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A	L’ENTORN	DEL	NOMENCLÀTOR	DE	SABADELL.	TAL	COM	HO	VEIG.	
	
1.	Introducció:	per	què	estem	aquí?		
	 ¿Per	 què	 l’Ajuntament	 organitza	 i	 finança	 unes	 jornades	 sobre	 el	
nomenclàtor	i	no	sobre	altres	aspectes	tant	o	més	importants		[Museus,	la	identitat	
sabadellenca,	 el	 patrimoni	 arquitectònic	 industrial....]?	 Evidentment,	 per	 la	 seva	
llibertat	de	fer-ho,	no	menys	important	que	la	nostra	per	comentar-ho.	Crec	hi	ha	
al	 darrere	 la	 necessitat	 d’afrontar	 i	 tancar	 els	 efectes	 de	 l’explosió	mediàtica	 de	
l’estiu	de	2017,	 inesperada	 	pels	qui	van	encarregar	i	acceptar	un	informe-balanç	
defectuós,	per	dir-ho	suau,	sobre	el	nomenclàtor.	De	fet,	ho	van	servir	en	safata	als	
adversaris.	Trobats	aquí,	i	per	això	vaig	acceptar	de	participar-hi,	m’agradaria	que		
l’encontre	 servís	 per	 a	 un	 debat	 rigorós	 i	 no	 només	 per	 escenificar	 la	 decisió	
d’algun	canvi	sonat	en	el	nomenclàtor,	que	podria	ser	venut	–de	cara	a	no	sé	quina	
opinió–	com	a	suposada	peça	de	cacera	major.	Finalment,	m’agradaria	saber	si,	a	
banda	 de	 les	 entitats	 col·laboradores	 que	 figuren	 en	 el	 programa,	 n’hi	 ha	 hagut	
d’altres	de	 convidades	que	hagin	declinat	de	participar	 	 o	 és	que	 simplement	no	
han	estat	convidades.	Les	dues	condicions	bàsiques	per	un	debat	d’aquesta	mena	
són	la	pluralitat	i	el	rigor.	
	
2.	Quatre	consideracions		
	 Primera.	Hi	ha	un	dret	cívic	a	la	memòria	i	aquesta	ens	fa,	sens	dubte,	més	
lliures	i	responsables.	I	la	línia	divisòria	és	la	democràcia:	en	aquest	sentit	no	hi	pot	
haver	memòria	equidistant.	Ara	bé,	la	realitat	important	a	transformar	és	la	social	i	
no	la	simbòlica.	Es	pot	modificar	la	segona	i	deixar	intacta	la		primera.	I	en	tenim	
exemples	 ben	 contundents:	 jo	 vaig	 posar	 l’exemple	 de	 Pinochet,	 perdedor	 en	 la	
memòria	i	guanyador	fins	ara	en	aspectes	crucials	de	la	realitat	social	i	econòmica	
de	Xile.	I	on	és	prioritari	guanyar?	Per	tant,	situem	en	un		lloc	just	les	construccions	
simbòliques	 i	 de	memòria	 i	 donem-les-hi	 només	 la	 importància	 que	 tenen.	 	 No,	
més.	 Un	 altre	 motiu,	 per	 no	 donar	 al	 nomenclàtor	 més	 valor	 del	 que	 té,	 és	
considerar	–i	pel	que	he	vist	no	tothom	ho	pensa	així–	que	els	noms	de	 les	vies	 i	
espais	públics	no	 tenen	cap	mena	de	poder	 taumatúrgic	o,	 si	ho	voleu	més	suau,	
contaminador.	 El	 concepte	 d’excessos,	 que	 apareix	 a	 l’informe	 de	 1983	 i	 que	 es	
reprèn	 a	 l’informe-balanç	 de	 2017,	 	 no	 solament	 és	 un	 concepte	 gelatinós,	 en	 la	
mesura	que	un	hom	n’hi	 pot	 veure	d’una	mena	 i	 un	 	 altre	 	 d’una	 altra,	 sinó	que	
atorga	 –en	 la	 mesura	 que	 s’hi	 veuen–	 als	 noms	 dels	 carrers	 aquella	 facultat	
contaminadora.	Seria	més	apropiat	parlar	de	desequilibris.	
	 Segona.	 El	 nostre	 nomenclàtor,	 com	 a	 construcció	 històrica,	 és	 el	 resultat	
dels	 processos	 que	 han	 configurat	 el	 passat	 dels	 dos	 segles	 darrers.	 	 Per	 raons	
òbvies	 no	 vaig	 més	 enrere.	 D’acord	 que	 el	 nomenclàtor	 no	 ha	 de	 ser	 una	
enciclopèdia	o	un	museu	de	 la	història,	però	això	no	ens	ha	de	portar	a	 	ometre,	
com	si	no	haguessin	existit,	els	processos	històrics	que	 l’han	configurat,	els	quals	
han	estat	prenyats	–i	no	podia	ser	d’altra	manera–	de	contradiccions.	Què	vull	dir	
amb	 això?	Doncs,	 que	 en	 aquests	 dos	 segles,	 la	 construcció	 sincopada	 i	 –a	 parer	
meu–	definitivament	 inacabada	de	 l’Estat	 liberal	 espanyol	 s’ha	 fet	 en	oposició	 	 a	
diversos	moviments	socials	i	nacionals,	que	han	assolit	menys	o	més	força	al	llarg	
de	dit	procés,	 sobretot	 a	partir	del	primer	 terç	del	 segle	XX.	D’aquí	 la	 trajectòria	
convulsa	 del	 procés,	 l’episodi	 traumàtic	 de	 la	 guerra	 civil	 i	 la	 llosa	 de	 la	 llarga	
dictadura	 de	 Franco;	 	 i,	 naturalment,	 la	 democràcia	 coronada	 present	 que	 n’ha	
volgut	reprendre	el	fil.		
