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El grafit franquista de la plaça Guernica de L’Hospitalet

Tema:
Grafit franquista amb la llegenda “FRANCO, FRANCO, FRANCO”

Emplaçament:
Plaça Guernica (entre els carrers Riera Blanca i Dr. Martí i Julià) en el terme
municipal de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Orientació del grafit:
La finca contenidora del grafit té façana al carrer Dr. Martí i Julià, número 53, la
paret mitgera descoberta orientada a la plaça Guernica.
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Entorn urbanístic:
A la plaça Guernica, davant del grafit, es troben equipaments com la Biblioteca
Josep Janés, el Casal de gent gran L’Hospitalet-Progrés i l’Escola de primària
Pep Ventura.

Plànol
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Exposició de motius:
L’any 2010 la Direcció General de la Memòria Democràtica (Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya),
a través del Memorial Democràtic, va presentar el Cens de simbologia
franquista de Catalunya. Informe i conclusions1.
“L’objectiu general de l’elaboració del cens de simbologia franquista era
localitzar, identificar i catalogar tots aquells símbols franquistes que encara
resten actualment a l’espai públic de Catalunya a través d’un acurat treball de
camp. Això ens permetria disposar d’un mapa català de símbols franquistes, és
a dir d’una eina a partir de la qual les administracions competents podrien
desplegar les mesures necessàries en relació amb la seva conservació,
eliminació o senyalització.”

Els objectius generals es desenvolupaven i concretaven en objectius específics
com ara:
-

Abast territorial
Naturalesa de l’espai
Naturalesa dels elements d’estudi

Pel que fa a l’Hospitalet de Llobregat es va presentar un cens de 426 plaques
d’habitatge i zero registres de “no plaques d’habitatge”, és a dir, de qualsevol
altre tipologia de símbol (monument, creu, làpida, grafit, forja, paviment, vitrall
etc.).

1

Cens de simbologia franquista. Informe i conclusions / Direcció M. J. Bono i Jordi Guixé; coor. Pilar
Mateo. 2010
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Can Riera-Espai de memòria de l’Hospitalet
L’any 2011 es va inaugurar Can Riera-Espai de memòria de l’Hospitalet com a
centre de recursos educatius i de transmissió del coneixement del període
comprés entre l’any 1931 i 1983, integrat a la Xarxa d’Espais de Memòria de
Catalunya.
Dintre de l’oferta de serveis es realitzen periòdicament les anomenades “Rutes
antifranquistes” per diversos barris de la ciutat. Les rutes són itineraris a peu
guiats per la ciutat destinats a ampliar el coneixement sobre el passat i el
present de l’Hospitalet, tot oferint un recurs lúdic i d’aprenentatge per descobrir
el patrimoni de la ciutat, en aquest cas, els principals fets de la lluita
antifranquista en els escenaris urbans on van succeir. La Ruta L’Hospitalet
Antifraquista de Collblanc-La Torrassa és un d’aquests itineraris.
L’interès social que susciten els temes de memòria històrica i del passat recent
convida a la participació i aportació de noves informacions, documents,
testimonis, etc., canalitzades per la Secció de Patrimoni Cultural (Arxiu i
Museu) de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
En aquest context un ciutadà ens va fer cridar l’atenció sobre un grafit en una
paret mitgera, al vell mig de la plaça Guernica.
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Rètols i grafits en el cens de simbologia franquista de Catalunya
El document de Recomanacions per a l’actuació sobre la simbologia
franquista catalogada al cens2 fa una descripció de la tipologia de símbols
censats. Pel que fa als grafits i rètols pintats els descriu de la manera següent:
“Són tots aquells textos o iconografies que apareixen pintats directament sobre
la paret mitjançant plantilles i que es van realitzar amb l’únic objectiu d’exhibir
simbologia del règim i, per tant, tenien una única intenció propagandística.”3
Quan a la localització territorial dels grafits el cens els localitza lluny de grans
àrees urbanes:
“Tots els rètols pintats localitzats han aparegut al llarg d’una franja que va des
de les Terres de l’Ebre fins als Pirineus passant per gairebé totes les
comarques lleidatanes. Es tracta de pintades o grafits en negre que mostren
proclames al règim (Arriba España) o bé grafits, també en negre, realitzats amb
plantilla amb els rostres de José Antonio, Franco o el mateix Mussolini, així
com el jou i les fletxes. Es troben localitzats a les parets d’algunes cases amb
una distribució aleatòria.” 4
El cens fa una petita agrupació dels grafits, segons tipologia i els quantifica en
21 elements a tota Catalunya.
“Atès que es tracta de pintures, el seu estat de conservació és, en general,
força deficient. D’aquesta tipologia s’han registrat 21 elements, agrupats
segons mostrin iconografia, text o ambdós simultàniament.”5

