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L’espai públic com a marc per a la 
construcció de la memòria. La Guerra 
Civil i la dictadura a la ciutat de Lleida

The public space as a framework for the 
construction of memory. The Civil War and 

dictatorship in the city of Lleida

Gabriel Ramon-Molins (Universitat de Lleida) 
Aida Garrós Páez 

Resum
L’objectiu d’aquesta comunicació ha estat analitzar la presència d’elements 
simbòlics de la Guerra Civil i la dictadura franquista a l’espai públic de la 
ciutat de Lleida, estudiant-ne la seva evolució des dels anys de la transició 
i en especial des de la publicació del Cens de Simbologia Franquista del 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Amb això hem pogut 
constatar que tot i les actuacions de memòria realitzades hi segueix havent 
una àmplia presència de simbologia franquista a la ciutat, segurament, 
degut a l’èxit que han tingut aquests elements en el compliment dels seus 
objectius.

Paraules clau: Memòria històrica, Guerra Civil, franquisme, 
intervencions memorials

Abstract
The main objective of this paper has been to analyze the presence of 
symbolic elements in the public areas in the city of Lleida, analyzing their 
evolution since the political transition and especially since the publication 
of the Census of the Francoist Symbols in the Memorial Democràtic of 
the Generalitat de Catalunya. Thus, we have seen that even the memorial 
actions undertaken, there is still a large presence of Francoist Symbology 
in the city, maybe partially due to the success of these elements in the 
fulfillment of its objectives.

Keywords: Historical memory, Spanish Civil War, francoism, memorial 
interventions
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Introducció
El record col·lectiu de la Guerra Civil i la dictadura franquista ha 
estat històricament objecte de polítiques públiques que han cercat tant 
rememorar aquest passat recent, i les seves víctimes, com emprar-lo 
políticament. Aquest segon objectiu ha trobat en l’espai públic un marc 
idoni per situar-hi elements memorials útils per intervenir en la construcció 
dels imaginaris col·lectius.

Aquests elements memorials, els quals han estat evolucionant 
constantment des del final de la Guerra, ens serveixen per il·lustrar com les 
diferents formes d’explicar el passat han servit per construir percepcions 
de passats múltiples marcades per diferents discursos historiogràfics i, 
sobretot, polítics.

Amb aquesta comunicació, que neix d’un projecte més ampli del Servei 
d’Història, Documentació i Patrimoni de la UdL, en el que es busca 
reflexionar sobre la persistència material i memorial de la Guerra Civil i el 
Franquisme,1 analitzarem la construcció i evolució dels elements memorials 
realitzats des del final de la contesa  bèl·lica prestant una atenció especial a 
les intervencions impulsades d’ençà de la creació del Memorial Democràtic 
de la Generalitat de Catalunya i especialment des de la publicació del Cens 
de Simbologia Franquista de Catalunya.2

La publicació d’aquest cens elaborat entre 2009 i 2010 va servir per 
constatar la presència de múltiples símbols franquistes a la ciutat de Lleida, 
els quals, des d’aleshores, han propiciat diferents formes d’intervenció 
memorial, que han passat bé per la retirada, tant per part d’institucions 
públiques com de particulars, la dignificació o simplement per la 
permanència. A això, cal sumar-hi l’aparició de nous elements memorials 

1 Aquest projecte té com a eix vertebrador les bases de dades de víctimes de la Guerra i la dictadura 
franquista (www.victimesguerracivilfranquisme.udl.cat) i d’espais de memòria materials (www.
espaisdememoria.udl.cat), dues bases de dades analitzades i presentades al llibre Conxita MIR: Aida 
GARRÓS i Gabriel RAMON: Vestigis, memòries i símbols a les comarques de Lleida (1931-2014), 
Juneda, Editorial Fonoll, 2014. Més enllà del nostre estudi referent a les comarques de Lleida, 
l’exemple de projectes de recerca sobre la memòria històrica vertebrats entorn d’una base de dades 
de víctimes i de documents memorials de diferent tipus, ha tingut també resultats altament positius 
a zones com Aragó (www.liberadosdelolvido.org)o Manresa (www.memoria.cat) o el projecte Todos 
los Nombres (www.todoslosnombres.org), els quals, més enllà de l’evident tasca històrica han ajudat a 
moltes famílies a trobar familiars.