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	 Si	 el	 nomenclàtor	 no	 ha	 de	 ser	 un	 museu,	 tampoc	 hem	 de	 perdre	 la	
perspectiva	històrica.	Sense	aquesta	estem	condemnats	a		caure	en	el	presentisme.	I	
això	consisteix	en	fixar	el	passat		en	el	present	i	a	pensar	que	hi	ha	realitats	fixes	i	
identitats	 immutables.	 Justament	 el	 contrari	 d’allò	 inevitable	 i	 saludable	 com	 és	
l’anàlisi	de	la	història	des	del	present.	 	El	presentisme	 	és	condemnar	l’esclavisme	
de	l’antic	imperi	romà	amb	els	nostres	paràmetres	ètics	actuals.	És	apel·lar	a	posar	
només	 els	 noms	 dels	 càrrecs	 electes	 democràticament	 en	 el	 nomenclàtor	 sense	
pensar	que	aquí,	com	al	nostre	entorn	europeu	el	sufragi	universal	masculí	és	una	
cosa	recent	[1890],	a	banda	el	breu	parèntesi	de	1868-1874,	i	que	l’universal	total	
data	de	1933.	I	naturalment	no	compto	la	falsificació	del	vot	durant	la	major	part	
de	 la	 Restauració.	 Aleshores	 què	 fem	 amb	 el	 liberalisme	 predemocràtic,	 per	 no	
anar	 	 més	 enrere?	 També	 és	 presentisme	 considerar	 la	 identitat	 catalana	 com	
immutable.	En	història	no	hi	ha	immutabilitat,	hi	ha	continuïtat	i	canvi.	Per	posar	
un	 exemple,	 és	 tant	 real	 el	 fet	 que	 avui	 la	 meitat	 de	 Catalunya	 aspira	 a	 la	
independència	 com	 que	 fa	 un	 segle	 i	 mig	 predominava	 aclaparadorament		
l’espanyolisme;	aleshores	el		“patriotisme”	espanyol	era	hegemònic	a	Catalunya	i	el	
“patriotisme”	català	–tot	i	els	fils	de	memòria		i	de	catalanitat	pervivents–	li	estava	
clarament	supeditat	com	a	secundari	i	regional	[Marfany	hi	ha	dedicat	gairebé	un	
miler	de	pàgines	a	mostrar-ho	 i	demostrar-ho].	Naturalment,	això	va	començar	a	
ser	qüestionat	a	partir	de	la	fi	del	segle	XIX.	Allò	d’abans	era	Catalunya	–i	veure-ho	
només	com	a	 resultat	de	 la	 imposició	d’un	Estat	opressor	sobre	un	poble	ocupat	
seria	força	inexacte–	i	això	d’ara	també.			Quan	Vicens	Vives	parlava	de	la	voluntat	
de	ser	no	al·ludia	una	qualitat	metafísica	del	país,	sinó	a	una	constatació	empírica,	
causada	diversament	i	expressada	diferentment	al	llarg	dels	segles.	El	presentisme,	
per	posar	un	altre	exemple,	 seria	culpar	 l’escocès	 James	Watt	 [1736-1819]	–aquí	
vam	dedicar	un	carrer	a	Blasco	de	Garay,	indemostrable	constructor	d’un	vaixell	a	
vapor–	dels	estralls	que	avui	produeix	el	consum	massiu	de	combustibles	 fòssils.	
En	resum,	el	presentisme	és	considerar	alternatives	existents	avui	en	un	passat	en	
el	què	simplement	no	hi	eren.	
	 En	aquest	procés	històric	les	contradiccions	no	han	estat	només	seqüencials	
–és	a	dir,	efectes	de	causes	precedents–	sinó	que	en	molts	casos	també	han	estat	
simultànies.	 Baixem	 a	 casa	 i	 al	 nomenclàtor.	 La	 primera	 acció	 del	 nostre	
ajuntament	 [1	 de	 setembre	 de	 1855],	 	 compost	 	 de	 	 burgesos	 liberals,	 	 ergo	
espanyolistes,		de	nomenar	els	carrers	amb	personalitats	polítiques	–moltes	d’elles	
màrtirs	 històrics–	 del	 liberalisme	 es	 va	 fer	 simultàniament	 a	 	 la	 repressió	 de	 la	
primera	vaga	general	a	Catalunya,	que	tingué	lloc	a	totes	les	contrades	industrials	
del	2	al	9	de	juliol	de	1855.	A	Sabadell,	la	Milícia	Nacional	fou	usada	moderadament	
contra	la	vaga	[tasques	de	vigilància	i	dispersió	d’una	manifestació	amb	la	bandera	
roja	el	dia	5].	Cinc	dirigents	obrers	foren	deportats	a	Sevilla	i	Còrdova	i	altres		tres	
empresonats	 a	 Cartagena	 	 i	 de	 València;	 	 	 i	 –com	 a	 tot	 la	 resta	 del	 	 país–	 les	
societats	obreres,	suprimides.	El	12	d’agost,	 	 	 l’Ajuntament	acordava	anar	a	veure	
el	Governador	Civil	i	el	Capità	General	per	tractar	de	la	depuració	de	la	Milícia,	de	
la	que	 finalment	 foren	expulsats	87	membres,	 gairebé	 tots	obrers	 tèxtils.	 I	 l’1	de	
setembre	 de	 1855,	 el	mateix	 dia	 que	 s’aprovava	 el	 nomenclàtor,	 s’acordava	 que	
l’endemà	es	farien	eleccions	a	tres	companyies	de	la	Milícia	depurades.	Gairebé	un	
any	 després,	 el	 juliol	 de	 1856,	 la	Milícia	 sortiria	 a	 combatre	 –uns	milicians	 amb	
reluctància	i	altres	amb	complaença–	contra	l’exèrcit	defensor	del	cop	del	general	
O’Donnell	i	els	moderats	contra	Espartero.	
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	 El	1937		es	va	recuperar	el	nom	del	més	destacat		d’aquells	obrers	deportats	
el	1855:	el	carrer	de	Sant	Domènec	a	la	Creu	Alta	va	passar	a	ser	de	Domènec	Tort;	
i	 també	es	va	canviar	el	 carrer	pare	Clerch	pel	de	 Josep	Castanyer,	Castañé	en	 la	
grafia	 castellanitzada	 de	 l’època,	 un	 dels	 dirigents	 de	 la	 Societat	 de	Teixidors	 de	
Llana	 el	 1855	 i	 fundador	 després	 de	 l’escola	 nocturna	 	 del	 Casino	 Catalán	
Industrial.	Un	exemple	de	com	la	memòria	col·lectiva	funcionava	[Miquel	Carreras	
no	relata	res	de	la	vaga	ni	dels		dirigents	obrers]	pels	camins	ignots	de	memòries	
individuals.	A	un	historiador	tan	eminent	com	Josep	Fontana	només		l’interessava		
aquesta	 transmissió	 de	 la	 memòria	 col·lectiva,	 per	 ell	 diferent	 de	 la	 històrica	
[entrevista	a	Lligall,	36	(2014),	pp.	150-151	].	El	1937	es	van	respectar	els	noms	de	
totes	 les	 figures	 històriques	 liberals	 i	 també	 –amb	 només	 dues	 excepcions,	
contrapesades	 per	 la	 incorporació	 de	 Pere	 Bulbena–	 els	 dels	 nostres	 fabricants	
vuitcentistes	[Turull,	Casanovas,	Duran	 	e	tutti	quanti.].	Voleu	més	contradiccions	
encara?	Tot	plegat	és	allò	que	no	podem	obviar	de	la	història	del	nomenclàtor.		
	 És	 clar	 que	 jo	 –per	 dir	 algú–	 podria	 proposar	 una	 depuració	 del	
nomenclàtor	en	sentit	obrerista	revolucionari	anarquista	o	comunista,	tant	se	val;	
aleshores	fora	tots	els	noms	liberals,	repressors	i	tots	els	noms	dels	burgesos	que	
en	un	sentit	o	altre	encarnaven	el	 liberalisme	antiobrer,	 	 cosa	que	no	van	 fer	els	
fleumes	 de	 1937.	 Si	 fos	 un	 independentista	 de	 corda	 depuradora,	 creient	
convençut	 que	 la	 construcció	 de	 l’Estat	 propi	 	 exigeix	 l’eliminació	 dels	 noms	
contaminadors	 d’espanyolisme,	 doncs	 el	 resultat	 seria	 equivalent	 des	 d’un	 altre	
vessant:	 fora	 literats,	 topònims,	 polítics...	 espanyols.	 	 Una	postura	 que	 en	 el	 fons		
reflecteix	 una	 manca	 d’autoestima	 de	 la	 nostra	 cultura,	 de	 la	 nostra	 capacitat	
d’integració,	 de	 la	 nostra	 força...	 ¿És	 que	 si	 un	 dia	 fóssim	 independents	 en	 el	
nomenclàtor	no	podríem	aguantar	els	noms	evocadors	de	un	passat	en	el	que	no	
ho	érem,	però	que	també	fou	el	nostre?	En	ambdós	casos,	 	 la	patologia	obsessiva		
comporta	un	cert	deliri	“negacionista”,	que	acompanya	una	creença	taumatúrgica	
en	el	nomenclàtor.	Si	fos	així,	els	veïns	catòlics	del	barri	de	Poble	Nou	haurien	de	
tenir	uns	indicadors	de	religiositat	molt	superiors	a	la	mitjana	de	la	ciutat,	atès	que	
els	carrers	estan	dedicats	gairebé	tots	a	verges	i	llocs	de	culte.	Encara	espero	que	
es	 demostri.	 Cosa	 ben	 diferent	 és	 eliminar	 de	 tot	 aquell	 passat	 els	 pocs	 noms	
ominosos	o	infames	que	encara	restin	al	nomenclàtor.	
