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LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE SABADELL 2020: INFORME DE SITUACIÓ I 

PROPOSTES DE FUTUR. 

Per encàrrec de l’Àmbit de Feminisme, Benestar Animal i Participació, 

responsable actual del programa de Memòria Històrica de l’Ajuntament de 

Sabadell, un equip d’investigadors del CEDID (veure l’annex 1) hem procedit a 

revisar el document Programa de Memòria Històrica de Sabadell (juny de 

2018), que recull les línies d’actuació en matèria de polítiques memorials, i el 

quadre d’accions realitzades -o en execució- a la seva empara en el període 

2017-2020. 

L’objectiu de la nostra intervenció ha estat avaluar tant les línies com la seva 

concreció en accions fins a la data indicada, per tal de poder suggerir 

plantejaments complementaris o, arribat el cas, noves línies de treball, així 

com propostes d’accions que en permetin tant la continuïtat com el 

desenvolupament de nous projectes. Hem partit, doncs, de l’avaluació de les 

línies en curs i de les activitats que hi han estat vinculades, però abans 

d’entrar en una proposta de veritables novetats, ens hem volgut submergir en 

la trajectòria de la ciutat en matèria de polítiques memorials, per la consciència 

clara de que, des de la recuperació dels consistoris democràtics després de les 

eleccions locals de 1979, el consistori havia desenvolupat aquesta mena de 

polítiques, molt abans de que rebessin aquest tipus de denominacions. Perquè 

aquesta voluntat científica i divulgativa, posada al servei de la consolidació 

democràtica, que avui en diem memorial, ha estat present en les diverses 

remodelacions patides des de 1979 pel Museu d’Història (fundat no pas per 

casualitat el 1931), en la conversió de l‘Arxiu Municipal en un veritable Arxiu 

Històric amb el trasllat a la Casa Ponsà (1980) i en la creació del Museu d’Art a 

la Casa Turull (1980), al menys. Els successius equips de govern, malgrat les 
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diferències de colors polítics i de persones, varen continuar aquesta tasca, en 

més o en menys segons la conjuntura, i la voluntat de mantenir-la ha arribat 

fins avui. 

Si parlem de Memòria Històrica val la pena rememorar també als i a les que la 

varen desenvolupar avant la lettre, reconèixer la seva tasca, recuperar, tal 

vegada, els fils trencats d’actuacions que no varen tenir la necessària 

continuïtat i homenatjar als i les que ja no són entre nosaltres, perquè el 

temps no ha passat en va... 

 
 

Martí Marín Corbera 
Director del CEDID 

Bellaterra, 2 de desembre de 2020 
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PUNTS DE PARTIDA INSTITUCIONALS, POLÍTICS I ACADÈMICS QUE CAL TENIR EN 

COMPTE PER A L’EFICÀCIA D’UNA PROGRAMACIÓ RENOVADA D’ACTUACIONS 

MEMORIALS: 

 
Aquesta primera part de l’informe que presentem vol representar un conjunt 

de reflexions que afecten totes i cadascuna de les línies d’actuació i de les 

accions efectuades i aquelles consideracions de revisió, millora i novetat que 

puguem aportar. Presentar-les amb caràcter previ pretén ser una forma de no 

emetre judicis redundants i de destacar-ne la importància estratègica. Ho hem 

dividit en els apartats «participació ciutadana», «gestió d’infraestructures i 

consens polític», «col·laboració institucional», «perspectiva de la memòria 

democràtica» i una coda sobre «un deute de memòria». Aquesta coda, o 

epíleg, resulta més present pel recent traspàs de Josep Maria Benaul 

Berenguer, director de l’Arxiu Històric de Sabadell entre 1986 i 1991 i company 

nostre durant anys a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de 

Barcelona, després. Al seu record voldríem dedicar la feina feta. 

 

La participació ciutadana 
 
Un dels punts forts del programa tal i com va ser dissenyat i s’ha aplicat fins 

ara és la taula d’entitats ciutadanes compromeses en el seu desenvolupament. 

La participació ciutadana a partir de les seves entitats és clau per a que la 

política memorial no acabi tenint -sempre és un risc- un biaix propagandístic 

partidista. Tanmateix, i malgrat els esforços realitzats fins ara per 

l’administració municipal i les limitacions que en ocasions poden presentar les 

disponibilitats de les entitats, resultaria molt aconsellable augmentar la 

participació ciutadana en aquest nivell, ampliant el ventall d’entitats que hi 

participen, tant per a projectes com per a la seva difusió entre la ciutadania. 

Una mirada a la nòmina d’entitats associatives que desenvolupen tasques 

culturals mostra de manera intuïtiva que en aquest terreny encara no s’ha 

tocat sostre. El fet que el programa depengui d’un àmbit de gestió municipal 

que inclou Participació hauria de facilitar el treball en aquesta direcció. 
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Existeixen entitats a la ciutat amb arxius de considerable valor històric i 

biblioteques pròpies que encara no figuren a la taula d’entitats participants. 

