic i ideològic del règim.

L’espai públic –l’espai de tots– es configurà com la realització d’una
ideologia –la ideologia d’uns quants–.

L’espai públic: 
on es construeix 
la identitat 
d’un poble 
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Arcs de la victòria 
instal·lats a 
l’entrada al poble 
de Flix per rebre
la visita de les 
autoritats provincials. 
Agost de 1940 
i juny de 1944. 
Arxiu Històric de Tarragona.     

Façana de 
les oficines 
de la Metro Goldwyn 
Mayer de Barcelona 
decorada amb 
simbologia franquista 
l’any 1943. 
Institut d’Estudis Fotogràfics 

de Catalunya. 

Inauguració del monument en honor de l’exèrcit marroquí 
i la 5a Divisió de Navarra durant el primer aniversari 
de l’Alliberament de Tarragona, plaça de la Font, 15 de gener de 1940. 
Arxiu Històric de Tarragona. 

Discurs del general Franco des del balcó de l’Ajuntament de Terrassa 
durant la seva visita a la ciutat després de les inundacions de 1962,
18 de juny de 1963. 
Autor: Carles Duran, Arxiu Municipal de Terrassa. 

Plaça del Doctor Robert (abans plaza de los Caídos) de Terrassa 
adornada amb un gran cartell per la visita de Franco,
juny de 1963. 
Autor: Francino. Arxiu Municipal de Terrassa. 

Lletres gegants amb el nom de Franco instal·lades a Terrassa 
per rebre la visita del dictador. 
Juny de 1963. 
Autor: Francino. Arxiu Municipal de Terrassa.
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Gran cartell amb el retrat 
del general Franco que decorava 
els carrers de Barcelona abans 
de la seva arribada a la ciutat,
19 de juny de 1966. 
Autor: C. Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Monument a la victòria franquista 
a la cruïlla de passeig de Gràcia 
amb avinguda Diagonal, amb gran cartell 
de Franco al fons demanant el vot afirmatiu
en el referèndum de 1966. 
Autor: C. Pérez Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 

El general Franco i la seva esposa,
Carmen Polo, baixen les escales 
de la catedral de Girona acompanyats 
de les autoritats locals i provincials 
envoltats de nombrós públic. 1960. 
Ajuntament de Girona (CRDI).



Ar
t i

 ic
on

og
ra

fia
 

de
l f

ra
nq

ui
sm

e

28 29

Eugeni d’Ors amb uniforme falangista guiant el rei d’Itàlia,
Victor Manuel III, i d’altres autoritats italianes i alemanyes 
per l’interior del pavelló espanyol a la Biennal de Venècia de 1938,
a la sala dedicada a la pintura. 
Arxiu Nacional de Catalunya.

Procés de construcció d’arc triomfal efímer per la visita del ministre 
de propaganda italià, Galeazzo Ciano, a Tarragona, 15 de juliol de 1939. 
Arxiu Històric de Tarragona.

Il·lustració de la revista Destino
en el seu primer número editat a Barcelona 
després de l’ocupació de la ciutat 
per part de les tropes franquistes. 
Destino, III Año Triunfal, nº. 100, 28 gener de 1939,

p. 3. Biblioteca de Catalunya. 

Fotomuntatge de la publicació especial:
Homenaje de Cataluña liberada 
a su Caudillo Franco. 
Barcelona, 1939. 
Servei de Biblioteques 

de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 



ideològiques del règim. Així, tendències modernes com l’abstracció
o l’informalisme, molt ambigües semànticament, foren objecte de su-
port pel sistema autoritari i usades com a instruments al servei de la
diplomàcia.

Ja entrats els seixanta, l’hegemonia en el terreny de les arts i en el
camp intel·lectual va tendir a desplaçar-se, cada vegada més, a favor
del bloc democràtic i els plantejaments d’esquerra, i el franquisme va
veure molt disminuïda la seva capacitat de controlar i dirigir la dinà-
mica artística i cultural.

Anunci d’una empresa que realitzava 
bustos de Franco, publicat al llibre:
Homenaje de Cataluña liberada 
a su Caudillo Franco. 
Barcelona, 1939. 
Servei de Biblioteques de 

la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Art i franquisme 
Narcís Selles

L’art del primer franquisme es va caracteritzar per rebutjar gran part
del llegat cultural de la modernitat i del pensament estètic derivat de
la Il·lustració. En els primers moments, intel·lectuals falangistes van
advocar per un art explícitament feixista, que es presentava com un
nou classicisme per a un futur nacionalrevolucionari. Se’l volia supedi-
tar a uns suposats valors col·lectius encarnats per la cultura i l’ordre
totalitaris.

En paral·lel, les necessitats doctrinàries del «Nou Estat» van comportar
la impulsió intensa i d’abast massiu d’una producció visual i simbòlica
de caire agressivament propagandístic en forma de monuments, actes
commemoratius, cartells, proclames, etc.; mentre que el component na-
cionalcatòlic va tendir a abonar conceptualitzacions de base neoesco-
làstica i opcions artístiques conservadores o simplement acadèmiques.

El repertori estilístic assumit per la dictadura va ser, en general, el
resultat d’una tria entre allò que ja existia i que era susceptible de ser
utilitzat de forma efectiva per als seus fins politicoideològics. Durant la
postguerra, es pot destacar la potenciació d’una determinada pintura
paisatgística, integrada en una cosmovisió d’arrel tradicionalista, que
feia de la mitificació del món rural un element fonamental de la seva
retòrica.

A mitjan anys cinquanta, els interessos estratègics del franquisme i la
voluntat de ser reconegut per les democràcies occidentals van propi-
ciar una reorientació de les seves polítiques artístiques i una promoció
dels corrents que resultaven homologables als dels països capitalistes
avançats, sempre que no entressin en conflicte flagrant amb les bases

Art i iconografia del franquisme

Portada de la revista infantil de còmics
Flecha editada per Falange Española
durant la guerra, que passaria a dir-se
Flechas y Pelayos després de la seva fusió
amb la revista Pelayo de la Comunió
Tradicionalista Carlista l’any 1939. 
Arxiu Godofoto.

