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A l'AJUNTAMENT de Sabadell, Sr. Alcalde i Srs./es. Regidors, sobre 
la deguda aplicació de les vigents LLEIS DE MEMÒRIA HISTÒRICA 
i, així mateix, el compliment d'ACORDS MUNICIPALS històrics i 
sobretot legítims respecte al NOMENCLÀTOR URBÀ,  
 
atentament i respectuosament: 
 
S'EXPOSA: 
 
Que és de considerar, en quant a DRET 
 
En l'ordre de l'administració municipal a Sabadell: 
 
Que la Comissió de Nomenclàtor, o aquestes Jornades sobre el 
Nomenclàtor a les quals es lliura aquest escrit, només poden tenir 
funcions consultives, per tal d'informar i així asessorar les posteriors 
decisions a prendre pel Consistori en votació plenària, en aplicació de la 
legislació vigent i, per tant, amb les corresponents garanties i drets a 
eventual recurs en instàncies administratives i jurídiques superiors. 
 
Que, tant de bo, és d'esperar que, al respecte, l'actual Consistori actui en 
lleial homenatge a l'il·lustrat i liberal exemple dels Consistoris que, com a 
organismes millor facultats dels respectius Ajuntaments constitucionals, 
en les sessions plenàries celebrades amb dates del 1 de setembre del 
18551 i del 18 d'agost de 1866, van ser els primers a acordar criteris per 
donar noms als carrers de Sabadell. 
 
Que, en concret a la sessió del 18 d'agost del 1864, el Consistori en Ple 
va establir que «debiendo marcarse en el nuevo plano que se está 
formando los nombres de la plazas y las calles, se acordó poner los 
siguientes por recordar hechos gloriosos de la nación, ó personages 
célebres en la historia particular de Cataluña ó la general del reino, ó 
bien hijos distinguidos de esta villa»2 
 
Que aquest acord Consistorial, per genuïnament liberal, institucional,  
històric i plenament legal i constitucional en l'ordenament jurídic vigent a 
l'època, pot resultar discutible i reformable legítimament, però no 
devaluat, desautoritzat ni menys encara suplantat per mitjà d'opinions 
simplement arbitràries, personals o més o menys tendencioses, com les 
efectuades al 1939 per la Comisión Municipal Gestora, organisme 

                                                
1 De manera reiterada i errònia, Andreu Castells data aquest acord en el 1 de desembre 
2 AJUNTAMENT DE SABADELL. "Llibre d'Actes del Ple". 18 d'agost del 1864. Fol. 
64 
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administratiu franquista3, o, les que de manera raonable i perfectament 
legítima, però tanmateix discutibles, va plantejar respecte a aquell acord 
municipal l'historiador Andreu Castells en el seu "Informe sobre la 
nomenclatura urbana"4.  
 
Que aquest acord consistorial de 18 d'agost del 1864 va ser ressenyat en 
la premsa local per Joan Antoni Obradors, mestre d'obres amb càrrec de 
facultatiu municipal, en un article on enumera una cinquentena de noms, 
en tant que aprovats pel Consistori en la dita sessió plenària, la majoria 
dels quals van ser  posteriorment incorporats al nomenclàtor urbà durant 
la segona meitat del segle XIX i les primeres dècades del segle XX, part 
dels quals no consten a l'acta corresponent a aquella sessió consistorial 
plenària.  
 
Que, així mateix, en aquesta ressenya, Joan Antoni Obradors afegeix 
més elements de criteri com a igualment aprovats; entre d'altres els de 
posar noms de «eminentes literatos y de hombres célebres en 
descubrimientos, sin olvidar tampoco los de algunos patricios 
bienhechores de esta villa».5 
                                                
3 Veure nota 16  
4  CASTELLS (1977) p 11: "Un exemple important de com no s'ha de fer la 
nomenclatura de carrers el tenim amb Francesc Daniel Molina, arquitecte vigatà afecte a 
la Diputació de Barcelona, i en el seu cèlebre pla urbanístic aprovat per l'Ajuntament al 
2 de maig de 1864. D'època triomfalista, Daniel Molina va infiltrar en la nostra 
toponimia urbana molts homes i fets històrics d'alta ressonància hispànica, una breu 
constància històrica catalana i un petit testimoni amb figures sabadellenques". Sense 
entrar en un crítica ideològica d'Andreu Castells, que no seria el cas, s'ha d'admetre que 
aquella tria de noms, sobretot de sabadellencs i catalans en general, supera a totes llums 
la de la cultural general a l'època, encara anterior a la intervenció de Víctor Balaguer en 
el nomenclàtor de l'Eixample de Barcelona. Igualment Castells, en aquest texte, 
escamoteja noms com Manso, Reina Elionor, Balmes o Torres Amat (veure nota 
següent), incorporats llavors al nomenclàtor de Sabadell Atribuir al nomenclàtor llavors 
aprovat pel Consistori una "infiltració" de Francisco Daniel Molina Casamajó, i més en 
el sentit apuntat, resulta més que arbitrari. En tot cas, aquella relació de noms, detallada 
en la nota aquí següent, basta per desmentir el judici d'aquell autor, sense més valor al 
cas que el de simples comentaris personals, dit sigui sense objectar l'ingent valor de les 
contribucions d'Andreu Castells i Peig a la cultura sabadellenca, al civisme i al 
coneixement històric i estètic, de Sabadell en particular. 
5  J.(oan) A.(ntoni) O.(BRADORS). "Artículo remitido. Proyecto de Ensanche y 
Mejora", a Eco del Vallés, num. 112, domingo 26 de agosto de 1866 (pp. 1 i 2). 
D'aquest article de Josep Antoni Obradors n'hi ha extensos passatges trancrits i una 
oportuna contextualització a ACHE, Josep, ‘L’urbanisme i el nomenclàtor, fa 151 anys. 
El moment critic del Pla Molina". www.isabadell.cat. 25/VIII/2017. Respecte als noms 
incorporats llavors al nomenclàtor transcriu, de Josep Antoni Obradors: « En sesión de 
18 de agosto de 1864 (en rebre el Pla Molina) acordó nuestro Ayuntamiento dar 
nombre á les expresadas calles y, al hacerlo, tuvo en cuenta el recordar los lugares 
célebres por los acontecimientos que en ellas se han verificado, los de los heroes 
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Que, en la sessió del 1 de setembre del 18556 i en el corrent il·lustrat i 
liberal, és a dir modern, del moment, el del Bienni Progresista en la 
història d'Espanya, el plenari consistorial va abandonar per primer cop el 
costum propi de la societat tradicional d'Antic Règim consistent a donar 
als carrers els noms d'anteriors propietaris de terrenys, o els d'incidents 
simplement toponímics més aviat puntuals i anecdòtics7, després tinguts 
ideològicament per "tradicionals".  
 
Que en aquest sentit i en aquella sessió de data del 1 de setembre del 
1855, el ple consistorial d'aquell Ajuntament constitucional va decidir de 
dedicar una dotzena de carrers i places de Sabadell (els nous carrers en 
l'incipient creixement urbà al voltant de la Rambla, impulsat per la 
revolució industrial i alhora la correlativa revolució política liberal) a 
destacades figures polítiques de la Revolució liberal espanyola, en noms 
i casos que aquest escrit detallarà més endavant, en els respectiu de 
FETS, i en el que tot seguit s'ocuparà a deduir, argumentar i concloure 
actuacions a PROPOSAR al Ple Consistorial per la corresponent 
APROVACIÓ i, si fos cas, APLICACIÓ I EXECUCIÓ. Aquí, a més de 
transcriure en nota al peu8 el passatge corresponent de l'acta d'aquella 
                                                                                                                                          
españoles que allí han militado, los de eminentes literatos y de hombres célebres en 
descubrimientos, sin olvidar tampoco los de algunos patricios bienhechores de esta 
villa. Las calles nuevas se denominarán, pues, de Barcelona, Bailén, Bilbao, 
Covadonga, Granada, Lepanto, Luchana, Logroño, Las Navas, Numancia, Trafalgar, 
Tetuán, Vergara y Zaragoza. Álvarez, Guzmán, Floridablanca, Hernán Cortés, Jaime I, 
Manso, Príncipe de Asturias, S. Fernando, Isabel I, Pelayo, Roger de Flor y Toreno. 
Ausias March, Blasco de Garay, Colón, Campmany, Campomanes, Calderón, Fivaller, 
Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, Garcilaso, Jovellanos, Leonor, Lope de 
Vega. Moratín, Meléndez, Mariana, Orfila, Pujades, Quintana, Quevedo, S. Agustín, 
Sto. Tomás, Sta. Teresa, San Agustín, Solís y Tirso de Molina. Marqués de Ciutadilla, 
Torres Amat, Sol y Padrís”. 
6 AJUNTAMENT de SABADELL: Llibres d'Actes de Ple. 1 de setempre del 1855. Fol. 
58-59. 
7 Fet observat, a ONETTI VERA, Antonio, i TORRUELA I LLOPART, Jordi a "Els 
noms dels carrers, un mirall dels canvis polítics" a "Sabadell 1931-1945, Una esperança 
desfeta. Ajuntament de Sabadell-Museus Municipals, 2011 (p 203). Afirmen, en 
concret, que: «Amb el període convuls que abraça els anys 1833-1855, d'assentament 
del règim liberal espanyol, trobem els primers signes de canvis en el nomenclàtor urbà, 
amb l'aparició de noms aliens a la tradició purament local». Val a dir que la tal 
"alienació" respecte a la pretesa "tradició local" té tant o més de discultible, per 
ideològica, com de significativa i apreciable,  històricament.  
8  «Con lo que se dio por terminada la sesión después de acordado que se de nombre a 
las calles de la Villa que no lo tienen(:) á saber, el de las casas del Boadella calle de 
Quiroga, á las de San Félix de Torrijos, á la de Aymerich de Mina, á la de Vicente 
Moliné calle de Padilla, a la de la Fuente del espirall Mendizábal, á la de frente del 
Vapor de Valentín Casas Travesía de la rambla, á la de Diego Mimó calle Madoz, á la 
de Bulbena calle Zurbano, a la de Juan de Igualada calle de Argüelles, a la del Cabo de 
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sessió plenària consistorial, cosa tant de bo oportuna atés que mai no 
s'ha tornar a publicar de manera literal i íntegra, pertoca si més no 
consignar com l'historiador sabadellenc Andreu Castells9  adverteix la 
filiació liberal-progressista majoritària entre els llavors regidors, considera 
com els noms que talment van incorporar  al nomenclàtor corresponen a 
«dirigents executats o perseguits, principalment, pels governs de Ferran 
VII i Isabel II», cosa tanmateix no ben bé exacta en algun dels casos, i, 
així mateix, valora com: «Cap moviment polític vers la dreta va canviar 
aquesta nomenclatura que durant vuitanta cinc anys havia quedat 
gravada a tots els sabadellencs com a cosa pròpia. Va passar la 
Restauració, va passar la Dictadura de Primo de Rivera, però fins el 1939 
no s'esdevingueren la majoria de canvis de retolació d'aquests carrers». 
 
Que, com a exponent malgrat tot d'un cert consens ciutadà, es podria  
donar valor equiparable al d'acord consistorial al "Nomenclátor general de 
las calles y plazas de nuestra ciudad"10 que al novembre del 1926, sota la 
dictadura de Primo de Rivera, va compendiar el llavors Cap Administratiu 
de la Secció de Foment de l'Ajuntament de Sabadell, Joan Torras Serra, 
destacat membre del Círcol Republicà Federal i del Centre d'Estudis 
Psicològics (espiritista)11. Hi `pot sorprendre el caire liberal, republicà, 
dels noms que per primer cop es van donar als carrers de la 
"Urbanització Can Rull", en procés de parcel·lació i edificació en aquell 
moment. Dedicats genèricament a actors, literals, músics i viatgers, 
incloïen els noms de figures amb forta significació liberal, com Darwin, 
Nansen i els actors Rafael Calvo o José Valero, entre d'altres, suprimits 
després pel franquisme i encara ara. La tasca de Joan Torras Serra en 
aquest compendi i ampliació del nomenclàtor, va ser elogiada per la 
Revista de Sabadell, periòdic conservador i monàrquic12. D'aquí, i del fet 

                                                                                                                                          
parrotes calle de Laci, á la de la caridad calle de Riego, á la de Buxó calle Gurrea, á la 
que está detrás de la de Girabau calle de San Olegario y á la Rambla, Rambla; 
denominándose en lo sucesivo á la plaza del lavadero viejo plaza del Duque de la 
Victoria (Espartero) á cuyo fin se pondrán los rótulos competentes y se comisiona al 
efecto a los Regidores D. José Argemí y D. Julio Sanmiquel.». AJUNTAMENT de 
SABADELL: Llibres d'Actes de Ple. 1 de setempre del 1855. Fol. 58-59. 
9 CASTELLS, Andreu. "Sabadell,  Informe de l'oposició. Edicions Riutort. Sabadell, 
1975. Vol. I p.5.15 
10 AHS-Governació. Expedient 124/1926. AMH 2163-11. 
11 CASTELLS, Andreu. "Sabadell,  Informe de l'oposició. Edicions Riutort. Sabadell, 
1978. Vol. III. pp. 13.23, 13.32, 13.32, 13.34, 13.65, 14.17 i 14.31 
12 Revista de Sabadell, 21/XI/1926: «Por el Jefe de la Sección de de Fomento D. Juan 
Torras Serra ha sido confeccionado un Nomenclator General de las calles, plazas y 
paseos de esta Ciudad. Se trata de un trabajo de consolta completo, con la denominación 
incluso de las calles de más reciente apertura, lo que lo hace interesante por no haberse 
dispuesto hasta ahora de un Nomenclator verdad com es este del S. Torras». 
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de l'aprovació i aplicació d'aquells noms de carrer, vigents en conjunt fins 
el 1939, la imatge de "consens ciutadà", aquí atribuïda. 
 
Que en els darrers quaranta anys, en l'actual règim democràtic, tot de 
decisions municipals han vingut a consolidar i agreujar, ara ilegalment 
arran les Lleis de Memòria Històrica, la represió perpetrada sota el 
franquisme contra l'històric nomenclàtor liberal i democràtic de la ciutat 
que entre 1855 i 1936 va ser plenament i continuadament vigent, represió 
que en el cas de Sabadell segueix perpetuant-se, tal com aquest escrit 
concretarà i detallarà en tant que FETS, alhora que proposarà actuacions 
per superar-la i reparar-ne els efectes, d'acord amb les vigents lleis 
generals a Espanya, les autonòmiques de Catalunya i el llegat històric 
liberal, progressista i democràtic aquilatat pels ciutadans de Sabadell des 
de fa més de dos segles, el qual en temps no tan sols per això 
memorables es va expressar al nomenclàtor oficial amb notable brillantor 
cultural i sentit civic, innovador i fraternalment cosmopolita, tal com 
evidenciarà aquest escrit, sobre casos concrets, en exposar i documentar 
les actuacions que en la part conclusiva i en estricte compliment de les 
Lleis de Memòria Històrica vigents, INSTARÀ al Consistori. 
 
Que en un primer moment, i prou fora de les recomanacions efectuades 
per l'historiador Andreu Castells l'any 197713, prèvia petició dels partits 
democràtics, i en la reforma efectuada pel Consistori entre el juny i juliol 
del 1979 destinada a retirar alguns dels noms més acusadament 
franquistes, aquella línia d'actuació municipal iniciada llavors va 
evidenciar una inquietant reluctància a la restitució de l'històric 
nomenclàtor liberal i democràtic14, la qual reluctància va ser qüestionada i 
només en part corregida a partir d'iniciatives ciutadanes com la que va 
aconseguir que el fins llavors carrer de la Vírgen de la Cabeza es tornés 
a dir de Jovellanos, i no "Impressor Joan Sallent" com proposava la 
comissió informativa consistorial presidida pel regidor Oriol Civil. En 
canvi, no van tenir el mateix èxit els veïns del carrer de Salmerón, llavors 
del Tercio Virgen de Montserrat, quan van propugnar la restitució del nom 
històric, això és el de carrer de Salmerón, el qual des de llavors i encara 
ara segueix suplantat pel tanmateix sobrevingut de Guerriller Alzina15. 
 
                                                
13 CASTELLS (1977). pp. 38-43. 
14 En aquella reforma del nomenclàtor, i respecte a l'històric de caire liberal democràtic, 
és d'observar com s'inclina per fer de nou vigents noms anteriors (cas del carrer del Sol, 
de Víctor Balaguer entre 1901 i 1939; el de l'Estrella, Pérez Galdós entre 1920 i 1979, o 
de la plaça Sant Roc, de Pi i Margall entre 1901 i 1939), i en d'altres casos suplanta els 
noms històrics de caire liberal i democràtic amb la invenció d'altres de més o menys 
sentit "popular" o millor dit popularitzable (cas del carrer de Mendizábal amb el nom 
d'Espirall o el de la plaça del Duc de la Victòria amb el de plaça del Gas)   
15 Diario de Sabadell. 12 de juliol del 1979. p 2. 
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En l'ordre de la legislació general a Espanya: 
 
Que, de manera primordial, l'actuació de l'Ajuntament s'ha d'atendre en 
general, i al cas el del nomenclàtor urbà, a la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre de 2007, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i 
s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència 
durant la guerra civil i la dictadura. 16 
 
Que, com estableix en l'Article 1: «Aquesta Llei té per objecte reconèixer i 
ampliar drets a favor dels qui van patir persecució o violència, per raons 
polítiques, ideològiques, o de creença religiosa, durant la Guerra Civil i la 
Dictadura, promoure’n la reparació moral i la recuperació de la seva 
memòria personal i familiar, i adoptar mesures complementàries 
destinades a suprimir elements de divisió entre els ciutadans, tot això 
amb la finalitat de fomentar la cohesió i solidaritat entre les diverses 
generacions d'espanyols entorn dels principis, valors i llibertats 
constitucionals». 
 
I que, en l'Article 15. referít a "símbols i monuments públics", aquesta Llei 
especifica que: «Les administracions públiques en exercici de les  seves 
competències, han de prendre les mesures oportunes per a la retirada 
d'escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions 
commemoratives d'exaltació personal o col·lectiva, de l’aixecament 
militar, de la Guerra Civil i de la represió de la Dictadura» 
 
I, en l'ordre de la legislació i administració autònoma de Catalunya: 
 
Que l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix en primer 
lloc l’obligació de la Generalitat i els altres poders públics de «vetllar pel 
coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com 
a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les 
llibertats democràtiques» i disposa que «amb aquesta finalitat han 
d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i 
la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució com a 
conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de 
Catalunya». En segon lloc, el mateix article especifica que «la Generalitat 
ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en símbol 
permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del 
rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que 

                                                
16 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Suplement en llengua catalana al núm. 41, 
Divendres 28 de desembre del 2007. pp 5557-5563  
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han patit persecució a causa de llurs opinions personals, ideològiques o 
de consciència« 
 
Que, en data del 24 d'octubre del 2007, el Parlament de Catalunya va 
aprovar la Llei 13/2007 del Memorial Democràtic, promulgada a 31 
d'octubre per la Generalitat de Catalunya17, en la qual institueix la creació 
del Memorial Democràtic, com a entitat de dret públic, a la qual li 
encomana: « Article 2. Objecte i finalitat. El Memorial Democràtic té per 
objecte desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a l’acció 
cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria 
democràtica, i en concret, del coneixement del període de la Segona 
República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les 
víctimes del conflicte per motius ideològics, de consciència,  religiosos o 
socials, de la represió de la dictadura franquista, de l’exili i la deportació, 
de l’intent d’eliminar la llengua i la cultura catalanes, dels valors i les 
accions de l’antifranquisme i de totes les tradicions de la cultura 
democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d’una manera científica i 
objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present» 
 
Que és de celebrar i agrair la implicació directa del Memorial Democràtic 
en qualsevol acte de col·laboració amb l'Ajuntament i la ciutadania de 
Sabadell. 
 
I que és de considerar,  en quant a FETS, 
 
Que respecte al nomenclàtor urbà oficial de Sabadell, amb les 
plaques corresponents, el degut compliment de les lleis generals i 
autonòmiques vigents i, en perfecta coherència, la lleialtat als 
criteris presents en el llegat politic liberal i progressista aquilatat en 
la història a la ciutat de Sabadell, obliguen a suprimir i reparar 
efectes flagrants i encara persistents d'actes represius perpetrats 
pels poders de la dictadura encapçalada i representada per 
Francisco Franco, contraris a principis, valors i llibertats 
democràtics, instituïts en constitucionals i com a tals vigents ara i 
abans d'aquell ominós règim dictatorial, acreditats aquests actes 
antidemocràtics i inconstitucionals en FETS sobre els quals cal 
distingir, per com i quan es van perpetrar, en dos moments que tot 
seguit s'indiquen. 
 
Primer: Respecte als efectes de la immediata represió franquista, 
de 1939  1945, i la incidència sobre la qual de posteriors reformes o 
modificacions en el nomenclàtor urbà de Sabadell 
                                                
17 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  núm. 5006 de 12 de novembre de 2007 i 
Butlletí Oficial de l'Estat núm. 284 de 27 de novembre de 2007 
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Que en data de 27 de maig de 1939 i com a evident acte represor del 
règim dictatorial encapçalat per Francisco Franco Bahamonde, la llavors 
Comisión Gestora Municipal que sense cap mena de legitimitat 
constitucional, òbviament, havia estat erigida com a autoritat local, va 
decidir «redimir la ciutat de 100 anys de liberalisme»18 i que, a l'efecte, 
va aprovar i aplicar un dictàmen en el qual proclamava:  
 «El paso de los hombres de la demagogia por la dirección de la 
cosa pública se ha distinguido siempre por el prurito a dejar rastro de sus 
huellas a través de las denominaciones de calles y plazas de la ciudad.» 
 "Saben ellos de antemano que algunas denominaciones, al 
parecer inocentes porque se amparan en discutibles prestigios literarios, 
científicos y, benéficos, pueden permanecer y así la ponzoña es 
permanente; cuentan que el paso de la vindicación renovadora borrará 
las denomiaciones más destacadas, pero si la tolerancia respeta ciertas 
denominaciones, parte de sus fines quedan en pie. Esto es lo que ha 
sucedido en Sabadell desde hace 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»19 
  
Que, en l'execució d'uns tals plantejaments ideològics, la tal Comisión 
Gestora Municipal va procedir amb excepcional intensitat i extensió a una 
depuració del nomenclàtor urbà que va afectar més de cinquanta carrers, 
places i avingudes 20 , als quals, entre 1939 i 1945 21 , les autoritats 
municipals franquistes va imposar noms diferents als que havien tingut 
entre 1855 i 1936. 
 
Que aquesta depuració va afectar els noms de figures històriques de la 
Revolució liberal espanyola d'ençà de l'esclat d'aquella al 1808, en els 
fets del Dos de Maig, les Corts Constituients reunides a Cadis i la 
Constitució del 1812, l'aixecament de Riego i el Trieni liberal subsegüent, 
la Guerra dels Set Anys i la victòria liberal en aquella, la Vicalvarada i el 
Bienni progresista i la Gloriosa Revolució Democràtica del 1868, episodis 
tots ells intensamet viscuts a Sabadell. 