No es pot descartar un nombre més elevat de grafits a Catalunya. En qualsevol
cas caldrà afegir el de l’Hospitalet al cens.

2

Recomanacions per a l’actuació sobre la simbologia franquista catalogada al cens / Memorial
Democràtic. Generalitat de Catalunya (2010)
3
Ibidem
4
Ibidem
5
Ibidem.
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Història i context del grafit a la plaça Guernica de l’Hospitalet: una hipòtesi de
treball
El grafit franquista de la plaça Guernica en origen contenia un missatge
compost. La paret mitgera que en fa suport del missatge està dividida en dues
parts, per raons de caràcter estructural i arquitectònic de l’edifici. Aquesta
divisió, per una banda, va condicionar el disseny del missatge i, per l’altra, va
condicionar també la pervivència d’una part del grafit fins als nostres dies.
La meitat del grafit ha sobreviscut gràcies al cobriment d’una part del missatge,
primerament per rètols publicitaris de grans dimensions i posteriorment amb
l’actuació plàstica de l’artista Floren Erretan i, en segon lloc, gràcies a l’estat
de deteriorament o millor dit l’esvaïment de la resta, fet que el fa passar
pràcticament desapercebut.
No s’ha pogut documentar la datació del grafit, fins el dia de la data. Els
documents relacionats amb la construcció del conjunt de vivendes i l’acte
d’inauguració conviden a fixar-ho l’any 1941.

Detall plaça Guernica (Foto Google-maps 2008)
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La plaça Guernica, en el districte de Collblanc-La Torrassa, es troba al costat
de la Riera Blanca, carrer que separa els termes municipals de L’Hospitalet i
Barcelona.
El districte va ser durant la dècada dels anys 30 del segle XX conegut per la
concentració de població procedent del sud del país i per la forta presència de
la Central sindical anarquista “CNT”. Cal destacar episodis com la declaració
del “Comunisme llibertari” entre els dies 8 i 12 de desembre de 1933.
La fi de la Guerra Civil, l’any 1939, va venir acompanyada de la repressió sobre
els vençuts amb la instauració d’un control social sustentat en la por i el terror.
Els mecanismes de control social estaven dirigits per la nova administració,
l’església i l’exèrcit.
A Collblanc-la Torrassa es van esmerçar molts esforços, doncs calia incardinar
al barri població, veïns i veïnes addictes al règim. La manca d’habitatge a
Barcelona i rodalies era quelcom més que una necessitat manifesta. La decisió
de construir habitatge públic al costat de la Riera Blanca, per eradicar el
barraquisme d’aquella zona, no va ser innocent.
A l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet es poden consultar expedients administratius6
relatius a diferents actuacions, entre 1942 i 1966, com ara projectes d’obres,
reformes, adaptacions, rehabilitacions i, instal·lació d’equipaments. Aquest
conjunt documental palesa el grau d’interès de l’Administració Local, així com
també les fases constructives i variacions del projecte.
El conjunt de vivendes conegudes com “Bloques del Caudillo” es componia de
tres edificis, anomenats de forma seqüencial, 1r, 2n i 3r bloc. El primer bloc va
ser inaugurat l’any 1941. Els altres dos blocs i successives modificacions van
tenir lloc entre els anys 1942 i 1966.
La pressió demogràfica de l’entorn i l’emplaçament singular condicionaren
l’evolució del projecte. Si en un primer moment l’objectiu inicial, oficial, era el de
construir habitatge públic, es va anar modificant amb la introducció
d’equipaments i serveis (escola, guarderia, vivendes pels mestres i comissaria
de policia).
Desconeixem com es va procedir en l’assignació de les 32 vivendes del primer
bloc l’any 1941. Sabem que l’any 1947 es va obrir el procediment d’assignació
d’habitatges socials, fet que va generar un voluminós expedient on es recollien
les peticions de vivenda i els informes político-socials dels sol·licitants.
L’extrema pobresa no era un requisit suficient, calia demostrar addicció al
règim, per la qual cosa, passaven per davant excombatents i/o familiars
6