Cartell de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda
de FET y de las JONS obra de Carlos Sáenz de Tejada. 
Arxiu Godofoto.

Acte d’homenatge als caiguts 
a la plaça de Catalunya de Barcelona. 
La Vanguardia, Suplemento, 11 de maig de 1939.

 



Estàtua eqüestre de Franco,
obra de Josep Viladomat, instal·lada al pati 
del Castell de Montjuïc el 17 de juny de 1963. 
Arxiu Godofoto.

Arc del Triomf efímer al carrer Barcelona
de Girona esperant la visita de Franco,
17 de maig de 1960. 
Autor: Josep Buil Mayral. Ajuntament de Girona (CRDI).

Detall escultòric del monument als caiguts de Terrassa 
obra de l’arquitecte Frederic Vinyals i l’escultor Jaume Bazin 
durant la seva inauguració, 24 de gener de 1944. 
Arxiu Municipal de Terrassa.  

truïda sota les directrius de Falange, que establien un model monu-
mental en forma de creu sobre pòdium o escalinata, allunyat dels obe-
liscs, de connotació pagana, i que emfatitzaven valors com ara l’aus-
teritat, el classicisme i l’eloqüència ascètica i cristiana.

32 33

Montserrat Duch

Més enllà del Valle de los Caídos, exemple del fracàs d’una simbolitza-
ció artificial promoguda des de dalt amb finalitats propagandístiques i
megalòmanes, l’espai públic hispànic a partir de 1939 mostrà múlti-
ples i diversificats exponents del discurs simbòlic dels vencedors de la
Guerra Civil.

La iconografia franquista abasta els monuments figurats, les estàtues,
pintures, l’erecció de llocs de memòria, de propaganda i/o de culte a la
personalitat, com també les monedes o els segells.

L’estil de l’art feixistitzat és representatiu d’un totalitarisme que va pre-
tendre convertir l’art en política; d’una iconografia propagandística que
veia en l’arquitectura, també l’efímera, l’art d’estat. Tal com ens alertà
Walter Benjamin, l’art feixista és un art de propaganda fet per les mas-
ses i per a les masses. I en el cas espanyol, s’instrumentà al servei de
l’invent d’una tradició que assoleix el poder amb la victòria militar. Una
iconografia, doncs, per després d’una guerra, de la victòria que reme-
mora i enalteix el triomf en un conflicte civil que s’atribueix el caràcter
de croada religiosa.

Convertir l’art en ideologia, conrear l’art cerimonial –actes, celebra-
cions, desfilades, processons, parades– tot confonent política i estèti-
ca no és privatiu dels règims totalitaris, si bé en el feixisme assolí la
seva màxima expressió.

Catalunya va substituir la toponímia franquista per iniciativa dels ajun-
taments democràtics, si bé romanen, intactes o transmutats, vestigis
patrimonials dels monuments als caídos. Simbologia funerària, cons-

Art i iconografia del franquisme

Art feixistitzat, propaganda, victòria…

Retrat de l’escultor José Cañas Cañas 
amb una de les seves obres,
1940-1950.   
Autor: Francesc Serra, Arxiu Fotogràfic de Barcelona. 
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Bust de José Antonio Primo de Rivera exposat a Girona 
en els actes de commemoració del XXX aniversari 
de la seva mort. 1971. 
Autor: Narcís Sans i Prat, Ajuntament de Girona (CRDI).

Model de l’escultura creada per Josep Clarà 
per presidir el monument en homenatge 
a les tropes franquistes que van ocupar la ciutat 
de Barcelona, fou inaugurat el 29 d’octubre de 1951. 
Autor: C. Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Edifici de l’Organización Sindical Española (OSE) 
de Girona d’estil neoclàssic situat a l’avinguda Jaume I 
decorat per al pas de Franco, 17 de maig de 1960.
Ajuntament de Girona (CRDI).

Cartell anunciant l’Asamblea Nacional 
de Cooperativas de la Organización Sindical
de novembre de 1961. 
Arxiu Històric de Lleida.
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Monument als caiguts de Valls 
a la plaça del Quarter en l’actualitat,
amb la inscripció de Salvador Espriu 
gravada en època democràtica que diu:
«Fes que siguin segurs els ponts del diàleg,
i mira de comprendre i estimar». 
Autora: Pili Mateo.

Monument dedicat a José Antonio Primo de Rivera 
a l’avinguda Josep Tarradellas (abans Infanta Carlota)
poc abans de ser retirat. 
Autor: Kim Manresa. La Vanguardia. Vivir, 4 de gener de 2009.

Retirada del monument a José Antonio Primo de Rivera
a l’avinguda Josep Tarradellas (abans Infanta Carlota). 
Autor: Mané Espinosa. La Vanguardia. Vivir, 17 de febrer de 2009.

Primera pàgina de la primera edició de la Constitución
Española de 1978, cedida per la Fundació Randa-Lluís
M. Xirinacs per a l’exposició Símbols de Franco. 
Lluís M. Xirinacs, llavors senador, obrí una oficina 
per tal què el poble en fes les esmenes que cregués
oportunes. No foren aprovades però sí recollides 
en el llibre Constitució, paquet d’esmenes, actualment
disponible a la seu de la Fundació Randa.

Monument als caiguts de Terrassa durant la seva 
inauguració a la plaça del Dr. Robert 
(abans plaza de los Caídos), 24 de gener de 1944. 
Arxiu Municipal de Terrassa. 

Escultures del monument als caiguts de Terrassa,
actualment al cementiri de la ciutat. 
Autor: Raül Aguilar. Cens de simbologia franquista 

de Catalunya (Memorial Democràtic). 



Detall de l’exposició Escolta Franco
organitzada pel VINSEUM l’any 2005 
en què els visitants podien interactuar
amb el bust del dictador dient-li tot allò
que volguessin per diferents mitjans
(vídeo, llibre, etc.). 
VINSEUM. Museu de les Cultures del Vi de Catalunya.