                                                
18 ONETTI VERA i TORRUELLA I LLOPART (2011). p. 204 
19 Citat a ONETTI VERA i TORRUELLA I LLOPART, 2011. p. 205 
20  CASTELLS, Andreu (1977). pp. 22-31. ONETTI VERA i TORRUELLA I 
LLOPART, (2011). pp. 207-219 
21  A CASTELLS, (1977) es dóna detall sobre les dates, continguts i significacions 
d'aquells successius canvis de noms (pp 36-31), i a ONETTI VERA i TORRUELLA I 
LLOPART, 2011. pp. 204-205. 
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Que la represió en el nomenclàtor, perpetrada just després de la guerra 
civil del 1936 al 1939 i en casos perpetuada encara, es va extendre a 
noms de personatges d'un ampli ventall d'èpoques i activitats: de 
Jovellanos, en la Il·lustració, a científics com Darwin; músics 
sabadellencs, cas del violinista clàssic Lluís Soler Gómez, a actors com 
Antonio Vico, Rafael Calvo o José Valero, o destacats humanistes del 
primer terç del segle XX, com Zamenhof o Nansen. I que, en canvi, el 
règim franquista just després de la guerra amb la qual va arribar al poder, 
va reincorporar  al nomenclàtor destacats catalanistes com Puig i 
Cadafalch, a qui durant aquella guerra les autoritats locals de llavors li 
havien tret el nom del carrer per dedicar-lo a Pablo Iglesias.  
 
Que en quant a la represió en el nomenclàtor local efectuada pels 
vencedors a la guerra civil del 1936 al 1939 resulta evident, en el sentit 
ideològic, una notòria influència de l'integrisme catòlic, tan implantat a 
Sabadell en entitats com la igualment catalanista Acadèmia Catòlica22 on, 
precisament en els anys anteriors a l'esclat d'aquella guerra, el 
col·laborador de la Gestapo pare Joan Tusquets i Tharrats va redactar 
les primeres fitxes incorporades al conegut com ˝Archivo de 
Salamanca˝23. 
 
Que, actualment, hi ha almenys una vintena de carrers i places, que per 
efectes de la immediata represió sota la dictadura de Francisco Franco i, 
també en alguns d'ells, a la suplantació afegida per altres canvis 
posteriors de denominació, reben noms aliens als que havien tingut en 
algun moment entre 1855 i 193624 .  
 
                                                
22 Hi ha una àmplia i concloent bibliografia històrica al respecte. Se n'enumeren algunes 
de les referències principals a ACHE, Josep. "Entre Marcet, Moix i Farrés (2). Banalitat 
del mal a l'Acadèmia Catòlica". Publicat al digitat isabadell.cat el 21 de juny del 2017. 
23 MASJUAN, Eduard. "Medis obrers i innovació cultural a Sabadell. L'altre aventura 
de la ciutats Industrial". Universitat Autònoma de Barcelona-Servei de Publicacions. 
Bellaterra, 2006. pp. 202-203. 
24 Resulta explícit, o si més no deduïble, en les fonts citades en notes anteriors. En 
aquesta relació s'han exclós noms ara oficials que, tot i no correspondre als vigents en el 
1936, sí que havien estat oficials entre aquesta data i la de 1855. Seria el cas, entre 
d'altres, del carrer del Sol, nom oficial fins que al 1901 va ser substituït pel de Víctor 
Balaguer, que a més havia estat aveïnat en aquest carrer, o el de la Plaça de Sant Roc, 
que va ser oficial fins que al 1901 va ser substituït pel de Pi i Margall, a qui en l'actual 
règim democràtic s'ha dedicat una avinguda al barri de la Creu Alta. Molt 
lamentablement, però, no s'ha donat a cap altre carrer el nom de Pérez Galdós, a qui en 
morir al 1920 el consistori li va dedicar el fins llavors carrer de l'Estrella, i que ho torna 
a ser arran els acords consistorials presos en la dècada dels 1980 sota la presidència del 
llavors alcalde Antoni Farrés. Entre d'altres carències culturals i democràtiques d'aquells 
governs a subsanar, que inevitablement s'aniran exposant puntualment en arribar als 
casos concrets, aquesta i altres més es plantejaran en la part final d'aquest escrit. 
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Que en una relació segurament incomplerta per peremptòria, s'observen 
els següents (entre parèntesi es consignen els noms anteriors a la 
depuració represiva franquista): Sallarès i Pla (Argüelles), Alemanya 
(Madoz), Portugal (Torrijos), Gas (Duque de la Victoria), Antoni 
Forrellad (Pi i Arsuaga), Avellaneda (Padilla), Espirall (Mendizábal), 
Alfonso Sala (Topete), Osca (Quiroga), 11 de Setembre (11 de 
novembre), Guerriller Alzina (Salmerón), Mare de Déu de les Neus 
(Viladot), Miquel Arimon (Colomer), Mn. Gaietà Clausellas (Anselm 
Turmeda), Avinguda de Barberà (Joaquín Costa), Josep Renom 
(Meléndez), Juan Valera (José Valero), Lurdes (Nansen), Patro Agulló 
(Talia), Salusti (Rafael Calvo) o García Lorca (Darwin). 
 
Que, per bé que només en casos puntuals, s'arriba a l'extrem paradoxal 
d'haver de triar ara, en virtut i saplicació de la llei Llei 52/2007, entre 
noms fins i tot equiparables en significació democràtica, vàlua cultural i 
sentit cívic, tals el de Darwin, posat tanmateix sota la dictadura de Primo 
de Rivera al 1926, substituït pel de Padre Pérez del Pulgar en la 
inmediata represió catòlica nacionalista del franquisme (1 de desembre 
del 1939) i acacabat de suplantar pel nom de García Lorca posat en la 
dècada dels 1980 per decisió del Consistori llavors presidit per l'alcalde 
Antoni Farrés, o el de 11 de Novembre (data de la victòria de les 
potències aliades sobre els imperis centrals en la I Guerra Mundial) i el 
de 11 de Setembre, que en temps del dit alcalde Antoni Farrés es va 
donar a aquesta avinguda.  
 
Que, encara que només tinguin valor de mostra,  els casos aquí indicats, 
en quant a FETS, imposen aquestes i altres dificultats prèvies a l'hora 
d'establir criteris plausibles per tal de reparar els efectes de la represió 
franquista i recuperar la memòria democràtica llavors proscripta, bo i fent 
valer la Llei 52/2007, de l'ordenament jurídic general, així com la Llei 
13/2007, en el règim autonòmic, i els il·lustrats i liberals antecedents de 
criteri expressats i acordats legalment per Consistoris d'ajuntaments 
constitucionals de Sabadell,  
 
I què així doncs, amb la voluntat d'arribar a solucions ponderades, 
assumibles per la ciutadania i, per això mateix, coherents amb la 
legislació vigent, caldrà almenys intentar aclarir i delimitar elements 
fonamentats i fonamentals de CRITERI, en les parts argumentativa i 
conclusiva d'aquest escrit. 
 
I segon: Respecte als noms posats a partir del 1945 i durant la 
dictadura representada i exercida per Francisco Franco 
 



Ω 

 12 

Que, en compliment de la Llei 52/2007, és obligat de revisar els noms 
incorporats al nomenclàtor oficial de Sabadell durant la dictadura 
exercida i representada per Francisco Franco i considerar si aquests 
noms signifiquen "commemoració d'exaltació personal o col·lectiva, de 
l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la represió de la Dictadura», 
encara que l'eventual sentit represiu no s'hi apliqués de manera tan 
directa com en la immediata postguerra. 
 
Que, al respecte, s'ha produït almenys una considerable controvèrsia 
ciutadana sobre si aquest és el cas de les places que, entre 1974 i 1975, 
l'Ajuntament franquista va dedicar respectivament als antics alcaldes 
Josep Maria Marcet Coll i Antoni Llonch Gambús, els quals van exercir 
aital càrrec durant la dictadura de Francisco Franco. 
 
I QUE, d'acord amb el que s'ha EXPOSAT en quant a DRET I FETS, 
correspon ARGUMENTAR I PROPOSAR el següent, en quant a 
CRITERIS a aplicar: 
 
Que en l'obligació, tal com s'ha exposat en quant a DRET, de suprimir i 
reparar efectes flagrants i encara persistents d'actes represius perpetrats 
sobre el nomenclàtor urbà de Sabadell pels poders locals o generals de 
la dictadura de Francisco Franco, aquesta comissió com tanmateix el 
Consistori en Ple es trobaran davant de casos i situacions complexes i 
diverses entre sí, sovint arran de reformes i canvis de noms posteriors, 
tal com aquí s'ha si més no apuntat en quant a DRET I FETS, les quals 
fan oportú de concretar amb la major precissió criteris fonamentats i 
viables. 
 
Que, com a  CRITERIS, correspon de manera fonamental el de suprimir 
qualsevol nom que signifiqui «exaltació personal o col·lectiva, de 
l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la represió de la Dictadura»  
(Art. 15 de la Llei 52/2007); també el de  primar els noms de personalitats 
sobre els d'antics propietaris de terrenys o, en aquests terrenys, 
d'incidents topogràfics, advocacions religioses evidentment respectables 
però privatives dels creients en les confessions corresponents, o d'altres 
de caire simplement anecdòtic (Ple Municipal del 1 de setembre del 
1855); i, respecte a persones, posar en valor aquelles de «eminentes 
literatos y de hombres célebres en descubrimientos, sin olvidar tampoco 
los de algunos patricios bienhechores de esta Villa»  i, així mateix, els 
dels «hijos distinguidos de esta Villa» (Ple municipal de 18 d'agost del 
1864), categoria a la qual bé es podria afegir en plena coherència la dels 
noms d'institucions rellevants i «bienhechoras» a la ciutat. 
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Que, en virtut dels principis fonamentals del dret i el pensament jurídic 
liberal, a les persones se les valora per les seves actuacions abans que 
per les idees declarades, sentides o reconegudes com a personals, i més 
encara si són tan sols atribuïdes. 
 
Que així mateix, en el benentés de primar el valor d'actuacions personals 
i no tan sols l'eventual condició d'antics propietaris de terrenys, pot ser 
tanmateix oportú de considerar la relació biogràfica de les personalitats o 
institucions incorporades al nomenclàtor amb els carrers, vials o places 
que els hi estiguin dedicats.  
 
Que cal considerar les circumstàncies i sentit històric pels quals es van 
incorporar al nomenclàtor els noms al cas. 
 
Que també cal valorar i apreciar la tendència del nomenclàtor de 
Sabadell, en casos espontània i en d'altres deliberada, a concentrar  en 
determinats barris o sectors noms relatius a temes igualment específics: 
Al primer eixample industrial dominen els de personalitats de la revolució 
política liberal, la revolució industrial i la Il·lustració; a Torre-romeu els de 
rius, com a Can Rull els de literats, actors, músics i pintors...  
 
I que en els cas que, en un mateix vial o plaça, un nom antic resulti més 
o menys equiparable a l'actual en quant a legalitat, significació històrica, 
cívica i democràtica, i encara que l'actual no presenti una particular 
significació ciutadana, s'optarà per l'actual, mal sigui per estalviar 
molèsties de canvis als veïns i organismes administratius afectats, però 
en el benentés que caldrà compensar, restituïnt en d'altres llocs els noms 
que pels criteris aquí proposats o per altres a considerar hagin quedat o 
quedin fora del nomenclàtor oficial. 
 
I que per tant, atenent aquests CRITERIS fonamentats en quant a 
DRET I FETS, cal INSTAR el CONSISTORI a l'APROVACIÓ i 
EXECUCIÓ de les ACTUACIONS consegüents: 
 
RESTITUIR els noms de Carrer de MADOZ, Carrer de TORRIJOS I 
Carrer de QUIROGA, als carrers arran de la represió franquista i 
encara ara anomenats, respectívament, d'Alemanya, Portugal i 
Osca. 
 
Perquè, en data de 24 de novembre de 1939, els noms d'Alemanya i 
Portugal van ser posats a aquests carrers en homenatge al suport al 
bàndol franquista, en la Guerra Civil, dels governs dels països així 
invocats (els de les dictadures llavors encapçalades per Adolf Hitler i el 
Dr, António de Oliveira Salazar, respectivament), i el d'Osca en 
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commemoració de la resistència a aquesta ciutat de les tropes 
franquistes davant dels atacs de les Milícies Antifeixistes i després 
l'Exèrcit Popular de la República Espanyola entre l'estiu del 1936 i el 
març del 193825.  
 
Perquè, i per tant, el canvi d'aquests noms va significar un acte flagrant 
de represió per part de la dictadura, a l'extrem que els noms encara 
vigents d'aquests carrers signifiquen «mencions commemoratives 
d'exaltació personal o col·lectiva, de l’aixecament militar, de la Guerra 
Civil i de la represió de la Dictadura» (Art. 15 de la Llei 52/2007). 
 
Perquè els noms de Madoz, Torrijos i Quiroga, objecte de represió per 
part la dictadura franquista, havien sigut acordats en data del 1 de 
setembre del 1855 pel Consistori en sessió plenària del corresponent 
Ajuntament constitucional de Sabadell, en l'acord que en quant a DRET i 
FETS ha procurat de posar en valor aquest escrit. tal com es pot rellegir 
en allò referit fins ara i aquí. 
 
Perquè els noms incorporats al nomenclàtor en l'acord  pres en data del 1 
de setembre del 1855 pel Consistori en sessió plenària del corresponent 
Ajuntament constitucional, caracteritzen i confereixen una particular 
significació històrica al sector del primer eixample industrial de Sabadell, 
amb la Rambla com a eix. Això val tant per aquells noms que s'han 
mantingut des de llavors (Gurrea, Zurbano...) com pels suprimits al 1939 
dels quals al 1979 es van restituir, tan sols, els de Lacy i Riego (durant el 
franquisme, General Mola i 27 de enero respectivament).  
 
Perquè aquests noms, establerts en el referit acord consistorial del 1 de 
setembre del 1855, formen un conjunt coherent en ell mateix, al punt que 
resulta incongruent la restitució del nom de Riego, efectuada al 1979, 
mentre no es restitueixi igualment el nom de Quiroga, que va ser el seu 
company més directe en l'aixecament liberal del 1820. 
 
Perquè, anteriorment a l'acord del Consistori en sessió plenària del 1 de 
setembre del 1855, aquests carrers no tenien més noms que els deguts a 
antic propietaris o a incidents toponímics més aviat anecdòtics26 que, tal 
com s'exposarà, només serien vindicables a aquestes alçades des de 
posicions extramadament reaccionaries, en sentit polític, o carrinclones 
(kitsch o cutres) en la vessant estètica, i en tot cas indignes en una ciutat 
com ho és Sabadell. 
                                                
25  CASTELLS (1977), pp 27-28. ONETTI VERA i TORRUELLA I LLOPART (2011) 
pp: 207, 214-2015 
26 Veure nota 8, on es transcriu literalment l'acord consistorial pres  en 1 de setembre 
del 1855. 
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Perquè, en concret respecte al carrer de MADOZ, concurreixen fets 
específics de Sabadell particularment remarcables 
 
Perquè, concretament, en la figura de l'il·lustre científic social i benemèrit 
estadista liberal Pascual Madoz, junt amb els seus mèrits personals 
àmpliament documentats en l'abudant i notable bibliografia a ell referida, 
cal considerar a més a més la seva condició com a «patricio bienhechor» 
de Sabadell, en l'expressió del posterior acord plenari consistorial de 17 
d'agost de 1864, com bé es pot apreciar i documentar, entre d'altres 
exponents, a l'article "Pascual Madoz i els fabricants de Sabadell"27, obra 
de l'historiador sabadellenc Josep Maria Benaul i Berenguer. Aquest 
article, en efecte, aporta dades sobre els motius pels quals li va ser 
dedicat aquest carrer, apreciables en diverses i valuoses actuacions de 
Pascual Madoz en favor de la indústria tèxtil sabadellenca, en profit de la 
població en el seu conjunt i, així mateix, per com va intervenir 
personalment durant l'epidèmia de còlera que va patir Sabadell al 1855, i 
per com la seva incorporació al nomenclàtor va venir a agrair-li tot plegat  
de manera especialment immediata, per tant sentida i entusiasta, entre 
els ciutadans sabadellencs de llavors. 
 
Perquè igualment Josep Maria Benaul, en aquest article, dóna 
referències poc conegudes sobre la represió franquista que va suprimir 
Madoz i altres personalitats liberals del nomenclàtor28.  
                                                
27  BENAUL I BERENGUER, Josep-Maria. "Pascual Madoz i els fabricants de 
Sabadell". Arraona: Revista d'Història. Num. 15. 1994. pp. 47-60. 
28 A BENAUL I BERENGUER (1994), p. 49: El carrer de Madoz mantingué aquest 
nom des de 1855 fins a 1939. El "santoral liberal era incompatible amb el feixisme a 
l'espanyola dels vencedors de la guerra civil de 1936-1939. La ideologia franquista, 
amarada de fonts més antigues, establí una connexió, o més aviat una genealogia, entre 
liberalisme-maconeria-comunisme-separatisme. En aquesta visió, el liberalisme es situava a 
l'origen de les desgracies que havien afligit Espanya durant més d'un segle. Sahadell no 
s'escapà de la plaga i el nou ajuntament era ple de vells i nous redemptors, entre els 
quals trobem, al capdavant de la secció de governació, un dels ultres més significats del 
primer terç del segle, Enric Sarradell. Aquest escriví, a I'informe sobre cls canvis en el 
nomenclàtor, que el manteniment d'una serie de noms «constituiría una ofensa al 
espíritu de la nueva España, católica e imperial».  La justificació de I'acord per part 
del consistori anava encara més enlla: «Hay que injertar en el alma ciudadana la 
elegancia espiritual que fluye, después de la Cruzada, de nombres y gestas de 
salvación y enaltecimiento. Por contra debemos, con altivez de vencedores barrer 
todos aquellos nombres y fechas que significaron en aquellos tiempos ominosos 
exaltación al antipatriotismo, menoscabo del sentimiento tradicional católico de 
España». L'informe citat despatxava Madoz amb aquests càrrecs: ˝Masón con el cargo 
de superintendente al volver a funcionar el supremo consejo de la masonería 
espanola después de 1854˝. El carrer rebé el nom d'Alemanya, el ferm aliat amb qui els 
vencedors havien contret un important passiu». 
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Perquè en aquest sentit, prou abans però amb notòria afinitat al que 
estableix la posterior Llei 52/2007, aquest autor vindica explícitament el 
deure  cívic i democràtic de restiuir Madoz en el nomenclàtor oficial29  
 
 
Perquè, en concret respecte al carrer de TORRIJOS, també 
concurreixen fets específics de Sabadell particularment 
remarcables 
 
Perquè, a més d'haver quedat consagrat en la memòria històrica com 
heròic "màrtir de la llibertat", junt amb Mariana Pineda, arran dels 
pronunciaments constitucionalistes liberals esdevinguts a Andalusia al 
1824 (d'aquí que fos incorporat al nomenclàtor urbà de Sabadell en el 
referit acord consistorial plenari de 1 de setembre del 1855), tant  en vida 
com després de morir afusellat, José Maria de Torrijos va comptar en la 
seva actuació i dimensió política amb el suport directe i igualment heròic 
de destacats elements del liberalisme sabadellenc. 
 
Perquè, en aquest sentit, Torrijos va ser afusellat junt amb el tanmateix 
oblidat sabadellenc José Babot30, teixidor de panyos que llavors tenia 22 
anys, partícep de l'expedició formada a Gibraltar i desembarcada a les 
costes de Màlaga per tal de derrocar el règim absolutista de Ferran VII i 
restituir les llibertats establertes en la Constitució de 1812. En el cèlebre 
quadre "El fusilamiento de Torrijos", obra del pintor alcoià Antonio Gisbert 
incorporada al Museo del Prado, la figura d'aquell sabadellenc ve 
evocada en el personatge que hi apareix cofat amb la típica barretina 
catalana. 
 
Perquè el record a Torrijos va ser intensament viu a Sabadell, sobretot 
fins la Gloriosa revolució democràtica de 1868. En dóna raó de manera 
ben efusiva Marian Burgués, al seu llibre "Sabadell del meu record" quan 
assenyala que «en temps dels milicians d'Espartero (Milícia Nacional) es 
cantaven cançons liberals, com se suposa, i una d'elles es referia a 
l'afusellament del general Torrijos, en temps del rei absolut Fernando VII, 

                                                
29 A BENAUL I BERENGUER (1994), p. 49: El nou ajuntament democràtic procedí, 
des de 1979, a una revisió i normalització del nomenclàtor. Alguns liberals, com Lacy i 
Riego, recuperaren el carrer; en altres casos s'optà per retornar a la denominació popular 
primigènia (I'Espirall, per exemple). Pero, en el cas de Madoz, l'ajuntament ha optat, 
fins a la data, per mantenir la denominació imposada el 1939. 
30  CASTELLS, Irene. "La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las 
conspiraciones liberals de la década ominosa". Editorial Crítica. Barcelona, 1989. p. 
275. 
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i deia: Si Torrijos murió fusilado/ no murió por infame o traidor/ que murió 
con la espada en la mano/ defendiendo la Constitución»31 
 
RESTITUIR el nom de Carrer de MENDIZÁBAL a l'encara anomenat 
de l'Espirall. 
  
Perquè el nom de Mendizábal li va ser atorgat en el referit acord 
consistorial del ple municipal celebrat en data del 1 de setembre de 1855. 
 
Perquè, en data de 24 de novembre de 1939, a Mendizábal li va ser tret 
el nom del seu carrer per posar-li el de Zumalacárregui, general carlí en 
la Guerra dels Set Anys, en un clar sentit de revenja antiliberal de signe 
carlista-franquista, atés que Mendizábal va ser l'estadista liberal més 
destacat en aquell moment històric de la Revolució liberal espanyola, a 
més d'haver propugnat i realitzat l'expropiació de bens eclesiàstics 
coneguda, precisament, com "Desamortització de Mendizábal". Es tracta, 
per tant, d'un cas especialment flagrant en quant a «represió» i 
«mencions commemoratives d'exaltació personal o col·lectiva, de 
l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la represió de la Dictadura» 
(Art. 15 de la Llei 52/2007). 
 
Perquè en Juan Álvarez Méndez, Mendizábal, també concurreix la 
condició de «patricio bienhechor de esta villa», en l'expressió de 
l'acord consistorial de 18 d'agost de 186432. Això és perquè, a més 
d'haver contribuït de manera molt eminent a la Revolució liberal 
espanyola, a la seva gestió governamental es deu la conversió en Bé 
Nacional, i d'aquí la donació per part de l'Estat i incorporació al patrimoni 
municipal, del que fins el 1836 va ser el Convent de Caputxins, i 
l'Ajuntament va convertir primer en Hospital i Casa de Beneficència (la 
Casa de Caritat en el dir popular) i, posteriorment, en l'actual plaça de 
l'alcalde Marcet. 
 
Perquè el nom d'Espirall, posat al 1979 sota el govern de l'alcalde Antoni 
Farrés, no té cap mena de valor, significació popular ni justificació 
històrica o política plausible. I no tan sols perquè el nom de l'indret abans 
de 1855 seria, en tot cas, el de Font de l'Espirall33. 
 