	 Tercera.	A	partir	de	l’anterior,	considero	que	cal	distingir,	d’una	banda,		els	
processos	graduals	de	construcció	del	nomenclàtor,	que	tenen	un	indiscutible	biaix	
ideològic	[també	d’espanyolisme,	peça	central	de	la	construcció	de	l’Estat	liberal],	
però	que	culminen	en	un	cert	efecte	d’assaonament	i	d’arrelament;	d’altra	banda,	
hi	ha	els	moments	de	febrada	purificadora,	originats	en	ruptures	extremadament	
violentes	 de	 l’status	 quo.	 Aquesta	 distinció	 ens	 pot	 ajudar	 a	 establir	 allò	 que	 és	
inacceptable	per	a	una	lliure	convivència	democràtica,	incloent-hi	evidentment	en	
aquesta	el	dret	a	la	lliure	autodeterminació	nacional.	I	es	comprovarà	que	els	casos	
de	 naturalesa	 inacceptable	 són	 faves	 comptades,	 a	 no	 ser	 que	 comencem	 a	
complicar-nos	la	vida	amb	llistes	d’excessos	de	qualsevol	gènere.		
	 Quarta.	L’aplicació	de	l’article	15	de	la	llei	de	la	memòria	història	s’ha	de	fer	
de	 manera	 ajustada.	 Això	 no	 és	 senzill,	 atès	 que	 la	 redacció	 de	 l’article	 es	
extremadament	succinta.		Diu	que	s’ha	d’eliminar	tot	allò	que	signifiqui	“exaltació,	
personal	o	col·lectiva,		del	sollevament	militar,	de	la	guerra	civil	i	de	la	repressió	de	
la	Dictadura”.	Exaltació	i	només	tres	aspectes.	No	en	diu	d’altres:	especulació	en	el	
mercat	 negre	 o	 urbanística,	 tràfic	 de	 divises,	 explotació	 laboral,	 evasió	 fiscal,	
favoritisme	 polític...	 	 Si	 fem	 cas	 de	 les	 tres	 accepcions	 del	 verb	 exaltar	 del	
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Diccionari	de	 la	RAE,	 llengua	original	de	 la	 llei,	hem	d’obviar	el	primer	significat,	
que	fou	aplicat	directament	al	mateix	Franco:	“elevar	a	alguien	o	algo	a	gran	auge	o	
dignidad”.	En	recordança	de	l’1	d’octubre	de	1936,	en	aquesta	data	se	celebrava	el	
día	del	Caudillo	o	de	 la	“Exaltación	de	Franco	a	la	Jefatura	del	Estado”. Crec	que	el	
redactor	del	 text	de	 la	 llei	de	2007	usava	 sobretot	 el	 segon	 significat:	 “realzar	el	
mérito	o	las	circunstancias	de	alguien”;	significat	aplicable	a	totes	les	personalitats	
del	 nomenclàtor,	 a	 les	 quals	 s’enalteix	 indiscutiblement	 mitjançant	 la	 placa	
corresponent.	En	casos	molt	obvis	és	evident	que	aquest	realçament		podia	també	
donar	 lloc	 al	 tercer	 significat	 d’exaltació:	 “Avivar	 o	 aumentar	 un	 sentimiento	 o	
pasión”;	 el	 sentiment	 o	 passió	 dels	 fets	 	 del	 sollevament,	 la	 guerra	 civil	 i	 la	
repressió.		Indiscutiblement	això	succeïa	en	bona	part	del	nomenclàtor	franquista,	
suprimit	a	partir	de	1979,	perquè	alhora	que	enaltia	mantenia	el	foc	encès.			
	 Tret	d’aquests	casos	indiscutibles,	eliminats	des	de	fa	molts	anys,		la	qüestió	
és	 en	 quins	 altres	 el	 reconeixement	 de	 mèrits	 d’altres	 personatges	 comporta	
l’exaltació	d’un	o	més	dels	 tres	aspectes	de	 l’article	15.	Davant	això,	hi	veig	dues	
accions	alternatives.	La	primera	és	establir	quines	plaques	denoten	exaltació	 i	en	
quin	grau	ho	 fan.	Si	 es	corresponen	exactament	al	 redactat	de	 l’article,	aleshores	
s’ha	d’activar	el	mecanisme		automàtic	d’eliminació.	La	segona	alternativa	afectaria	
a	 casos	on	 l’exaltació	d’un	o	més	dels	 tres	 supòsits	no	és	 clara,	 és	 indirecta,	 i	no	
resulta	prou	explícita;	a	més	a	més,	potser	afectaria	també	a	persones,	de	les	quals	
coneixem		una	conducta	que	no	va	agreujar	el	funcionament	del	sistema	repressiu	
sinó	que	 fins	 i	 tot	 el	 van	 temperar.	 	 	 Encara	 que	d’això	 la	 llei	 no	 en	diu	 res,	 ¿en	
aquests	 casos	no	hauríem	de	posar	en	 la	balança	elements	de	contrapès	en	un	o	
altre	sentit?	¿i	quin	hauria	de	ser	l’abast	de	dits	contrapesos?	Si	ens	cenyim	només	
a	 l’article	 15,	 haurien	 de	 ser	 contrapesos	 als	 tres	 fets,	 l’exaltació	 dels	 quals	 és	
execrable	i	no	ajustada	a	llei.	Per	tant:	sollevament	militar,	guerra	civil	i	repressió.	
No	 interessa	 res	 més,	 si	 ens	 cenyim	 a	 la	 llei	 i	 no	 decidim	 una	 altra	 cosa.	 En	
qualsevol	 cas,	 l’activació	 de	 contrapesos	 implicaria	 considerar,	 en	 el	 cas	 de	 les	
persones,	 	 les	biografies	respectives.	I	aleshores	hi	ha	una	exigència	ineludible:	si	
s’analitza	el	passat,	 tant	si	es	 fa	referència	a	persones	com	a	sistemes,	 	no	es	pot	
prescindir	del	rigor	històric.	
	
	
3.		Etapes	i	sentit	de	la	construcció	històrica	del	nomenclàtor	sabadellenc	
	 Com	ja	he	argumentat	abans,	si	el	nomenclàtor	és	una	construcció	històrica,	
l’anàlisi	ens	permet	dues	coses:	establir	les	seqüencies	del	procés	i	donar-li	sentit,	
és	a	dir,	perioditzar	i	interpretar.			
	 Les	etapes	en	la	construcció	del	nostre	nomenclàtor	serien	aquestes.	
	 3.1.		El	llegat	preindustrial	i	de	la	primera	meitat	del	vuit-cents:	toponímia,	
religiositat	i	propietaris	de	terrenys	o	de	primeres	construccions.	