Vilafranca del Penedès

Però els símbols, han de desaparèixer sense més? Penso que no.
Pensar què fer amb ells és més efectiu que la precipitada solució ter-
minal, perquè sempre existirà. No es tracta d’utilitzar les icones de la
dictadura i actuar-hi per convertir-les en peces didàctiques per «alliço-
nar sobre el que va passar», sinó per plantejar interrogants, curiositat
–allò que Nabokov va definir com a transgressió en estat pur–. La
museòloga Montserrat Iniesta ho copsà aconseguint que la ciutadania
interpel·lés un bust de Franco i l’artista Rudolf Herz va passejar una
estàtua de Lenin per mitja Europa retratant les reaccions dels tran-
seünts. Imagino també, la nau amb què el generalíssim creuava les
aigües extraient peixos que farcien els noticiaris –i que ara mor en uns
camps de Burgos–, davant l’arc de la Victòria, davant la Moncloa,
davant l’ajuntament de Quintanilla de Onésimo o davant del Parlament.
I que algú ho filmi i ho guardi.

El que cridaria l’atenció –i alarma– és que un cop desapareguts els
valors de la dictadura i les seves expressions simbòliques, els governs
–de Catalunya i d’Espanya– evitessin oferir un sistema simbòlic propi
del relat democràtic i la seva memòria i patrimoni, malgrat dotar-se
de lleis o institucions específiques per a aquesta finalitat l’any 2007.
Així es crearien espais asèptics. Per aquest camí es mantindria aquell
buit que va aparèixer en quedar desarticulat l’univers simbòlic de
la dictadura.

Ricard Vinyes

Un univers simbòlic és un sistema de comunicació de principis morals,
i està fet amb expressions destinades a articular un relat que actuï de
tòtem ètic per a la societat, que la reuneixi en aquests valors. Per
aquest motiu, els símbols que constitueixen aquest univers tenen tota
mena de formes per explicar i significar els valors que promouen:
escultures, làpides, condecoracions, escrits en una placa, commemo-
racions, edificis… Com el diner, que és també l’expressió simbòlica
d’un valor i pren qualsevol forma: de cotxe, de fruita, de temps, de roba
o del que sigui. Ambdós expressen valors. Quan el relat ha desapare-
gut, perquè ha estat destruït o per qualsevol altre motiu, el contingut
–el sentit– de l’univers simbòlic desapareix, i amb ell el sentit de les
expressions utilitzades, sent el que en queda despulles, només recone-
gudes pels iniciats. Una part de la nostra societat va demanar amb
insistència que els símbols de la dictadura fossin retirats de l’espai
públic; i amb raó, perquè aquelles efígies i monuments, o aquell palau
de Cuelgamuros, són exemple de dues coses: la violència com a pro-
jecte i la humiliació com a instrument.

L’univers simbòlic del franquisme ha desaparegut, més tardana-
ment que el seu relat, però ha desaparegut al cap i a la fi. El que en
pugui quedar expressat en formes tradicionals de nom d’algun
carrer, jou i sagetes, àligues de Sant Joan en alguna façana… és
residual; i el que és més important: no articula cap relat significa-
tiu. És clar que les restes del cadàver s’han de retirar o reutilitzar
perquè no corrompin l’aire; de vegades aquestes despulles són sim-
plement arrasades sense profit; en d’altres ocasions són utilitzades
amb intel·ligència en el marc del patrimoni democràtic en activitats
diverses.

Un univers simbòlic
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Monument als caiguts de la plaça de Santa
Anna de Cervera, presidit per un escut 
franquista. Durant els anys vuitanta es va
modificar la inscripció amb el text:
«Cervera a tots els seus fills morts per 
la pàtria, MCMXXXVI – MCMXXXIX». 1988. 
Autor: Jordi Oliva.

Monument als caiguts de Cervera en la seva
actual ubicació al cementiri de la ciutat,
sense l’escut franquista, però amb la mateixa
inscripció modificada dels anys vuitanta. 
Autora: Aida Garrós. Cens de simbologia franquista 

de Catalunya (Memorial Democràtic).

Monument als caiguts de la 1a Divisió de
Navarra a la plaça Poeta Marquina de Girona,
inaugurat l’any 1945. 

Obres de trasllat del monument al cementiri
de Girona. 1988. 

Ubicació actual, al cementiri de Girona, del
monument als caiguts.      
Autor: Josep Maria Oliveras Puig. 

Ajuntament de Girona (CRDI).

Monument als caiguts de Reus durant la seva
inauguració a la plaça de la Llibertat de Reus,
el 29 d’octubre de 1940. 
Arxiu Històric de Tarragona.

Monument als caiguts de Reus emplaçat
actualment al cementiri municipal 
amb nova inscripció.

Inscripció actual del monument als caiguts 
de Reus emplaçat al cementiri municipal. 
Autora de les fotos 7 i 8: Meritxell Ferré. 

Cens de simbologia franquista de Catalunya

(Memorial Democràtic).
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on es troben des del 1939 els grans monuments als caiguts, així com
les principals fosses dels morts a causa de la guerra civil i de les vio-
lències repressives. L’acció institucional restà limitada en la majoria dels
casos a netejar de símbols aquests monuments, mentre les fosses on
jeuen els vençuts tot just mereixen creus i esteles disperses posades per
familiars. Tanmateix, a partir de la dècada dels vuitanta, diverses inicia-
tives i, principalment, la inauguració el 1985 del Fossar de la Pedrera,
al cementiri de Montjuïc de Barcelona, encetaren un procés que s’ha
reemprès amb força, a l’empara de les recentment aprovades lleis de
memòria. Les actuacions fetes en aquesta direcció, com la relativa a la
dignificació de la fossa republicana del cementiri de Tarragona, inau-
gurada el passat 16 de gener de 2010, conjuntament amb altres en
projecte o en vies d’execució, ens marquen un camí per guarir de
forma definitiva les ferides de l’oblit.