Vegis relació d’expedients administratius a l’annex documental.
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d’excombatents. Són nombrosos també els avals presentats, ja siguin
eclesiàstics o militars7.
La inauguració del “Bloque del Caudillo” el 23 febrer de 1941 va esdevenir un
acte de propaganda del règim, amb l’assistència d’autoritats locals i provincials,
civils, eclesiàstiques i militars al més alt nivell.
Per a la inauguració es va editar un targetó8 d’invitació a l’acte on s’informa de
l’esdeveniment, inclou la seqüència de l’acte en un “orden del dia” i una frase o
proclama de Franco.

Transcripció:
“El Alcalde y Jefe Local de la F.E.T y de la J.O.N.S. de la ciudad de HOSPITALET DE
LLOBREGAT se honra en invitarle a la inauguración por el Excm. Sr. Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento, del grupo de Viviendas denominadas por especial autorización de S.E.
el Jefe del Estado BLOQUE DEL CAUDILLO sita en la calle del General Sanjurjo de la barriada
de la Torrasa de este término municipal.

7

Expedient 33. UI- 13358-13359 /Any inicial 1940 - Any final 1968 / Contingut: Blocs del
"Caudillo".1er, 2on i 3er. / Expedients relacionats 41, 103, 605. Arxiu Municipal de l’Hospitalet
8
Programes Arxiu Municipal de l’Hospitalet R. 565 (AMLHAP000565)
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Dicho acto, al cual han sido invitadas las superiores Autoridades de la Región, tendrá lugar el
domingo, dia 23 del actual mes de febrero, a las once de la mañana, entregándose
seguidamente las llaves a las 32 familias que hasta la fecha residen en barracas o viviendas
insalubres.
Hospitalet de Llobregat, febrero de 1941
¡VIVA FRANCO! ¡ARRIBA ESPAÑA!
Hemos de despertar en todos los españoles el sentimiento de patria, el orgullo de sentirse
españoles creando condiciones debidas para las clases sociales, que les permitan apreciar sin
rencores ni dolores la grandeza política del nuevo Estado.
Franco
ORDEN DEL DIA
1º.- Descubrimiento de la placa, dando al grupo el nombre de” BLOQUE DEL CAUDILLO”.
2º .- Bendición del mismo por la Autoridad eclesiástica.
3º.- Entrega por el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, de las llaves de
las 32 viviendas.
¡VIVA FRANCO! ¡ARRIBA ESPAÑA!

L’Ajuntament va editar també un anunci, semblant a un Band9, comminant a la
població per assistir a l’acte d’inauguració,

9

Arxiu Municipal de l’Hospitalet AMLHAF0356
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En un context econòmic i social de postguerra, els esforços dedicats en
propaganda posen de manifest la rellevància i significació política que li van
atribuir les noves autoritats locals i regionals. El missatge i el to de l’anunci està
en la línia imperativa “Acudid todos” i d’alliçonament “así os convenceréis de
como el Nuevo Estado cumple ..”, tot culpabilitzant als possibles disidents “si
honradamente quereis el bien del Pueblo..”
Lògicament la premsa va recollir l’acte en una crònica i dos dies després, el 25
de febrer al diari La Vanguardia podem llegir:
“Presidieron el acto el gobernador-civil y jefe provincial del Movimiento y el
general Módica, capitán-general accidental de la región acompañados del
consejero nacional y alcalde de Barcelona, don Miguel Mateu, del comandante
de Marina, don Lutgardo López, del diputado provincial señor Bonet del Rio, del
canónigo doctor Boada. quien representaba al obispo de la diócesis; del
secretario provincial del Movimiento, camarada Alvear: del coronel Ferrer
Vilario, jefe del regimiento de Ingenieros número 4, del alcalde de Hospitalet,
y otras personalidades”10