2 Vegeu (http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/simbologia).
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que ens són d’una inequívoca utilitat per tal d’il·lustrar la convivència de 
diferents discursos històrics i/o socials sobre un mateix passat.

Per fer aquesta comunicació, hem revisat l’estat actual de tots els elements 
memorials del municipi presents al Cens de Simbologia Franquista de 
Catalunya, amb l’excepció de les plaques d’habitatges, que pel seu gran 
número n’hem revisat solament el 25% de cada barri, així com aquells nous 
elements memorials apareguts des de la transició i aquells desapareguts 
abans de la realització del cens de simbologia que hem pogut catalogar a la 
base de dades d’espais de memòria.

L’imaginari franquista a l’espai públic
Una presència continuada

Tot i les intervencions memorials realitzades des de la dècada dels vuitanta, 
hi segueix havent una presència de símbols franquistes a la ciutat de Lleida, 
sovint, segurament, per la falta de voluntat política del govern municipal, 
que ha intentat evitar debats espinosos i ha preferit, més que no pas retirar 
tots els elements simbòlics existents, afegir a l’espai públic nous elements 
memorials en record a víctimes civils i valors democràtics.

Un dels elements amb simbologia franquista més present als municipis 
del nostre país són les plaques que el ministeri de l’habitatge situava a 
les façanes dels edificis construïts amb participació pública. El Cens de 
Simbologia Franquista va servir per constatar la presència de 342 plaques 
a la ciutat. Per realitzar aquest breu treball hem revisat l’estat del 25% de 
les plaques catalogades el 2010, escollint-ne a l’atzar el mateix percentatge 
de cada barri, el que ens ha servit per constatar que tot i que hi ha hagut un 
mínim descens del nombre de plaques, la seva permanència segueix sent 
una realitat. El mes de gener de 2015 vam comprovar que el 91.36% de 
les plaques revisades segueix al seu emplaçament original, a més, algunes 
de les poques plaques que s’han retirat, més que no pas per uns motius 
únicament polítics, ho han estat per reformes estètiques en la façana dels 
edificis, o directament, per la desaparició del mateix edifici. Cal destacar 
però, que a l’estar en edificis privats, la intervenció pública no és del tot 
senzilla.
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Aquests mateixos blocs de pisos, sovint, estaven també decorats amb 
altres elements simbòlics del règim, com ara grans rètols d’obra o forges 
amb el logotip de l’Obra Sindical del Hogaro el símbol del jou i les fletxes. 
Uns elements els quals segueixen inalterables des de la publicació del cens, 
amb una única excepció als blocs Germans Recasens, on coincidint amb 
una remodelació de la façana, tant el nom d’aquests com el símbol del jou 
i les fletxes va ésser tapat.

En la permanència d’elements franquistes a la ciutat, l’Església Catòlica 
hi ha tingut també un paper preponderant, restant immutable a les plaques 
en record als seus “caiguts” a les esglésies de Sant Llorenç o de la Mare 
de Deu del Carme,3 o ignorant uns grafits amb el rostre de Franco i la 
inscripció “España Una! Grande! Libre!” a la façana de la catedral, danyats 
només pel pas del temps i alguna tènue pintada de condemna, al temps que, 
quan apareix a la mateixa façana algun altre grafit fruit de l’“incivisme”, és 
ràpidament esborrat.

Un altre element franquista d’important impacte visual és una gran 
àguila que presideix una antiga caserna militar del complex de Gardeny, 
actualment de titularitat municipal, la qual, segons fonts municipals, 
seguirà presidint l’edifici un cop acabi la remodelació d’aquest, al temps que 
incorporarà uns panells on s’explicarà el simbolisme de l’element. Part dels 
panells informatius que pretenen recordar el que va ser aquell complex van 
ser inaugurats a començaments de març de 2015 dibuixant un recorregut 
que van presentar com “ruta de la mili”.