Conxita Mir

Amb la transició a la democràcia va irrompre a l’espai públic una nova
iconografia monumental que pretenia unificar la memòria de totes les
víctimes de la guerra i la repressió. L’actitud de les noves autoritats
consistí en homenatjar genèricament els morts de la guerra, reunint els
d’ambdós bàndols, militars i civils. Es reconvertiren alguns monuments
franquistes o se n’aixecaren altres de nova planta, tot reflectint a les
inscripcions una disposició conciliatòria, però prudent en extrem da-
vant possibles reaccions adverses: «A les víctimes de la guerra civil
1936-1939», «A les víctimes de la violència» o com encara es pot lle-
gir a l’anvers de la creu dels caiguts del cementiri de Lleida, «Lleida als
afusellats 1936-1940». Amb aquestes acotacions es persistia en ignorar
les víctimes de la repressió franquista de postguerra, tot perpetuant dèfi-
cits de dol, mentre l’equidistància pretesa aconseguia vanament esvair
records incòmodes, sense satisfer reivindicacions de reparació fins
avui persistents.

Les al·legacions de l’Associació Pro-Memòria als Immolats per la Lliber-
tat a Catalunya a la llegenda d’un monument d’aquesta índole inaugurat
a principis dels anys noranta, i ressituat avui a l’actual Fòrum de Bar-
celona, antic Camp de la Bota, són un exemple de coherència i perse-
verança cívica, finalment resolta en una nova inscripció: «En memòria de
les víctimes republicanes afusellades en aquest indret per la dictadura
franquista entre els anys 1939 i 1952».

El trasllat de monuments franquistes de la plaça pública als cementiris
encetat en la transició, reforçà aquests llocs com a espais de dol i memò-
ria, tot accentuant la fal·làcia de l’equidistància en el tracte memorial
de les víctimes, ja que és allà, sobretot als cementiris de les capitals,

El record de les víctimes de la repressió franquista
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Passeig del cementiri de Lleida que condueix 
a la Creu dels Caiguts, obra de Francisco Clavera
Armenteros, durant el dia dels caiguts de 1944. 
Institut d’Estudis Ilerdencs.   

Monument als caiguts del cementiri de Lleida 
en l’actualitat. 1988. 
Autor: Jordi Oliva. 

Monument als caiguts del cementiri de Lleida 
per darrere –tàpia dels afusellats–, on s’ha afegit 
la inscripció en català: «Lleida als afusellats,
1936-1940». 1988. 
Autor: Jordi Oliva.

 



Anna M. Garcia

El 4 de febrer de 1939, mentre les tropes franquistes entraven a Girona,
l’exèrcit republicà, en retirada, volava el pont de l’Aigua a Sarrià de Ter.
Un any més tard s’inaugurava el pont reconstruït per uns 180 preso-
ners de guerra i rebatejat com a Puente del Caudillo, com deien unes
lletres metàl·liques enormes a les parets exteriors, flanquejades per
quatre escuts amb l’àliga imperial. A l’interior, quatre relleus de Joan
Carrera Dellunder commemoraven els episodis bèl·lics de El Alto de los
Leones, de l’Alcázar de Toledo, l’enfonsament del Baleares i la ciutat
d’Oviedo. La decoració es completava amb quatre monòlits amb el jou i
les fletxes i els escuts de Girona i Sarrià. Una làpida a sota anunciava:
Puente del Caudillo, construído por los soldados de Franco en ciento
treinta días. El febrer de 1985 la direcció general de Carreteres de la
Generalitat va retirar les lletres amb el nom del Caudillo, i el 1997 els
relleus es van protegir amb un metacrilat. El 2006 es van esborrar els
símbols de la Falange i les làpides van ser substituïdes per unes altres
on es recorda que el pont va ser construït per presoners de la guerra.
Els escuts preconstitucionals, però, segueixen en el seu lloc malgrat les
reiterades peticions de retirada de l’Ajuntament i l’oposició municipal.

Entre 1941 i 1944 batallons de presos polítics republicans van cons-
truir, per ordre del Servei Militar de Ponts i Camins, el mercat cobert de
Girona. Una de les façanes porta incorporats dos plafons de formigó,
obra de Joan Oliver de Bezzi, l’un amb l’escut de la ciutat i l’altre amb
el d’Espanya, amb l’àliga imperial i el jou i les fletxes. El 1993 es va
remodelar el mercat i l’Ajuntament va cobrir els escuts amb plaques de
metacrilat i un text històric explicatiu. Actualment, un voladís n’impe-
deix la visió des de lluny.

Símbols franquistes a Girona
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Pont de l’Aigua a Sarrià de Ter, Girona,
amb la simbologia que encara conserva en l’actualitat 
i les actuacions fetes en l’etapa democràtica. 
Autors: Anna Maria Garcia i Miquel Serrano.

Escut del mercat central de Girona. 1988. 
Autor: Dani Duch. INSPAI. 

El mateix escut amb la senyalització actual. 2010. 
Autora: Anna M. Garcia.

Procés de retirada d’escut franquista a Girona 
per part d’uns operaris municipals, 1998. 
Ajuntament de Girona (CRDI). 



Monument a la victòria franquista a la cruïlla 
de passeig de Gràcia amb avinguda Diagonal de Barcelona,
inaugurat el 26 de gener de 1940, amb l’escultura 
de Frederic Marès dedicada a la victòria franquista 
que substituïa l’anterior de Josep Viladomat 
dedicada a la República. 
Arxiu Nacional de Catalunya.

Diverses persones pengen una senyera sobre l’estàtua
del monument a la victòria franquista de Barcelona 
després d’una manifestació de l’Assemblea de
Catalunya, 8 de febrer de 1976. Autor: González Albiach,
Arxiu Nacional de Catalunya. 

Estat actual del monument a la victòria franquista 
de Barcelona sense l’escut franquista ni l’àliga 
que coronava l’obelisc. 
Autor: Kim Manresa. La Vanguardia. Vivir, 4 de gener de 2009.

Sabotatge al monument dedicat a les tropes franquistes
que ocuparen la ciutat de Barcelona situat a l’avinguda
Diagonal atribuït a un grup de Maulets el dia 
de les Forces Armades de 2001. 
Autor: Patricio Simón. La Vanguardia. 