“Bloque del Caudillo” (1941) Actualment plaça Guernica

10

La Vanguardia, 25 de febrer de 1941
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La crònica del diari La Vanguardia recull part del discurs de Correa Véglision,
governador civil i “jefe provicial del movimiento”, i ens il·lustra com sobre la
voluntat propagandística de l’acte, el paternalisme i sobre el to quasi castrense
d’adoctrinament i humiliació dels vençuts:
“...Esto significa que después de la cruenta guerra y de los terribles momentos
pasados, sólo con la unión de todos los buenos españoles, a las órdenes de
nuestro invicto Caudillo, podremos levantar a España y elevar la vida de todos
los españoles un digno nivel que corresponda a los destinos de España. Pero
no basta con daros viviendas higiénicas, no basta con la liberación material de
vuestros cuerpos; hace falta también liberar vuestras almas. Porque
desgraciadamente las intrigas que fomentaron los marxistas, la ignorancia y
algunas veces el olvido, con que ha pecado la misma gente de orden, han
creado esa situación espiritual en la que os encotrais, tan triste como vuestras
antiguas viviendas que vamos a derribar y substituiremos por estas, propias de
la nueva España. (Prolongadas ovaciones). No aplaudid, escuchadme: esta
nueva España nos tiene que costar mucho trabajo, muchos esfuerzos, y, sobre
todo, muchos sacrificios y obediencias. Hace falta que unos se convenzan que
es necesario sacrificarse en beneficio de muchos otros. En cuanto a los otros,
ya se habrán convencido, por propia experiencia, que sólo con unión y amor a
España, pueden salvar su situación, y no con odio y destrucción”. 11
L’any 1980 l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar la modificació del nomeclàtor
d’alguns carrers de la ciutat. La plaça del Caudillo canvià de nom pel de plaça
Guernica.
En front del Bloque del Caudillo hi ha les parets mitgeres de cases que van
quedar al descobert en la nova urbanització del carrer. Són cases amb façana
al carrer Dr. Martí i Julià, aleshores carrer General Sanjurjo (1941).

11

La Vanguardia, Ibidem.
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Finca del carrer Dr. Martí i Julià, amb paret mitgera a la plaça Guernica
Foto Agustín Castellano 2011

La paret mitgera de la finca presenta dues imatges ben contrastades. Per una
banda una pintura policroma amb colors vius de l’artista Floren Erretan i, en
segon terme, la paret amb totxo vist, amb la llegenda “FRANCO, FRANCO,
FRANCO”, en tres línies. La tercera línia quasi no es llegeix.
Intervenció plàstica de Floren Erretan
La banda dreta de la paret mitgera conté l’obra realitzada el desembre de l’any
1984 pel pintor i escultor Florentino Fernández de Retana, en endavant Floren
Erretan12.
Gràcies a l’arxiu gràfic de l’artista ens ha estat possible documentar la
composició del grafit, estructurat en dos blocs.

12

Agraïm la col·laboració i predisposició de Floren Erretan en facilitar-nos l’accés a la documentació
gràfica i hemerogràfica del seu arxiu personal.
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Postal-bono d’ajut per a la realització del mural a la plaça Guernica. Imatge recto (fotografia) i verso (poema del germà
de l’artista, Juan F. De Retana) 1984

La idea inicial de l’artista era la de pintar la paret mitgera complerta, però
l’elevat cost del conjunt el va obligar a baixar les seves pretensions, limitant
l’actuació als 100 metres quadrats aproximats, corresponents a la cantonada
amb el carrer del Dr. Martí i Julià.

Dibuix de Floren Erretan. Expedient d’obra menor 714/84. Arxiu Municipal de l’Hospitalet.
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En la materialització del projecte, amb el títol “Abastracción”, en Floren
Erretan tenia dues idees importants, segons queda recollit a l’hemeroteca13:
-

Donar color al paisatge urbà
Pintar sense el suport econòmic de l’administració pública