Seria convenient renovar la invitació a participar-hi i, cas que la invitació fos 

declinada per un o altre motiu, caldria explorar la possibilitat d’un altre nivell 

de participació que impliqui, precisament, una millora en la disponibilitat 

d’aquests fons patrimonials per a la consulta pública, col·laborant amb 

aquestes entitats per a la seva difusió. Al web de l’Ajuntament de Sabadell, on 

figuren arxius i museus, hauria de ser possible establir els enllaços adequats 

amb les webs d’aquestes institucions -si en disposen- o bé obrir un espai per a 

que hi figuri aquesta mena d’informació. 

 
 
La gestió d’infraestructures i el consens polític 

 
Donat que els programes memorials no poden ser -com no han estat- simples 

actuacions conjunturals sinó haurien de transcendir els períodes de govern, 

resulta imprescindible renovar un consens el més ampli possible dels grups 

municipals. Especialment perquè, com argumentarem, a mig i a llarg termini la 

única manera segura de consolidar aquest tipus de polítiques passa per enfortir 

les infraestructures culturals ja existents de la ciutat i, eventualment, crear-ne 

alguna de nova. En aquest sentit sembla que, sense que calgui arribar a la 

unanimitat plena entre grups municipals i tenint en compte que aquests també 

varien en el temps, un consens ampli seria la base de la garantia d’inversions 

que, en la seva execució, puguin no cenyir-se estrictament a períodes de 

govern. 

En relació al que s’apuntava a l’apartat anterior, el reforç en dotacions de 

museus i arxius pot convertir-se en conditio sine qua non de l’execució 

d’activitats més ambicioses en un futur proper. Cal no oblidar que l’actual 

Museu d’Història té una exposició permanent on l’etapa contemporània resulta 

clarament deficitària per manca d’un discurs pròpiament dit sobre la història 

més recent de la ciutat (de la II República als nostres dies), especialment en la 

seva vessant política, i això no acaba de quedar compensat en l’organització 

d’exposicions temporals perquè tampoc els recursos arriben on caldria. La 
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disponibilitat d’espai i les pròpies condicions de l’edifici-seu no resulten alienes 

a les possibilitats d’ampliació i -tot i que no disposem de dades concretes- 

resulta presumible que la disponibilitat de personal no deu ser tampoc 

l’adequada per a una intensificació de les activitats, ni per a una remodelació 

en profunditat de l’exposició permanent. 

Igualment, i malgrat l’existència d’espais habilitats per a les exposicions, no 

sembla pas que els actuals siguin suficients o prou adequats per a les 

necessitats de la ciutat i caldria estudiar l’habilitació d’una sala polivalent que 

pugui contenir exposicions de producció pròpia o acollir exposicions itinerants 

produïdes per altres institucions culturals públiques o privades. Sense poder 

arribar a les infraestructures pròpies de les grans ciutats -Sabadell no pot 

pensar, ni de lluny, a disposar de les instal·lacions d’una institució com el 

Centre de Cultura Contemporània de Bacelona (CCCB)-, caldria superar el coll 

d’ampolla que significa per a les exposicions temporals la manca d’espais 

suficients en el Museu d’Història i les dimensions dels locals habilitats al Casal 

Pere Quart. Resulta evident que les exposicions de dimensions 

petites/modestes no resulten un problema, com tampoc es planteja en la seva 

itinerància per la pròpia ciutat, gràcies a la disponibilitat d’espais en diversos 

edificis de la xarxa de centres cívics. Però acollir produccions més ambicioses o 

produir-les no és hores d’ara a l’abast de la ciutat si no és de forma 

excepcional: pensem en l’experiència de l’exposició Una esperança desfeta. 

Sabadell, 1931-1945 (2009-10), produïda en el marc de la commemoració del 

setantè aniversari de la fi de la II República, que va haver de ser dividida entre 

el Museu d’Història i el Museu d’Art per a la seva realització: i no va resultar 

una mala solució però, probablement, fos irrepetible, a més de l’inconvenient 

de cara al públic d’haver de traslladar-se d’edifici per a completar la visita. 

Tampoc en matèria de disseny d’infraestructures cal partir de zero. Hi ha 

projectes aprovats d’infraestructures que no han arribat a fer-se realitat i que 

caldria reprendre, en la mesura de les disponibilitats de finançament i amb les 

actualitzacions i canvis que vinguessin al cas. Experiències com l’elaboració del 

Mapa cultural, dissenys com el de Museu de la Indústria Tèxtil i altres 
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iniciatives d’anys enrere haurien de ser recuperades amb la perspectiva de que 

no es tracta de projectes que puguin desenvolupar-se en un sol període de 

govern, sinó guies d’actuació (Mapa cultural) i projectes (Museu de la Indústria 

Tèxtil) que haurien d’executar-se amb un calendari de més de quatre anys de 

durada. Tanmateix, sense una primera pedra no n’hi pot haver una de segona. 