Vista la lentíssima retirada d’elements franquistes d’ençà de la publicació 
del cens de simbologia, tot i que solament hagin passat cinc anys, hem de 
començar a intuir que aquest cens, més que no pas un incentiu per a les 
intervencions memorials, ha estat una eina en mans d’altres organismes 
públics, especialment ajuntaments, als que s’ha ofert un marc instrumental 
a l’hora d’emprendre algunes accions memorials.

El lent camí cap a la desaparició

3 Cal citar que les plaques en record “màrtirs” d’aquestes esglésies no van ser incloses al Cens de 
Simbologia Franquista, ja que en aquell moment es va considerar que no tenien elements simbòlics 
directament relacionats amb el règim, però sí que han estat incloses com simbologia franquista a la 
base de dades d’Espais de Memòria de les Terres de Lleida.
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Certament però, no podem negar que tot i la presència que encara tenen 
alguns elements memorials franquistes a la ciutat, a poc a poc han anat 
perdent pes a l’espai públic, desapareixent els més significatius, i d’altres 
desfent-se de la simbologia franquista més explícita o sent objecte de 
polítiques de dignificació.

Abans de la publicació del Cens, en aquest procés cap a la desaparició, 
un dels moments més significatius fou quan el novembre de 2008, desprès 
d’una llarga campanya ciutadana impulsada per moviments socials i partits 
d’esquerres, fou enderrocat el gran monòlit als caiguts que presidia una 
de les principals avingudes de la ciutat, construït l’any 1969 per remeiar 
la desaparició de l’antiga creu en commemoració de la “liberación”, 
desapareguda per motius urbanístics pocs anys abans. Aquest nou element 
memorial s’aixecà “aproximadamente en el mismo sitio que ocupó la 
Prisión Provincial donde pasaron calvario muchos de los Caídos que se 
conmemoran con el presente monumento”.4 Com en altres ocasions, foren 
també motius urbanístics els que segons l’equip de govern municipal van 
fer desaparèixer el monòlit franquista, més que no pas el seu simbolisme 
polític.

Els noms de places i carrers, com a la globalitat de viles de Catalunya, 
han estat evolucionant constantment des del final de la dictadura, i han 
anat abandonant aquells noms més directament relacionats amb el règim 
franquista i recuperant, tot i que tènuement, noms de personatges vinculats 
amb la democràcia republicana, com Lluís Companys o Francesc Macià.5 
Certament però, cal dir que l’equip de govern municipal s’ha negat a retirar 
altres noms vinculats al franquisme local com el de Joan Rovira Roure, 
alcalde conservador de la ciutat entre 1935 i 1936 i executat amb l’esclat de 
la Revolució, o del requetè Lluís Besa. Altres noms simbòlics del règim, per 
la seva part, han estat només parcialment reconvertits, com el de la plaça 
de la Pau, antigament dedicada als “25 años de paz” , la plaça Castella, que 

4 Aquesta afirmació figura a Lluís doMènec i torres: Informe del monument de l’Oficina Tècnica 
Municipal, Lleida, (Arxiu Municipal de Lleida).

5 Una llista amb una selecció dels canvis soferts pels noms de places i carrers de la ciutat pot consultar-
se a Joan SAGUÉS i Jordi CREUS: “Ús polític del nomenclàtor: Lleida, 1931-1980”, dins Joan 
SAGUÉS, Conxita MIR i Jaume BARRULL: Ciutadania, espai urbà i memòria a la Lleida del segle XX, 
Lleida, Ateneu Popular de Ponent, 2009, pp.131-142. 
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havia commemorat els fets dels “altos de los leones de Castilla”, o el carrer 
de la Unió, anteriorment “Unión de los pueblos de España”.

Tot i això, cal reconèixer que alguns cops, els problemes per canviar el 
nom, més que no pas per motius polítics, han estat per reticències veïnals 
a l’haver de canviar l’adreça postal, com passà amb els blocs de protecció 
oficial Ramiro Ledesma, actualment blocs Mariola, on molts veïns, sense 
saber pas qui fou el pensador feixista, prefereixen seguir utilitzant el 
nomenclàtor tradicional.