	 3.2.	 La	 construcció	 liberal	 del	 nomenclàtor,	 1855-1936.	 Hi	 ha	 una	
continuïtat	 demostrable,	 en	 la	 mesura	 que	 ni	 la	 Dictadura	 primorriverista	 ni	 la	
Segona	República	van	trencar	el	fil	traçat	des	de	1855.	En	aquest	fil	ininterromput	
hi	podem	trobar	diverses	fites.	
	 1	 de	 setembre	 de	 1855:	màrtirs	 i	 personalitats	 del	 liberalisme,	 que	 ja	 he	
comentat,	més	algun	sant	i	algun	topònim.	
	 18	d’agost	de	1864:	l’eixample	del	pla	Molina	i	nova	necessitat	de	noms.	Els	
criteris	 són	 tres:	 fets	 gloriosos	de	 la	nació	 [Espanya];	 personatges	 cèlebres	 en	 la	
història	de	Catalunya	o	d’Espanya;	fills	distingits	de	Sabadell.	
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	 4	 d’octubre	 de	 1868:	 La	 Torre	 	 i	 altres	 noms	 que	 no	 van	 sobreviure	 al	
Sexenni.	Aquí	convé	destacar	com	la	ineptitud	del	funcionari	de	torn	o	la	tradició	
popular,	 o	 potser	 ambdues	 sumades,	 han	 donat	 lloc	 a	 un	 nom	 enormement	
popular,	però	 inexistent,	perquè	el	Duc	de	 la	Torre,	s’ha	convertit	simplement	en	
Latorre,	 i	 ja	ningú	no	es	recorda	que	el	1862	 Isabel	 II	havia	concedit	aquest	 títol	
nobiliari	 	 a	 Francisco	 Serrano	Domínguez,	 el	general	bonito.	 Un	 nom	 tan	 arrelat,	
que	 si	 en	 lloc	 de	 Gran	 Via	 hi	 hagués	 un	 passeig	mereixeria	 el	 nom	de	 Rambleta	
Latorre,	amb	la	qual	cosa	uniríem	els	dos	noms	d’arrelament	popular.	
	 El	25	d’abril	de	1874	a	iniciativa	del	Centre	Industrial	[aleshores	la	patronal	
tèxtil],	es	van	posar	els	primers	noms	d’industrials	[Josep	Duran	i	Sors,	Pere	Turull	
Sallent	 i	 Antoni	 Casanovas].	 L’argument	 	 del	 Centre	 era	 que	 “Sabadell,	 que	 es	 la	
primera	colonia	industrial	de	Cataluña,	debe	su	gloria	a	los	padres	de	la	generación	
actual;	 y	 esto	 nada	 tiene	 de	 extraño	 por	 cuanto	 el	 desarrollo	 de	 nuestras	
manufacturas	 data	 de	 tan	 solo	 unos	 	 cincuenta	 años”.	 Ho	 he	 citat	 perquè	 és	 un	
exemple	 contundent	 de	 com	 funcionava	 la	 memòria	 sobre	 la	 ciutat.	 El	
reconeixement	 al	 talent	 empresarial,	 a	 l’ús	 creatiu	 del	 capital,	 ometia	
indiscutiblement	el	paper	dels	obrers,	el	col·lectiu	anònim	que	aleshores	treballava	
amb	 salaris	 de	 subsistència.	 Aquí	 i	 arreu	 era	 així.	 	 	 Els	 noms	 a	 empresaris			
s’ampliaren		el	4	de	setembre	de	1884.		Aquell	biaix	s’ha	equilibrat	força,	no	sé	si	
prou,	amb	noms	de	dirigents	obrers		després	de	1979.	
	 La	memòria	del	Pla	Pasqual	de	1886	ens	permet	oferir	un	primer	panorama	
dels	noms	de	carrers	i	vies	en	les	tres	primeres	dècades	de	nomenclàtor	liberal.	En	
el	 	 “casco	 antiguo”,	 que	 inclou	 en	 el	 text	 de	 Pascual	 el	 	 nucli	 antic	 i	 el	 primer	
eixample	 [eix	Rambla	 i	parcialment	a	 l’esquerra	de	 la	Via	Massagué],	hi	havia	un	
total	 de	 117	 carrers	 i	 places,	 dels	 quals	 22	 portaven	 noms	 no	 sabadellencs	 i	 no	
catalans	[18,8%].	En	els	nous	eixamples,	previstos	pel	pla,	hi	havia	77	carrers	i	cinc	
places;	aquestes	no	tenien	nom,	mentre	que	dels	77	carrers	,	només	14	[18,2%]	no	
eren	noms	sabadellencs	o	catalans	[persones	i	topònims].	
	 Entre	1902	i	1918	hi	ha	l’impacte	de	l’annexió	de	la	Creu	Alta	el	1905,	que	
va	comportar	repeticions	que	calia	solucionar.		En	aquests	anys	a	la	ciutat	s’hi	van	
posar	 noms	 de	 personalitats	 locals:	 Joan	 Plans,	 Joan	 Fontanet,	 Dr.	 Puig,	 Mateu	
Brujas,	 Gambús,	 Batllevell,	 advocat	 Cirera,	 Pare	 Sallarès,	 Tomàs	 Viladot,	 Mestre	
Rius;	 després,	 de	 personalitats	 catalanes:	 Pi	 i	 Margall,	 Verdaguer,	 Guimerà,	
Fortuny,	 Joan	 Maragall...	 I	 finalment	 els	 noms	 associats	 a	 la	 I	 Guerra	 Mundial:		
Bèlgica,	Granados,	11	de	novembre...	 	
	 1926:	la	necessitat	de	nomenar	els	carrers	nous	del	Pla	Renom-Manich	i	de	
la	 urbanització	 de	 Can	 Rull.	 L’Ajuntament	 de	 la	 Dictadura	 de	 Primo	 de	 Rivera	
tingué	 dues	 cares.	 La	 més	 important	 fou	 la	 de	 mantenir	 la	 continuïtat	 liberal	 i		
àdhuc	 catalanista	 a	 l’hora	 de	 nomenar	 les	 vies	 dels	 eixamples.	 Hi	 hagué	 uns	
temptejos	 inicials,	 que	 alarmaren	 els	 republicans.	 El	 14	 de	 juny	 de	 1924,	 el	
setmanari	 republicà	 d’esquerres	 titulava:	 “El	 perill	 d’un	 greu	 atemptat	 a	 la	
consciència	liberal	de	Sabadell”.	[L’Avenir,	194	(14	de	juny	de	1924),	p.	1].	Però	a	la	
setmana	següent,	donava	la	notícia	que	l’alcalde	Relat	havia	rebut	als	republicans	
del	 Círcol	 i	 que	 els	 havia	 promès	 que	 respectaria	 els	 noms	 liberals,	 adjectiu	 que	
aquí	s’ha	d’entendre	en	un	sentit	ampli	[L’Avenir,	195	(21	de	juny	de	1924),	p.	2].	
Fos	 com	 fos,	 no	 hi	 ha	 rastre	 de	 la	 qüestió	 a	 les	 actes	 del	 Ple	 o	 de	 la	 Comissió	
Permanent,	però	gràcies	a	 la	premsa	sabem	que	 l’Ajuntament	delegà	 la	confecció	
del	 nomenclàtor	 a	 Joan	 Torras	 Serra,	 cap	 de	 la	 Secció	 de	 Foment,	 un	 funcionari	
republicà	federal	i	espiritista	[Revista	de	Sabadell,	(21	de	novembre	de	1926),	p.	4].		