Floren Erretan va aconseguir l’autorització dels propietaris de la finca, el
corresponent permís administratiu municipal, d’obra menor14 - “instalar andamio
para pintar pared medianera de la finca, con fachada a la pza. Guernica” - i
amb la venda de bons d’ajut, el capital suficient per comprar els materials i
pagar els honoraris dels operaris que hi van treballar.
Penjaven a les dues bandes de la paret mitgera diferents suports per a rètols
d’anunciants. El rètol de la banda esquerra, més petit, permetia entreveure una
de les tres inscripcions de “FRANCO”. El rètol de la banda dreta, zona escollida
per a l’actuació artística, estava en blanc. Restava únicament el suport, malmès
a la zona superior, deixant entreveure l’estructura metàl·lica ancorada a la
paret.
Calia treure el suport del rètol i preparar la superfície; requeriments
imprescindibles per a l’actuació artística. Per a tal fi es va instal·lar una bastida.

Imatges cedides per Floren Erretan
13

Correo del Llobregat (11/12/1984) ; Diari de Navarra 22/01/1985
Llicència d’Obra Menor 714/84 . Arxiu Municipal de l’Hospitalet

14
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L’extracció del suport del rètol va treure a la llum una “proclama” franquista.
L’estat de conservació i la qualitat del document gràfic dificulten, fins a l’extrem
de fer-ho il·legible.

Imatge cedida per Floren Erretan

Es poden identificar fins a cinc línies de text. Hom dedueix que es tractava d’un
missatge llarg. L’ampliació de la imatge permet identificar alguna síl·laba aïllada
i poca cosa més. La disposició d’aquestes semblen coincidir amb la proclama
franquista publicada al targetó15 d’invitació, amb lletra gòtica:
Hemos de despertar en todos los españoles el sentimiento de patria, el orgullo de sentirse
españoles creando condiciones debidas para las clases sociales, que les permitan apreciar sin
reconres ni dolores la grandeza política del nuevo Estado.
Franco

Aquest extrem no estem en disposició de confirmar-ho i no es descarta la
possibilitat d’arribar a conèixer el seu contingut, ja sigui per l’aportació de
documents o de testimonis contrastats.
El procés de creació de l’artista va seguir el seu curs fins arribar al seu objectiu
final16.

15

Programes Arxiu Municipal de l’Hospitalet R. 565 (AMLHAP000565)
Les imatges del procés creatiu de la composició i el recull de premsa sobre l’obra han estat facilitades
per l’artista Floren Erretan.

16

16
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Imatges cedides per Floren Erretan
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Acte de celebració de la finalització de la composició artística (15 de desembre de 1984) . Imatge cedida
per Floren Erretan

Floren Erretan ens ha explicat alguna anècdota com la relativa a l’operari que
va arrebossar la paret mitgera, tot tapant la proclama franquista. Es dóna la
circumstància que el seu pare va patir la repressió franquista i ara aquesta
feina li permetria cobrar uns calerons, una subtil satisfacció personal.
L’obra de l’artista, d’origen navarrès, es va fer resó en diversos mitjans de
comunicació escrits locals i de Navarra17.
El pintor navarrès va adreçar un escrit a l’alcalde de Guernica18, informant
sobre el mural en aquests termes:
“Sr. Alcalde,
Soy un pintor navarro, afincado en Cataluña. He realizado un mural urbano
(sufragado por suscripción popular) en la Plaza de Gernika (antes Fco Franco)
de L’Hospitalet de Llobregat. Por tanto como homenaje y recuerdo a dicha villa,
le envío unas fotografías del mural.
Sin más, un fuerte apretón de manos y mis saludos a Guernika”.
L’Ajuntament de Gernika-Lumo va donar compte de l’escrit a la Comissió
Municipal Permanent del 17 de juny de 1985:
17

El Correo del Llobregat (07/11/1984; 11/12/1984); El Periódico de Catalunya (18/12/1984); Revista
Progrés, núm. 22 (novembre, 1984); Navarra Hoy (22/01/1985)
18

Arxiu personal de Floren Erretan, carta 3 de maig de 1985.
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4º Propuesta de la Comisión de Cultura, relativo a las fotografías del mural
realizado en la plaza de Gernika de Hospitalet de Llobregat por don Florentino
F. De Retana.- Dada cuenta de la propuesta, la Comisión Municipal
Permanente por unanimidad acuerda agradecer al sr. Florentino F. De Retana,
por el mural realizado como homenaje a nuestra villa.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Gernika-Lumo, a 24 de junio de 1985

Una crida a la memòria col·lectiva

Es pot llegir clarament, “Franco, Franco, Franco”.