Transformació i dignificació
El cementiri ha esdevingut el indret més paradigmàtic de les polítiques 
d’intervenció memorial realitzades a la ciutat de Lleida.6 La primera 
intervenció fou realitzada l’any 2005, quan darrera del monòlit franquista, 
que poc abans havia sigut netejat dels símbols franquistes que contenia, es 
va construir un monument memorial amb el text “Lleida als afusellats ací, 
1936-1940”. El text d’aquest monument memorial és d’interès pel fet que, 
com va passar a tants altres municipis espanyols, feia referència a totes les 
víctimes del conflicte bèl·lic i la repressió revolucionària, però oblidava les 
víctimes afusellades per la repressió franquista que s’allargà fins als anys 
50.7 Amb intenció d’esmenar aquest error el text va ser modificat l’any 
2010, quan aprofitant les obres de dignificació de les fosses va ser substituït 
pel text “Lleida als afusellats 1936-1945”.

La dignificació de les fosses del cementiri de Lleida, inaugurada el 28 
d’octubre de 2010 i duta a terme pels professors Conxita Mir i Joan Sagués 
membres del Servei d’Història, Documentació i Patrimoni de la UdL, en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Lleida i el Memorial Democràtic, va 
significar un pas important en el reconeixement i memòria de totes les 
6 Una reflexió àmplia sobre les actuacions memorials als espais de dol va ser realitzada al llibre Conxita 
MIR i Josep GELONCH (ed.): Duelo y memoria. Espacios para el recuerdo de las víctimas de la represión 
franquista en perspectiva comparada, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 2013. En aquesta 
mateixa obra es presenta una visió de les actuacions realitzades als cementiris catalans, donant a 
conèixer, especialment, les actuacions realitzades al de Lleida al capítol Conxita MIR: “Rememorar 
a las víctimas: un recorrido por los espacios de duelo de las violencias de guerra y postguerra en 
Cataluña”, dins Ibid., pp.139-169.

7 Un reflexió més àmplia sobre les mancances de les primeres intervencions memorials pot llegir-se a 
Conxita MIR, Aida GARRÓS i Gabriel RAMON: “Els equivocs de la transició”, Vestigis, memòries 
i símbols..., pp. 130-131.
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víctimes de la Guerra enterrades en les diferents fosses: la nacional, on 
des dels anys 40 s’hi localitzava un gran mausoleu, la republicana, la de 
les víctimes de bombardejos i la de les víctimes d’hospitals civils i militars. 
Aquesta intervenció memorial és, de nou, un exemple de com les actuacions 
de dignificació, han estat possibles quan han estat les mateixes institucions 
de memòria les qui s’han posat al capdavant, en aquest cas la Universitat, 
moguda pel impuls que li donà el Pla Pilot per a la Recuperació de la 
Memòria Històrica de les Terres de Lleida.8

El record a les víctimes religioses; vells i nous elements de memòria
L’excepció a la desaparició que han anat seguint els símbols franquistes, 
l’han marcat els elements memorials en record a les víctimes religioses de 
la Revolució, els quals no només han anat guanyant pes a l’espai públic i 
religiós des del mateix final de la Guerra, tot i que certament acompanyats 
d’uns elements simbòlics canviants, sinó que aquesta presència s’ha 
incrementat durant l’última dècada.9

El record d’aquestes víctimes, que els primers anys del règim es van 
assimilar a la resta de “màrtirs” franquistes, sent tots ells “Caídos por Dios 
y por España”, va anar agafant volada pròpia, abandonant lentament la 
simbologia franquista més tradicional, a partir dels anys 70 emprant cada 
cop més el català en els seus elements de record i actualment, parlant de 
“màrtirs” sense fer menció ni al context de la revolució de 1936 ni a la Guerra 
Civil. Aquest canvi es deu fonamentalment a la utilització política canviant 
que s’ha donat a aquestes víctimes, les quals, ja no serveixen per legitimar 
un règim polític, sinó que s’usen per fer d’advertiment dels problemes que 
la laïcitat de la vida social i l’estructura política pot comportar, així com per 
refermar i fer valer els postulats catòlics.