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I	així	va	sortir	el	nomenclàtor	de	1926,	sorprenent	si	tenim	en	compte	la	ideologia	
pupina	 de	 l’Ajuntament.	 Certament	 que	 Torras	 va	 col·locar	 alguns	 noms	 de	
l’imaginari	heroic	i	literari	espanyol,	però	en	quantitat	van	guanyar	els	equivalents	
catalans	i	locals	a	molta	distància.		El	document	de	Torras	és	“Nomenclator	general	
de	las	calles,	plazas	y	paseos	de	esta	Ciudad”		[inclou	també	els	de	Can	Rull];	AHS,	
AMH	Governació,	Expedients	1926,	124	[AMH	2163/11].	
	 L’altra	 cara,	 limitada	 i	 efímera,	 fou	 que	 els	 	pupins	 	 no	 es	 pogueren	 estar	
d’una		petita	traca	final	en	el	nomenclàtor,	amb	algun	precedents	de	1926	[carrer	
Alfons	XIII,	Papa	Pius	XI]	i	el	1927	[Plaça	del	General	Primo	de	Rivera].	El	1928	la	
traca	 consistí	 a	 canviar	 els	 noms	 de	 carrers	 i	 d’	 una	 plaça	 en	 honor	 de	 quatre	
personalitats	del	 sistema:	 	 Comte	del	Montseny,	General	Barrera,	General	Milans	
del	Bosch	i		plaça	de	Martínez	Anido.	En	els	mateixos	dies,	potser	per	camuflar	els	
enaltiments	 anteriors,	 	 també	 van	 fer	 canvis	 per	 honorar	 a	 tres	 metges:	 Dr.	
Xercavins,	metge	Mir	 i	a	un	sorprès	catedràtic	Riera	Villaret,	que	només	va	viure	
tres	 anys	a	 Sabadell,	 on	 la	 seva	 família	només	n’hi	 va	 estar	un	 total	de	 sis,	 i	 que	
confessava:	“mis	recuerdos	de	Sabadell	son	nulos”;	 i	també	a	un	filòleg	obscur:	el	
Dr.	Agustí	Crehueras,	aquest	a	proposta	de	l’arxiver.	El	1929	hi	afegiren	el	nom	de	
Maria	 Cristina	 al	 carrer	 Unió.	 Bona	 part	 d’aquesta	 traca	 fou	 desmuntada	 per	
l’ajuntament	de	1930,	durant	la	“dictablanda”	de	Berenguer,	que	suprimí	els	noms	
de	Primo	de	Rivera,	Martínez	Anido,	General	Barrera,	Milans	del	Bosch	i	comte	del	
Montseny,	restituint	els	noms	anteriors	[A	proposta	dels	regidors	Ramon	Albareda	
Masip	 (carlí)	 	 i	 Valentí	 Gorina	 Comadran	 (LL.	 R.)	 a	 l’Ajuntament	 Ple	 del	 27	 de	
febrer	de	1930,	 la	CP	ho	acorda	el	14	de	març	de	1930];	 i	 seguidament	pel	de	 la	
República	que	eliminà	Maria	Cristina	i	Alfons	XIII.	
	 L’Ajuntament	republicà	va	fer	pocs	canvis	el	1931	i	comptats	el	1934.	Aquí	
cal	 	 tenir	en	compte	una	advertència	assenyada	de	Joan	Sallarès	Castells	el	1931,	
arran	dels	primers	canvis	de	noms.	En	ella	fa	aquestes	dues	reflexions:	“El	canvi	de	
noms,	 quan	 aquests	 han	 pres	 ‘carta	 de	 naturalesa’,	 és	 a	 dir,	 quan	 ja	 s’han	 fet	
matèria	ciutadana,	mai	no	ha	dut	a	cap	resultat	positiu	i	no	és	sinó	un	atac	al	Dret	
públic”.	 No	 li	 plaïa	 la	 substitució	 de	 Plaça	 Major	 per	 Plaça	 Galán	 i	 García	
Hernández,	 nom	 que	 trobava	 massa	 llarg.	 Considerava	 que	 els	 carrers	 que	
confluïen	 al	 Mercat	 no	 formaven	 una	 plaça,	 atès	 que	 allí	 continuaven	 amb	 	 la	
numeració	respectiva,	i	per	tant	no	tenia	sentit	nomenar	l’indret	com	Plaça	del	14	
d’abril.	 Era	 partidari	 de	 retornar	 al	 carrer	 Unió	 i	 a	 la	 Plaça	 Marquilles,	 un	 cop	
suprimits	el	noms	posats	a	la	fi	de	la	Dictadura.	Només	li	van	fer	cas	en		no	posar	el	
nom	de	Salvador	Seguí	a	una	plaça	davant	 l’Escorxador,	 lloc	de	molt	mal	gust	en	
tractar-se	 d’un	 assassinat.	 I	 no	 era	 un	 opositor	 qui	 els	 ho	 deia,	 sinó	 un	 ferm	
partidari	de	la	República	i	aviat	destacat	col·laborador	de	la	Comissió	de	Cultura.	I	
el	 1939	 en	 patí	 les	 conseqüències.	 Però	 no	 s’estava	 de	 dir-ho	 als	 seus:	 “Podem	
observar	 que	 les	 vies	 dels	 grans	 pobles	 antics	 tenien	 i	 encara	 tenen	 avui,	 noms	
particulars	 ben	 eloqüents	 i	 ben	 assaonats	 de	 grandesa,	 aquella	 grandesa	 que	 els	
segles	no	han	estat	suficients	a	esborrar.	Tot	el	que	ara	es	fa	[nota	meva:	després	
del	 14	d’abril],	 regularment	 no	 és	 sinó	 l’entronització	 de	 petits	 ídols	 i	 en	 aquest	
aspecte	convinguem	que	hi	ha	una	fallida	política	de	la	democràcia	i	la	revolució”.		
[Joan	 Sallarès,	 “A	 l’Ajuntament	 de	 Sabadell	 i	 a	 la	 seva	 Comissió	 de	 Cultura”,	 	 El	
Federal,		58	(20	de	juny	de	1931),	p.	2].	]	Tanmateix,		es	van	canviar	pocs	noms	el	
1931	 [Alfons	 XIII,	 Plaça	 Major,	 Unió	 i	 Plaça	 Marquilles]	 AHS,	 AMH,	 Governació	
1931	AMH	2262/4:	 “Canvi	 de	 nom	de	 varis	 carrers”	 ;	 i	 altres	 pocs	 noms	més	 el	
1934	 [Gràcia,	 Papa	 Pius	 XI,	 Cardona,	 Plaça	 de	 l’Àngel,	 Luisa	 Fernanda].	 Per	 tant,	
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durant	 la	 República	 hi	 hagué	 continuïtat	 en	 relació	 al	 passat,	 amb	 nous	 noms	
catalanistes,	obreristes	i	algun	militar	i	escriptor	espanyol.		