La proclama franquista coberta per l’actuació artística ens deixa amb la
incògnita de conèixer el missatge complet. Confiem que l’aportació i
recuperació de documents, juntament amb la memòria individual i col·lectiva
ens permeti confirmar o esbrinar el contingut.
Pel que fa al grafit existent, l’aportació de testimonis i documentació també
poden confirmar o rebatre la següent hipòtesis sobre la visible proclama
franquista.
La proclama del nom del dictador repetida tres cops era un crit habitual en els
actes polítics i de propaganda del règim franquista.
19
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Plantegem la hipòtesi que la pintura del grafit es realitzés amb motiu de la
inauguració del Bloque del Caudillo, com a element de suport i propaganda.
El pas del temps ha fet que la pintura s’esvaeixi. La taca de color groguenc a la
part superior, així com altres taques o zones més fosques de la façana, just per
sobre de la inscripció superior, fan pensar que hi havia també el retrat de
Francisco Franco, com era habitual a la simbologia de l’època, realitzat amb
una plantilla. Aquest extrem no el podem confirmar.

20
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Conclusions
El cens català de símbols franquistes hauria d’incorporar el grafit de
l’Hospitalet. Si no apareixen d’altres, el de l’Hospitalet serà l’únic que encara és
visible a l’espai públic en una gran ciutat, doncs els 21 grafits inventariats es
troben a la franja de ponent i terres de l’Ebre.
Segons les recomanacions per a l’actuació sobre simbologia franquista, atès
l’estat de conservació, es proposa la no intervenció.
Tot i que s’apunta la hipòtesi del seu origen, resten oberts els interrogants
fonamentals. Quan es va pintar?. Hi era el grafit a l’acte d’inauguració del
Bloque del Caudillo?. Es va pintar també el retrat del dictador? I si fos així,
quan el van esborrar?. La documentació administrativa conservada a l’Arxiu
Municipal de l’Hospitalet palesa les diferents fases del projecte constructiu, així
com les reformes i rehabilitacions ulteriors. El missatge del grafit franquista va
canviar en algun moment?
L’aparició de nous documents i testimonis podran certificar la hipòtesi exposada
o no.
Les polítiques públiques memorialistes afavoreixen la recuperació, la difusió del
coneixement i la seva transmissió del passat més recent, convida a la reflexió i
aprofundeix en la cultura de la pau i la tolerància fomentant els valors
democràtics..
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Annex:

RECOMANACIONS PER A L’ACTUACIÓ
FRANQUISTA CATALOGADA AL CENS.
Barcelona, setembre de 2010