Conjunt arquitectònic i escultòric –obra de Josep Clarà–
dedicat als caiguts a la ciutat de Barcelona durant un acte
de recolzament al règim, 26 de gener de 1974. 
Autor: C. Pérez de Rozas, Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Retirada del monument dedicat a les tropes franquistes 
que ocuparen la ciutat de Barcelona situat a l’avinguda
Diagonal per part de l’Ajuntament de Barcelona,
estiu de 2006. 
Autor: Kim Manresa. La Vanguardia. Vivir. 4 de gener de 2009.
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Col·lecció de cartells sobre les primeres 
eleccions de la transició espanyola 
i del referèndum de la Constitució Espanyola.
Col·lecció cedida per Emilio Garrido Estepa.

Fotògraf: Pepo Segura ©

 



Andrés Rábago, El Roto. ©
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L’altre vídeo, Tàctica, parla de la relació institucional vers les estàtues
eqüestres del Generalísimo.

Fins fa poc, es repartien generosament per la península fins al nombre
de dotze.

Ara, amagades i guardades, em vaig disposar a sol·licitar permisos per
accedir amb invidents interessats a tocar-les al seu actual emplaça-
ment.

Tot i que vaig escriure al Patrimoni Nacional, Ministeri de Foment,
Ministeri de l’Exèrcit, diversos ajuntaments, entre els quals destaquen
El Ferrol i Santander… mai vaig obtenir cap resposta escrita. Només a
una ciutat, Barcelona, se’ns va oferir totes les facilitats. Una altra ins-
titució, que prefereix romandre en l’anonimat, ens va permetre l’accés
a l’embalatge però sense la possibilitat de descobrir-la.

Totes les institucions han silenciat burocràticament a la nostra societat
la possibilitat de veure i tocar el destí final de les glòries i honors dic-
tatorials…

Hi ha un comportament, a estudiar psicosocialment, de filiació i protec-
ció; devotio inexplicable fins a l’ocultament i el seu contrari de la per-
sonalitat de l’últim caudillo (esperem) de la nostra península.

Fernando Sánchez Castillo

Els dos treballs que presento sorgeixen de la més absoluta perplexitat
davant de com la nostra societat ha reaccionat respecte al nostre pas-
sat més recent.

Des de l’època de la dominació romana, els habitants de la Península
Ibèrica tenien freqüentment, a ulls imperials, un comportament pecu-
liar respecte a les altres províncies. És allò que denominaven devotio,
o adhesió fins a la mort a un cabdill o superior.

Aquest podria ser el leitmotiv narrat a Baraka. Un home senzill que va
guardar durant prop de 40 anys uns cabells de les celles de Franco. Els
va obtenir durant un secret procés de fosa de la màscara funerària.
Aquesta màscara de bronze, junt amb robes i efectes personals, es va
preservar en una vitrina. Les mans del dictador també van ser foses en
metall i exhibides fins fa poc al Museu de l’Exèrcit de Madrid.

Sempre se’m va negar l’accés a elles. Com a reacció a aquesta nega-
ció vaig intentar portar una imatge de les línies de la palma a quiro-
màntics als quals s’ocultava la identitat del propietari. Un intent de
saber més a través d’uns objectes realment particulars. Podríem deno-
minar-los «fetitxes institucionals».

Baraka i Táctica
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Imatges extretes de Baraka
Fernando Sánchez Castillo, 2008. ©
Durada: 23’ 46”

Imatges extretes de Táctica
Fernando Sánchez Castillo, 2010. ©
Durada: 17’



Amics, la neu espera la neu per a una feina senzilla i pura,
al límit entre l’aire i la terra.
René Char. Fulls d´Hipnos, 44. 
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Aquests treballs on la imatge i el text assenyalen un pensar fragmen-
tat i transversal, uns llampecs, imatges dialèctiques, «paraula en arxi-
pèlag/ imatges arxipèlag». Uns estrats que conformen un muntatge, un
lloc Denkraum, on la noció de transtextualitat –oralitat / imatges–, on el
sentit de responsabilitat i resistència del testimoni i del seu testimo-
niatge conformen un coneixement implicat amb el seu temps.

Tot aquest coneixement, tal com assenyala encertadament l’historiador
Josep M. Lluró en el seu text «Política de la representació»,1 està sub-
jecte a l’arribada d’un consens, però arribar-hi no pot ser al preu de
l’abolició de l’acte de resistència dels que van defensar la centralitat de
la vida, de la humanitat, del concret, en contra de la violència, l’abso-
lut, o la substitució de la vida pel conte d’una vida.

1. Josep M. Lluró: «Política de la representació». L’Espill, segona època, núm 20, tardor 2005, pp. 33-44.

Francesc Abad

Enunciat / Fragment

El concepte de prendre partit, prendre posició de l’arxiu pels estrats, per
mitjà de l’acumulació de textos–imatges–veus, a fi que res es perdi,
per repensar de nou, com a «teoria de coneixement» benjaminiana, els
projectes frustrats dels que van quedar esclafats per la història dels ven-
cedors; el coneixement de l’experiència del sofriment.

Com un sistema d’enunciació, de magatzem de treball, de forma de
treball que no pot ser acabat, una obra en procés i en constant revisió
de la memòria col·lectiva i personal, del treball subjectiu personal en
format de dietaris, de fitxes.

Aquesta obra és possible perquè l’acció de testimoniar, pensar i recordar
significa arxivar per tal de «guarir el pa, al lloc que li correspon» (René Char).

Arxiu = testimoni, memòria i coneixement 
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Plaques d’habitatge cedides 
per l’Institut del Paisatge Urbà 
i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament 
de Barcelona.

la «placa d’habitatge» esdevé
l’element que ha sobreviscut
més temps com a símbol de
la dictadura, i que trobem més
estès als nostres carrers i les
nostres llars.