8 En aquesta línia podem citar també l’exemple del cementiri de Cervera, o altres actuacions memorials 
d’aquesta ciutat, dignificat a instàncies del Memorial Democràtic i en especial del historiador Jordi 
Oliva, qui va col·laborar activament en la realització del Cens.

9 Una visió més aprofundida sobre la continuada construcció i evolució del record d’aquestes víctimes 
a la demarcació de Lleida ha estat realitzada a Gabriel RAMON i MOLINS: “La construcción 
de la memoria de las víctimas religiosas de la Guerra Civil en la provincia de Lleida”, dins Pilar 
FOLGUERA et al. (eds.): Pensar la Historia desde el siglo XXI, XII Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea, Madrid, Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2015, pp. 6141-6154.
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Amb això, els “màrtirs” religiosos s’han fet omnipresents a l’espai públic 
i sobretot religiós, amb constants actes de record, capelles, exposicions, 
souvenirs,  representacions teatrals, donant noms a carrers, amb múltiples 
publicacions dirigides a tot tipus de públic,10 o fent ampli ressò dels 
processos de beatificació, els quals ja no només porten als altars religiosos, 
sinó també polítics conservadors, com és el cas del carlí Lluís Besa o el 
regionalista conservador Rovira Roure. 

Dins d’aquest grup d’elements memorials, hi podem incloure també la 
placa que es troba en una de les portes secundàries del cementiri amb la 
inscripció:“Por esta puerta entraron en campo santo camino de su martirio 
los caídos leridanos gloriosamente inmolados por su fe en Dios y amor a la 
patria. 1936-1939”. Aquesta placa, en el moment en què es va fer el Cens 
de Simbologia Franquista, estava pintada de blanc com la mateixa façana 
del cementiri, cosa que feia que es distingís poc a simple vista. Avui la placa 
ha guanyat visibilitat a l’haver estat netejada i acompanyada d’una nova 
placa informativa de l’efecte de les repressions al cementiri.

Certament però, no es pot negar la labor que ha realitzat l’Església 
en historiar el passat documentant-lo i narrant-lo activament. Amb això, 
tot i que sovint no ho ha fet de forma objectiva (tampoc és aquesta la 
seva funció), ha aconseguit mantenir viva una memòria i oferir-nos als 
historiadors un valuós material de treball que malauradament ha acabat 
substituint en molts aspectes el que institucions civils no han realitzat.

Els nous elements memorials; una nova visió del passat o 
un canvi en els imaginaris col·lectius?

La construcció de nous elements memorials en record a totes les víctimes 
de la Guerra Civil i en pro dels valors democràtics i cívics ha estat el pilar 
fonamental de les polítiques públiques de memòria que s’han realitzat 

10 Entre les múltiples publicacions que s’han realitzat en record als “màrtirs” lleidatans cal ressaltar: 
Narciso TIBAU: Apuntes biográficos de Mons. Salvio Huix Miralpeix: obispo mártir de Lérida, Lleida, 
Bisbat de Lleida, 2013, Romà SOL i Carme TORRES: Francesc Castelló i Aleu, Màrtir de Crist, 
Lleida, Comissió Diocesana pro Canonització del Beat Francesc Castelló, 2009. Romuld M. DÍAZ 
CARBONELL: Francesc de P. Castelló i Aleu, servent de Déu fins a la mort, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 2001; ÍD.: Francisco Castelló Aleu, Barcelona, La Hormiga de Oro, 1992. 
Dirigides a un públic juvenil Albert FLORENSA y Juanjo FERNÁNDEZ: Francesc Castelló, un jove 
com tu, Lleida, Delegació Pastoral de Joventut del Bisbat de Lleida, 1990.
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a la ciutat de Lleida des dels anys vuitanta i molt especialment a partir 
de 2005 a causa de l’auge, i sobretot el suport, del Memorial Democràtic 
de la Generalitat de Catalunya. En aquesta direcció, cal destacar el paper 
realitzat pel Servei d’Història, Documentació i Patrimoni de la UdL, 
dirigit per la Dra. Conxita Mir, des d’on es va realitzar el Pla Pilot per a la 
Recuperació de la Memòria Històrica de les Terres de Lleida. 