SOBRE

LA SIMBOLOGIA

Aquests criteris s’han elaborat, en primer lloc, pel que disposa l’article 15 de la
llei estatal 52/2007, «por la que se reconocen y amplían los derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura», que tracta específicament els símbols i
monuments públics de caràcter franquista. Altres elements que s’han tingut en
compte són:
- l’estat de conservació
- la ubicació
- el possible valor artístic
- la singularitat
- la legislació referent al patrimoni
- la radicalitat del discurs ideològic del símbol
Es tracta d’un conjunt de recomanacions i suggeriments adreçats als municipis
on s’han identificat el símbols franquistes, sens perjudici de les seves
competències.
Degut a l’àmplia casuística dels 3.647 símbols enregistrats és molt complex
determinar criteris d’intervenció genèrics vàlids de forma igual per a tots els
símbols. Per tant, exceptuant les plaques d’habitatge (el 93’7% dels símbols
registrats), els 249 símbols restants s’han analitzat un per un i s’ha valorat una
actuació individualitzada que procuri ser coherent amb uns criteris generals
elaborats en funció de les 12 grans tipologies en què s’han emmarcat tots els
registres del Cens (encara que dins de cada tipologia s’han tingut en compte
també diferents categories).
Les 12 grans tipologies són:
1) Plaques d’habitatge: Plaques del Ministerio de la Vivienda i la Obra Sindical
del Hogar. És el grup més nombrós de registres introduïts (el 93’7%). Dins
aquesta tipologia s’han distingit 14 categories. El criteri general és la seva
substitució per plaques d’Adigsa.
2) Altres plaques i rètols: S’han diferenciat diferents categories, les dedicades a
caiguts i màrtirs franquistes, que fan referència a organismes destacats durant
el règim, amb exhibició de simbologia i/o text, dedicades als contingents italians
franquistes o dedicades a personatges importants (tant a nivell local com
nacional). Cada categoria ha merescut un criteri d’actuació diferenciat.
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3) Retolació de carrers: Plaques amb el nom de vies públiques (no el
nomenclàtor, sinó el vestigi de la placa). En general, es recomana la seva
retirada de la via pública tot i que hi ha excepcions.
4) Monuments: Obres de caràcter arquitectònic aixecades amb finalitat
commemorativa. Hi ha diferents categories: els dedicats a la Batalla de l’Ebre, a
personatges rellevants, a divisions de soldats, dedicats “als caiguts” amb el
missatge original o reconvertit en època democràtica. Cada categoria ha
merescut un tractament diferent i en diversos casos individualitzat.
5) Tombes i làpides: Monuments funeraris, mausoleus, tombes. Hi ha també
diferents categories: dedicades a soldats alemanys i italians, als caiguts amb
missatge original i amb missatge reconvertit. Si es troben fora del cementiri
s’aconsella la seva retirada i si es troben dins al cementiri i fan una referència
col·lectiva, es recomana la seva senyalització.
6) Creus: Obres commemoratives amb la creu com element principal. Hi trobem
creus dedicades a “caiguts” i “màrtirs” franquistes, dedicades a la Santa Missió,
amb el missatge reconvertit durant la democràcia. Les recomanacions
d’actuació en variat en funció de la categoria i en diversos casos, en funció del
cas individual.
7) Grafits i rètols pintats: Textos i iconografies que apareixen pintats
directament a la paret. S’han establert tres categories: els que porten només
text, els que porten només iconografia, i els que porten ambdues coses. En
aquest cas el criteri d’actuació varia segons l’estat de conservació del símbol.
Es proposa la retirada en línies generals, encara que degut al mal estat de la
majoria de grafits, es proposa en determinats casos la no intervenció.
8) Relleus, gravats i inscripcions: Formes o representacions escultòriques
treballades en gruix sobre suport bidimensional. En aquesta tipologia hi trobem
relleus que mostren l’escut d’Espanya amb l’àliga imperial, els que mostren el
jou i les fletxes, els que mostren iconografies relacionades amb la Central
Nacional Sindicalista
i l’Obra Sindical del Hogar, i els que mostren gravats o inscricions. L’actuació
recomanada depèn de la
categoria i en alguns casos, el tractament és individualitzat.
9) Retolació de grup d’habitatges: Plaques que anuncien el nom d’un grup
d’habitatges, la majoria correspon a promocions realitzades a través de l’Obra
Sindical del Hogar. Amb caràcter general, es recomana la retirada d’aquestes
plaques de les façanes.
10) Forja: Elements realitzats amb ferro que formen part de les reixes de
finestres i portes, o de la decoració de les baranes dels balcons. S’han
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determinat dues categories, el que té l’escut d’Espanya imperial (un sol cas que
es recomana conservació o trasllat a un museu) i els que tenen les sigles de
l’Obra Sindical del Hogar (OSH) i/o de la Central Nacional Sindicalista (CNS),
pel quals es recomana no intervenir hi.
11) Paviment: Mosaïc que ocupa el terra d’una capella amb els noms dels
“màrtirs” i fraseologia franquista. Un únic exemple a Olesa de Montserrat, del
qual es recomana la seva senyalització.
12) Vitralls: Un únic registre localitzat a la catedral de Sant Llorenç de Sant
Feliu de Llobregat. Es tracta d’un escut d’Espanya amb una àguila bicèfala
representat al centre d’una de les rosasses de la catedral. Es recomana la no
intervenció.
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Referències:

Arxiu Municipal de l’Hospitalet
•

(1940-1950) 631/Antecedents dels projectes d'obres / Urbanisme i Obres Públiques /
Oficina tècnica de projectes / Núm. d’expedient 33. UI- 13358-13359 /Any inicial 1940
- Any final 1968 / Contingut: Blocs del "Caudillo".1er, 2on i 3er. / Expedients
relacionats 41, 103, 605 / Observacions: Plànols. 6 carpetes