Arxivadors de plaques.
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Imatges de la retirada que es dugué a terme un 18 de juliol, a iniciativa
de la comunitat de propietaris i enmig d’un ambient festiu, de la placa
franquista que es trobava al número 17 del carrer de la Palma, al barri
del Poble Sec de Barcelona. 
Autor: Cristòfol Casanovas ©
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Monuments i altres vestigis simbòlics 
franquistes a diferents poblacions de Catalunya.
Imatges extretes del Cens de simbologia franquista 

de Catalunya.
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Baldrich, Aida Garrós Páez, Alfons Jiménez Cortacans, Jordi Martí Rueda,
Aram Monfort Coll, Paco Rivas Borràs, Miquel Serrano Jiménez i Anna
Rodríguez Nòria.

Objectius de l’estudi

El Cens de simbologia franquista de Catalunya, que s’ha desenvolupat
des del gener de 2009 fins al maig de 2010, tenia com a objectiu loca-
litzar, identificar i catalogar tots aquells símbols franquistes que encara
resten actualment a l’espai públic de Catalunya. Això ens permetia dis-
posar d’un mapa català de símbols franquistes, és a dir d’una eina a
partir de la qual les administracions competents podrien desplegar les
mesures necessàries en relació amb la seva conservació, eliminació o
senyalització.

Aquest objectiu general s’ha concretat en tres objectius específics:

• Estudiar Catalunya a partir d’una selecció de municipis que sigui un
mostreig  representatiu de la totalitat del territori. Els municipis selec-
cionats (185) representen un 61,20% del total de població a Catalunya
(arribaríem al 81,88%, si hi afegíssim la ciutat de Barcelona que, donat
que ja està estudiada (*), es va excloure del cens).

• Estudiar l’espai públic de Catalunya, entès com a espai de propietat,
domini i ús públic, tenint en compte que aquest espai és l’escenari de
la interacció social i, per tant, és un lloc d’identitat, de relació i d’histò-
ria, i que els espais públics són llocs on el poder s’expressa i exerceix

Pilar Mateo, coordinadora del Cens de simbologia franquista de Catalunya

En un moment com l’actual, la memòria històrica, centrada especial-
ment en la història dels darrers setanta anys, és un tema viu, tant en
els cercles jurídics, com en els cercles acadèmics i universitaris, però
sobretot, en el si de la societat civil. És per aquest motiu que rastrejar
les empremtes de la dictadura franquista, amb conseqüències encara
molt punyents, s’ha convertit en un tema important en la política social
i institucional de les administracions.

En aquest context cal inscriure la coneguda com a Llei de la Memòria
Històrica, aprovada pel Congrés dels diputats l’octubre de 2007, la qual
preveu mesures concretes destinades a la retirada de símbols i qualse-
vol manifestació que impliqui una exaltació dels valors del franquisme.

En aquest marc legal, la Direcció General de Memòria Democràtica del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Gene-
ralitat de Catalunya, a través del Memorial Democràtic, es va plantejar
l’any 2008 la necessitat d’elaborar un cens o inventari de la simbolo-
gia i iconografia franquista a Catalunya.

Es tracta d’un projecte que ha comptat amb la participació de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat
de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili, i amb el suport econòmic de
l’empresa pública ADIGSA, del Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya.

L’equip que ha col·laborat en aquest estudi, dirigit per Maria Jesús Bono
i Jordi Guixé, ha estat format pels següents investigadors: Agustí Agra-
munt Bayerri, Raül Aguilar Cestero, Neus Baena Gallardo, Meritxell Ferré

L’inventari de simbologia franquista de Catalunya

Resultats del Cens de simbologia franquista de Catalunya

La principal conclusió de l’estudi ha verificat un predomini absolut de
les plaques d’habitatge per sobre de la resta de tipologies registrades.
Del total de registres (3.647), les plaques d’habitatge sumen 3.398 (és
a dir, un 93,17%) i la resta de tipologies formen un conjunt de 249
(6,83%), com es detalla a la següent taula. No obstant això, tot i la me-
nor representació quantitativa d’aquestes altres tipologies, cal destacar
la seva rellevància qualitativa i de significació.

Plaques d’habitatge 3.398               93,17%

Resta de tipologies 249                6,83%

Altres plaques i rètols

Retolació de carrers

Monuments

Tombes i làpides

Creus

Grafits i rètols pintats

Relleus, gravats i inscripcions

Retolació de grup d’habitatges

Forja

Paviment

Vitralls

TOTAL 3.647                 100,00%

el seu domini. S’inclouen tots els espais oberts o exteriors, on la circu-
lació i l’accés són lliures, així com els recintes religiosos i funeraris,
amb propietats diverses però amb usos col·lectius, i susceptibles d’al-
bergar simbologia franquista.

• Estudiar vestigis materials del règim franquista que tinguessin con-
notacions directament o indirecta però inequívocament simbòliques, és
a dir, aquells que servien per transmetre intencionadament els ideals
del règim i aquells que el feien visible i el legitimaven als ulls de tot-
hom. Tot un ritual de signes, emblemes, escuts, paraules que servien per
fer arrelar entre tota la ciutadania l’admiració, la fidelitat i l’adhesió a
la causa.

Metodologia de l’estudi

El procés de treball s’ha centrat en la realització d’un treball de camp
exhaustiu per tots els termes municipals seleccionats, és a dir, un re-
corregut complet per tot el territori i la seva inspecció visual.

Aquest treball de camp s’ha complementat amb un estudi bibliogràfic i
documental previ i simultani, i amb consultes a arxius i diverses entitats
locals i comarcals, així com a investigadors i investigadores particulars.

Els elements detectats durant el treball de camp eren registrats i que-
daven incorporats, amb la màxima informació possible, en una potent
base de dades allotjada en un web. Aquest web és de consulta pública
a través del portal web del Memorial Democràtic.

(*) La ciutat de Barcelona va ser objecte d’un inventari de simbologia franquista l’any
2005 per encàrrec de l’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament
de Barcelona.
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Bàsicament es poden distingir dos grans grups:

• Les plaques metàl·liques del Ministerio de la Vivienda (o, en pocs
casos, del Ministerio del Trabajo).

En aquest grup s’apleguen diferents models de plaques. Tot i que algu-
nes (228) només mostren text, la gran majoria (2.424) exhibeix el sím-
bol d’origen falangista més popular del règim: el jou i les fletxes.