                                                
31 BURGUÉS, Marian. "Sabadell del meu record, cinquanta anys d'història anecdòtica 
local". Joan Sallent, impressor. Sabadell, 1929. p. 66. Molt probablement, aquesta 
estrofa es cantava amb la música de la Marxa de Riego, himne de la Milícia Nacional 
que va ser l'oficial de la II República Espanyola. 
32 Veure nota 5 
33 AJUNTAMENT de SABADELL: Llibres d'Actes de Ple. 1 de setempre del 1855. 
Fol. 58-59. Veure nota 8. 
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Perquè ni tan sols l'única referència prèvia immediata a la decisió de 
posar el nom d'Espirall, consistent a la menció al 1977 que l'historiador 
Andreu Castells va fer al nom d'"Espirall" al seu "Informe sobre la 
nomenclatura urbana de Sabadell", no va ser per vindicar-lo. Ben al 
contrari, respecte al nom de Zumalacárregui aquest historiador va 
proposar de manera clara i contundent la restitució del de Mendizábal. Es 
pot constatar a l'apartat d'aquell treball que va intitolar, precisament, amb 
l'expressiu epígraf: "Nomenclatura que els partits polítics i les entitats 
culturals poden trobar inacceptable pel que representa d'un record massa 
punyent d'opressió democràtica o d'enfrontaments de la guerra 1936-
1939, i unes posibles adscripcions"34. 
 
Perquè en cap altre dels noms de carrers acordats en el plenari 
consistorial del 1 de setembre del 1855, canviats al 1939 en notori i 
flagrant acte represiu, no es va anar a raure, al 1979 i sota el govern 
municipal de l'alcalde Antoni Farrés, a noms presumptament anteriors a 
1855, al cas aquest del tal "Espirall".  
 
Perquè el tal nom de carrer de l'Espirall és tan ridícul com ho seria el cas 
anàleg de posar el nom de carrer de Parrots al de Lacy35, i molt pitjor que 
ridícul, per si més no reaccionari en tant que antiliberal, resulta defensar-
ho mitjançant termes ideològics com els de "identitat" o "tradició". 
 
Perquè el nom de carrer de l'Espirall no té més sentit posible que el d'un 
folklorisme xenòfob, si es vol catalanista, d'evident matriu ideològica i 
sentit polític antiliberal, "tradicionalista" de manera fins i tot més 
reaccionària i etnicista, la d'aquest "Espirall", que la d'aquell 
Zumalacárregui i el carlisme, i al cas profundament antidemocràtica. I, 
prenent per dir-ho una llicència si es vol partidista, evidentment 
democràtica, no està de més inisistir en què es tracta d'un nom, el del tal 
"Espirall", d'una carrincloneria ridícula i d'un mal gust patètic, cosa que si 
més no delata com, a més de dèficits democràtics, el règim municipal 
posterior al 1979, en el cas de Sabadell, i l'autonòmic a Catalunya d'ençà 
del 1980, n'han evidenciat de culturals i estètics. I no acaba aquí la cosa. 
D'aquests dèficits culturals i democràtics n'hi ha més exponents i casos 
                                                
34 CASTELLS (1977). Per l'apartat citat, pp.38-42. Per la menció concreta al carrer de 
Mendizábal, p. 40. Per l'aparició de nom de l'Espirall, p.9. Andreu Castells li dóna el 
nom de Font de l'Espirall i evoca, encara, un nom anterior, el de carrer de Serola, 
igualment oblidat a aquelles alçades del segle XX. 
35 Vegi's nota 8. Com a aclariment, Font de l'Espirall faria referència a una font 
connectada amb un clarificador d'aigües, l'espirall al cas. I, el de Cabo de parrots, a la 
presència o residència a l'indret d'un cap o caporal de parrots, guàrdies de jurisdicció 
municipal que en l'Antic Règim impedien el pas fraudulent d'articles de consum, sent en 
aquest sentit antecesors dels guàrdies recaptadors de les taxes de consums dels segles 
XIX i el primer terç del XX, anomenats popularment burots i, per cert, molt impopulars. 
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tant o més greus en el nomenclàtor oficial. Quan en aquest escrit toqui 
tractar-los, s'intentarà d'explicar-los amb arguments tan enraonats i 
raonables com es pugui i s'hi arribi, amb la franca voluntat de reparar-los 
mitjançant les lleis, obviament emanades de la Constitució i l'Estatut. 
 
Perquè, en virtut i coherència amb l'ordenament jurídic ara vigent a 
Espanya en general i a Catalunya en particular, i d'acord coherentment 
amb el valor universal del coneixement junt amb els drets i llibertats 
democràtiques amparades per les lleis, ha d'existir afortunadament un 
marc de convivència oportú al progrés de poder corregir i reparar errors i 
carrinclonades tan si més no pintoresques com la d'aquest "Espirall" amb 
què aquí ens entrebanquem, abans de presuposar que Antoni Farrés i el 
Consistori que presidia fossin conscientment solidaris amb la represió 
antiliberal, antidemocràtica i inculta que van venir talment a perpetuar, 
fins i tot a agreujar, i a més amb flagrant ridícul, en l'empescada del tal 
nom de "carrer de l'Espirall". 
 
RESTITUIR el nom de Carrer de VILADOT al que arran de la represió 
franquista i encara ara és anomenat de la Mare de Déu de les Neus 
 
Perquè a més de ser el nom popular immemorial d'aquest carrer (per la 
Casa Viladot situada en temps a l'indret on ara hi ha l'antic edifici de 
Correus), aquest nom de carrer de Viladot va esdevenir oficial per 
iniciativa ciutadana i acord consistorial pres en sessió plenària al 190336 
arran la mort de l'advocat Tomàs Viladot, figura il·lustre del liberalisme 
progressista sabadellenc i dels corrents de pensament polític de major 
sentit lliurepensador i sensibilitat social en la seva època, això és els de 
l'esquerra liberal i els del socialisme democràtic, que va projectar en la 
vida ciutadana en tot de realitzacions que abastaven des de 
l'ensenyament, atés que va crear a Sabadell la única delegació fora de 
Madrid de la històrica i també il·lustre Institución Libre de Enseñanza, o el 
cooperativisme, el mutualisme i la laicització de les administracions 
públiques, en particular la institució del Registre civil en la de justícia, 
amb la Sociedad de Auxílios Mutuos y Actos Civiles La Emancipación 
que ell va fundar i va seguir activa comptant centenars de socis fins que 
la represió antiliberal del temps del franquisme, sobretot catòlico-
integrista i nacionalista,  la va proscriure i suprimir al 1939. 
 

                                                
36 CASTELLS (1977) p. 16: «El 1903 va morir l'advocat Tomàs Viladot —introductor 
de la maçoneria, de la Institución Libre de Enseñanza, de La Emancipación— i la 
Corporació va acordar de donar el seu nom al carrer que s'obria aleshores i que anava de 
la Via Massagué fins el Raval de Fora. El 30.IV.1942 els franquistes el canvien per 
Mare de Déu de les Neus». 
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Perquè en la notable bibliografia referida a Tomàs Viladot37 sobresurt el 
capítol que, precisament sota el títol "Un home il·lustre", Marian Burgués 
li va dedicar al llibre "Sabadell del meu record", entre més mencions en 
d'altres capítols d'aquesta obra. Atesa la significació al cas d'aquest 
texte, valgui de repreproduir-ne almenys dos paràgrafs en nota al peu38. 
 
Perquè l'homenatge i commemoració a Tomàs Viladot ha de fer-se així 
mateix extensiva a la figura del seu pare, el notari Francisco Viladot, que 
va liderar el liberalisme progressista a Sabadell en temps de la Revolució 
liberal, va ser alcalde en diverses ocasions i, així mateix, oficial electe de 
la Milicia Nacional, i amb ella combatent en la Guerra dels Set Anys 
contra el facciós bàndol carlista. 
 
Perquè el nom de Mare de Déu de les Neus va ser imposat per mitjà d'un 
acte de força, fet consumat, consistent en una mena de processó 
ritualitzada com a número inclós en els del programa d'actes de la Festa 
Major del 1941, acte aquest que va ser encapçalat pel rector de la 
parròquia, que el va iniciar i dirigir des del temple parroquial i fins al 
carrer al cas, i que va ser presidit pel llavors governador civil i "jefe 
provincial de FET y de las JONS", Antonio Correa Veglison, resolt tot 

                                                
37 Per una síntesi sobre la dimensió intel·lectual i cívica de Tomàs Viladot, resulten 
especialment oportunes les referències que l'historiador sabadellenc Albert García 
Balañà en dóna a GARCIA BALAÑÀ, Albert, "Ànimes i telers. Canvis materials, 
malestars socials i combats culturals al Sabadell de l'últim terç del segle XIX (1868-
1890)", a "Recerques, història/economia/cultura" núm. 47-48 (2003-2004), pp 120-122. 
Pagès editors. Lleida. 
38 «En Tomàs Viladot, advocat, era tota una institució. En la seva joventut estudià a 
Barcelona i havia militat sempre en els rengles dels protestataris de tot lo anacrònic i 
reaccionari. L'estol de liberals que hi havia a Sabadell, com a ca la Margarideta del 
Raval, a cal Sogas de la Rambla, a cal Sagal i tants altres que seria llarg d'enumerar, el 
consultaven en tots els casos. Casat amb l'aristocràtica vídua d'En Salas Anton, 
consagrava els lleures de la carrera i de les procodaries de Can Duran, Badia i d'altres a 
vetllar perquè la llibertat conquerida tan costosament no minvés. Ell era el conseller de 
tothom, amics i contraris, i a tots atenia amb el mateix zel. Ell era el defensor dels 
desvalguts i atropellats. El seu despatx no tancava mai per aquests. En el que creia de 
llei, si l'atropellat que amparava no podia pagar es donava per satisfet en fer triomfar la 
justícia. Era incansable» 
«Advocat i conseller de la comunitat de clergues, tenia una traça especial a remoure les 
seves passionetes. Deia que mentre es barallaven ells amb ells deixaven en pau els 
liberals. Ell fundà la Lògia masònica Ossiris, avui desapareguda, que treballà de ferm 
sense fer soroll. Ell fundà la Institución Libre de Enseñanza i les escoles làiques. Ell 
fundà, també, la Empancipación que tant ha contribuït a fer ús del Registre Civil en 
casaments, bateigs i enterros, així com a l'embelliment del cementiri lliure...» 
BURGUÉS (1929) pp.179-180. A destacar també en aquest llibre les mencions a la 
tasca de Viladot respecte a l'ensenyament làic i la Institución Libres de Enseñanza 
(p.201) o el cooperativisme (p. 193). 
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plegat amb formes amalgamades entre les del nacionalisme catòlic 
integrista i el falangisme, incloses salutacions de signe nazi-feixista 
"brazo en alto" i exhibicions d'uniformes39, i, cosa no menys sensible, 
forçant prèviament els posteriors actes administratius que solidàriament 
van oficialitzar aquest nom de Mare de Déu de les Neus en el 
nomenclàtor, culminats pel Govern Civil de Barcelona mesos després. 
 
Perquè en el juny del 1979, i seguint en això la proposta de l'historiador 
Andreu Castells40,  el Consistori presidit per Antoni Farrés va emprendre 
els tràmits per tal de restablir el nom de carrer de Viladot en aquest, 
posteriorment i encara actualment dit Mare de Déu de les Neus41, però es 
va fer enrera i va acabar callant al respecte a causa de presions de 
sectors catòlics, glosades en la premsa local per Joan Brunet, regidor en 
el franquisme i destacat catòlic i catalanista, qui en els següents termes 
si més no abusius i sota el títol "Sabadell sempre ha estat devot a la 
Mare de Déu, així ho va expressar i celebrar, fent-ho publicar al Diario de 
Sabadell: «Una devoció ben natural i ben sentida és la dels veïns del 
carrer de la Verge de les Neus, els quals van mobilitzar-se en comprovar 
que el "seu" (entrecomillat a l'original.) carrer  perillava en el canvi de 
nomenclatura»42 Evidentment, només van ser alguns veïns o si un cas 
una part, i més aviat van ser tot d'elements catòlics afins, els qui així es 
van manifestar.  
 
I perquè, respecte a aquelles pressions ("participació ciutadana" que se 
n'arriba a dir), i en una qüestió o aspecte molt més remarcable, els 
carrers ho són del conjunt de la ciutat, no tan sols d'uns veïns que hi 
visquin ni dels qui, com tan lamentablement mostra aquest cas, se'l volen 
apropiar per canviar-li el nom, amagar-ne la història, al cas comuna de 
tots els sabadellencs, i, que aquest n'és un cas, actuar genuïnament i 
encara ara com a agents o continuadors de l'integrisme catòlic i el 
franquisme amb el qual aquesta ideologia va arribar al seu major poder, i 
així forçar el silenci d'idees i actuacions liberals, democràtiques, 
il·lustrades, cosmopolites i no nacionalistes.  Que en l'actual règim se 
cedís a les pressions d'aquest nucli si més no reaccionari,  o fins i tot que 
el Consistori en fos còmplice, i que aquest nucli o corrent reaccionari per 
antiliberal segueixi maldant insistentment i insidiosament per suprimir, de 
                                                
39 Es pot constatar al reportatge fotogràfic, obra de Pérez Molinos, que en conserva 
l'Arxiu Històric de Sabadell (ahs 6.2 Festa Major 1941). La fotografia de referència 
CLO 1374 mostra tots els assistents fent salutacions de signe nazi-feixista davant la 
imatge de la Mare de Déu. 
40 CASTELLS (1977), p. 42. 
41 "Relación de calles cuyo cambio se encuentra en período de información pública", a 
Diario de Sabadell, 6 de juny del 1979, p. 3. 
42 JOBRU (Joan Brunet), "Sabadell sempre ha estat devot a la Mare de Déu". Diario de 
Sabadell, 3 de desembre del 1981. 
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fet, la memòria de Francisco i Tomàs Viladot al carrer on van viure i la 
ciutat els va dedicar en temps tanmateix de major civisme i liberalisme, i 
aquí una prova, no ha de fer passar per "demòcrates" els qui tan 
inquisitorialment, per represivament, venen actuant.  
 
Perquè, a diferencia de les referències documentals anteriors a 1941,  les 
desenes d'articles, escrits i fins i tot llibres que des de llavors i encara 
ara, o molt recentment si un cas,  es venen publicant respecte al nom del 
tal carrer dit encara de la Mare de Déu de les Neus, fent-ne l'apologia i 
fins i tot remuntant-li la pretesa antiguitat a la baixa Edat Mitjana, 
amaguen el nom genuí i legítim de carrer de Viladot, i no han aportat 
gaire dades documentals, almenys rellevants, al que com a justificació 
argumentativa, per dir-ho així, i de manera tanmateix més ponderada i 
erudita, menys fantasiosa i al cas abusiva, es va exposar en aquell agost 
del 1941 a l'article publicat al Boletín de Información Local de FET y de 
les JONS43 en ocasió d'aquella mena de ritual amb el qual com a fet 
consumat i de força, es va imposar com s'ha dit el canvi de nom, de 
Viladot a Mare de Déu de les Neus, sense cap acte administratiu previ 
que li donés cobertura legal.  
 
Perquè tots aquests escrits, en fer l'apologia del tal nom de Mare de Déu 
de les Neus, no adueixen gaire més de cert i per tant documentable que 
la veneració en una o altra casa d'aquest carrer d'una imatge religiosa, 
vestigi de les que en temps antics s'acostumaven a posar als portals de 
muralla com el que hi havia hagut en l'indret d'aquest carrer, i, en més 
agafat pels pèls, de vegades van a raure el costum popular posterior dels 
balls de carrer, tan característic a finals del segle XIX i principis del XX, 
fent-hi venir a tomb que el el d'aquest carrer se celebrava en data de la 
festivitat catòlica de la Mare de Déu de les Neus. En aquest cas, però, 
diuen que junt amb el ball s'hi resava públicament un rosari, cosa prou 
inversemblant almenys d'entrada, atés l'ambient polític i cultural liberal i 
laicista predominant entre els medis populars del Sabadell de l'època. A 
diferència dels poders democràtics amparats per l'estat de dret, els 
dictatorials tenen impunitat per abusar de la força del poder, ritualitzat 
fins i tot com a "popular" en aquella manifestació parroquial-
governamental, catòlica-nacionalista i a la vegada falangista, i per mentir 
de la manera més abjecta: la de la represió que com a tal és de propi 
violenta, intimidatòria si més no, encara que s'exerceixi de manera més 
simbòlica que cruenta. 
 
                                                
43 GLAUCO. "Fiesta Mayor 1941, actividades religiosas". Boletín de Información Local 
de FET y de las JONS. Suplemento al núm. 74. Sabadell, 21 Agosto 1941. L'estil i 
l'erudicció d'aquest article evoquen els de Joan Montllor i Pujal. Encara que no consti 
cap dada al respecte, no deixa de ser un eventual aspecte a observar. 
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Perquè, i valgui la reiteració al respecte, la gran major part d'aquests 
escrits publicats d'ençà del franquisme i amb major insistència des del 
1979, (per temor i en aquest punt reluctància davant del llavors incipient 
règim democràtic, en el qual explícitament veien a venir la restitució del 
nom genuí i històric del carrer), han eludit i per tant amagat el fet que 
aquest carrer es deia Viladot44 abans de l'apropiació represiva perpetrada 
"de facto" al 1941 per elements sabadellencs, i oficialitzada pel Govern 
Civil al 1942, cosa a considerar atés com amb aquesta elusió més 
deliberada que ignorant, falsària en ambdos casos, els tals escrits i els 
qui els propaguen venen perpetuant i contribuïnt a la vigència d'aquell 
acte represiu perpetrat sota el franquisme.  
 
Perquè val a dir que com a pràcticament úniques excepcions en aquesta 
mena de literatura, amb prou feina es compten el referit article del Boletín 
de Información Local de FET y de las JONS, al qual tanmateix s'admet 
que el tal carrer "Virgen de las Nieves" es "la (calle) que hasta ahora se 
llamó calle de Viladot", i un article publicat en el recent 2016 al full-butlletí 
de la Parròquia de la Puríssima Concepció 45  el qual ha mencionat 
almenys com a "primitiu" (sic)  el nom legítim i històric de carrer de 
Viladot. Tan "primitiu" com que el de la "Mare de Déu de les Neus" no va 
ser oficial fins al 1941, mitjançant la represió nacionalista catòlica i 
evidentment antidemocràtica del franquisme, que aquí va venir a voler 
suprimir la il·lustre significació liberal i democràtica del nom de Viladot. 
 
Perquè, atesos els fets aquí exposats, el tal nom de Mare de Déu de les 
Neus és en sí un element represor de la memòria històrica ciutadana en 
general, i més encara en la sensiblement liberal i democràtica; represió 
perpetrada i oficialitzada en el franquisme de la manera més 
característica del feixisme, en la ritualització com a acte de força i en la 
posterior formalització administrativa,  a més de perviscuda encara ara 
mitjançant elusions i reiterats enganys imposats mitjançant publicacions 
impreses en paper, des de llibres a fulletons, o difoses per internet, raó 
per la qual cal corregir subsanar i sobretot poder replicar lliurement tot 
aquest seguit d'actes represius i mentiders,  aplicant a l'efecte l'article 15 
de la Llei 52/2007 i tant o més l'article primer de la mateixa en allò 
referent així mateix a "violència", no obstant per res que aquest abús 
prèvia violència, en la imposició i manteniment del tal nom de Mare de 
Déu de les Neus,  s'hagi perpetuat en l'actual règim, i, en termes no tan 

                                                
44 Per l'extensió de l'obra, de prop de 80 pàgines, aquesta reiterada elusió al nom genuí i 
anterior de carrer de Viladot, a l'extrem de ni mencionar-lo, resulta especialment 
flagrant al llibre : RIOS I MASANELL, Joan. "400 anys de la Mare de Déu de les Neus 
a Sabadell". Edició de l'autor. Sabadell, 2013. 
45 "Avui parlem de.... El carrer de la Mare de Déu de les Neus", a "Portaveu. Parròquia 
de la Puríssima Concepció" num, 2112, 24 de juliol de 2016 
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sols ridículament "cutres", "carrinclons", per mitjà d'allò simplement 
ideològic que els historiadors Hobsbawm i Ranger van definir com 
"invenció de la tradició"46. 
 
Perquè el fet que en la dècada dels 1980 l'Ajuntament presidit pel llavors 
alcalde Antoni Farrés dediqués un altre carrer a Tomàs Viladot, situat al 
barri de Can Puiggener, té més de tapabrut  (i ara frau legal atesa la Llei  
52/2007) que de compensació al fet que així se li negui el nom del carrer 
que genuïnament i legítima el va commemorar fins la represió franquista i 
posterior, al cas en la vessant nacionalista i integrista-catòlica. 
 
Perquè la restitució del nom de Carrer de Viladot no ha d'afectar, de cap 
manera, les pràctiques religioses personals ni els cultes col·lectius a la 
Mare de Déu de les Neus o qualsevol altre motiu o figura religiosa per 
part dels devots de la imatge d'aquesta advocació que allà veneren, o de 
qualsevol objecte de culte, bé que fos d'una altra confesssió religiosa. El 
que segons els principis liberals i democràtics no pot ser ni es pot 
admetre, però, és que a partir d'un cert culte religiós es perpetri una 
apropiació fins i tot del nom del carrer, i més si es recolza en la negació o 
ocultació de dades històriques, la perpetuació del revengisme i la 
consegüent violència de la guerra i la postguerra civils, i que, amb la 
mateixa abusivitat, això vagi contra els valors liberals i democràtics més 
fonamentals, començant pels de l'imperi de la veritat, i amb ella el dret, 
les lleis i el respecte mutu, destinats tots ells a il·lustrar la ciutadania, 
animar el coneixement, també històric, i a regular mitjançant lleis la 
conviència comuna, justa i harmònica de tots els ciutadans, siguin quines 
siguin les seves confessions religioses i les respectives creences o no 
creences personals. 
 
Perquè encara que pugui ser legítima com a cosa privada i personal en 
l'ordre de la llibertat d'idees, cultes i pensament, la solidaritat o afinitat 
amb ideologies i actuacions antiliberals i antidemocràtiques, i més en la 
mesura que siguin violentes o violentin la llei, esdevé delictiva o almenys 
reprobable, tant més quan, passant de les idees a actes, atempti contra 
llibertats i drets generals i comuns, com és prou el cas, i fins i tot contra la 
veritat documentada i demostrada, o en aquest cas contra l'ordenament 
constitucional que informa i anima les lleis vigents de Memòria Històrica. 
 
I perquè, dit sigui no sols com a justificació de la prolixitat argumentativa 
aquí emprada, aquest és l'únic dels noms de carrers de Sabadell 
provinents de la represió franquista recolzat encara ara per un grup 
d'elements no tan sols veïnals que el ve defensant de manera militant, i 
                                                
46 HOBSBAWN, Eric, i RANGER, Terence. "La invención de la tradición". Editorial 
Crítica. Barcelona, 1992. 
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com s'ha vist abusiva per no dir autoritària, amb escarrassada, insistent i 
econòmicament onerosa propaganda, a la qual l'Ajuntament ve aportant 
mitjans i recursos públics any rera any, també amb l'actual govern 
municipal, cosa per la qual aquí toca demanar les corresponents 
explicacions i, si fos cas, responsabilitats47. 
 