	 Tot	 plegat	 ens	 ha	 permès	 perioditzar	 la	 construcció	 liberal	 o	 liberal-
democràtica,	si	voleu,	del	nomenclàtor	entre	1855	i	1936.	En	ell	s’hi	combinaven	
noms	 del	 	 llegat	 preindustrial,	 liberals	 espanyols,	 uns	 pocs	 literats	 i	 artistes	
espanyols,	 personalitats	 locals	 amb	 protagonisme	 destacat	 dels	 burgesos	
vuitcentistes,	 alguna	 personalitat	 estrangera	 de	 relleu,	 moltes	 personalitats	
històriques	i		literàries	catalanes,	alguns	polítics	republicans,	topònims	[molt	pocs	
espanyols]	i		la	resposta	local	a	esdeveniments	europeus	[I	GM]	
	 3.3.	 Dues	 ruptures	 violentes	 de	 l’status	 quo	 i	 grans	 febrades	 de	 canvi:	
l’efímer	 episodi	 revolucionari	 de	 1936-1937	 i	 la	 duradora	 allau	 del	 primer	
franquisme,	que	arrasa	un	segle	de	nomenclàtor,	 inclosa	bona	part	del	de	 l’etapa	
primorriverista.	Els	dos	són	exemples,	en	sentits	òbviament	oposats,	de	la	creença	
en	 el	 valor	 taumatúrgic	 del	 nomenclàtor.	 El	 del	 franquisme,	 particularment	
durador.	El	27	maig	de	1939	s’hi	va	posar	 la	gran	trilogia	[Franco,	 José	Antonio	 i	
Calvo	Sotelo]	i	alguns	afegits	[Ejército	Español,	Mola,	Navarra,	Castilla	y	Alcázar	de	
Toledo]	i	la	resta	de	noms	van	retornar	a	la	data	del	12	d’abril,	però	els	nous	edils	
franquistes	 estaven	decidits	 a	 esborrar	 cent	 anys	 de	 nomenclàtor,	 	 “cien	años	en	
que	unos	por	malicia	cierta,	por	negligencia	otros	y	por	nefasta	simpatía,	no	pocos,	
han	permitido,	tolerado	y	pretender	[sic]	consagrar	nombres	y	denominaciones	que	a	
la	postre,	después	de	una	dura	y	sangrienta	prueba	se	ha	convenido	que	eran	un	letal	
desplazamiento	 en	 el	 camino,	 único,	 de	 la	 salvación	 de	 España”.	 A	 la	 fi	 de	 1939	
s’executà		la	gran	purga.	Fins	i	tot		Marcet,	de	qui	en	parlarem	inevitablement,	que	
aleshores		no	formava	part	del	consistori,	expressà	en	les	seves	memòries	una	visió	
crítica,	a	 l’hora	que	constatava	 la	duradora	manca	d’esmena,	cosa	que	ell	 tampoc	
va	 fer:	 “Se	 sobrepasó	 la	 medida	 y	 desaparecieron	 algunos	 nombres	 de	 honda	
tradición	 y	 raigambre	 popular	 que,	 por	 otra	 parte,	 no	 tenían	 significación	 política	
alguna,	y	todavía	hoy	subsiste	el	error”.	
	 3.4.	 El	 franquisme	 va	 durar	 tant	 que,	 sense	 deixar	 de	 ser	 dictadura,	 s’hi	
poden	 distingir	 determinades	 etapes	 al	 llarg	 del	 règim;	 indiscutibles	 en	 el	 camp	
econòmic,	però	 també	apreciables	en	el	 camp	polític.	En	el	nomenclàtor	 local,	 és	
evident	que	no	 fou	el	mateix	 l’arrasament	de	1939	que	els	noms	donats	als	nous	
carrers	 i	 vials	 sorgits	 de	 l’expansió	 suburbial.	 Els	 criteris	 de	 denominació	 en	
general	 tenen	 un	 altre	 to.	 En	 primer	 lloc	 les	 sèries	 especialitzades	 per	 barris	 de	
1955:	 muntanyes	 [ca	 n’Oriac];	 països	 americans,	 illes	 i	 colònies	 [Merinals];	
monestirs	i	verges	[Poble	Nou];	topònims	fluvials	i	llacs	[Torre-romeu].	L’absorció	
de	la	Creu	de	Barberà	el	1959	[amb	noms	repetits	a	Sabadell:	Colón,	Sant	Antoni,	
Verdaguer,	 Ferran	 el	 Catòlic,	 la	 Paz...],	 també	 va	 	 obligar	 a	 fer	 canvis.	 	 Els	 noms	
d’autors	llatins	de	la	zona	de	Via	Alexandra:	9	de	desembre	de	1965.	Algun	acord	
més	 cap	 al	 final	 del	 franquisme:	 27	 de	 febrer	 de	 1975.	 Els	 perpetradors	 de	 tot	
plegat	 foren	 la	 conjunció	 dels	 Serveis	 d’Estadística,	 Oficina	 Tècnica	 Municipal	 i	
Arxiu.	 I	 aquí	 no	hem	 fet	 cap	 recerca	documental	 per	 esbrinar	 com	van	 arribar	 a	
aquelles	decisions.	
	 3.5.	 	 Finalment,	 la	 darrera	 etapa,	 abans	 del	 present,	 és	 la	 restitució	
democràtica	 a	 partir	 de	 1979.	 Una	 valoració	 apressada	 mostra	 que	 amb	 molta	
celeritat	és	va	eliminar	tota	la	infàmia	del	nomenclàtor	franquista,	es	va	procedir	a	
la	 normalització	 lingüística	 i	 es	 va	 equilibrar	 amb	 referents	 culturals,	 omesos	
durant	 els	 quaranta	 anys	 precedents.	 	 	 El	 balanç	 és	 positiu,	 però	 també	 es	 van	
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malmetre	 oportunitats,	 com	 restaurar	 alguns	 noms	de	 personalitats	 liberals	 o	 el		
carrer		11	de	novembre,	una	veritable	singularitat	sabadellenca.		
	
	
4.		Criteris	de	modificacions	
	 Els	carrers	estan	sobre	el	territori	i	sovint	construïts	en	llocs	que	ja	tenien	
noms	 abans	 de	 la	 urbanització.	 Recuperar	 l’antiga	 toponímia	 local	 ha	 se	 der	 un	
criteri	a	tenir	en	compte,		tal	com	emfasitzava	Andreu	Castells	el	1977.	
	 Pel	 que	 fa	 a	 les	 supressions,	 delimitar	 i	 raonar	 convenientment	 les	
inacceptables	 faves	 comptades.	 Si	 ens	 limitem	a	 l’aplicació	de	 la	 llei	 de	memòria	
històrica,	 comptadíssimes,	 perquè	 només	 afecta	 la	 guerra	 civil	 i	 la	 Dictadura	 de	
Franco.	Si	cerquem	altres	noms	inacceptables,	també	son	faves	comptades.	
	 Els	noms	de	literats	i	d’artistes	han	de	ser	considerats	per	la	vàlua	de	la	seva	
obra,	 amb	 independència	 de	 la	 llengua	 i	 dels	 seus	 posicionaments	 polítics	 i	
ideològics.	
	 En	 les	 noves	 denominacions	 caldria	 prioritzar	 els	 equilibris	 amb	 relació	
amb	 les	 inèrcies	 del	 passat,	 per	 exemple	 en	 temes	 de	 gènere,	 però	 sempre	 amb	
noms	 rellevants.	 Igualment	 es	 podria	 recuperar	 algun	 nom	 eliminat	 el	 1939.	 I	
sobretot	 cal	 defugir	 els	 “petits	 ídols”	 [expressió	 que	manllevo	 de	 Joan	 Sallarès],	
personalitats		de	fireta	amb	independència	de	si	són	o	no	nostrades,	de	si	són	poc	o	
molt	 radicals,	 del	 gènere...	 Tenim	 a	 la	 nostra	 disposició	moltes	 figures	 de	 relleu,	
amb	diverses	connotacions	positives,	que	ens	estalvien	el	ridícul.	