La distribució geogràfica d’aquestes plaques és molt àmplia, predomi-
nant, sobretot, al voltant de les àrees urbanes més poblades, on l’impuls
constructor va ser més significatiu, especialment en els anys 60 i 70.

Les plaques d’habitatge

La majoria de plaques d’habitatge s’han localitzat prioritàriament en
municipis amb una gran densitat demogràfica. Aquests nuclis de
població es van convertir durant els anys 60 i 70 en centres de recep-
ció dels fluxos migratoris que es desplaçaven del camp a les zones
industrials, especialment d’Andalusia i Extremadura. Va ser en aques-
tes ciutats on la política d’habitatges va rebre un potent impuls amb la
construcció de molts habitatges de caràcter social.

Cal destacar que hi ha poblacions amb un pes demogràfic important i
properes a la ciutat de Barcelona on el nombre de plaques localitzades
és sorprenentment baix. Això s’explica, en la majoria dels casos, per les
campanyes de retirada de plaques franquistes de què han estat objec-
te en els darrers anys.

S’han detectat 69 models de placa diferents, ordenats en grups crono-
lògics segons la data de la llei que hi apareix referenciada, o, en el seu
defecte, per altres trets característics (material, disseny…).
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• Les plaques associades a promocions d’habitatges de l’Obra
Sindical del Hogar. 

Totes (738) exhibeixen el símbol corresponent a l’Organització Sindical
(un pic, una espiga i una palma entrellaçats).

Destaca la seva concentració en barris o sectors determinats d’algu-
nes poblacions, fet que evidencia que les iniciatives constructores de
l’OSH anaven lligades gairebé sempre a la creació de grups d’habitat-
ges de característiques semblants i distribucions concentrades.Així, des-
taquen els grups de Vilanova i la Geltrú, Palamós, Torroella de Montgrí,
Girona, Banyoles i Figueres.



• Retolació de carrers (41): plaques d’origen franquista (*) amb el nom de vies públi-
ques que encara es conserven físicament en l’actualitat. Gran part d’aquest conjunt
exhibeix iconografia del règim: el jou i les fletxes i l’emblema de l’Obra Sindical del
Hogar. Es tracta bàsicament de dos grups:

memòria amb la construcció de monuments, creus i tombes en me-
mòria dels caiguts, elements als quals caldria afegir els monuments
aixecats amb motiu de la Batalla de l’Ebre a Tortosa i Gandesa.

Durant l’estudi es van detectar els següents grups o tipologies de registres:

• Altres plaques i rètols (53): plaques o lloses que contenen majori-
tàriament inscripcions, de vegades acompanyades de representacions
iconogràfiques. Hi trobem:

Les altres tipologies censades

Es tracta d’elements quantitativament poc importants (un total de 249
registres, és a dir, un percentatge del 6,83% respecte a la totalitat del
cens), però de gran significació ideològica i simbòlica.

Tot i que la casuística i heterogeneïtat dels registres són tan elevades
que fan que sigui difícil deduir patrons o conclusions uniformes, es
detecten dades interessants. Així, per exemple, destaca un important
conjunt de registres localitzats a les terres de l’Ebre, on la guerra va
causar moltes morts. A les terres de l’Ebre es van crear molt llocs de
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(*) Ens interessaven aquestes plaques com a vestigi de cultura material. El nomenclàtor 
de carrers no va ser objecte d’estudi en aquest inventari.

Plaques dedicades a caiguts 
i màrtirs franquistes, algunes 
amb iconografia franquista.

Plaques que fan referència 
a organismes destacats durant 
el règim (Dirección General 
de Regiones Devastadas,
Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos,
Servicio Nacional del Trigo ).

Plaques amb exhibició 
de simbologia franquista 
(iconografia o text) i que poden
contenir també informació de text
diversa (el nom de la població,
la celebració d’una festivitat,
una proclama del règim, etc.).

Plaques dedicades als italians
que van intervenir a la Guerra
en el bàndol franquista.

Plaques dedicades a personatges
destacats, tant a nivell local 
com nacional, i/o que inclouen
referències a personatges que
ocuparen càrrecs importants 
(governador civil, ministre…) 
i/o que exhibeixen iconografia 
del règim.

Plaques que senyalitzen carrers. Plaques que senyalitzen places.

 



Monuments dedicats 
o relacionats amb episodis 
bèl·lics importants 
(Batalla de l’Ebre).

Monuments dedicats 
a personatges rellevants 
o bé on apareix una referència 
a un personatge destacat.

Monuments dedicats 
a divisions de soldats 
que participaren 
a la Guerra.

Monuments dedicats 
als caiguts que conserven 
el missatge original 
o que no han reconvertit 
el seu missatge en època 
democràtica (tot i que alguns 
ja no conserven 
la simbologia original).

Monuments dedicats 
als caiguts que han 
transformat el missatge 
en època democràtica per tal
d’honorar tots els morts 
de la Guerra.

Les altres tipologies censades

• Monuments (38): obres de caràcter arquitectònic que es van aixecar amb finalitats
commemoratives. Amb diferents graus de complexitat constructiva, hi trobem:
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• Tombes i làpides (28): repertori divers format per monuments funeraris, mausoleus o tombes,
amb elements com ara creus o làpides amb inscripcions, vinculats amb l’àmbit funerari i ubicats
específicament en cementiris. Hi trobem:

Làpides que no pertanyen 
específicament a sepultures
però que també recorden 
la mort de caiguts.

Tombes i làpides dedicades als
caiguts (en un d’aquests casos,
el missatge s’ha reconvertit 
en època democràtica i s’hi ha
afegit un poema d’Espriu).

Làpides dedicades a soldats 
italians i alemanys 
que van morir durant 
la Guerra Civil.



• Grafits i rètols pintats (21): textos o iconografies que apareixen pin-
tats directament sobre la paret mitjançant plantilles. Hi trobem:

Gràfits i rètols que exhibeixen 
iconografia.

Grafits i rètols 
que mostren textos.

Grafits i rètols que mostren 
conjuntament iconografia i text.

Creus en desgreuge 
per la destrucció 
d’imatges religioses 
l’any 1936.