RESTITUIR el nom de Carrer de TOPETE a l'anomenat d'Alfons Sala, 
arran la represió franquista i encara ara 
 
Perquè el nom de Topete, d'un evident sentit d'homenatge a la Gloriosa 
Revolució Democràtica del 1868 en la figura de l'almirall Juan Bautista 
Topete que en va ser l'iniciador, va ser suprimit per decret municipal de 
24 de novembre de 1939 i substituït en aquell mateix acte administratiu 
pel nom de "calle Flechas Azules"48. 
 
Perquè, en data del 11 de maig de 1942, el Ple Municipal presidit per 
l'alcalde Josep Maria Marcet i Coll va decidir de canviar aquell nom de 
Flechas Azules pel d'Alfonso Sala49, fabricant tèxtil terrassenc i destacat 
polític monàrquic conservador, franquista d'ençà de la guerra civil, i  
llavors encara en vida, que va morir a l'abril del 1945. 
 
Perquè fora de les relacions empresarials, econòmiques i polítiques amb 
d'altres empresaris tèxtils sabadellencs, entre els quals Josep Maria 
Marcet, no consta cap actuació demostrada ni rellevant en relació amb 
Sabadell d'Alfonso Sala y Argemí, ennoblit per Alfonso XIII amb el títol de 
Comte d'Egara50. 
                                                
47 Des de fa una dotzena anys, perquè si hi havia costum en altres temps es va extingir, 
en la festivitat catòlica de la Mare de Déu de les Neus el rector de la Parròquia oficia en 
aquest carrer el res d'un rosari, al qual l'Ajuntament aporta cadires amb respatllers i culs 
de plàstic blau, d'una qualitat i comoditat majors a les que si més no posava en actes 
veïnals d'altres barris, o en espectacles de notable valor artístic organitzats pel mateix 
Ajuntament en els quals aquest cobrava entrada al públic. Un tracte privilegiat, si més 
no, iniciat quan Manuel Bustos era alcalde, tot sigui dit. 
48 CASTELLS (1977) p.27 
49 CASTELLS (1977) p.29 
50 A MARCET COLL, José Maria "Mi ciudad y yo. Veinte años en la alcaldia". Edició 
a càrrec dels hereus de l'autor, Barcelona, 1963, el llavors alcalde dedica tot un capítol a 
elogiar «el insigne patricio tarrasense don Alfonso Sala y Argemí» i li atribueix la «idea 
y propósito de conseguir para Sabadell la creación de una eficiente Escuela de 
Comercio». Sense negar aquest extrem, el relat subsegüent indica sobretot una 
apreciable col·laboració amb Marcet al respecte, atés com diu aquest «tenía una larga 
experiencia de las antesalas de los ministerios». La decisió de dedicar a Alfons Sala 
coincidiria amb aquelles gestions i l'afany de Marcet per buscar la col·laboració de 
l'experimentat polític terrassenc. Així i tot, aquelles gestions tampoc justificarien que se 
li segueixi dedicant un nom de carrer, i menys encara aquest, ateses les circumstàncies 
de l'època i el caire represiu respecte a la memòria democràtica perpetrat en el 
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Perquè el nom de Topete formava i legalment ha de tornar a formar part 
d'un  conjunt de noms carrers, els d'aquest veïnat, molt significatius de la 
Gloriosa revolució democràtica de 1868 i del següent Sexenni 
Democràtic, el qual conjunt inclou l'adjacent carrer del Comte de Reus, 
en homenatge al general don Joan Prim i Prats que junt amb l'almirall 
Topete va encapçalar i liderar la Gloriosa, o els dels igualment adjacents 
carrers de Ripoll i Bilbao, en homenatge a la resistència liberal i 
republicana d'aquestes poblacions durant els setges, assalts i altres 
depredacions que hi van perpetrar les forces faccioses de la reacció 
absolutista antiliberal, carlista, durant la III Guerra instigada i portada per 
aquells tals, o sigui carlistes, en els últims anys del Sexenni Democràtic. 
 
RESTITUIR el nom de Carrer de SALMERÓN a l'ara anomenat del 
Guerriller Alzina, que durant el franquisme es va dir Tercio de 
Nuestra Señora de Montserrat. 
 
Perquè el nom de carrer de carrer de Salmerón, antic president de la I 
Republicà Espanyola i actiu republicà fins que al 1908 va morir, va ser la 
primera i genuïna denominació d'aquest vial51, edificat entre finals del 
segle XIX i principis del XX en l'actual barri de la Creu de Barberà, el qual 
fins que al 1959 va ser incorporat al de Sabadell, va pertànyer al terme i 
jurisdicció del municipi dit llavors de Santa Maria de Barberà, ara Barberà 
del Vallès. 
 
Perquè al 1939, en evident acte represiu franquista, li va ser canviat el 
nom pel de Tercio Virgen de Montserrat, en referència a la unitat militar 
de l'exèrcit franquista, en concret de filiació carlista, requeté, que va estar 
formada majoritàriament per efectius catalans, carlins o catalanistes 
catòlics. 
 
Perquè aquest nom va perdurar fins que al 1979 el Consistori llavors 
presidit per Antoni Farrés va decidir canviar-lo pel de Guerriller Alsina, 
proposat per l'historiador sabadellenc Andreu Castells52. 
 

                                                                                                                                          
corresponent acte administratiu pel qual es va suprimir el nom genuí i històric d'aquest 
carrer de Topete. 
51 A documentar a l'Ajuntament de Barberà on, segons comunicació verbal dels seus 
funcionaris, no hi ha arxiver municipal, els documents referents al barri de la Creu de 
Barberà no són d'accés públic, perquè estan sense inventariar, pendents des del 1960 de 
trasllat a l'Ajuntament de Sabadell, com tampoc tenen localitzats els llibres d'actes de 
sessions consistorials del 1939 i el 1940 ni disposen de cap plànol urbà anterior a 1936. 
52 CASTELLS (1977), p. 42 
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Perquè ni Andreu Castells ni el Consistori no van considerar el nom 
històric i previ de carrer de Salmerón, en una actitud que si no ignorant 
resulta si més no negligent, per bé que no gens sorprenent. 
 
Perquè en una exemplar mostra de sentit cívic i democràtic, i perquè el 
nom de carrer de Salmerón era encara popularment viu, els veïns 
d'aquest sector de la Creu de Barberà van demanar públicament que 
aquest nom històric i a més d'un tan il·lustre espanyol i republicà fos 
restablert53 quan, al 1979, el Consistori va emprendre els tràmits per 
posar-li el tanmateix sobrevingut nom de Guerriller Alzina, i així ho van 
fer públic per mitjà dels medis de comunicació locals, per molt que, en 
una actitud tampoc no gens sorprenent, el llavors alcalde Antoni Farrés o 
el regidor que va presidir la comissió consistorial delegada al cas, el 
socialista-catalanista Oriol Civil, i amb ells la resta d'aquell Consistori, no 
els van fer cap mena de cas. 
 
Perquè al 1937, i atés entre d'altres raons que aquest carrer de Salmerón 
era llavors en terme municipal de Barberà del Vallès, l'Ajuntament de 
Sabadell va dedicar així mateix a Nicolás Salmerón el carrer situat al barri 
de la Creu Alta que abans, i fins ara d'ençà de la represió franquista al 
1939, és de Fra Batlle54. Evidentment, aquest altre carrer de Salmerón no 
és el de la Creu de Barberà que aquí ens ocupa i al qual cal restituir el 
nom històric i genuí, i que aquest altre només se cita per a remarcar, si 
calgués, el caire inequívocament liberal i democràtic d'aquest nom, el de 
Nicolás Salmerón, per l'apreci que en diversos moments li va demostrar 
per això mateix la ciutadania sabadellenca, i d'aquí, i per això també, 
l'obligació legal i moral de reparar-ne la represió bo i aplicant al cas la Llei 
52/2007 per part de l'Ajuntament de Sabadell o, de no ser així, les 
instàncies judicials o polítiques corresponents, a dreta llei. 
 
Però, tanmateix, és de CONSIDERAR com a deguda i convenient 
l'oportunitat de RESTABLIR I AIXÍ PERPETUAR el nom de carrer de 
FRANCISCO ALSINA en el nomenclàtor i de dedicar-li un altre carrer 
o espai públic de la ciutat, be sigui com a "guerriller", alcalde o, en 
l'essencial, defensor combatent de la llibertat de la pàtria en la qual 
es fonamenten les llibertats i drets, iguals i per això comunes, de 
tots els espanyols. 
 
Perquè, d'acord amb els CRITERIS deguts als Consistoris liberals i als 
aquí concretats en l'apartat a l'efecte d'aquest escrit, el sabadellenc 
Francisco Alsina és perfectament i desitjablement mereixedor de ser 
commemorat al nomenclàtor, entre d'altres raons per les que l'historiador 
                                                
53 Diario de Sabadell, 13 de juliol del 1979, p.2 
54 CASTELLS (1977), p. 22 
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sabadellenc Miquel Carreras així va exposar en els seus "Elements 
d'Història de Sabadell: «En 1814, com sabem, va acabar-se la guerra 
(del Francés o de la Independència), en la qual van contreure grans 
mèrits per llur valor cívic els patricis que com a batlles regiren la vila i per 
llur valor militar els caps de sometent i Francesc Alsina, que, manant 
partida com a guerriller, va vèncer els francesos en moltes accions que 
van provar el seu coratge i li van valer el títol de benemèrit de la pàtria en 
grau heroic, el qual títol portava adjunta la franquesa de contribucions 
que els sabadellencs, amb egoisme censurable, li van discutir».55 
 
Perquè, això no obstant, la commemoració al nomenclàtor d'aquell 
sabadellenc que, exposant la pròpia vida en favor de les llibertats i drets 
de tots els seus compatriotes, es va fer mereixedor del titol de benemèrit 
de la pàtria, amb ella de la llibertat i drets dels qui en som partíceps en 
tant que ciutadans, i per això iguals en drets, no es pot mantenir a costa 
de suprimir el nom no pas menys il·lustre, patriota, liberal ni memorable 
de Nicolás Salmerón, president que va ser la I República Espanyola i que 
amb tanta i innegable dignitat va representar la nació i, fins el seu últim 
alé de vida, va animar i liderar els corrents republicans progressistes, 
com tampoc el nom d'aquell sabadellenc ni de cap altre no s'ha de fer 
servir per suplantar el de cap personalitat que sigui igual o tant més 
mereixedora de ser commemorada al nomenclàtor. 
 
Perquè, a l'efecte, seria oportú que la commemoració de Francisco Alsina 
s'efectués en algun vial urbà proper al mas de Ca n'Alzina56, casa en la 
qual aquell benemèrit sabadellenc va viure i mas que va treballar com a 
amo, i que d'aquesta manera serveixi per mostrar de manera més 
concreta i immediata la seva condició de conciutadà i benemèrit patriota. 
 
RESTITUIR el nom de Carrer de NANSEN a l'anomenat Lurdes o 
Verge de Lurdes arran la represió franquista i encara ara. 
` 
Perquè tot i que el nom de Nansen va ser posat al 1926 sent  alcalde 
Esteve Maria Relat57, o sigui durant la Dictadura del general Miguel Primo 
de Rivera, formava part de la relació de noms de carrers que, amb 
notòria influència i significació liberal i republicana, es van incorporar al 
llavors incipient barri de Can Rull. Junt amb els de literats i músics que en 
part hi perduren, hi figuraven així mateix els dedicats a Darwin, 
l'humanista Lluís Vives o els actors Rafael Calvo, José Valero i Antonio 

                                                
55 CARRERAS  COSTAJUSSÀ, Miquel. "Elements d'Història de Sabadell". Acció 
Municipal Docent-Ajuntament de Sabadell. Sabadell, 1932. p. 288. 
56 CASTELLS (1975) Vol. 1. p. 2.21 
57 CASTELLS (1977). pp.19-20 



Ω 

 29 

Vico 58 . D'aquells noms, i en aquest sentit liberal republicà i en 
conseqüència humanista i cosmopolita, és molt d'apreciar precisament el 
de Fridtjof Nansen, explorador de l'Àrtic, líder del moviment republicà a 
Noruega i, sobretot, guardonat amb el Premi Nobel de la Pau del 1922 
per la seva tasca en favor dels refugiats arran la I Guerra Municipal. En 
honor seu, immediatament després de la seva mort esdevinguda al 1930, 
la Societat de Nacions va crear aquell mateix any l'Oficina Internacional 
Nansen per als Refugiats, que al 1938 també va ser guardonada amb el 
Premi Nobel de la Pau i va ser l'antecedent més directe  de l'actual 
ACNUR de Nacions Unides. 
 
Perquè en data de 11 de desembre del 1939, la llavors Comisión Gestora 
Municipal  li va canviar el nom pel de Virgen de Lourdes59, que perdura 
en un acte represiu flagrant, afectat en conseqüència per la Llei 52/2007. 
 
Perquè la decisió de dedicar aquest carrer a Fridtjof Nansen resulta afí, 
per sentit humanista, liberal i cosmopolita, a la que en data del 17 de 
maig del 1912 el Consistori en sessió plenària va prendre en el sentit de 
dedicar a Ludwig Zamenhof la Ronda Zamenhof, el primer vial al món 
amb el nom d'aquest humanista i lingüista60, el qual nom també va ser 
suprimit per les autoritats franquistes en data de 27 de maig del 193961, i 
tanmateix restituït d'ençà del 1979. 
 
RESTITUIR els noms de Carrer de JOSÉ VALERO i Carrer de 
RAFAEL CALVO als que arran de la represió franquista i encara ara 
son anomenats, respectivament, de Juan Valera i Sal·lusti, en 
concret el primer tram d'aquest entre el carrer de Gustavo Adolfo 
Becquer i la cruïlla amb el de Tàcit. 
 
Perquè els noms dels eminents actors José Valero, Rafael Calvo i 
Antonio Vico van ser acordats per al barri de Can Rull al 192662, en els 
mateixos termes exposats a l'anterior apartat d'aquest escrit, referit al 
carrer de Nansen. 
 
Perquè el carrer de José Valero va ser suprimit en decisió administrativa 
municipal franquista del 11 de desembre de 1939 i canviat pel de San 
Valero63. A partir almenys del 1956, aquest mateix carrer va aparèixer en 

                                                
58 Veure notes 10, 11 i 12 
59 CASTELLS (1977). p. 28. 
60 ALSINA GIRALT, Joan. "De  l'inici de l'esperantisme a Sabadell i del carrer del 
doctor Zamenhof", a Arraona Revista d'Història, num. Sabadell, 1991. p. 99. 
61 CASTELLS (1977) pp 26-27 
62 CASTELLS (1977). pp.19-20. Veure, també, notes 10, 11 i 12 
63 CASTELLS (1977) p. 28 
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el plànol oficial de la ciutat amb el del nom de l'escriptor Juan Valera64, 
evidentment un altre personatge diferent, sense haver pogut aclarir si 
això va ser degut a un acte administratiu oficial, a un simple error o, com 
si més no apunta l'historiador Andreu Castells, a una acció semi 
clandestina i tanmateix errònia forçada pel llavors arxiver-cronista 
municipal, el prevere Mn. Ernest Mateu i Vidal, component de la comissió 
municipal encarregada del nomenclàtor 65 , que abans havia sigut 
combatent com a capità "castrense" en el bàndol franquista durant la 
guerra civil i posteriorment, sense exhibir ni fer servir armes de foc, va 
ser soci d'Òmnium Cultural, aspectes biogràfics que no l'eximeixen de 
carències culturals ni badades, com tampoc no treuen l'evident caire 
descurat i no prou culte, fos qui fos qui l'emprengués, de donar el nom de 
Juan Valera al carrer de José Valero, que es va dir de bon principi i, com 
aquí s'ha dit, documentat i argumentat, s'hauria de tornar a dir a dreta llei, 
la 52/2007 reiteradament invocada en aquest escrit. 
 
Perquè la restitució del nom de José Valero, en l'encara actual de Juan 
Valera, ja va ser vindicada a instàncies dels partits antifranquistes per 
Andreu Castells, en el seu "Informe sobre la nomenclatura urbana de 
Sabadell", i més en concret a l'apartat del qual encapçalat per l'epígraf 
"Nomenclatura que els partits polítics i les entitats culturals poden trobar 
inacceptable pel que representa d'un record massa punyent de l'opressió 
democràtica o l'enfrontament de la guerra 1936-1939, i unes posibles 
adscripcions"66 
 
Perquè tot i no haver trobat referències sobre el moment precís de 
l'eventual supressió del carrer de Rafael Calvo,  acte represiu que  fins i 
tot va passar desapercebut a l'historiador Andreu Castells67, consta que 

                                                
64 "Plano de Sabadell, 1956- Avance del plano completo del dietario guia Arrahona". 
AHS: SGF.19-18 
.,65 A CASTELLS (1977): «Ara (dècada dels 1950) el nou nomenclàtor s'aplica per 
sèries enciclopèdiques. La revisió correspon efectuar-la cada cinc anys. Ho tracta una 
comissió presidida prl tinent d'Acció Social i, en general, és un treball coordinat entre 
els Serveis d'Estadística, l'Oficina Tècnica Municipal i l'Arxiu, organismes que tenen la 
missió de vigilar que les directrius polítiques no es deteriorin (…) L'arxiver mossèn 
Ernest Mateu va dir-nos que el carrer de Miquel Carreras, que no passava per 
l'aprovació consistorial, el va intercalar en grup i així, en no ser detectat, va aprovar-se 
junt amb tots els noms del paquet que contenia el dictamen»,  pp 30-31. 
66 CASTELLS (1977) p. 42.  
67 A CASTELLS (1977) s'indica a p.19-20 que els noms de Rafael Calvo i Talia van ser, 
en efecte, acordats en Ple Municipal al 1926, però no es dóna cap dada sobre la seva 
posterior supressió sota el franquisme, la qual és tanmateix constatable de fet: Des de la 
fi de la guerra civil, al 1939, aquests dos noms han desaparegut dels plànols oficials de 
la ciutat, als quals havien estat incorporats, però, almenys al 1931 (vegi's la nota 
següent). 
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aquest nom i el de Talia van ser, a més d'acordats al 192668, incorporats 
efectivament al plànol oficial de Sabadell, almenys en data de 193169, de 
manera que el traçat del llavors oficial carrer de Rafael Calvo correspon 
amb el que en el plànol actualment vigent apareix amb el nom de 
Sal·lusti, i la plaça de Talia, també en el plànol oficial de 1931, amb 
l'anomenada de Patro Agulló des del 1983; això és la definida pels 
carrers amb noms ara vigents de Garcia Lorca i Antonio Vico i  amb els 
imposats de Juan Valera i Sal·lusti, els quals per imposats ilegitimament 
en la represió franquista aquí s'impugnen, i corresponen als tanmateix 
legítims i pertinents de José Valero i Rafael Calvo, respectivament, com 
aquí així mateix s'intenta d'aclarir i defensar. 
 
Perquè, com a fet fonamental, Rafael Calvo, José Valero i el deixeble 
d'aquest Antonio Vico, també commemorat en el nomenclàtor d'aquest 
sector del barri de Can Rull, van destacar entre els actors més rellevants 
i influents en l'escena espanyola en general, i en particular barcelonina, 
durant el segle XIX, en el benentés que les companyies de Rafael Calvo i 
Antonio Vico també van actuar a Sabadell, amb rellevància ben bé 
històrica (Rafael Calvo, per exemple, va representar al Principal al drama 
social de Hauptmann "Los Tejedores" tan sols pocs mesos després de 
l'estrena absoluta a Berlin)70 i la nissaga teatral dels Valero va tenir 
relacions notablement intenses amb l'activitat teatral sabadellenca71. 
 
Perquè el nom d'Antonio Vico, present en el nomenclàtor d'aquest sector 
del barri de Can Rull, va ser així mateix posat per acord consistorial 
plenari al 1926, i suprimit igualment en decisio municipal franquista de 
data del 1 desembre de 1939, per dedicar-lo a un Cardenal Vico,  i així i 
                                                
68 Veure notes 10, 11 i 12. 
69 RENOM, Josep, i MANICH, Joaquim (Arquitectes municipals). "Plano de Sabadell, 
1931". AHS: SGF, 40-2. 
70 ACHE, Josep. "Teatre Principal". Ajuntament de Sabadell, Sabadell, 2007. p. 90-92. 
Rafael Calvo encapçalava llavors, (1893) junt amb l'actriu Carmen Cobeña, més assídua 
encara a Sabadell, la companyia del Teatro Español de Madrid que va fer les millors 
estrenes d'obres de Pérez Galdós i va incorporar a l'escena espanyola els grans autors 
del teatre naturalista de l'època, en especial Henrik Ibsen i Gerhart Haupmann, de qui 
precisament van representar a Sabadell el seu drama social "Die Weber (Los tejedores), 
estrenat tan sols mesos abans, al febrer de 1893, al Neuen Theater de Berlin. 
71 ACHE (2006), pp. 80-82. El mateix autor també ha tractat la relació de l'actor  Isidoro 
Valero amb l'antic Teatre Parreño de Sabadell, en les conferències "El teatre a Sabadell 
entre 1836 i 1936, presentada com a sessió del curs "Teatre a Barcelona, teatre a 
Madrid," de la Aula d'Extensió Universitària de Sabadell, el 8/II/2012, i "El sector 
Salut-Creueta i el Teatre a Sabadell entre 1833 i 1939", pronunciada el 24/V/2017, 
organitzada "extraoficialment" i al cas com clandestinament per l'Ajuntament de 
Sabadell, sota encàrrec del funcionari municipal Pere Vidal i Palet, al cas més atent i 
liberal que els seus col·legues de la revista Arraona. Lamentablement, aquests dos 
treballs no han estat publicats. 
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tot restituït com a Antonio Vico al 1951, cosa que fa encara més 
incongruent, ilegalitat a part, el fet de no haver-se restituït encara els 
noms de Rafael Calvo i el de José Valero en els seus respectius carrers. 
 
Perquè la coincidència en aquest sector urbà dels noms dels actors José 
Valero, Rafael Calvo, Antonio Vico, i així mateix els de Larra, José Zorrilla 
o el posterior de García Lorca, o el de la plaça de Talia, nom suprimit pel 
franquisme i, en el règim actual, suplantat pel de Patro Agulló. resulta 
correlativa en quant a dates, i per això molt significativa, de la rellevància 
que va tenir Sabadell com a segona ciutat de Catalunya després de 
Barcelona en major i millor activitat teatral professional, entre el darrer 
quart del segle XIX i els primers quaranta anys del segle XX, quan la 
represió franquista i en particular catòlico integrista va afectar-la i fins i tot 
suprimir-la de manera gravíssima i encara no prou rescabalada72. 
 