	 No	torturem		la		llengua	en	nom	de	la	ignorància	revestida	d’ideologia,	com	
ja	 hem	 fet	 amb	 el	 genèric	 de	 gènere	 masculí	 a	 la	 plaça	 dels	 Avis.	 Una	 condició	
bàsica	del	 llenguatge	és	 l’economia:	dir	el	màxim	amb	el	mínim.	D’altra	banda,	si	
pensem	 que	 canviant	 o	 sumant	 gèneres	 gramaticals	 avancem	 en	 la	 igualtat	 de	
gènere,	 aleshores	 potser	 que	 ens	 fem	mirar	 aquest	 deliri,	 a	 no	 ser	 que	 algú	 em	
demostri	 que	 sóc	 jo	 qui	 delira.	 El	 llenguatge	 com	 a	 tota	 construcció	 humana,	 té	
evidentment	 connotacions	 socials	 i	 ideològiques.	 I	 aquí	 sí	 que	 s’han	 aconseguit	
canvis	 	positius	innegables.	A	les	seves	memòries,	Alexandre	Cirici,	un	catalanista	
progressista,		quan	parla	dels	locals	del	barri	xinès	de	Barcelona	en	els	anys	trenta,	
en	descriu	un	on	hi	anaven,	en	paraules	seves,	els	“invertits”.	Això	ho	va	escriure	el	
1972.	Ara	 ja	 no	ho	 escriuria	 ningú	o	 gairebé.	Ara	bé,	 el	 llenguatge	 també	 té	 una	
construcció	interna.			En	italià	latte	és	masculí	i	en	català	llet,	femení;	pesca,	femení	
i	préssec,	masculí.	 Quin	 dels	 dos	 és	masclista?	 A	memòries	 citades,	 Cirici	 explica	
que	va	tenir	un	professor	de	matemàtiques,	a	 la	Universitat	de	1931,	que	s’havia	
inventat	el	sistema	duodecimal	en	lloc	del	decimal,	perquè	en	el	darrer	només	es	
podia	dividir	per	5	o	2	per	aconseguir	un	nombre	enter,	i	en	el	primer	per	6,	4,	3	i	
2.	No	cal	que	expliquem	la	fi	que	va	tenir,	oi?	Un		manament,	doncs,	és	no	torturar	
el	llenguatge.	
	 Deixar	pel	 final	 i	amb	tranquil·litat	 la	substitució	de	noms	 irrellevants	per	
altres	que	en	són	més	mereixedors.	Es	clar	que	n’hi	ha	d’irrellevants	 i	que	poden	
ser	substituïts:	Blasco	de	Garay,	Paco	Mutlló,	Nadal	[del	25	de	desembre],	Concha	
Espina...	 Fem-ho,	 però,	 sense	 dramatitzar,	 oblidem-nos	 de	 l’èpica	 i	 de	 les	
hipèrboles,	 i	 sospesem	 també	 els	 costos	 [l’arrelament	 o	 la	 funcionalitat	 del	 nom	
existent...]		
	 El	millor	és	centrar-se	en	el	que	és	més	fàcil:	les	duplicitats	[una	cosa	bona	
de	l’informe-balanç]	i	en	els	casos	innocus	[vies	o	espais	sense	numeració].		
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	 No	 perdre	 de	 vista	 que	 hi	 ha	 coses	molt	més	 importants,	 sense	 sortir	 de	
l’àmbit	 cultural,	 i	 que	 la	 importància	 efectiva	 del	 nomenclàtor	 és	 molt	 relativa.	
Personalment	no	penso	esforçar-m’hi	més,	perquè	la	memòria	m’interessa,	però	no	
és	el	meu	negoci.	I	compte	amb	els	professionals	de	la	memòria	i	de	les	polítiques	
de	memòria.	 	Com	tots	els	professionals	també	desenvolupen	interessos	propis	o	
de	part.	Per	tant,	la	ciutadania	ha	d’estar	críticament	atenta.		
	 	
	
5.		Les	dues	peces	de	cacera	major:	els	alcaldes	Marcet	i	Llonch	
	 Crec	 que	 no	 s’ha	 de	 defugir	 el	 debat	 sobre	 els	 dos	 alcaldes	 franquistes,		
Josep	M.	Marcet	i	Antoni	Llonch,	presents	en	el	nomenclàtor.	De	fet,	com	he	dit	al	
començament,	crec	que	son	les	peces	perseguides	des	d’una	certa	voluntat	política.	
Amb	 independència	 de	 quina	 resolució	 final	 s’adopti,	 si	 el	 debat	 es	 fa	 bé,	 pot	
resultar	profitós.	Ambdós	casos	encaixen	perfectament	en	 la	quarta	consideració	
que	he	plantejat	en	el	punt	2.	Les	plaques	fan	referència	al	càrrec	que	van	ocupar	al	
capdavant	 de	 l’Ajuntament.	 La	 qüestió,	 doncs,	 és	 si	 aquesta	 referència	 al	 càrrec	
exercit	equival	a	exaltació	d’algun	o	dels	tres	fets	recollits	a	 l’article	[sollevament	
militar,	 guerra	 i	 repressió].	 De	 cap	 dels	 dos	 alcaldes	 	 hi	 ha	 constància	 que	
participés	o	advoqués	el	sollevament	militar;	les	diferències	biogràfiques	pel	que	fa	
a	 	 la	 guerra	 són	 remarcables:	 el	 primer	 excombatent	 franquista;	 el	 segon,	
republicà;	el	primer,	membre	de	l’associació	d’excombatents;	el	segon,	òbviament	
no.	 Resta	 el	 tercer	 supòsit	 i	 aquí	 cal	 considerar	 si	 hi	 ha	 una	 equació	 inexorable:		
alcalde	franquista=repressor	per	activa	o	per	passiva.		Curt	i	ras,	¿hi	ha	o	no	marge	
per	 al	 debat?	 Ara	 bé,	 com	 plantejava	 en	 aquella	 consideració,	 si	 resulta	 que	
l’exaltació	és	només	 indirecta	o	bé	 fins	 i	 tot	en	 l’exercici	del	càrrec	van	temperar	
els	pitjors	excessos	de	la	repressió,	aleshores	¿no	hauríem	de	considerar-ho?	
	 En	 la	 mesura	 que	 era	 la	 principal	 autoritat	 local	 d’un	 règim	 repressiu,	
l’exercici	 del	 càrrec	 d’alcalde	 i	 cap	 local	 del	 Movimiento	 suposava	 avalar	 i	 ser	
còmplice	 de	 la	 repressió.	 També	 és	 defensable	 que,	 en	 tant	 que	 juraven	 els		
Principios	 del	 Movimiento,	 acceptaven	 la	 legitimitat	 d’un	 règim	 sorgit	 d’un		
aixecament	militar	i	d’una	guerra.		En	aquest	punt	es	poden	prendre	dues	vies,	com	
he	dit	abans.	La	primera	és	que	no	cal	matisar	res,	perquè	res	no	pot	contrapesar	
els	pecats	 immanents	 	a	 l’ésser	d’alcalde	 franquista	 i,	per	 tant,	no	s’ha	de	perdre	
temps	en	noms	i	biografies	i	 	s’ha	d’activar	el	mecanisme		automàtic	d’eliminació.	