Creus dedicades 
als caiguts i màrtirs 
franquistes.

Creus dedicades 
a la Santa Missió.

Creus dedicades 
originàriament als 
caiguts franquistes però 
amb missatges reconvertits 
en època democràtica 
que fan referència a tots 
els caiguts durant 
la Guerra.

Creu dedicada en època 
franquista a tots els caiguts 
a la Guerra.

Les altres tipologies censades

• Creus (26): obres commemoratives aixecades pels
franquistes que mostren com a element principal i desta-
cat una creu. Hi trobem:
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• Retolació de grup d’habitatges (15): plaques que anuncien el nom d’un grup d’habitatges. La gran majoria
correspon a promocions d’habitatges realitzades per l’Estat a través de l’Obra Sindical del Hogar. Hi trobem:

Les altres tipologies censades

• Relleus, gravats i inscripcions (20): aquest conjunt agrupa tres tipus de treball que es poden realitzar
sobre una superfície dura, com la pedra, i que poden adquirir formes diverses. Hi trobem:
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Relleus que mostren l’escut
d’Espanya amb l’àliga imperial.

Relleus que mostren el jou 
i les fletxes.

Relleus que mostren 
iconografies relacionades 
amb la Central Nacional
Sindicalista (CNS) i l’Obra
Sindical del Hogar.

Textos gravats o inscripcions 
realitzats sobre la paret o altres 
elements arquitectònics.

Retolació de grup d’habitatges
de la Delegación Nacional de
Sindicatos que mostra 
el jou i les fletxes i l’emblema 
de la CNS (i OSH).

Retolació de grup d’habitatges
de l’Organización Sindical Obra
Sindical del Hogar.



L’escut d’Espanya. L’emblema de la CNS (i OSH),
és a dir, un pic, una espiga 
i una palma.

Les sigles de l’Obra Sindical del Hogar,
és a dir, la lletra «O» albergant 
les lletres «H» i «S» entrellaçades.

Les altres tipologies censades

• Forja (5): es tracta de cinc elements realitzats amb ferro que formen part de les reixes de fines-
tres i portes, o de la decoració de les baranes dels balcons. Ubicats tots cinc a la ciutat de Lleida,
representen:
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• Paviment (1): dins aquesta categoria hem inclòs un únic exemple localitzat a la capella del cementiri vell d’Olesa de Montserrat. Es tracta d’un
paviment de mosaic que ocupa tot el terra de la capella i que mostra una gran creu envoltada dels noms dels caiguts franquistes de la població.

• Vitralls (1): Dins aquesta categoria només hem pogut incloure un
registre localitzat a Sant Feliu de Llobregat, concretament a la catedral
de Sant Llorenç. Es tracta d’un escut d’Espanya amb una àguila bicèfala
representat al centre d’una de les rosasses de la catedral.



ges dedicats a tots els morts de la guerra, sovint retirant els vells i
substituint-los pels nous, de manera que deixen de ser monuments
dedicats als caiguts franquistes per passar a homenatjar tots els morts
de la Guerra.

Destaca finalment un grup reduït que ha estat modificat per accions
violentes: pintades amb esprais, lletres arrencades, rajoles trencades,
repicats de pedra o esborraments de grafits. Per la seva banda, la des-
trucció total o quasi s’ha registrat només en una minoria d’exemples.

Actuacions posteriors al franquisme

Una gran part dels elements que han estat inventariats es conserva en
les mateixes condicions en què van ser col·locats originalment, això sí,
amb el deteriorament natural pel pas del temps.

Pel que fa a les plaques d’habitatge, la majoria no ha estat objecte
d’una actuació específica, tret del cas d’algun conjunt de plaques (es-
pecialment de l’Obra Sindical del Hogar ) que ha experimentat modi-
ficacions respecte al seu aspecte original a causa d’obres de condicio-
nament de les façanes dels edificis, és a dir, modificacions sense cap
mena d’intencionalitat. En canvi, algunes (poques) plaques, sobretot
metàl·liques i amb la icona del jou i les fletxes, han patit actuacions
agressives conduents a l’eliminació del símbol (plaques pintades
amb esprai).

Quant a les altres tipologies, també la major part es conserva igual, amb
el deteriorament natural. No obstant això, en aquest grup d’elements
es detecten actuacions més variades que en el cas de les plaques.

Així, hi ha algun cas en què l’element s’ha senyalitzat per contextualit-
zar històricament el seu origen i/o la seva construcció; en d’altres
casos, han estat tapats per plaques modernes, però s’intueix i se’n per-
cep part.

D’especial interès són algunes actuacions dutes a terme en creus i mo-
numents dedicats als caiguts. Alguns han estat objecte de reubicació
(normalment d’una via pública al cementiri) i/o s’hi han afegit missat-
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Monument als caiguts 
en la batalla de l’Ebre 
situat en mig del riu Ebre,
a la ciutat de Tortosa,
inaugurat l’any 1966. 
Autor: Agustí Agramunt. 

Cens de simbologia franquista de Catalunya

(Memorial Democràtic).
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Sobre amb fotomuntatge del cos 
de Jesucrist i el cap del general Franco,
amb les inscripcions Viva el ejército
i Reinaré en España. Editat a Saragossa
durant la guerra, s/d. 
Arxiu Nacional de Catalunya.

Full volant franquista repartit durant la guerra, s/d. 
Biblioteca del Pavelló de la República – Universitat de Barcelona.

Full de propaganda falangista, s/d.  
Biblioteca del Pavelló de la República – Universitat de Barcelona.

Cartell del Servicio Nacional de Propaganda,
Departamento de Plástica,
sobre el final de la guerra, s/d. 
Biblioteca del Pavelló de la República – Universitat de Barcelona.

Article de Ramón Serrano Súñer,
quan era Ministre de Governació, titulat:
El problema de Catalunya davant el gran 
i universal problema de la unitat d’Espanya. 1939. 
Biblioteca del Pavelló de la República – Universitat de Barcelona.
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Pàgines de la publicació 
Homenaje de Cataluña liberada 
a su caudillo Franco. 1939. 
Servei de Biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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