Perquè, lluny de ser un cas excepcional, la represió sobre els noms 
d'aquests actors, i amb ells sobre els seu art i les obres que van 
representar, va venir precedida en particular a Sabadell, des de finals del 
segle XIX, per intenses i virulentes campanyes antiliberals de signe 
ideològic conservador i catalanista contra el teatre naturalista d'autors 
com Ibsen, Hauptmann73 o Pérez Galdós, observades i documentades en 

                                                
72 Tant o més que als treballs citats en la dues notes anteriors, la importància de 
Sabadell com a segona ciutat teatral a Catalunya s'evidencia i posa de relleu a ACHE, 
Josep "Entre els llums de gas i els elèctrics. Diversions i tranformacions culturals a 
Sabadell entre 1851 i 1911", capítol previ capítol previ, pp 33-50, en la monografia "Juli 
Batllevell, un gaudinià oblidat", de CASAMARTINA I PARASSOLS, Josep, Museu 
del Gas-Fundació Gas Natural Fenosa. Barcelona, 2011, i a ACHE, Josep "L'escena 
sabadellenca: de l'Edat de Plata a la de plom i estampes". En "Una esperança desfeta, 
Sabadell 1931-1945". pp. 126-130. Museu d'Història de Sabadell. Sabadell, 2011. 
Aquestes aportacions contrasten si més no amb les obres d'autors locals com Josep 
Torrella Pineda i Albert Beorlegui Tous que sistemàticament eludeixen entre més dades 
la menció a l'activitat de grans companyies professionals en els escenaris sabadellencs, 
o la no tan sols per això tendenciosa revista municipal Arraona, de l'Arxiu i els Museus 
Municipals, que fins i tot en un recent número monogràfic sobre el teatre a Sabadell ha 
eludit qualsevol referència a la bibliografia aquí citada i, tot sigui dit, té per resonsables 
els qui com a "tècnics municipals" actuen així mateix com a Comissió de Nomenclàtor. 
És d'esperar que aquesta actuació no sigui correlativa a la represió antiliberal, 
genuïnament franquista, que en aquest cas concret dels carrers de José Valero, Rafael 
Calvo i Antonio Vico, aquí es proposa de reparar en compliment de les lleis vigents. 
73 A la Revista de Sabadell (20-9-1902), un article anònim clamava, respecte als 
escenaris sabadellencs, contra «la contaminació dels Ibsen, Echegaray, Meterlink, 
Haupman Suderman, Bjorson y demés d'aquesta malhaurada escola de les obres 
dramátiques dites de tesi o tendencioses, que han tingut el trist privilegi d'ofegar la pura 
y espontanea inspiració indígena y donar cert ayre y fesomia estrangeres, eczótiques a 
les procuccions del teatre catalá» I, al mateix periòdic i en data de 20-9-1902, 
probablement el mateix autor. propugnava: «el teatre catalá, pera conservar la seva 
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diversos treballs i diferents fonts documentals pels historiadors 
sabadellencs Eduard Masjuan, Albert García Balaña i per Josep Ache74. 
 
MANTENIR el nom de Plaça de PATRO AGULLÓ a la que 
històricament i originàriament va ser de Talia 
 
No obstant que el nom de Talia va ser aprovat al 192675, incorporat 
almenys al 1931 al plànol oficial de la ciutat i suprimit de fet durant el 
franquisme76 sense ni tan sols donar-ne raó en cap acte administratiu, 
com igualment va fer en el cas exposat del carrer de Rafael Calvo. 
 
No obstant que els organismes o personalitats amb poder en el 
franquisme van trencar talment el sentit genuí del nomenclàtor original i 
característic del barri de Can Rull i, cosa més sensible, la intenció liberal i 
culta que l'animava, tal com aquí s'ha exposat en propugnar la restitució 
dels noms dels carrers de José Valero i Rafael Calvo, i abans el de 
Nansen. 
 
No obstant, i encara abundant en l'anteriorment dit, que els noms dels 
carrers de José Valero, Antonio Vico, Rafael Calvo, com a actors, o els 
de Zorrilla i Larra, com a literats i autors dramàtics, i en aquest sentit junt 
amb el tanmateix sobrevingut nom del carrer de  García Lorca i els dels 
diversos literats i músics commemorats igualment en el nomenclàtor del 
barri de Can Rull formen un conjunt molt coherent i suggestiu en ell 
mateix que, precisament, tenia una evident culminació simbòlica en la 
plaça de Talia, nom que en l'imaginari clàssic és el de la musa del teatre, 
en concret la comèdia, i de la poesia lírica bucòlica i pastoril, la de les 
èglogues i els idilis, gèneres aquests prou oportuns en l'immediat 
veinatge amb el bosc i la font de Can Rull, i que molt probablement 

                                                                                                                                          
fesomia propia y característica, deuria o bé continuar vivint, per dirho aixís, dintre la 
flaire dels romanins y farigola, o esser la vertadera y natural expressió dels hábits, 
tradicions, virtuts, sentiments y defectes de nostres clases treballadoras de ciutat y de las 
altas y mitjanas. D'aquuesta manera, nostre teatre regional seria verament catalá". Citat 
per ACHE, Josep. "Del flamenco sin andaluces a los andaluces sin flamenco". a 
"XXVIII Congreso Arte Flamenco-Ponencias". Ajuntament de Barcelona-Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Barcelona, 2000. p.78. 
74 GARCIA BALAÑÀ, Albert (2003-2004). Sobre loinfluxe del teatre naturalista  entre 
els actors i el públic sabadellenc, MASJUAN, Eduard, "Medis obrers, conflictivitat 
social i innovació cultural a Sabadell (1877-1909", a "Recerques, 
història/economia/cultura" n. 47-48 (2003-2004), pp 145-1249. Pagès editors. Lleida. I 
sobre la seva presència a càrrec de companyies professionals i les campanyes 
antiliberals i catalanistes en contra, ACHE (2006) pp 90-92 i pp 96-101 i ACHE (2011) 
pp. 43-47. 
75 Veure notes 10, 11 i 12 
76 RENOM, Josep, i MANICH (1931), CASTELLS (1977) pp. 19-20 
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aquestes imatges i significats es corresponen, a més, amb la intenció 
dels qui talment van incorporar-los al nomenclàtor en aquest indret i el 
seu paisatge, excepcionalment valuós en el patrimoni cultural i natural de 
Sabadell.  
 
No obstant, igualment, que el nom de Patro Agulló es va posar en decisió 
municipal d'Ajuntament presidit per Antoni Farrés, aquesta decisió es va 
prendre des de la més absoluta i manifesta ignorància fos inconscient o 
deliberada, al cas signe de greus mancances culturals i cíviques, i als 
efectes d'evident despreci respecte al nom anterior i històric d'aquesta 
plaça, ni tan sols referenciat encara ara com a tal en cap publicació 
municipal de les referides al nomenclàtor, i que així mateix entre els 
promotors d'aquest nom de Patro Agulló, si més no sobrevingut, s'hi va 
destacar la parròquia de la Puríssima Concepció que, com a organ de 
poder sota el franquisme abans que com a entitat o organisme civil, que 
tampoc no ho és ara, va promoure i encara perpetua molt activament la 
represió nacionalista i catòlica integrista sobre el carrer de Viladot per fer-
ne dir de Mare de Déu de les Neus, tal com aquí s'ha referit respecte al 
cas d'aquest carrer. 
 
No obstant que aquella decisió municipal, presa per un Consistori presidit 
per l'alcalde Antoni Farrés, va venir a consolidar i agreujar talment la 
represió franquista sobre el nomenclàtor històric de Sabadell en general i, 
en aquest cas, el del llegat cultural del liberalisme, amb l'agravant de 
forçar-ne l'oblit. 
 
És de considerar com a convenient, MALGRAT AIXÒ I TOT, de mantenir 
el nom de Patro Agulló 
 
Perquè Patro Agulló, dona treballadora i activista catòlica vinculada a la 
parròquia de la Puríssima Concepció, que llavors incloïa Can Rull, va 
efectuar una apreciada tasca caritativa i a efectes confessionals 
d'apostolat, però humanitària al cap i la fi, entre veïns d'aquest barri 
durant els anys de major empobriment dels medis obrers provocat pel 
règim franquista. D'aquí que se la commemori en la plaça que, bo i 
mitjançant la prèvia represió franquista, porta ara el seu nom i, com bé es 
va dir i així consta, es triés a l'efecte aquesta plaça perquè hi té façana el 
bloc de pisos construït on hi havia hagut la primera església catòlica del 
barri (ara el temple i seu parroquial és en uns baixos d'aquest bloc 
edificat per una empresa immobiliària en la dècada dels 1970). 
 
Perquè tal com aquest escrit ha proposat com a CRITERIS generals, 
correspon al nomenclàtor de Sabadell homenatjar «actuacions 
personals», «benefactores» amb la ciutadania, i per tant de personalitats 
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concretes com la de Patro Agulló al cas, abans que incidents toponímics, 
denominacions pretesament "populars" en les ideologies tradicionalistes 
o populistes correlatives, fonamentalment antiliberals, o, tanmateix, 
figures o imatges mitològiques, tal el de l'anterior nom de plaça de Talia. 
 
Però és de desitjar, TANMATEIX, que es pugui arribar a una solució 
mitjançant la qual el degut homenatge a Patro Agulló en el nomenclàtor 
urbà del barri de Can Rull no interfereixi, com ara s'esdevé, la 
recuperació del nomenclàtor històric, liberal i democràtic, que tan 
genuïnament va expressar el nom de plaça de Talia, reprimit sota el 
franquisme i, a més a més, fins i tot  forçat  a  l'oblit en el règim actual. 
 
Perquè, en aquest sentit, seria oportú recordar com entre el 1967 i el 
1993 el record ciutadà a Patro Agulló es va materialitzar en el monòlit 
monumental erigit arran la mort d'aquella sabadellenca, al 1966, i llavors 
situat al carrer de Gustavo Adolfo Becquer, en els marges de la clotada 
arbrada on hi ha la font de Can Rull, el qual al 1993 va ser restaurat, tota 
vegada que estava molt malmés per incúria i manca de manteniment 
municipal, i traslladat a la que des de llavors és la Plaça de Patro 
Agulló77. 
 
MANTENIR el nom de carrer de GARCÍA LORCA al que 
originàriament i històricament va ser carrer de Darwin i, durant el 
franquisme, del Pare Pérez del Pulgar 
 
No obstant que el nom de carrer de Darwin va ser aprovat en sessió 
plenària del Consistori celebrada al 1926 i incorporat efectivament al 
plànol de la ciutat78, i que va ser reprimit en data del 11 de desembre del 
1939, per suprimir-lo i suplantar-lo posant-li el nom del Pare José Agustín 
Pérez del Pulgar, investigador i divulgador de la física, amb alguns 
treballs publicats al respecte, i abans becari de la Junta de Ampliación de 
Estudios creada en el marc de la liberal i il·lustre Institución Libre de 
Enseñanza, evidentment suprimida i represaliada pel franquisme i en 
particular encara ara al nomenclàtor de Sabadell en el cas del carrer de 
Viladot, i així mateix aquest "pare" per sacerdot va formar com a tal en 
l'orde de la Companyia de Jesús i va ser militant franquista durant la 
guerra civil, que d'aquí que li dediquessin aquest carrer, a falta de mèrits 
més evidents. 
 
                                                
77 Els avatars d'aquest monument es poden documentar en la carpeta que Ricard Simò i 
Bach, va obrir en referència a Patrocini Augulló en l'arxiu que va crear a l'objecte de 
compilar i redactar un "Diccionari Biogràfic de Sabadellencs", dipositada a l'Arxiu 
Històric de Sabadell, on es pot consultar dins la secció d'Arxius Peronals. 
78 RENOM, Josep, i MANICH (1931), CASTELLS (1977) pp. 19-20 
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No obstant que, molt probablement i en un cas afí al de la Ronda 
Zamenhof o l'encara més represaliat carrer de Nansen, Sabadell va ser 
una de les primeres poblacions almenys d'Espanya en homenatjar 
Darwin en el nomenclàtor urbà. 
 
No obstant que la restitució del carrer de Darwin, llavors Padre Pérez del 
Pulgar, va ser propugnada l'any 1977, a instàncies dels partits 
antifranquistes, per l'historiador Andreu Castells en el seu "Informe sobre 
la nomenclatura urbana de Sabadell", i més en concret a l'apartat del qual 
encapçalat per l'epígraf "Nomenclatura (al cas la del nom de Padre Pérez 
del Pulgar) que els partits polítics i les entitats culturals poden trobar 
inacceptable pel que representa d'un record massa punyent de l'opressió 
democràtica o l'enfrontament de la guerra 1936-1939, i unes posibles 
adscripcions", i que, així mateix, va destacar com: «El nom que tenia 
anteriorment (el carrer llavors del Padre Pérez del Pulgar) era el de 
Darwin, que va ser expurgat (sota la dictadura franquista i per la prèvia 
influència de l'integrisme catòlic) a causa de les seves teories científiques 
que no eren acceptades, si no repudiades per l'església catòlica 
d'aleshores»79 
 
No obstant que el darwinisme va ser introduït a Sabadell a principis del 
segle XX pel notable científic naturalista Dr. Odón de Buen, represaliat a 
l'època per elements catòlics integristes i catalanistes que per darwinista, 
precisament, el van fer fora de la càtedra d'Història Natural a la 
Universitat de Barcelona, al 1911, i arran del franquisme va ser exilat fins 
la mort, i que, a més a més, a ell es deu el primer impuls de 
l'excursionisme científic a Sabadell80, mal que l'excursionisme oficial de la 
Unió Excursionista Sabadell (UES) segueixi encara fent esforços a 
considerar com a sectaris, no simplement ignorants ateses les dades 
solvents i publicades prèviament al respecte, per amagar-ho a l'efecte 
manifest d'atribuir-ne la primacia a d'altres iniciatives posteriors de menor 
abast popular, o social millor dit, i d'inferior valor cultural i científic, però 
de matriu i signe ideològic més definidament nacionalista-catalanista81. El 
                                                
79 CASTELLS (1977), p. 38 i pp 41-42. 
80 MASJUAN (2006). pp 51-54. 
81 Els inicis de l'excursionisme a Sabadell en la Sociedad Excursionista Científica 
constituïda al 1907 com a secció de la sindical La Obrera Sabadellense, van ser 
ressenyats a El Trabajo, periódico obrero bisemanal, en l'edició de 29 de juny del 1907 
(any X i número 170). MASJUAN (2006)  documenta la influència que hi va tenir el 
Dr. Odón de Buen (p. 43 i 52) i sobretot detalla (pp. 51-54) la primacia en 
l'excursionisme sabadellenc d'aquella entitat d'inspiració darwininista en les ciències 
naturals i deutora de l'influxe directe de Reclus en la geografia humana,, per tant no 
gens nacionalista ni menys encara catalanista. Al butlletí del Centre Excursionista 
Sabadell (Any I, Num 6. p. 1. Sabadell desembre de 1926=, el primer president 
d'aquella entitat, Joan FARRÉS i MARCET, evoca de manera molt vívida i amb gran 
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fet és tant l més greu atés que aquesta entitat, tan cívicament estimable 
en els seus antecedents i la seva activitat general, ha organitzat 
igualment i més recentment exhibicions públiques de parafernàlia i caire 
carlista, antiliberal abans i tot que antidemocràtic, que òbviament  també, 
i almenys filofeixista o protofeixista, les quals fins i tot han inclós l'ús 
d'armes de foc, tal com es pot documentar perfectament amb tot de 
fotografies preses durant aquell acte tan lamentable 82 per ofensiu al 
sentir i els sacrificis per les causes del liberalisme i la democràcia que tan 
van distingir Sabadell en d'altres temps, si més no els de quan els carlins 
disparaven a matar, o després quan Sardà y Salvany i els catòlics 
catalanistes perpetraven morts civils, tal la del Dr. Odón de Buen o la de 
                                                                                                                                          
detall aquella Societat Excursionista Científica, probablement extingida arran la 
represió posterior a la Setmana Tràgica, a la qual reconeix com a fundacional de 
l'excursionisme a Sabadell . A MASJUAN (2006) es pot llegir: «Les relacions de Odón 
de Buen amb Sabadell expliquen la primacia de l'excursionisme científic en els medis 
obrers, el qual precedeix al Centre Excursionista del Vallès que es constituirà el març 
del 1908 per l'impuls de Joan Montllor i Pujal» (al conservador, antiliberal i catalanista 
Centre Català). Tot això és menstingut o falsejat de manera mentidera en monumental 
monografia a FERNÁNDEZ LOPEZ, Lluís, IBARS BOTANCH, Josep, i SEGURA 
MARTÍNEZ, Manel, "100 anys d'Excursionime a Sabadell (1908-2008) UES. Sabadell, 
Sabadell, 2014, amb la finalitat ideològica d'afirmar-hi  que : «Podríem que l'esclat de 
l'excursionisme a casa nostra vingué donat pels sectors científics i nacionalistes i pels 
nous aires educatius, amb l'ajut de la necessitat d'esbarjo a l'aire lliure de molts dels seus 
habitants« (p. 27) Evidentment, aquesta obra no cita per res el llibre previ d'Eduard 
Masjuan, (MASJUAN, 2006) ni el testimoni de Joan FARRÉS I MARCET. Vet aquí un 
exemple més d'allò referit en la part introductòria d'aquest escrit, sobre com la represió 
antiliberal institucionalitzada en el franquisme segueix afectant la vida cultural de la 
ciutat, i abans les polítiques municipals consegüents. 
82 Els dirigents actuals de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) van arribar a 
l'extrem, en una activitat patrocinada per l'Ajuntament de Sabadell sota l'actual govern 
(La Llanera Trail-2016), de convidar i exhibir a Sabadell elements vestits amb 
uniformes carlistes, en concret els dels "zuavos", al cas prefeixistes, filofeixistes o 
parafeixistes, els quals elements es van passejar impunement pel Racó del Campanar i 
el tram inferior del Passeig de la Plaça Major, fet del qual se'n diposa com a documents 
de proves gràfiques. Vist això, sobren comentaris. En tot cas, només cal esperar 
explicacions i, evidentment, caldria demanar-ne les responsabilitats consegüents. El fet 
és que la UES va contractar, i tal vegada retribuir, a saber si amb subvencions públiques 
i privades, uns que anaven vestits amb uniformes d'aquells tals, per bé que a nivell de 
guardarropia com de teatre d'aficionats, si bé ni en centres parroquials eventualment 
addictes a la "causa" han arribat a tant, i aqui, o sigui per compte de la UES, fins i tot 
exhibint i disparant a més les armes de foc al cas, a imitació dels facciosos que entre 
tantes depredacions i coses pitjors van perpetrar en el seu temps, entre les quals la 
d'animar la d'excomunicar i expulsar de Catalunya el fundador de l'excursionisme 
científic a Sabadell. Fascinant i, tot sigui dit, molt coherent amb la monografia històrica 
que aquesta entitat es va escriure i va publicar en ocasió del seu pretés centenari, 
posterior a l'inici documentat de l'excursionsme a Sabadell. És molt lamentable que 
aquesta entitat tinguda per representativa de l'excursionisme a Sabadell hagi caigut en 
abismes tan antiliberals i, per això mateix, antidemocràtics. 
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Darwin, que així segueix fora del nomenclàtor com tantes altres figures 
tan significatives de progresos culturals, socials i polítics que hi 
segueixen proscrites. I aquí l'excursionisme oficial armat amb llibres 
gruixuts de collita pròpia, també plens de censures, i deixant  o fent 
disparar trabucs en mans d'uns personatges cofats de boines blanques i 
vermelles, i vestits d'uniformes blaus.  
 
No obstant que la figura de Darwin, sens dubte el naturalista més influent 
en la història de la ciència i amb ella la de la humanitat, és així mateix 
particularment rellevant i significativa a Sabadell atesa, a més a més, la 
importància de la posterior Escola Paleontològica Sabadellenca fundada 
sota el franquisme pel científic exemplar Dr. Miquel Crusafont i Peiró, 
decidit i fins i tot heròic evolucionista contra l'ambient ideològic oficial a 
l'època, i continuada per l'Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont, que des dels seus inicis destaca al món entre les institucions 
científiques més innovadores, influents i per tant apreciades en aquesta 
especialitat. 
 
No obstant que la decisió de donar el nom de carrer de Garcia Lorca al 
que originàriament i històricament va ser carrer de Darwin, va ser presa 
per un Consistori presidit per l'alcalde Antoni Farrés des de la més 
absoluta, flagrant i fins i tot cofoia ignorància respecte a l'antic nom 
d'aquest carrer, i així va venir a consolidar i agreujar la represió 
franquista sobre el nomenclàtor històric de Sabadell en general i, en 
aquest cas, el del llegat cultural del liberalisme progressista, amb 
l'agravant de forçar-ne l'oblit. 
 
És de considerar com a convenient, MALGRAT AIXÒ, de mantenir el 
nom de Carrer de GARCÍA LORCA 
 
Perquè Federico García Lorca és, sens dubte, una de les grans figures 
de la literatura universal i, en particular, de l'espanyola 
 
Perquè Federico García Lorca va tenir en vida una excepcional vinculació 
amb Sabadell, molt en especial amb els medis teatrals, concretada en les 
representacions al Teatre Euterpe, en honor pràcticament d'estrenes a 
Catalunya i sota l'organització del Amics del Teatre de Sabadell, dels 
primers muntatges de "Bodas de Sangre" (1933) i "Doña Rosita la soltera 
o el Lenguaje de las flores" (1936), a càrrec de la companyia del Teatro 
Español de Madrid encapçalada per Margarida Xirgu i dirigida per 
Cipriano Rivas Cherif, cunyat i amic entranyable del president de la 
República Española Don Manuel Azaña Díaz, i les de la companyia 
universitària La Barraca, fundada per Federico Garcia Lorca, que al 1936 
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va representar "Fuenteovejuna", de Lope de Vega, també al Teatre 
Euterpe83. 
 
Perquè, encara que en absolut no justifica la prèvia supressió del nom 
del carrer de Darwin, el nom de García Lorca en aquest carrer enriqueix 
la valoració pública del teatre, les arts escèniques en general, la música i 
la literatura que distingeix el nomenclàtor urbà al corresponent sector del 
barri de Can Rull i, en aquest sentit, contribueix coherentment a 
considerar almenys com a desitjable la restitució del nom de plaça de 
Talia a l'ara anomenada de Patro Agulló, 
 
Però és congruent amb les lleis de Memòria Històrica tant com 
cívicament obligat, TAMBÉ PER AIXÒ, RESTITUIR el nom de DARWIN 
en un vial o espai urbà de tanta o més significació, i així mateix, encara 
que no sigui obligat, resultaría convenient d'INCORPORAR al 
nomenclàtor el del DR. ODÓN DE BUEN, a qui entre mèrits de major 
abast se li deu la introducció del Darwinisme i de l'excursionisme científic 
a Sabadell PER LA QUAL COSA són de PROPOSAR com a oportunes 
les següents solucions: 
 
A títol de deguda i oportuna RESTITUCIÓ o reincorporació en el 
nomenclàtor de Sabadell, ATORGAR el nom de Plaça de DARWIN a 
l'actualment sense nom situada en la confluència dels carrers de 
Les Valls, Gràcia, Escola Industrial i Calderón 
 
Perquè a més de ser un indret rellevant, i per tant digne, és situat en 
l'entorn de les seus de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 
i de la Fundació Gas Natural-Fenosa, institucions de la major importància 
a Espanya i de gran projecció internacional, dedicades a l'estudi i 
divulgació de les ciències de la Terra i de la Vida, particularment deutores 
del llegat de Darwin, i així mateix l'indret es proper a la seu de la Unió 
Excursionista de Sabadell. (UES), que no amb menys motiu s'hi hauria 
de sentir implicada d'acord amb els seus origens cientifistes i darwinistes, 
que tanmateix oculta per mor de la influència abans catòlico-integrista 
que catalanista. 
 
I, respecte a la commemoració del DR. ODÓN DE BUEN, es proposa 
d'ATORGAR el seu nom a un espai en l'entorn dels carrers del Dr. 
Puig, Sant Joan, Salut o Creueta. 
 