De les actuacions impulsades per aquest servei universitari, cal destacar 
les realitzades al cementiri de Lleida, citades anteriorment, les quals 
van estar acompanyades pel disseny de la ruta “El  cementiri de Lleida. 
Un recorregut pels espais de memòria de la Guerra Civil i la repressió 
franquista”, que va ser ideada pels responsables de la intervenció Conxita 
Mir i Joan Sagués.11 En ella es van incloure set punts principals: la fossa 
nacional, la fossa republicana, la fossa dels morts durant els bombardejos 
a la ciutat, la fossa dels combatents i civils, el lloc d’afusellament de les 
víctimes de la repressió franquista, el lloc per on entraven les víctimes 
de la repressió revolucionària per anar a ser afusellades i el memorial a 
les víctimes deportades als camps de concentració nazis. Tot plegat va 
contribuir a dignificar, explicar i donar a conèixer un lloc que durant molts 
anys havia esdevingut un espai d’exaltació del règim i de record únic als 
seus “caídos”, albergant un gran monòlit i un mausoleu. Avui però, quasi 
cinc anys després de l’actuació memorial, tot i que en el mausoleu encara 
avui en dia s’hi segueixen realitzant algunes celebracions religioses i 
polítiques en dies assenyalats, el cementiri en conjunt és vist com un lloc 
de conciliació i memòria a totes les víctimes de la guerra, independentment 
de bàndols i ideologies, un espai en què tots són víctimes i en el que s’hi 
duen a terme continuats actes de record col·lectius. A més, els treballs 
realitzats al cementiri municipal, van anar precedits i acompanyats d’una 
àmplia recerca històrica realitzada per un seguit d’historiadors que serveix 
encara per donar llum a la història de les repressions polítiques de guerra i 
postguerra a la demarcació.12

11 A més de la ruta pel cementiri de Lleida, es van realitzar itineraris per un seguit d’elements 
memorials de la ciutat, els quals poden consultar-se a l’obra Joan SAGUÉS, Conxita MIR i Jaume 
BARRULL: Ciutadania, espai urbà...

12 Entre les referències bibliogràfiques d’obres centrades en la repressió de guerra i postguerra a 
la demarcació de Lleida cal destacar Jaume BARRULL: Violència popular i justícia revolucionària: 
el Tribunal Popular de Lleida (1936-1937), Lleida, Pagès Editors, 1995, Mercè BARALLAT: La 
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Durant aquests anys, més enllà dels nous elements construïts al 
cementiri, cal fer referència també als que s’han realitzat dins la ciutat. 
Entre els més destacats d’aquests cal comentar el monument a les víctimes 
del Liceu Escolar, que fou un innovador centre pedagògic destruït per 
l’aviació feixista el 2 de novembre de 1937.  El setembre de 2006 s’inaugurà 
un monument situat davant de l’antic edifici, complementat l’any 2010 
amb un panell informatiu del Memorial Democràtic, havent esdevingut 
un lloc viu de memòria on cada 2 de novembre s’hi realitzen ofrenes florals 
de diferents entitats, i particulars, de la ciutat.

Un altre d’aquests nous elements memorials, tot i que aquest es remunta 
a la dècada dels noranta, és el dedicat a Lluís Companys, al carrer que du el 
seu nom. Aquest, com el monument a les víctimes del Liceu, ha esdevingut 
també un lloc de memòria on diverses entitats hi realitzen ofrenes florals 
cada 15 d’octubre, coincidint amb l’aniversari del seu afusellament l’any 
1940.

Altres exemples memorials dins del nucli urbà són la recuperació del 
carrer Democràcia, o l’aparició de noms com Lluís Companys o Francesc 
Macià en el nomenclàtor, així com el nom d’altres líders republicans i 
obreristes, la col·locació d’una placa a l’antic casal de Joventut Republicana 
de Lleida o la senyalització d’algun vestigi bèl·lic. Amb això, les actuacions 
realitzades a la ciutat s’han centrat o bé a buscar referents democràtics o 
bé a rememorar els estralls de la guerra, passant per alt, en aquest cas, la 
memòria de les repressions sistemàtiques de postguerra.