La	segona	considera	que	és	forçar	molt	les	coses	el	supòsit	que	una	simple	placa,	
en	recordança		d’un	alcalde	franquista,	comporti	l’exaltació	de	sollevament,	guerra	
i	 repressió,	 a	 que	 fa	 referència	 l’article	 15.	De	 seguir	 aquesta	 segona	 via,	 caldria	
discutir,	primer,		l’abast	de		l’exaltació	en	la	placa	i,	segonament,	veure	la	incidència	
de	l’actuació	personal	de	cada	alcalde	en	els	tres	fets	d’exaltació	condemnable.	
	 En	 el	meu	 text	 sobre	Marcet,	 vaig	 intentar	 posar	 de	 relleu	 tres	 qüestions.	
Primera,	dirigents	democràtics	de	 la	 ciutat,	 començant	per	Antoni	Farrés,	havien	
optat	per	mantenir	el	nom.	I	no	cal	dir	que	seria	trair	la	seva	voluntat	substituir	el	
nom	de	Marcet	 pel	 seu,	 com	 algú	 ha	 proposat	 recentment.	 Segona,	 la	 decisió	 de	
Farrés	no	responia	només	a	una	dèria	personal	sinó	que	reflectia	un	cert	consens	
entre	àmplies	 franges	socials	de	 la	ciutat,	especialment	 les	que	havien	conegut	el	
llarg	mandat	de	Marcet;	prova	d’això	és	que	en	quaranta	anys,	des	de	1979,	no	hi	
hagut	 cap	 mobilització	 popular	 per	 qüestionar-ho;	 no	 recordo	 ni	 recollides	 de	
signatures	 ni	 manifestacions	 per	 part	 de	 sindicats	 o	 associacions	 de	 veïns.	 I	 la	
tercera	era	intentar	explicar	la	segona:	d’on	venia	aquest	consens.	Un	consens	que	
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incloïa	 els	 que	 van	 acordar	 donar	 el	 nom	 a	 la	 plaça	 i	 els	 que	 ho	 van	 veure	 amb	
simpatia	des	de	posicions	conservadores,	 i	al	 seu	costat	molts	opositors	al	 règim	
franquista.	En	aquest	sentit,	em	sembla	molt	significativa	l’actitud	dels	històrics	del	
PSUC	el	1979	[Moixet,	Saderra,	Xinxó,	París,	Vilargunté...;	inclosos	els	que	van	venir	
a	Sabadell	després	de	1939:	Pac,	Xicola...].	 	Què	van	fer	amb	el	nomenclàtor?	Van	
demanar	treure	Marcet	i	Llonch?	No.	A	banda	de	Josep	Moix	Regàs,	que	estava	en	
un	altre	pla	de	rellevància,	van	pressionar	per	posar	el	nom	d’un	company	afusellat	
a	 Madrid	 el	 1942:	 Jaume	 Girabau	 Esteve.	 	 La	 pregunta	 que	 em	 faig	 és:	 aquell	
consens	hauria	de	ser	considerat	també	com	a	memòria	històrica	o	no?	En	tot	cas,	
el	 consens	 no	 era	 ni	 un	 	 	 producte	 de	 manipuladors	 i	 ovelletes	 	 esgarriades	 ni	
menys	encara	d’una	suposada	por.	Només	em	pregunto	si	no	s’hauria	de	prendre	
en	consideració	com	a	fet	històric.	Res	més.	
	 És	 això	 el	 que	 em	 va	 portar	 a	 analitzar	 l’homenot	 Marcet,	 perquè	 en	 ell	
s’aplicava	 perfectament	 la	 definició	 planiana:	 un	 tipus	 singular,	 insòlit,	 una	
persona	que	s'ha	significat,	en	una	qualsevol	activitat,	d'un	manera	remarcable. 	I	,	
a	banda	de	presentar	el	caràcter	del	personatge,	ho	vaig	fer	només	des	d’un	angle,	
la	repressió,	 justament	recollida	en	l’article	15	de	la	 llei	de	2007.	No	qüestionava	
en	absolut	l’abast	de	la	repressió	franquista,	però	crec	que	vaig	desmuntar	moltes	
falsedats	dites	i	escrites	sobre	l’actuació	personal	de	Marcet	i	que	vaig	demostrar	
que	no	va	ser	un	repressor	proactiu,	sinó	més	aviat	un	temperador.	Finalment,	cap	
de	les	organitzacions	nostàlgiques	de	la	Dictadura	ha	sortit	en	defensa	ni	de	Marcet	
ni	de	Llonch;	i		no	recordo	que	mai	haguessin	portat	flors	al	monument.	
	 No	he	 estudiat	 el	 cas	 d’Antoni	 Llonch,	 però	 atès	 el	 seu	 breu	mandat,	 i	 els	
anys	en	què	fou	alcalde,	 	no	crec	que	vagi	protagonitzar	cap	episodi	de	repressió	
destacable.	Tot	i	que	he	descrit	els	seus	antecedents	durant	la	guerra,	Esteve	Deu	
m’ha	passat	una	informació	sobre	el	tema:	amb	antecedents	de	militància	carlina,	
el	18	juliol	de	1936	feia	el	servei	militar	a	la	caserna	de	Sant	Andreu,	punt	clau	de	
l'aixecament	militar	a	Barcelona.	A	diferencia	d’altres	carlins	sabadellencs	que	van	
concórrer	a	 la	caserna	per	donar	suport	a	 les	tropes	 	sollevades,	el	soldat	Antoni	
Llonch	 no	 va	 participar	 en	 l’aixecament	 militar.	 Més	 tard	 fou	 destinat	 al	 front	
d'Aragó,	a	 la	brigada	mixta	133,	una	de	 les	que	 formava	part	 	de	 la	divisió	31,	 la	
Macià-Companys.	 Crec	 que	 l’únic	 incident	 remarcable	 del	 seu	 mandat,	 amb		
importants		repercussions	repressives,		fou	la	vaga	d’autobusos	de	1964.		Desconec	
si	 li	 fou	 demanat	 ajut	 per	 part	 dels	 detinguts	 [alguns	 comunistes	 i	 sobretot	
membres	de	la	JOC,	més	o	menys	lligats	al	FOC]	i	si	hi	va	intervenir.	En	tot	cas,	no	
tenia	 un	 caràcter	 impetuós	 com	 Marcet,	 que	 gosava	 plantar-se	 davant	 d’altres	
autoritats.	Mentre	Llonch	va	governar	encara	no	havien	emergit	amb	força	els	nous	
moviments	socials:		sindicalisme	de	Comissions	Obreres	i	moviment	veïnal.	D’altra	
banda,	 per	 adscripció	 ideològica	 no	 havia	 de	 ser	 hostil	 a	 les	 opcions	 de	 	 lleure	
juvenil	alternatives	a	 les	del	Movimiento	 i	a	 les	expressions	de	catalanitat	que	es	
desenvolupaven	preferentment	en	els	entorns	d’associacions	catòliques.	I	com	en	
el	 cas	 de	 Marcet,	 deixo	 de	 banda	 altres	 consideracions	 sobre	 l’activitat	 prèvia	
[Patronat	 Social	 de	 la	 Indústria,	 Faràndula]	 o	 durant	 l’alcaldia	 [riuades	 de	1962;	
major	presència	als	barris	que	Marcet...].	
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