Perquè, commemorant-lo com a capdavanter de l'oceonografia al món, 
introductor del darwinisme a Espanya i fundador de l'excursionisme 
cientític a Sabadell, aquest sector urbà és oportunament proper al que 
                                                
83 ACHE, Josep (2010) pp. 126-127. 
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aquí es proposa per a la Plaça de Darwin, amb la qual cosa compartirà 
els motius de la ubicació d'aquesta, com així mateix li resultarà avinent el 
veinatge respecte a l'actual seu de la Unió Excursionista de Sabadell i els 
carrers de Salut i Creueta que comuniquen amb l'entorn forestal i rural de 
Sabadell, en especial el del Riu Ripoll, tal com també seria a prop de 
l'antiga casa pairal del Dr. Félix Sardà i Salvany, catalanista i ideòleg 
propagandista de l'integrisme catòlic, que va dedicar desenes de 
publicacions a escarnir el darwinisme, i igualment a violentar en aquestes 
al Dr. Odón de Buen84 fins a forçar-ne primer l'excomunió i després 
l'expulsió de la càtedra d'Història Natural que durant 23 anys havia 
impartit a la Universitat de Barcelona, represió de la qual encara en 
perduren extrems a Sabadell, tal com aquí s'ha indicat, i que evidentment 
cal aclarir i subsanar, si no per "impertiu legal" almenys per cultura i, per 
tant, apreci respecte al coneixement científic i els qui, fins i tot patint 
represió, el van cultivar des de la investigació i la càtedra i a més el van 
divulgar entre la ciutadania, animant en aquest cas l'escola de 
l'excursionisme, en concret a Sabadell. 
 
Perquè aquest espai podria ser el de la plaça o jardins a urbanitzar en el 
solar de l'antic Vapor Turull, entre d'altres existents o previstos en aquest 
sector urbà, o si més no la placeta situada davant del portal del local de 
la UES, i més si com seria coherent i desitjable aquesta entitat ho 
demanés en honor propi, en el d'aquell il·lustre antecessor seu, que de 
moment tanmateix proscriu més que ignora, i sobretot com a acte de 
lleial, liberal, culte i democràtic sentit de ciutadania. 
 
Perquè encara que la UES no s'impliqués en homenatjar cívicament el 
Dr. Odón de Buen, cosa per a la qual és evidentment molt lliure, el 
patrimoni cultural i històric de la ciutat pertany a tots els ciutadans, i mai a 
cap entitat o institució concreta, ni tan sols la UES respecte a 
l'excursionisme sabadellenc. I menys encara quan de manera tan 
ideològica, al cas catalanista, i barroera, en quant a prúrit censor 
inquisitorial, aquesta entitat ha acabat amagant aspectes tan il·lustres 
com la contribució fundacional del Dr. Odón de Buen en l'inici de 
l'excursionisme científic a Sabadell i, mentrestant, ha caigut fins i tot en 
l'extrem lamentable de patrocinar i exhibir elements vestits de facciosos 
                                                
84 SARDÁ Y SALVANY, Félix. "Propaganda católica. Conversaciones de hoy, sobre 
materias de siempre". Librería y Tipografía Catòlica. Barcelona, 1900. A pp. 261-262: 
«¡Mire V.E. señor ministro que es recia cosa que á un ateo no se le deba el mal trato de 
exponerle las pruebas de la existencia de Dios, y en cambio á un buen católico se le 
pueda herir un día y otro en lo más delicado de su alma enseñándole que no la tiene y 
que desciende del mono y muere como un perro!. (...)¡Derechos iguales, respetos 
iguales, consideraciones iguales a todo error aunque el error de unos sea el de Spencer o 
Darwin contado por Odón de Buen y el error de otros sea el de Cristo-Dios enseñado 
por el magisterio infalible de su Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana!» 
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carlins, i a més armats i pròdigs disparant trets en plena via pública i ple 
centre de la ciutat, mal que fossin salves. 
 
MANTENIR el nom de plaça del GAS en la que originàriament i 
històrica va ser plaça d'Espartero o plaça del Duc de la Victòria, i 
plaça dels Mártires de la Tradición durant el franquisme. 
 
No obstant que el nom de Plaça del Duc de la Victòria va ser atorgat per 
acord consistorial plenari de 1 de setembre del 185585 i suprimit de 
manera represiva en data de 27 de novembre del 1939 per donar-li el 
nom de "plaza de los Mártires de la Tradición". 
 
No obstant que aquell canvi represiu de nom va ser ritualitzat mitjançant 
actes de violència simbòlica amb l'aterrament i destrucció del bust de 
Baldomero Espartero, Duc de la Victòria, que encapçalava el monument 
públic que la ciutat li havia erigit en aquest indret, el qual van remplaçar 
per un objecte en forma d'una mena de gerro o urna. 
 
No obstant que, de manera similar al del veí carrer de Mendizábal, al 
qual el franquisme va canviar el nom pel de Zumalacárregui, la represió 
talment perpetrada va ser de marcat signe carlista antiliberal, atés que 
Baldomero Espartero, a més de liderar el liberalisme progresista en el 
Bienni (1854-1856) va ser el cap militar que va encapçalar els liberals en 
la victòria sobre la facció absolutista, carlina, en la Guerra dels Set Anys. 
 
No obstant que entre almenys 1854 i el 1869 la plaça del Duc de la 
Victòria va ser a Sabadell el centre de les majors mobilitzacions liberals 
progressistes, encapçalades pels batallons sabadellencs de la Milícia 
Nacional i culminades bé al proper Teatro de la Vila, després Principal, o 
bé, al carrer del Migdia, al Centro Sabadellés conegut també com Cafè 
del Gelat de Joan Vila Quadreny (pare del pintor Joan Vila Cinca). 
 
No obstant que autors com l'historiador Andreu Castells van vindicar a la 
fi del franquisme la restitució del nom històric i genuí de Plaça 
d'Espartero. 
 
No obstant que, tanmateix, el consistori presidit per l'alcalde Antoni 
Farrés li va donar el nom pretesament popular de "Plaça del Gas", prou 
equiparable al de "carrer de l'Espirall" que va posar així mateix al veí 
carrer de Mendizábal. 
 
És de considerar com a convenient, MALGRAT AIXÒ, de mantenir el 
nom de PLAÇA DEL GAS 
                                                
85 Veure nota 8 
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Perquè, des del 2011, la Fundació Gas Natural-Fenosa, d'abast 
internacional i notable relleu científic i cultural, té la seu central 
corporativa i manté el Museu del Gas en aquesta plaça, en concret a 
l'històric edifici, obra de l'arquitecte sabadellenc Juli Batllevell, que va ser 
construït i va funcionar com a central elèctrica de la raó sabadellenca La 
Energia SA. 
 
Perquè atés aquest fet, i al marge d'altres decisions municipals anteriors, 
que millor deixar com intranscendents al cas, des del 2011 es pot 
considerar el nom de Plaça de Gas com a homenatge o reconeixement a 
institució o personalitat rellevant i "benefactora" de la ciutat, en aquest 
cas la Fundació Gas Natural- Fenosa i el Museu del Gas, sent aquest 
FET suficient per justificar-ne el nom actual segons els motius i raons 
argumentats en aquest escrit com a CRITERIS. 
 
Però. TAMBÉ PER AIXÒ, és congruent amb les lleis de Memòria 
Històrica tant com cívicament obligat, de PERPETUAR EL RECORD, 
almenys per mitjà d'una placa o d'un element o peça monumental, de la 
significació d'aquesta plaça en la REVOLUCIÓ LIBERAL I LA 
REVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA ESPANYOLES, i amb ella la 
commemoració de la contribució que hi van aportar ciutadans de 
Sabadell, a l'extrem d'exposar la pròpia vida i vessar la pròpia sang amb 
la Milicía Nacional o en altres fets d'armes. En aquest sentit és molt 
oportú el record  del sabadellenc JOSÉ BABOT, aquí evocat arran del 
carrer dedicat a TORRIJOS, amb qui va ser afusellat i així va coincidir en 
l'honor de sacrificar la vida en favor de les llibertats constitucionals de 
tots els ciutadans espanyols. 
 
Mantenir el nom de carrer d'ANTONI FORRELLAD al que 
històricament  i genuïna va ser carrer de Francisco Pi y Arsuaga, i 
durant el franquisme carrer de la Legión Cóndor. 
 
No obstant que  per acord consistorial pres al 192486, o sigui durant la 
dictadura de Primo de Rivera, aquest carrer va ser dedicat a Francisco Pi 

                                                
86 CASTELLS (1977), p 17. La relació de noms incorporats llavors al nomenclàtor, la 
qual enumera, destaca tant per la vàlua dels personatges com per la pluralitat ideològica. 
Per bé que no fos un règim democràtic ni menys encara constitucional, i que clausurés 
tant l'Acadèmia Catòlica, a l'extrema dreta al cas catalanista i amb elements criminals 
que més endavant van actuar com a agents de la Gestapo, cas del pare Joan Tusquets i 
Therrats, com alhora va clausurar els sindicats anarquistes, en l'esquerra, aquell règim 
va ser més que tolerant amb els republicans i liberals. La gestió que sota la dictadura de 
Primo de Rivera, l'alcade Esteve Maria Relat i el seu consistori van fer del nomenclàtor 
urbà de Sabadell resulta, tanmateix, exemplar, i ara mateix fins i tot envejable, que ja és 
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y Arsuaga, fill del Mestre, que li diem els qui el llegim i en seguim 
aprenent, i com a signe de patriotisme i saviesa va ser president de la I 
República Espanyola i gran federalista universal don Francisco Pi y 
Margall, tal com Francisco Pi y Arsuaga va ser com abans el seu pare 
diputat a Corts per Sabadell, en concret entre el 1903 i el 1905, per la 
candidatura republicana sabadellenca, i per la de la Solidaritat Catalana, 
entre el 1907 i el 1908 (va morir prematurament al 1912). 
 
No obstant que en dedicar-li aquest carrer, la ciutat va agrair amb 
voluntat de perpetuar-ne el record els serveis que Francisco Pi y Arsuaga 
li va retre com a diputat, entre d'altres el d'haver aconseguit al 1904 la 
disolució del l'antic i anacrònic municipi de  la vila de Sant Pere de 
Terrassa o part forana de Terrassa, que abastava des d'aquest barri de 
la veïna ciutat fins bona part del nucli urbà i terme de Sabadell, amb els 
llavors existents barris de la Creu Alta i Hostafrancs que, fora d'aquella 
romanalla medieval molt lesiva en quant a gestió municipal (urbanisme i 
planejament, serveis...), estaven plenament integrats en la vida ciutadana 
de Sabadell, que com la resta de la ciutat, patien aquella tan lamentable i 
gravosa segregació, i que amb aquell acte administratiu van ser 
justament incorporats a la jurisdicció municipal comuna en la qual des de 
llavors participem tots els ciutadans de Sabadell. 
 
No obstant que a Francisco Pi y Arsuaga es deuen notables 
contribucions a les causes de la Democràcia espanyola, entre d'altres el 
suport actiu als demòcrates i lliurepensadors represaliats entre els anys 
1909 i 1910, i molt en especial entre ells Francisco Ferrer y Guardia, o 
així mateix el fet de deure's a ell la primera  iniciativa legislativa a 
Espanya en favor del sufragi femení, que en tant que Diputat per 
Sabadell va plantejar i defensar com a esmena al llavors projecte de la 
Llei d'Administració Local del 1908. 
 
No obstant que, en flagrant acte represiu franquista, el nom de carrer de 
Pi y Arsuaga va ser suprimit en data de 24 de novembre de 1939 per 
decisió municipal, i a més per dedicar-lo a tristament cèlebre Legión 
Cóndor causant de milers de morts civils en l'última Guerra civil 
espanyola. 
 
No obstant que el nom de Pi y Arsuaga s'ha de restituir al nomenclàtor 
urbà  d'acord amb la Llei 52/2007 i amb altres CRITERIS establerts en la 
part corresponent d'aquest escrit. 
 

                                                                                                                                          
gros. Evidentment, més liberal i plural que les polítiques empreses per l'actual govern 
municipal. 
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És de considerar com a convenient, MALGRAT AIXÒ, de mantenir el 
nom de carrer d'ANTONI FORRELLAD. 
 
Perquè la d'Antoni Forrellad va ser una de les personalitats 
sabadellenques més rellevants en el segle XX, tota vegada que com a 
enginyer industrial i facultatiu municipal va contribuir de manera important 
al servei d'aigua corrent a tots els domicilis de la ciutat, en l'exercici lliure 
de la seva professió va renovar l'arquitectura industrial de Sabadell, amb 
obres com la fàbrica de la Societat Anònima Marcet, i sobretot com a 
empresari va ampliar i diversificar el teixit industrial de la ciutat amb la 
creació i direcció d'empreses tan importants com Construcciones 
Eléctricas Sabadell-CES i Unitat Hermètica, o com a president de Caixa 
d'Estalvis de Sabadell, la fundació del Centre de Càlcul Sabadell. En 
l'activitat financera, també va ser president del Banc Industrial de 
catalunya. Així mateix va contribuir a atendre i resoldre greus dèficits 
socials en especial els d'habitatge des de VISASA i, com a president de 
la Caixa d'Estalvis de Sabadell ,va adquirir la finca de Can Dei i, de 
manera gairebé anònima, va animar i patrocinar iniciatives com l'Institut 
de Reinserció Social, (IRES) especialitzat en l'atenció a presos i expresos 
tal com també va contribuir a entitats com Caritas Diocesana. Amb no 
menys transcedència va tenir importants i compromeses iniciatives 
personals en democratitzar les relacions laborals i la pròpia vida política 
del pais, com a fundador de Convergència Democràtica de Catalunya 
(CDC). I, en el mecenatge cultural, va ser president i activista molt actiu 
de la Fundació Enciclopèdia Catalana, a més d'accionista dels diaris Avui 
i El Correo Catalán87. 
 
Però. TAMBÉ PER AIXÒ, és degudament convenint de restuir el nom de 
Francisco Pi y Arsuaga en el nomenclàtor oficial i vigent a la ciutat, al 
qual efecte es proposa la següent solució: 
 
A titol de deguda RESTITUCIÓ en el nomenclàtor de Sabadell, 
ATORGAR el nom de Carrer de PI Y ARSUAGA a l'actualment 
anomenat de Tomàs Viladot, a partir del moment en què el nom 
d'aquest sigui legalment, degudament  i oportunament RESTITUÏT 
tal com correspon en el que va ser i ha de tornar a ser carrer de 
Viladot, retolat encara com de la Mare de Déu de les Neus arran la 
represió franquista. 
 
Perquè aquest altre carrer de Tomàs Viladot, al barri de Can Puiggener, 
no és més que una mena de tapabrut al qual es va recòrrer per evitar la 
                                                
87 Als efectes de documentar dades biogràfiques sobre Antoni Forrellad i Solà, i més 
enllà de la bibliografia general al cas, és molt rellevant el número extraordinari i 
monogràfic que la revista sabadellenca Quadern li va dedicar al 1985. 
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restitució de l'històricament carrer de Viladot, ara de la Mare de Déu de 
les Neus, tal com s'ha explicat i argumentat en l'anterior apartat 
corresponent a aquell, el carrer de Viladot que ho és inequívocament a 
ple dret i, per això mateix, ho hauria de ser igualment de fet. 
 
Perquè l'actual carrer de Tomàs Viladot és a escassament pocs metres 
del que històricament i genuïnament va ser de Pi y Arsuaga, i així mateix 
contribuirà de manera igualment il·lustre a donar relleu al nomenclàtor 
liberal i democràtic en el barri de Can Puiggener i al del conjunt de la 
ciutat. 
 
MANTENIR el nom de carrer de SALLARÈS I PLA al que 
originàriament i històrica va ser carrer d'Argüelles. 
 
No obstant que el nom de carrer d'Argüelles va ser atorgat en sessió 
plenària del Consistori en data del 1 de setembre del 185588 i suprimit per 
decisió municipal en data de 24 de novembre, que el va substituir pel de 
Duce Mussolini89, i que alhora en data del 11 d'octubre de 1942, el 
Consistori en ple va remplaçar aquest nom pel de Sallarès i Pla90. 
 
No obstant que el nom d'Argüelles retia homenatge a l'il·lustre legislador 
liberal Agustín de Argüelles, col·laborador i deixeble de Gaspar de 
Jovellanos i element molt actiu i postivament influent en l'elaboració, 
debat i aprovació de la Constitució Espanyola del 1812. 
 
No obstant que la represió del seu nom en el nomenclàtor, sota el 
franquisme, es va deure a aquests antecedents tanmateix tan estimables 
en la història universal del liberalisme i de la Democràcia espanyola en 
particular, i a més a més la supressió del seu nom en el nomenclàtor de 
Sabadell tampoc no va ser aliena a la reconeguda activitat d'Agustín de 
Argüelles en la francmaçoneria, insidiosament atacada pel catolicisme 
integrista que va instigar-ne i animar-ne en el franquisme la persecució i 
càstic dels qui n'eren vinculats, sovint sense ni tan sols ser francmaçons. 
 
És de considerar com a convenient, MALGRAT AIXÒ, de mantenir el 
nom de carrer de SALLARÈS I PLA . 
 
Perquè com a fabricant tèxtil llaner i ocasionalment polític va exercir un 
actiu lideratge sobre l'empresariat català durant la Restauració 
                                                
88 Veure nota 8 
89 CASTELLS (1977) p. 27 
90 CASTELLS (1977) p. 29. 
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monàrquica, des del qual va contribuir a la renovació de les estructures 
industrials productives (començant per la seva pròpia fàbrica), també dels 
instruments financers (amb la fundació al 1881 del Banc Sabadell), a 
promoure el proteccionisme en les polítiques industrials i econòmiques 
governamentals i a l'impuls d'unes incipients polítiques socials inspirades 
pel catolicisme que, si bé polèmiques i discutides pels medis obreristes i 
els liberals republicans, no van deixar de ser innovadores en les idees i 
pràctiques usuals als medis polítics conservadors de l'època, que Joan 
Sallarès i Pla també en això va liderar. 
 
Perquè, encara que a títol més aviat anecdòtic, no està de més consignar 
aquesta cita, deguda als prestigiosos historiadors Jaume Vicens Vives i 
Montserrat Llorens: «El 1897 (Joan Sallarès i Pla) va ser nomenat 
president del Foment del Treball Nacional de Barcelona (des del 1878 ho 
era també del Gremi de Fabricants de Sabadell). Això palesa que en 
aquells anys Sallarès i Pla era ja una primera figura del món industrial 
català, puix que fins aleshores tots els presidents d'aquesta entitat foren 
de Barcelona, i una de les condicions consistia a tenir residència a la 
capital».91 
 
Perquè, d'acord també amb altres aspectes i circumstàncies, en el que 
aquest escrit ha plantejat com a CRITERIS, el nom de carrer de Sallarès i 
Pla està perfectament integrat en el nomenclàtor característic d'aquest 
sector de la ciutat. Es tracta d'un ciutadà que va participar molt 
activament i destacada en la Gloriosa revolució democràtica del 1868, 
llavors com a afiliat al Partit Liberal, i a més va ser veí del carrer al qual 
dóna nom, en concret a l'antiga casa cantonera amb el carrer del Jardí 
situada a la finca on ara hi ha el Col·legi Claret. En aquella casa va nèixer 
i viure igualment l'escriptor Joan Oliver i Sallarès, Pere Quart en la 
poesia, nèt de Joan Sallarès i Pla. 
 
Però, TAMBÉ PER AIXÒ, és degudament convenient de restuir el nom 
d'ARGÜELLES en el nomenclàtor oficial i vigent a la ciutat, al qual efecte 
es proposa la següent solució: 
 
A titol de deguda RESTITUCIÓ en el nomenclàtor de Sabadell, 
ATORGAR el nom de PLAÇA D'ARGÜELLES a la plaça en procés 
d'urbanització en la finca de l'antic Vapor Monllor, adjacent al carrer 
de Blasco de Garay 
 

                                                
91 VICENS I VIVES, Jaume i LLORENS, Montserrat. "Industrials i Polítics (segle 
XIX). Editorial Vicens Vives. Barcelona, 1950. p. 454 de la tercera edició (1980). De 
pp. 453-455 traça una suggestiva i acurada biografia del personatge. 
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Perquè, tal com s'ha exposat, el nom d'Argüelles, per la dimensió de la 
seva personalitat i per com va ser incorporat al nomenclàtor en l'acord 
consistorial plenari del 1 de setembre del 1855, és un element 
fonamental en l'històric nomenclàtor liberal i democràtic de Sabadell, 
manifest de manera per tant molt significativa en el nomenclàtor urbà del 
que, en termes d'història urbana, s'identifica com primer eixample o 
eixample industrial, per com va ser degut a l'excepcional potència de la 
industrialització a Sabadell, correlativa a la revolució liberal de la qual 
aquest personatge en va ser un molt destacat protagonista. D'aquí que 
es proposi de restituir el nom d'Argüelles en aquest mateix sector de la 
ciutat. 
 
Perquè, i valgui la insistència, la restitució del nom d'Argüelles al 
nomenclàtor ve a reparar i subsanar la represió de la qual va ser objecte 
sota el franquisme, reparació a la qual obliguen les lleis generals 
d'Espanya i autonòmiques de Catalunya referents a la Memòria Històrica, 
abans citades en quant a DRET i CRITERIS. 
 
Perquè aquesta nova plaça, dins de tot, està situada a pocs metres del 
que va ser carrer d'Argüelles, en el sector de l'anomenat "primer 
eixample industrial", ordenat al mitjan segle XiX pel Plano Geométrico de 
Sabadell obra de l'arquitecte Oriol Bernadet. 
 
MANTENIR el nom de carrer d'ARIMON al que antigament va ser 
carrer de Colomer 
 
Perquè tot i que el nom d'Arimon li va ser atorgat en data del 11 de 
desembre del 1939 92 , dins de tot un seguit de modificacions de 
nomenclàtor de caire represiu en la seva majoria, en aquest cas va venir 
a substituir el nom de carrer de Colomer, probablement degut a antics 
propietaris de terres en aquest indret. Per tant, no hi va haver represió 
prèvia sobre el nomenclàtor. I, amb aquesta decisió, van ser homenatjats 
Miquel Arimon Marcé i el seu fill Joaquim Arimon Sanmiquel, veïns de la 
casa d'aquest carrer coneguda com Casa Arimon, asassiinats tots dos en 
l'inici de la guerra civil sense més motius atribuïbles que la devoció en la 
confesssió catòlica93 i, en el cas de Miquel Arimon Marcè, tal vegada el 
fet d'haver estat regidor durant la dictadura de Primo de Rivera. Més enlla 
de qui el decidís i com es decidís, es tracta d'un homenatge cívic a 
mantenir i perdurar. 
                                                
92 CASTELLS (1977) p. 28 
93 DOMÈNECH SAMPERE, Xavier, i MARIN I CORBELLA, Martí. "Les víctimes de 
la Guerra Civil a Sabadell". A "Sabadell 1931-1945, Una esperança desfeta. Ajuntament 
de Sabadell-Museus Municipals, 2011. p. 199. SIMÓ I BACH, Ricard. "100 
Sabadellencs als nostres carrers". Editorial Ausa. Sabadell, 1984. pp. 27-28.  
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Perquè el record i homenatge a les víctimes de la violència política, 
antiburgesa o anticatòlica, no constitueix ni ha de constituir "exaltació del 
franquisme" 
 
MANTENIR el nom d'AVINGUDA DE BARBERÀ a la que 
històricament i inicialment va ser Avinguda de Joaquín Costa, i de 
José Antonio sota el franquisme. 
 