Conclusions
Cinc anys després de la publicació del Cens de Simbologia Franquista, 
reconeixent que la perspectiva temporal possiblement encara és massa curta 
però ja suficient per poder fer certes valoracions, podem dir que aquest 
cens, lluny de ser un element actiu en la retirada de símbols franquistes, 
pot esdevenir una eina molt útil en mans d’institucions públiques locals, 
malgrat tot, un cop decaigut el impuls que les institucions de memòria van 
tenir durant la primera dècada de segle XXI, han de ser els ajuntaments els 
Repressió a la postguerra civil a Lleida, 1938-1945, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1991, Conxita MIR et al.: Repressió econòmica i franquisme: l’actuació del Tribunal de Responsabilitats 
Polítiques a la província de Lleida, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997.
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qui prenguin la iniciativa, i certament no tots ho han fet amb la mateixa 
empenta.

Pel que fa a les actuacions de memòria realitzades, hem de comentar que 
per a les institucions públiques sempre ha resultat més còmode políticament 
construir nous elements que retirar els existents, com demostren les excuses 
que es van donar quan fou retirat el monòlit de la plaça Cervantes o quan 
el consistori marcà com a línia vermella la no retirada del monòlit del 
cementiri en el moment que s’iniciaren les dignificacions de l’espai. 

Les actuacions fetes al cementiri, com la realització dels monuments 
a les víctimes del bombardeig sobre el Liceu Escolar o en homenatge a 
Lluís Companys han servit també per canalitzar i visualitzar les actuacions 
de memòria, traslladant-les a l’espai públic i facilitant la transmissió 
intergeneracional del record.

Malgrat tot, 40 anys després de les primeres actuacions memorials, la 
simbologia franquista segueix ben present a l’espai públic, sobretot la menys 
visible, com les plaques d’habitatge, que fonamentalment han estat tretes 
per causes de  remodelació de les façanes dels edificis, i alguns elements 
de record a les víctimes de la revolució, com els realitzats per l’Església 
Catòlica, han anat evolucionant històricament i canviant el seu objectiu 
simbòlic i el discurs a transmetre.

Tot i que van apareixent de forma periòdica petites campanyes en 
pro de la seva retirada, sembla que aquests elements causin indiferència a 
gran part de la societat o fins i tot, hagin esdevingut invisibles. En aquests 
casos creiem que podem parlar de dos factors fortament entrelligats que 
expliquen la seva permanència; per una banda l’èxit que han tingut aquests 
elements en complir la finalitat pels quals van ser creats, que passava per fer 
que la població interioritzés certs conceptes, cosa que podria explicar que 
sectors importants de la societat no es sentin molestos pel fet de conviure 
a diari amb aquests símbols, uns elements materials els quals es possible 
que avui en dia siguin ja només això, restes d’un discurs el qual ha quedat 
difuminat pel pas del temps sense major valor simbòlic del que els qui 
intentem observar críticament el passat els hi atorguem.13 Per altra banda, 

13 Per veure una breu síntesi de la idea sobre que els monuments simbòlics franquistes han perdut llur 
discurs, esdevenint solament elements, pot llegir-se Ricard VINYES: “La buena memoria. El universo 
simbólico de la reconciliación en la España democrática. Relatos y símbolos en el texto urbano”, Ayer, 
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l’altre factor que hi té un important pes és el  desconeixement històric 
sobre els diferents símbols, com pot exemplificar-se amb el cas citat dels 
blocs Ramiro Ledesma.

Amb tot, atenent a aquesta darrera idea, i observant el paper que ha 
realitzat l’Església Catòlica en documentar el seu passat, caldria també 
replantejar i reobrir el debat sobre la conveniència de prioritzar la retirada 
de la globalitat de símbols del franquisme en lloc d’historiar-los i fer-los 
presents i útils per recordar i explicar un passat que pot córrer el risc de ser 
oblidat o, pitjor encara, solament recordat amb un únic discurs memorial 
interessat, promogut per aquells qui segueixen i seguiran narrant la seva 
pròpia memòria.

96 (2014), pp. 155-181. En aquest article, a més, parteix d’aquest context citat per desenvolupar una 
estudi sobre la creació del discurs de la reconciliació.