•

(1940-1968) 631/Antecedents dels projectes d'obres / Urbanisme i Obres Públiques /
Oficina tècnica de projectes / Núm. d’expedient 298 / UI-13105 / Dates extremes
1940-1968/ Contingut : Comissaria de policia Collblanc (abans Plaza del Caudillo)
Plaça Guernica. Obres complementàries de la comissaria. Projecte per a 32 cases.
Projecte de cases per a mestres. Rehabilitació de la planta baixa del tercer Bloc del
"Caudillo". Avantprojecte d'edifici municipal per a usos culturals. Arquitecte: Manuel
Puig i Janer / Expedients relacionats: Plànols vegetals: P054 i P116 / Observacions :
Plànols en paper i vegetals

•

(1940-1960) 631/Antecedents dels projectes d'obres / Urbanisme i Obres Públiques /
Núm. d’expedient 2/ UI-13591 / Dates extremes 1940-1960/ Data d’aprovació 01-071940/ Contingut : Habitatges pels mestres en els blocs del Caudillo

•

(1941-1985) 631/Antecedents dels projectes d'obres / Urbanisme i Obres Públiques /
Oficina tècnica de projectes / Núm. d’expedient 41/ UI-13067/ Contingut :Grup
escolar La Torrassa (Ramon y Cajal). Memòries i pressupostos del projecte. Addició
de pisos al terrat dels "Bloques del Caudillo". Menjadors dels "Bloques del Caudillo".
Arquitecte: Manuel Puig i Janer./ Dates extremes 1941-1985 / Expedients relacionats :
Plànols vegetals: P015, P016, P017, P166 i P173 / Observacions : 3 carpetes. Plànols de
paper i vegetals

•

(1942) 251 / Expedients de contractació d'obres/ Foment / Núm. d’expedient 3 / UI10300 / Dates extremes 1942 - ? / Data d’aprovació 18-02-1942 / Contingut:
Construcció del segon bloc del Caudillo al barri de la Torrassa / Puig Janer, Manuel
(arquitecte) /

•

(1944) 251 / Expedients de contractació d'obres/ Foment / Núm. d’expedient 19 / UI10302 / Dates extremes 1944 - ? / Data d’aprovació 27-12-1944 / Contingut: Concurs
privat de les obres habilitació dels baixos del Bloc del Caudillo en menjadors de
l'Auxilio Social, cuines de germanor i escoles / Puig Janer, Manuel (arquitecte) / Bloc
del Caudillo / Auxili social
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•

(1944-1966) 631/Antecedents dels projectes d'obres / Urbanisme i Obres Públiques /
Oficina tècnica de projectes / Núm. d’expedient 91 / UI-13075 /Dates extremes 19441966 / Contingut: Escoles "bloques del Caudillo". Grup escolar per a les cases
protegides "grups del Caudillo". Projecte d'habilitació dels baixos del segon bloc del
Caudillo. Projecte de grup escolar. / Expedients relacionats 41 / Observacions : 1
plànol en paper i 3 vegetals

•

(1946) 251 / Expedients de contractació d'obres/ Foment / Núm. d’expedient 23 / UI10304/Dates extremes 1946 - ? / Data d’aprovació 1946 / Contingut : Projecte de
construcció d'un grup d'habitatges econòmics a la barriada de Collblanc a la plaça del
Caudillo / Puig Janer, Manuel (arquitecte) / Guernica, plaça d’

•

(1949-?) 251 / Expedients de contractació d'obres/ Foment / Núm. d’expedient 9 / UI10308/Dates extremes 1949 - ? / Data d’aprovació 02-071949/ Contingut: Projecte de
construcció de 12 habitatges econòmiques al bloc del Caudillo per a mestres
nacionals / Puig Janer, Manuel (arquitecte)/ Blocs del Caudillo

•

(1950)631/ Expedients d'obres/ Urbanisme/Núm. d’expedient 19 / UI- 1837 / Data
d’aprovació 06-11-1950 / Contingut : Habilitació de la planta baixa del segon bloc del
Caudillo en escoles
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