No obstant que el nom de Joaquim Costa va ser atorgat en data no 
determinada en la bibliografia local de referència al cas, però 
probablement arran la mort d'aquest al 1911, la seva incorporació al 
nomenclàtor responia a una considerable i així evidenciada adhesió 
ciutadana respecte a l'acció política i el programa de reformes 
econòmiques i socials que aquell jurista i econominista va propugnar, des 
de posicions de tendència republicana  afins a l'esquerra liberal, el 
socialisme democràtic i el federalisme, al punt de ser vindicat també pels 
anarcosindicalistes. 
 
No obstant que el nom d'Avinguda de Joaquín Costa va ser suprimit del 
nomenclàtor en un clar acte represiu franquista, mitjançant decisió 
municipal en data del 5 de maig del 1939, que li va canviar el nom pel 
d'Avenida José Antonio, fundador de la Falange Española. 
 
És de considerar com a convenient, MALGRAT AIXÒ, de mantenir 
l'actual nom d'Avinguda de BARBERÀ 
 
Perquè al 1960, encara en règim franquista, el fins llavors carrer de 
Costa del barri d'Hostafrancs, nom degut segurament a un antic 
propietari de terrenys, va ser canviat a efectes oficials pel de Joaquín 
Costa, cosa que es pot entendre com a una reparació si més no fàctica 
respecte a la represió de la qual el nom de Joaquín Costa va ser objecte 
al 1939. 
 
Perquè el nom d'Avinguda de Barberà, creat i establert al maig del 1979, 
en una de les primeres decisions del llavors primer Consistori democràtic 
d'ençà de l'esclat de la Guerra Civil, així com el nom de l'actual carrer de 
Joaquín Costa, no son susceptibles de motivar més objeccions, tampoc 
no han estat qüestionats, i de fet son assumits pel conjunt de la ciutat i 
els respectius veïnats, tant més per com és, i així s'ha observat, que la 
represió franquista sobre el nom de Joaquín Costa es pot donar per 
reparada. 
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Mantenir el nom de Mn. GAIETÀ CLAUSELLAS al que anteriorment 
va ser carrer d'Anselm Turmeda. 
 
No obstant que el nom d'Anselm Turmeda, va ser posat al 1924 sota la 
dictadura de Primo de Rivera, dins d'una llista de noms de carrers que 
l'historiador Andreu Castells qualifica com formada en «la seva quasi 
totalitat com a denominacions catalanes», la qual va ser objecte de la 
represió franquista a l'extrem d'efectuar-hi «un 17 per cent d'anul·lacions 
(al 1939) i això que era una llista molt moderada, sense ni un personatge 
exaltat, sinó molt al contrari»94 
 
No obstant que el nom de carrer d'Anselm Turmeda va ser suprimit per 
decisió municipal en data de 24 de novembre del 193995 i remplaçat pel 
de carrer de Mn Gaietà Clausellas. 
 
És de considerar com a convenient, MALGRAT AIXÒ, de mantenir el 
nom de carrer de Mn. GAIETÀ CLAUSELLAS 
 
Perquè el sabadellenc Mn. Gaietà Causellas, que l'Església Catòlica té 
actualment en procés de canonització96, va ser asassinat en l'inici de la 
última Guerra civil, el 14 d'agost del 1936, quan aquest sabadellenc i al 
cas víctima comptava 73 anys d'edat i encara atenia els ancians acollits a 
l'Asil Sardà i Salvany, tasca a la qual va consagrar els darrers anys de la 
seva vida. Segons relat recollit per Ricard Simó i Bach97, el llavors arxiver 
municipal Miquel Carreras va intercedir davant del llavors alcalde Josep 
Moix per tal d'impedir que  Mn. Gaietà Clausellas fos asassinat. Aquest 
detall, però, no deixa de ser anecdòtic, vist com aquell crim i tants d'altres 
llavors es van perpetrar amb la més absoluta i terrible impunitat. 
 
Perquè el record i homenatge a les víctimes de la violència política, 
antiburgesa, anticatòlica o antielquefos, perquè es tracta de víctimes 
d'actes a totes llums criminals i per això perpetrats fora de les lleis, no 
constitueix ni ha de constituir "exaltació del franquisme", i ben al contrari, 
el rebuig a aquells i altres actes tant o més evidentment criminals ha de 
ser coherentment vindicat com a part fonamental dels valors de respecte, 
tolerància i civisme propis del liberalisme, la democràcia liberal i del 
consegüent laicisme, els quals sigui prou o si un cas que sigui a més i 
millor, animen i informen tanmateix la Constitució política de la nació 
espanyola, ara vigent. 
                                                
94 CASTELLS (1977) pp. 18-19 
95 CASTELLS (1977) P- 27 
96 Congregació de la Causa dels Sants. Causa de Martiri (Positiones super Martyrio 
oppure) núm. 2506. 
97 SIMÓ I BACH (1984) pp. 128-129. 
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Perquè el nom d'Anselm Turmeda va ser restituït al nomenclàtor urbà en 
data de 31 d'octubre de 1973, encara sota el règim franquista, amb el 
carrer d'Anselm Turmeda situat en el poligon industrial del Sud-oest, 
conegut popularment com Zona Hermètica, raó per la qual la represió 
franquista queda reparada en el cas d'aquest nom. 
 
Mantenir el nom de carrer de JOSEP RENOM en el que originalment 
i anteriorment va ser carrer de Meléndez. 
 
No obstant que el nom de Meléndez va ser atorgat en acord plenari 
consistorial del 1 de setembre del 1855, en honor del poeta Juan 
Meléndez Valdés, deixeble de Jovellanos, precursor del romanticisme a 
Espanya i exilat a causa dels serveis que va prestar al règim bonapartista 
de Josep I, exili en el qual va morir al 1817 a Montpeller. 
 
No obstant, "patriotismes" a part, el caire liberal i modernitzador tant del 
personatge com del Consistori sabadellenc que el va incorporar al 
nomenclàtor, i no obstant igualment l'evident caire represiu franquista 
amb què en va ser foragitat en decisió municipal del 11 de desembre del 
1939. 
 
És de considerar com a convenient, MALGRAT AIXÒ, de mantenir el 
nom de carrer de JOSEP RENOM 
 
Perquè Josep Renom i Costa va ser l'arquitecte més actiu i positivament 
influent a Sabadell en el primer terç del segle XX; que com a arquitecte 
municipal va redactar junt amb Joaquim Manich el Plan de Reforma y 
Ensanche aprovat per l'Ajuntament al 1928, del qual venen els actuals 
Eix Macià, Plaça d'Espanya o l'obertura del Paseig de la Plaça Major, 
entre d'altres grans intervencions urbanístiques, tal com en tant que 
arquitecte municipal va projectar entre tot d'efificis notables el Mercat 
Central, el malaguanyat Parc de Bombers, la Maternitat, les reformes i 
ampliacions de la Casa de Caritat o les de la Clínica La Salut 
(Eucaliptus), i com a professional lliure els igualment malaguanyats 
Templet dels antics Jardinets, la nau de foneria de La Electricidad S.A., a 
més de nombroses i diverses obres tant a Sabadell com en d'altres 
poblacions catalanes98. 
 

                                                
98 Respecte a aquest personatge resulta fonamental el llibre-catàleg: CASAMARTINA I 
PARASSOLS, Josep. "Josep Renom, Arquitecte". Fundació Bosch i Cardellach. 
Sabadell, 2000. 
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Perquè Josep Renom va viure a la casa que, bo i situada a la Via 
Massagué, és a escassament uns metres de la cantonada amb el carrer 
que el commemora. 
 
Però. TAMBÉ PER AIXÒ, seria convenient de restituir el nom de 
Meléndez al  nomenclàtor, en algun altre vial que resulti oportú a l'efecte  
 
Mantenir el nom d'avinguda ONZE DE SETEMBRE a la que 
històricament va ser Avinguda 11 de Novembre, i entremig avenida 
Ejército Español durant el franquisme. 
 
No obstant que el nom d'Avinguda 11 de novembre va ser suprimit en 
evident acte de represió franquista perpetrada per decisió municipal en 
data de 25 de febrer de 1939, que d'aquí ve tot aquest embolic per molt 
que altres després encara l'hagin embolicat més: Al cas, el Consistori que 
sota el mandat d'Antoni Farrés com alcalde li va posar el nom de 11 de 
Setembre abans que restablir el de 11 de Novembre. 
 
I no obstant que el nom d'avinguda 11 de Novembre, d'evident sentit 
liberal i republicà, va ser atorgat en acord consitorial pres entre el 1918 i 
1919, el qual per iniciativa ciutadana va venir a commemorar i celebrar 
talment la victòria de les Potències Aliades en la I Guerra Mundial, igual 
com que en aquell mateix acord consistorial també es va decidir donar el 
nom de Carrer de Bèlgica, en homenatge al poble belga que tant va patir 
aquella guerra, al carrer que fins llavors era carrer de Jardí, nom que 
tanmateix es va tornar a restablir sota mandat d'Antoni Farrés amb el 
pretés argument ideològic i al cas flagrantment reaccionari, també per 
antiliberal, dels "noms tradicionals" o "populars" que llavors va ser aduït 
igualment amb l'efecte constatable d'anar en contra del nomenclàtor 
liberal i republicà perpetuant-ne la represió franquista fins l'extrem 
d'ignorar-la i fer-la oblidar99 , i així es va fer servir, això dels noms 
"tradicionals", en l'acudit de donar el nom ridícul d'Espirall al carrer de 
Mendizábal, tal com en el del carrer de Bèlgica el de tornar-li a posar 
"carrer del Jardí", o en el de mantenir el nom franquista de Mare de Déu 
de les Neus en el carrer que va ser i ha de tornar a ser de Viladot, i dit 
sigui per indicar tan sols uns pocs exemples al respecte. 
 
És de considerar com a convenient, MALGRAT AIXÒ, de mantenir 
l'actual nom d'Avinguda ONZE DE SETEMBRE 
 
Perquè la data del 11 de Setembre no deixa de ser la que amb títol de 
festa oficial i així legalment instituïda ara per ara se celebra com a Diada 
Nacional de Catalunya, per bé que des de posicions plenament i 
                                                
99 Veure nota 11. 
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innegablement liberals i democràtiques hi hagi ciutadans, solvents i 
brillants historiadors i partits polítics de Catalunya que de manera 
fonamentada la considerin com deguda a motivació simplement 
ideològica, no gaire sostenible en tant que prou discutible des del 
coneixement històric, i per tot plegat talment tendenciosa. 
 
Però, AMB TOT I AMB AIXÒ, és terriblement lamentable que una decisió 
municipal, per molt que fos signada per Antoni Farrés, solapés i de fet 
hagi acabat ocultant la represió franquista tot oposant l'efemèride del 11 
de novembre a la del 11 de setembre. Un autèntic disbarat, i dels 
grossos. Això no treu que sigui degudament convenient de restiuir en el 
nomenclàtor urbà, o de manera monumental en algun espai públic de la 
ciutat, la commemoració de la victòria aliada en la I Guerra Mundial, i 
amb ella el record dels que hi van contribuir fins l'extrem de sacrificar la 
vida, i el dels sabadellencs que se'n van sentir solidaris i van actuar 
conseqüentment, donant suport a ˝la causa del dret, la raó i la llibertat˝, 
prou forta al final d'aquella I Guerra Mundial com per tornar a vèncer en 
la següent, raó per la qual demòcrates d'arreu del món ens en sentim 
molt més que feliços; sobretot, agraïts. Figuri o no al nomenclàtor de 
Sabadell, arreu del món hi ha milions de ciutadans lliures en nacions 
lliures que no ho obliden, i així ho commemoren cada 11 de novembre. 
  
Perquè aquesta proposta, per evident des d'una d'una mínima sensibilitat 
liberal, coneixement històric i sentit democràtic, no hauria de precisar cap 
més insistència. 
 
I respecte a noms posats entre 1945 i 1975, mitjançant eventuals 
actes de represió sobre el nomenclàtor o d'exaltació de la dictadura 
franquista 
 
Mantenir el nom de carrer d'AVELLANEDA en el que originàriament 
i anteriorment va ser Carrer de Padilla. 
 
No obstant que el nom de carrer de Padilla va ser acordat pel Consistori 
en sessió plenària de 1 de setembre del 1855100, en honor a Juan de 
Padilla, l'heròic capità general de les milícies sublevades en la Guerra de 
les Comunitats de Castella i molt vindicat en la Revolució liberal 
espanyola, més en concret durant el Trienni Exaltat101.  

                                                
100 Veure nota 8 
101 A DE LA ROSA, Enrique. "Los Comuneros, de la realidad al mito" . Sílex 
ediciones. Madrid, 2008. pp- 213-215: "La entronización de Padilla, Bravo y 
Maldonado como mártires excelsos de la libertat y la patria españolas aparece ahora 
(Trienni Exaltat) en obras teatrales de corte romántico que dan forma a una suerte de 
teatro político que, en cierto modo, entronca, entronca con el de la Guerra de la 
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No obstant que aquest nom de carrer de Padilla va ser suprimit al 1960 
per dedicar aquest carrer a Antoni de Pàdua Avellaneda i Manaut, 
traspassat al 1952, i canviat així de nom mitjançant acord del Consistori 
presidit pel llavors encara alcalde Josep Maria Marcet i Coll, a qui el 
governador civil i les altes instàncies del règim van destituir molt poc 
després. 
 
No obstant que, en els noms de carrers objecte de represió, és 
d'observar un "crescendo" més virulent en els afectats després del 1939, 
com ho evidencia el cas al 1942 del referit carrer de Viladot (encara Mare 
de Déu de les Neus), que al cas va venir a ser com un apretar encara 
més, com si els primers represors no ho haguessin estat prou, i això que 
la represió sobre el nomenclàtor a Sabadell va ser, com s'ha exposat, 
extremadament agressiva i extensa. 
 
No obstant que Antoni de Pàdua Avellaneda fos, i cosa a la qual no hi ha 
res a objectar i més atés el que aquí s'ha exposat com a CRITERIS, un 
militant del catalanisme catòlic integrista, corrent en el qual va coincidir 
amb el magnífic i il·lustre escriptor Francesc Trabal, demòcrata per altres 
motius però no per aquest, i que dins d'aquest corrent ideològic, així 
mateix, Antoni de Pàdua Avellaneda va ser en la postguerra un actiu 
militant de FET y de las JONS, com a tal articulista assidu del Boletín de 
Información Local de FET y de las JONS, i com a integrista catòlic va 
arribar, en el franquisme, a l'extrem de propugnar fins i tot la prohibició 
dels balls en la festa major.  
 

                                                                                                                                          
Independencia. Así tenemos, por ejemplo, las obras teatrales La sombra de Padilla, 
pieza en un acto, Juan de Padilla o los Comuneros, tragedia en cinco actos, y el 
sepulcro de Padilla (és probable que aquesta peça es representés a Sabadell, al Teatro de 
la Villa antecesor del Principal, entre les dècades dels 1850 i 1860, en ocasió de les 
manifestacions de la Milícia Nacional pel dia de Sant Baldomer, en honor a Espartero), 
y El sepulcro de Padilla entre otras. Pero fue la rama política del liberalismo exaltado la 
que más contribuyó a consolidar el mito de los comuneros como atribulados e idealistas 
luchadores por la libertad, ejemplo a seguir por quienes tan comprometidos estaban en 
combatir a los partidarios del Antiguo Régimen (...) La versión canónica-liberal de esta 
gesta histórica la expuso en la Cortes, en junio de 1821 y destacado prurito de 
objetividad, el diputado catalán Antonio Puigblanch, en un extenso documento 
elaborado como justificación de los homenajes tributados». Tampoc no estarà de més 
recordar la fonamental contribució del mataroní Puigblanch a la supressió de la 
Inquisició, en els debats de les Constituents de Cadis en les quals no sols per això tant 
va sobresortir, ni en la seva vida en tot exemplar. No està de més recordar-lo, a 
Puigblanch, quan segueix tan injustament oblidat. 
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I no obstant que Antoni de Pàdua Avellaneda 102  fos generalment 
considerat com molt bona persona, qüestió de la qual no en consta 
objecció, però que evidentment tampoc no és rellevant al cas, perquè 
aquí es tracta d'actes i no d'idees o simples actituds personals de 
cadascú, com d'acord amb que aquí s'ha exposat com a CRITERIS bé 
cal fer valer en coherència amb el més fonamental en el dret liberal i el 
consegüent estat democràtic de dret ara vigent a Espanya, 
constitucionalment establert. 
 
És de considerar com a convenient, MALGRAT AIXÒ, de mantenir 
l'actual nom d'Avellaneda. 
 
Perquè no obstant que aquest carrer va ser dedicat a Antoni de Pàdua 
Avellaneda mitjançant un acte represiu sobre l'històric nomenclàtor liberal 
i democràtic de Sabadell, no ha estat viscut ni considerat com a 
"exaltació del franquisme" del qual aquest sabadellenc en va ser, 
tanmateix, un element participant. 
 
Perquè tot i les adscripcions i pràctiques ideològiques que mantingués, 
bé fossin més menys per convicció personal o per situacions 
circumstancials, Antoni de Pàdua Avellaneda va ser generalment apreciat 
pel caràcter bonhomiós, cívic i servicial que el distingia i va evidenciar 
amb absoluta i inobjectada honradesa i gran dedicació durant els trenta 
anys que va exercir com a funcionari municipal, amb plaça guanyada per 
concurs oposició al 1922, i complerta sota règims tan diferents entre sí 
com el de la dictadura de Primo de Rivera, la II República Espanyola, els 
governs revolucionaris posteriors a l'esclat de la guerra civil o el 
franquisme. 
 
Perquè, com a servidor públic en tant que funcionari municipal, Antoni de 
Pàdua Avellaneda va contribuir de manera destacada a la creació del 
Consultori Municipal de Maternologia i Puericultura, entre el 1925 i el 
1936; també a la creació durant la Guerra Civil de l'Escola Municipal de 
Comerç Valentí Almirall, de la qual en va ser a més professor d'història, i 
en acabar la guerra civil, a la secció municipal d'Acció Social, de la qual 
en va ser cap administratiu, coincidint amb els moments de major 
depauperació dels medis obrers i treballadors de la ciutat. 
 
Perquè, fora del seu treball, Antoni de Pàdua Avellaneda també va ser 
actiu en diverses institucions i entitats ciutadanes: a més de l'Acadèmia 
Catòlica, la Fundació Bosch i Cardellach, l'Aeroclub Sabadell i el Ràdio 
Club Sabadell. 
 
                                                
102 SIMÓ I BACH (1988), pp 37-39. 
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Perquè, i dit sigui a títol si es vol anecdòtic, entre els encàrrecs que va 
resoldre com a funcionari municipal figura el d'haver dissenyat i fet 
confeccionar la bandera de Sabadell, oficial des de llavors. 
 
Però. TAMBÉ PER AIXÒ, cal restituir el nom de Padilla al nomenclàtor, 
en algun altre vial que resulti oportú a l'efecte, en reparació a la represió 
de la qual va ser objecte.  
 
I respecte al cas de les places que, entre 1974 i 1975, l'Ajuntament 
franquista va dedicar respectivament als antics alcaldes Josep 
Maria MARCET COLL i Antoni LLONCH GAMBÚS, els quals van 
exercir aital càrrec durant la dictadura de Francisco Franco, és de 
considerar: 
 
Què a diferència de tots els altres casos referits en aquest escrit, en 
l'atorgació dels noms d'alcalde Marcet i d'alcalde Llonch no es va produir 
cap acte previ de represió sobre noms anteriors, mal que sigui perquè es 
tractés de places de llavors nova creació. Per tant, no hi ha represió a 
reparar, en els termes establerts per la Llei 52/2007. 
 
Que Josep Maria Marcet i Coll i Antoni Llonch Gambús, en els seus 
respectius mandats i en la mesura del poder que detentaven i exercien, 
més aviat van obstruir o si més no atenuar les pràctiques de represió 
política pròpies de la dictadura franquista, extrem aquest que en el cas 
de Josep Maria Marcet i Coll ha estat extensament i brillantment 
documentat per l'historiador sabadellenc Josep Maria Benaul i 
Berenguer103. 
 
Que d'acord amb l'article 15 de la Llei Llei 52/2007, i havent-ne descartat 
així com a improcedent al cas el que aquesta llei indica respecte a la 
reparació d'actes de represió, queda per aclarir fins a quin extrem els 
noms d'aquestes dues places bé signifiquen «mencions commemoratives 
d'exaltació personal o col·lectiva, de l’aixecament militar, de la Guerra 
Civil» o bé, de manera prevalent, venen a reconèixer Josep Maria Marcet 
Coll i Antoni Llonch Gambús com a «hijos distinguidos» o «patricios 
bienhechores» de la ciutat, per dir-ho en els termes amb els quals aquest 
criteri general per al nomenclàtor de Sabadell va ser expressat en l'acord 
Consistorial de 18 d'agost de 1864104 
 
Que per aclarir aquest extrem, a efectes de la decisió que el Consistori 
haurà de prendre al respecte, i tota vegada que l'existència d'una 
                                                
103 BENAUL BERENGUER, Josep Maria. "Més Marcet: l'alcalde i la represió de 
postguerra", publicat a www.isabadell.cat el 10 d'agost de 1017 
104 Veure notes 2 i 3. 
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Comissió de Nomenclàtor implica l'oportunitat d'un asessorament extern 
o delegat per part del Consistori, i atés que caldria arribar a una decisió el 
màxim de fonamentada i assumible pel conjunt de la ciutat, i atés així 
mateix que el Consistori podria aconseguir coneixements més 
competents al cas que els assequibles per una Comissió de 
Nomenclàtor, es PROPOSA la següent solució: 
 
Que l'Ajuntament crei i nomeni una comissió externa i específica a 
la qual encomanarà de documentar i argumentar, en forma de 
dictàmen, informe o simple document o estudi, al respecte de la 
qüestió abans plantejada, que aquí repetim per si calgués: A saber 
«fins a quin extrem els noms d'aquestes dues places bé signifiquen 
«mencions commemoratives d'exaltació personal o col·lectiva, de 
l’aixecament militar, de la Guerra Civil» (Llei 52/2007), o bé, de 
manera prevalent, venen a reconèixer Josep Maria MARCET COLL i 
Antoni LLONCH GAMBÚS com a «hijos distinguidos» o «patricios 
bienhechores» de la ciutat, per dir-ho en els termes amb els quals 
aquest criteri general per al nomenclàtor va ser expressat en l'acord 
Consistorial de 18 d'agost de 1864» 
 
Que aquesta comissió estaria formada per sis especialistes, tres juristes i 
tres historiadors, dels quals quatre sabadellencs, dos juristes i dos 
historiadors, nomenats directament per l'Ajuntament, i els altres dos no 
sabadellencs, un jurista i un historiador respectivament, nomenats pel 
Memorial Democràtic de la Generalitat. 
 
Que, per al seu oportú nomenament a l'efecte, si l'Ajuntament i els 
especialistes afectats ho consideren pertinent, es proposa com a 
historiadors el Dr. Martí Marín i Corbera, professor d'Història 
Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona especialitzat en 
el franquisme i, molt en particular, l'administració municipal a Catalunya 
sota aquell règim, i el Dr. Josep Maria Benaul Berenguer, professor 
emèrit d'Història Econòmica a la Universitat de Barcelona i, entre d'altres 
obres, director-editor de les monumentals monografies històriques 
publicades per la Caixa de Sabadell, en ocasió del seu 150 aniversari, i el 
Gremi de Fabricants de Sabadell, en el seu cinquè centenari; i com a 
juristes, el Dr. Joan Marcet Morera, antic vicepresident del Congrés dels 
Diputats, i el Sr. Benet Armengol Obradors, de llarga i important 
trajectòria en l'assesorament i gestió de polítiques econòmiques, 
d'organismes patronals i de gestió d'empreses i societats. 
 
Que el Memorial Democràtic podria ampliar aquesta comissió aportant-hi, 
segons el seu respectiu criteri, major contrast de parers i sensibilitats, en 
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el benentés que les dels proposats com a sabadellencs són tanmateix 
àmplies, diverses i sobretot solvents. 
 
Que el document o informe a encomanar-los-hi s'hauria de realitzar 
sense més dilació que la del temps necessari als estudis i debats que 
aquesta comissió haurà de resoldre, cosa que aquesta decidirà d'acord 
amb el seu bon criteri i disposició en el moment d'assumir el 
corresponent encàrrec, si fos el cas.  
 
Que encara que no pugui resultar vinculant, tota vegada que la decisió al 
respecte correspon al Consistori, en Ple Municipal, el document a obtenir 
d'aquesta comissió específica que es proposa pot resultar molt 
enriquidor, també per al coneixement de la història local i general, a més 
d'afavorir la solvència de les decisions polítiques a prendre al cas. 
 
I així mateix cal INSTAR el CONSISTORI la reincorporació al 
nomenclàtor dels noms de Josep SOLER I GÓMEZ, Vicente 
BLASCO IBÁÑEZ i Benito PÉREZ GALDÓS. 
 
Perquè a causa de la represió franquista, i a més o així mateix de les 
reformes en el nomenclàtor efectuades sota l'actual règim, aquestes tres 
personalitats d'evident significació liberal, democràtica i sobretot culta, 
han quedat sense els carrers que la ciutat i amb ella els seus 
representats al Consistori els hi van dedicar en el seu moment; van 
quedar exclosos del nomenclàtor sigui perquè se'ls hi va suprimer el nom 
en la represió franquista, o després fins i tot va desaparèxier el carrer 
arran de transformacions urbanístiques, cas del de Josep Soler i Gómez, 
o sigui perquè en l'actual règim i amb criteris tanmateix discubtibles, si 
més no per menys liberals i modernitzants, es va optar per la restitució de 
noms anteriors però que havien sigut vigents i oficials en el primer terç 
del segle XX105 , cas dels carrers dedicats a Blasco Ibáñez i Pérez 
Galdós. 
 
Respecte a l'antic carrer de JOSEP SOLER I GÓMEZ: 
 
Perquè al violinista sabadellenc Josep Soler i Gómez, mort el 1935 a 
Londres, se li va dedicar en data del 6 de gener del 1937 el carrer 
anomenat fins llavors Baix de l'Esglèsia, nom que va ser restituït sota 
govern franquista al 1939 i va seguir vigent fins que va desaparèixer 
arran l'enderroc dels antics Pedregars per tal d'obrir l'actual Passeig de la 
Plaça Major106. 
 
                                                
105 Veure nota 11 i allò exposat com a CRITERIS 
106 CASTELLS (1977) p. 22 
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Perquè les poques dades que se n'han pogut documentar, atés que 
sembla no comptar amb bibliografia publicada, confirmen la importància i 
relleu internacional d'aquest virtuós instrumentista sabadellenc: En el 
primer quart del segle XX va enregistrar discos per a la prestigiosa 
companyia Favorite amb estudis a Hannover i Viena, en els origens de la 
posterior EMI, i amb peces com la "Humoresque num. 7" de Dvorack o 
"El somni" de Schumann ("played with the Marvellous Spanish violinist 
Señor José Soler Gomez", que s'hi llegeix); a Londres, on residia a la 
mansió "La Bohême" al 219 de Camden Road, es presentava com a 
"Court violinist to the their Majesties the King and Queen of Spain" i 
exhibia crítiques molt elogioses publicades al The Daily Thelegraph de 
Londres i al South Wales Argus de Newport, diaris que se segueixen 
publicant actualment, i a Sabadell va oferir almenys dos concerts a títol 
d'homenatge ciutadà, el 13 de maig del 1909 al Teatre Euterpe i el 15 de 
maig del mateix any al Teatre dels Campos, el primer amb l'Orquestra 
Fatxendas augmentada a 35 professors, dirigida per Cassià 
Casademont, i el següent amb honors de "Gran concert de despedida", 
acompanyat a piano pel gran músic i gran sabadellenc Eusebi Bosch 
Humet, "son antich mestre", i per l'Orfeó de Sabadell dirigit en l'ocasió pel 
seu director titular, Josep Planas, i així mateix per Cebrià Cabané107 
 
I perquè, PER TANT, la RESTITUCIÓ AL NOMENCLÀTOR,  del nom de 
Josep SOLER I GÓMEZ resulta moralment i legalment obligada, a més 
de cívicament desitjable, i que, també PER TANT, cal dur-la a efecte 
EXECUTANT-LA amb la major immediatesa i en el lloc que sigui i es 
consideri més adient i oportú. 
 
Respecte a l'antic carrer de PÉREZ GALDÓS. 
 
Perquè arran la mort de Benito Pérez Galdós, al 1920, el Consistori va 
decidir d'atorgar-li el carrer fins llavors de l'Estrella108, nom aquest que 
l'Ajuntament va restablir al 1985 després de més de cinquanta anys de 
presència al nomenclàtor del de Pérez Galdós. 
 
Perquè sí aquí no se'n demana la restitució al mateix carrer és perquè, 
tot i que el nom de Pérez Galdós forma part evident del nomenclàtor 

                                                
107 Dades referides per Josep Ache, amb les evidències  documentals convenients, a la 
conferència "El sector Salut-Creueta i el Teatre a Sabadell entre 1833 i 1939", 
pronunciada el 24/V/2017, organitzada "extraoficialment" i al cas com clandestinament 
per l'Ajuntament de Sabadell, sota encàrrec no retribuït ni divulgat efectuat pel 
funcionari municipal Pere Vidal i Palet, a qui cal donar-li les gràcies per haver animat, 
si més no, l'aportació d'aquestes i altres dades pràcticament inèdites sobre la història 
cultural de la ciutat. 
108 CASTELLS (1977) p. 17. 



Ω 

 59 

històric liberal i democràtic de Sabadell, tanmateix el nom més antic de 
carrer de l'Estrella va perdurar fins entrat el segle XX109 i no es tracta d'un 
nom imposat sota govern municipal franquista ni tampoc més o menys 
inventat o heretat del franquisme sota l'actual règim com a "popular" o 
"tradicional" amb escassos o fins tot nuls antecedents històrics 
susceptibles d'intentar si més no justificar-ho, cas dels noms del carrer dit 
de l'Espirall (Mendizábal) l'ínclit de la Mare de Déu de les Neus (Viladot) 
o de la Plaça del Gas, per anar a alguns exemples al respecte que aquí 
en aquest escrit s'han detallat específicament i oportunament. 
 
Perquè, a més de significar els valors artístics i en concret literaris de 
Benito Pérez Galdós, l'acord de dedicar-li aquest carrer va venir a 
testimoniar i homenatjar obviament la intensa, assídua i brillant 
representació de les seves obres teatrals en els escenaris de Sabadell 
entre l'última dècada del segle XIX i les primeres del XX, representades 
sovint en honors d'estrena per grans actors, actrius i companyies entre 
les millors d'Espanya a l'època, tals les de Rafael Calvo, Carmen 
Cobeña, Jaime Rivelles, Amparo Guillén o Amparo Calderón de López, 
entre d'altres110. 
 
Perquè tot i que, excepcionalment i sorprenentment, el nom de carrer de 
Pérez Galdós no va ser afectat per la represió franquista, i sí en canvi 
suprimit en l'actual règim, al qual això no l'acredita gens ni de liberal ni 
tampoc de prou democràtic, les representacions de les obres d'aquest 
autor a Sabadell van provocar irades reaccions per part dels elements 
més extremadament conservadors i reaccionaris, sovint catalanistes111, 
els quals en concret van titllar d'«impia» l'obra '"Electra", d'aquest autor o 
sigui Galdós, i van fer-ne prohibir la representació anunciada el 13 de 
març del 1901 al Teatre dels Campos de Sabadell. A Barcelona, l'estrena 
efectuada el 5 de juny del mateix any, o sigui programada després que a 
Sabadell en una situació no gens extraordinària a l'època, va culminar 
amb el cant, per part del públic, de La Marsellesa i la Marxa de Riego112. 
 
I perquè, PER TANT, la RESTITUCIÓ AL NOMENCLÀTOR,  del nom de 
Benito PÉREZ GALDOS resulta moralment i legalment obligada, a més 
de cívicament desitjable, i que, també PER TANT, cal dur-la a efecte 
EXECUTANT-LA amb la major immediatesa i en el lloc que sigui i es 
consideri més adient i oportú. 
 
                                                
109 Veure nota 19. 
110 ACHE (1999) p. 407 i 428. ACHE (2007) pp 90-91 i 96-100. 
111 veure nota 66 
112 CASTELLS, Andreu. "Sabadell, informe de l'oposició". Vol. II. Edicions Riutort. 
Sabadell, 1977. pp.12.3-12.4. 
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Respecte a l'antic carrer de BLASCO IBÁÑEZ. 
 
Perquè`el nom de carrer de Blasco Ibáñez va ser atorgat pel Consistori, 
en sessió plenària en data de 24 d'abril de 1931113, al carrer llavors 
anomenat de Maria Cristina, abans de la Unió, i des del 1985 novament 
de la Unió. 
 
Perquè, més que seguir una posició partidista, atribuïda per Andreu 
Castells amb els seus recurrents prejudicis contra els elements 
republicans114 ,el Consistori va venir a reconèixer en Blasco Ibáñez la 
figura del novel·llista i periodista espanyol de major difussió i projecció 
internacional en el primer terç del segle XX, i igualment l'intens 
compromís en les causes de la llibertat, la democràcia i la República que 
va mantenir durant tota la seva carrera, literaria i periodística  a més de 
política, i molt en especial va intensificar en l'exili que va patir sota la 
dictadura de Primo de Rivera, a la qual es va oposaractivamet des del 
primer moment.  
 
Perquè, entre d'altres intervencions polítiques a Sabadell, Vicente Blasco 
Ibáñez va ser candidat a diputat pel districte de Sabadell en les eleccions 
del1894, en concret per la coalició republicana que va encapçalar el 
Círcol Republicà Democràtic Federal. Precisament, i arran aquesta 
actuació, Andreu Castells destaca la capacitat de Blasco Ibáñez per 
«reconciliar els republicans dividits» i aglutinar així els elements 
democràtics sabadellencs, cosa que en efecte va aconseguit tot i que no 
fos suficient per guanyar aquelles eleccions115 
 
Perquè evidentment, i com el d'altres artistes o humanistes de significació 
liberal i valor universal, el nom de Blasco Ibáñez va ser suprimit del 
nomenclàtor de Sabadell en data de 24 de novembre del 1939116 Com bé 
recorda la Fundación Blasco Ibáñez: «Su memoria fue borrada, sus libros 
prohibidos, su familia perseguida y sus bienes incautados. Las obras 
realizadas hasta ese momento en el mausoleo fueron destruidas y el 
                                                
113 CASTELLS (1977) p. 21. 
114 Veure nota 3. En aquest cas, a CASTELLS (1977) p. 21 afirma, sense més prova ni 
argumentació, que aquell primer Consistori de la II República «va donar plaer als 
federals amb Layret, als radicals amb Blasco Ibáñez...» Lluny d'aquesta insinuada 
posició partidista, l'admiració per Francesc Layret no era ni de bron tros exclusiva dels 
republicans federalistes, ni la de Blasco Ibàñez dels radicals, tant més com Blasco 
Ibáñez es va distingir per mantenir posicions polítiques personals i, per anar a l'últim 
exemple, el retorn de les seves despulles a Espanya i la inhumació a València va tenir 
dimensions multitudinàries i categoria de funeral d'estat, encapaçat per don Niceto 
Alcalá Zamora, president de la República Espanyola. 
115 CASTELLS (1975) Vol. II pp 11.26-11.27. 
116 CASTELLS (1977) p 27. 
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solar donde se asentaba, en un lugar privilegiado del Cementerio 
municipal, fue utilizado años más tarde para construir el crematorio. A 
pesar de todo ello, sus restos se conservaron, y reposan en la actualidad 
en un nicho ordinario, casi anónimo, en el cementerio civil de Valencia» 
 
I perquè, PER TANT, la RESTITUCIÓ AL NOMENCLÀTOR del nom de 
Vicente BLASCO IBÁÑEZ resulta moralment i legalment obligada, a més 
de cívicament desitjable, i que, també PER TANT, cal dur-la a efecte 
EXECUTANT-LA amb la major immediatesa i en el lloc que sigui i es 
consideri més adient i oportú. 
 
I QUE TOT EL FINS AQUÍ REQUERIT A L'AJUNTAMENT DE 
SABADELL, EXPOSAT, ARGUMENTAT i FONAMENTAT EN AQUEST 
ESCRIT, HO ÉS EN VIRTUT DE LA LLEI 52/2007 GENERAL I VIGENT 
A TOT ESPANYA, L'ARTICLE 54 DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE 
CATALUNYA, LA LLEI AUTONÒMICA 13/2007, LES QUALS 
TALMENT ES FAN VALER AMB VOLUNTAT DE COMPLIR-LES 
DEGUDAMENT, AIXÍ COM, PER AIXÒ MATEIX I EN PERFECTA 
COHERÈNCIA, VEURE-LES COMPLERTES SOTA L'HONOR NO 
MENYS DEGUT A LA LLEIALTAT VERS EL LLEGAT HISTÒRIC 
LIBERAL, PROGRESISTA I DEMOCRÀTIC AQUILATAT DES DE FA 
MÉS DE DOS SEGLES PELS CIUTADANS DE SABADELL, I AMB 
ELLS EN HONOR I LLEIAL RESPECTE A LES INSTITUCIONS 
POLÍTIQUES QUE, D'ACORD AMB EL PRINCIPI CONSTITUCIONAL 
DE SOBIRANIA NACIONAL, AIXÍ HAN FORMAT I MANTENEN, I COM 
A TALS ELS REPRESENTEN. 
 
Que per això se n'espera la pertinent resposta i degut compliment 
per part del govern de l'Ajuntament de Sabadell 
 
 
 
A Sabadell,  a  15  de setembre del 2018.    
 
(Segueix una nota al marge)       
 
 
 
 
 
Nota al marge: 
 
Amb tot, i amb la intenció de no absusar, cal advertir una qüestió capdal i 
a la vegada implícita en l'anterior escrit: Dins de l'estricte compliment de 
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les Lleis de Memòria Històrica, res no seria més inoportú ni 
contraproduent que posar noms actuals sobre els afectats per antigues 
represions o abusos de poder, i menys encara practicar-hi judicis o millor 
dit prejudicis anacrònics. S'hagi aconseguit o no, aquí s'ha volgut eludir, 
acuradíssimament. També perquè, en la dificultat de mirar l'abans amb 
ulls d'ara, aquest escrit ha volgut mirar els noms d'abans amb una actitud 
comprensiva i, tot i els evidents rampells revoltats i fins i tot vehements 
davant dels efectes de represions reaccionàries, sigui per mor del sentit 
il·lustrat, liberal i democràtic al qual s'aspira, s'ha intentat aconseguir una 
actitud justa i tolerant, oberta a la legítima controvèrsia però tanmateix 
atenta enfront les prepotències i abúsos de les represions. 
 
L'escrit anterior vol tenir una clara voluntad d'endreçar i reparar, sense 
crear majors embolics, per arribar a consolidar un nomenclàtor històric 
que, salvant les maltempsades de la història entre les quals els 
totalitarismes i les pulsions antidemocràtiques, al cas en moments 
excepcionals a superar, posi en evidència i valor el liberal sentit il·lustrat 
de modernitat, tolerància, no gens sectari, al qual es deu el millor del 
nomenclàtor urbà de Sabadell, de Zamenhof als noms de Nansen o 
Darwin, o els de Galdós i Blasco Ibáñez, tanmateix foragitats encara, i 
també el d'Odón de Buen o, en una contrafigura local i antiliberal, els 
catalanistes i amb trànsits franquistes i participació en actes d'intensa 
represió cultural, Montllor i Pujal o Antoni de Pàdua Avellaneda (com 
també en l'escrit anterior s'ha anat a parar a alguns d'aquells actes), així 
com de capdavanters de la llibertat i la democràcia, i aquí Viladot, 
Torrijos o Pi y Arsuaga, i sobretot les figures progressistes del saber i 
de les arts, que en el nomenclàtor urbà de Sabadell van ser vindicats, 
també reprimits, fins i tot encara suprimits, i en aquest sentit s'haurien 
d'ampliar. 
 
En aquests mesos, i en aquestes enmig de l'actual debat ciutadà sobre el 
nomenclàtor, ha hagut veus que han demanat d'incorporar-hi molt en 
concret els noms de Muriel Casals i Couturier i Xavier Vinader 
Sánchez. En tots dos concurreixen els atributs de sabadellencs 
remarcables que, a més a més, van treballar en favor de la ciutat amb les 
seves obres i actes, inclosa la militància cívica o política, més enllà que 
les idees personals, i que això s'adiu i escau a allò dels "hijos 
distinguidos" i els "patricios bienhechores de la (llavors) villa" que van fer 
constar en el llibre d'actes dels plens municipals els regidors de fa més 
d'un segle i mig. 
 
En el cas de Muriel Casals i Couturier són molt de considerar, des de 
Sabadell, els seus treballs com a economista i historiadora. Entre d'altres, 
"L'economia de Sabadell. Estructura, diagnòstic i perspectives" 
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(Ajuntament de Sabadell, 1983), escrit conjuntament amb el també 
economista Josep Maria Vidal Villa; la seva contribució a la monumental 
monografia "El Gremi de Fabricants de Sabadell, 1559-2009. 
Organització empresarial i ciutat industrial", dirigida per Josep Maria 
Benaul i publicada al 2009; el treball "Crisi i reconversió tèxtil", en el 
volum "Indústria i Ciutat: Sabadell, 1800-1980" que va promoure la 
Fundació Bosch i Cardellach i editar les Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, al 1994. També la tesi doctoral de Muriel Casals i Couturier 
que segueix inèdita, "La indústria textil llanera i la guerra del 1914-18", la 
qual va ser dirigida pel brillant economista Dr. Santiago Roldán.  
 
Sense retorçar fils, cosa que els reforça, als fils, tampoc no es tracta de 
retreure que Santiago Roldán es casés amb la sabadellenca Maria 
Antònia Monés, economista així mateix i filla d'Antoni Monés Giner, 
sabadellenc realment il·lustre, i que el fill respectiu Toni Roldán Monés, 
sigui ara un diputat rellevant al Congrés en el grup de Ciutadans-Partit de 
la Ciutadania. El nomenclàtor hauria de superar partidismes, com bé els 
superen els coneixements científics o estètics. 
 
La vida, i més vista en perspectiva, atenua i devalua les tensions dels 
moments crítics. Més enllà d'allò immediat, la perspectiva permet 
observar i situar més fets, i dades, encara que siguin llunyanes. Potser 
aquesta perspectiva, històrica pròpiament, pot contribuir a què la història 
sigui un lloc o espai de trobada pels qui en el present potser apareixen 
com a contraoposats. Dit sigui en el benentés que la història no és una 
moral ni una ètica. Si un cas, una ciència. 
 
No tan sols per això, evidentment, caldria animar el govern de 
l'Ajuntament de Sabadell a què promogui l'edició d'aquell treball de la 
Dra. Muriel Casals, amb el qual es va doctorar. No hauria de caldre 
exposar-ne més justificació. Els motius han de resultar obvis, i més ara 
que s'escau el centenari de la fi de la I Guerra Mundial.  
 
Sota la imatge d'aquest treball, i a títol de simple suggeriment, pot 
resultar particularment suggestiva l'oportunitat de dedicar a Muriel Casals 
la plaça que ara s'urbanitza al solar situat on hi havia hagut el Vapor 
Cusidó, en el barri de la Creu Alta. 
 
 
Respecte a Xavier Vinader Sánchez tampoc no hauria de caldre 
explicitar aquí els motius que fonamenten la proposta. En tot cas, 
s'hauran de fer constar en el seu honor quan arribi el moment 
d'incorporar-lo així al nomenclàtor. 
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Dit sigui com a simple suggeriment, potser seria oportú de trobrar un 
espai adient i rellevant proper als escenaris més significats de la Vaga 
General del 1976, que Xavier Vinader va cobrir magistralment com a 
corresponsal del diari Tele/eXpress i va narrar en el llibre "Quan els 
obrers van ser els amos". Un espai que commemori i posi en valor la 
seva dimensió de reporter excepcional: El Xavier Vinader que va tractar 
fets punyents en la realitat política espanyola, a l'extrem de ser durament 
represaliat, i alhora va relatar fets no menys rellevants o impactants que 
s'esdevenien a altres llocs del món. 
 
I, si es vol en la inspiració d'aquell sentit liberal i cosmopolita, de forta 
sensibilitat artística, o cultural i científica, que en temps va distingir el 
nomenclàtor de Sabadell, i que l'escrit anterior ha intentat fer present, 
potser també seria de proposar que la plaça a urbanitzar entre la Via 
Massagué i el Raval de Dins exhibeixi el nom de Carlos Gardel, pel valor 
universal que va tenir entre les grans figures de la cultura i la música 
populars al segle XX i, també, perquè en aquest indret de Sabadell s'han 
situat els orígens dels seus ancestres, en concret la família sabadellenca 
dels Escaiola. Al respecte, destaca el magnífic documental "El padre de 
Gardel" del cineasta uruguaià Ricardo Casas, que a l'efecte incorpora 
imatges de Sabadell i molt en concret del veí forn de terrissa dels 
Escaiola; igualment de llibres com "Carlos Gardel, el silencio de 
Tacuarembó", de Maria Selva Ortiz, o "Los secretos del Coronel", de 
Susana Cabrera, així com la sèrie d'articles que, a partir d'una recerca 
directa a Tacuarembó (Uruguai) va publicar al Diari de Sabadell l'enyorat 
mestre Joan Oller Pons, l'últim saxofonista de la històrica Orquestra 
Fatxendas. A part d'enriquir justament la memòria històrica de la ciutat, 
aquest homenatge projectaria Sabadell com a ciutat gardeliana. A 
Toulouse, la més propera, es calcula que aquest motiu atrau milers de 
visitants, gràcies a una intensa promoció turística. 
 
I en la confiança que aquests enraonaments, exposats de manera més 
informal, potser seran de l'interés del govern de l'Ajuntament de Sabadell. 
 
Atentament 
 
Josep Ache 
 
 
 