 

La col·laboració institucional 

Per als municipis mitjans, entre els que s’inclou Sabadell, la col·laboració amb 

altres institucions culturals resulta una necessitat i moltes d’aquestes 

institucions estan pensades, precisament, per a la col·laboració amb els serveis 

municipals de cultura i aquelles àrees encarregades específicament de les 

polítiques de difusió històrica i memorial. En els darrers anys són dues les 

institucions amb les que el municipi sembla haver col·laborat de forma més 

habitual en les matèries que ens ocupen: la Diputació de Barcelona i la 

institució Memorial Democràtic. 

Pel que fa als serveis de cultura de la Diputació de Barcelona, entesos com una 

part clau de l’anomenada «Xarxa de Municipis» no cal cap més justificació que 

recordar que la institució provincial ja fou redissenyada en els anys vuitanta 

amb aquest objectiu de servir de suport als serveis municipals. Fora bo, de 

totes maneres, un cert repàs als darrers dotze o quinze anys de col·laboració 

per a detectar-ne les possibles insuficiències i fer un diagnòstic de fins quin 

punt s’han pogut aprofitar les iniciatives impulsades en les dues direccions: 

quines activitats de la Diputació han pogut ser aprofitades a Sabadell i quines 

produccions de la ciutat han pogut ser «exportades» fora del municipi. 

L’any 2010 l’Ajuntament de Sabadell va signar un conveni amb la institució 

Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, que ha estat aportant una 

línia de col·laboració institucional en la que cal perseverar. Però sobretot cal 

reorientar-la en un sentit pro-actiu. El programa de Memòria Històrica de 

Sabadell (2018) ja indicava aquesta necessitat, i veurem en el seu moment 

que fou afrontada. Tanmateix la impressió és que hi ha hagut més una - 

necessària!- col·laboració amb les línies de treball dibuixades per Memorial 
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Democràtic que no una capacitat de proposar accions pròpies que la institució 

pogués assumir. 

La col·laboració institucional -sempre llastrada per les disponibilitats limitades 

de personal que tenen, tot sovint, els serveis culturals- hauria de poder ser 

desenvolupada a altres nivells. Encara que es tracti també d’un municipi, la 

ciutat de Barcelona no pot ser entesa com si es tractés d’una més, a causa de 

les seves dimensions. Caldria explorar la possibilitat de coincidència 

d’interessos amb els programes de l’ajuntament de la capital, donat que 

disposa de recursos comparables als de la Diputació i superiors als de Memorial 

Democràtic -sense contradicció amb el manteniment de la col·laboració amb 

aquests dues institucions. L’activitat en aquesta matèria de l’Ajuntament de 

Barcelona i específicament del seu Comissionat per a Programes de Memòria 

hauria de ser examinada des d’un punt de vista tècnic, ja que la translació 

d’iniciatives que temàticament puguin ser interessants pot estar condicionada a 

les possibilitats tècniques, cosa que enllaçaria amb la qüestió de les 

infraestructures disponibles tractada més amunt. 

En aquest camp d’actuació seria desitjable actualitzar el mapa de convenis, 

col·laboracions i contactes amb altres institucions de molt variat caràcter que 

intervenen en programes i accions de memòria, per tal d’explorar les 

possibilitats de futur. En aquest sentit, i sense pretensió d’exhaustivitat, 

voldríem destacar el Museu d’Història de Catalunya (Barcelona), el Museu 

d’Història de la Immigració a Catalunya (Sant Adrià de Besòs), la Fundació 

Cipriano García de Comissions Obreres de Catalunya (Barcelona), la Fundació 

Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals (Barcelona), Òmnium Cultural, 

etc. sense oblidar el que ja tenim constància que s’efectua regularment de 

relacions amb els museus i arxius municipals d’arreu de Catalunya. No es 

tracta tant de manifestar les insuficiències que puguin detectar-se en la política 

de col·laboracions, com d’explorar-ne el perquè i trobar-hi solució, si és 

possible. 

En darrer lloc, però no per això menys important perquè es tractaria d’una 

relació «entre iguals», cal enfortir la línia de la col·laboració inter-municipal, 
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especialment amb aquells municipis que destaquen pel seu treball en els 

camps objecte d’aquest informe. Sense pretensió d’exhaustivitat i per la 

dimensió de les seves iniciatives recents: L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, 

Badalona, etc., sense oblidar aquells projectes en curs a la resta d’Espanya que 

puguin resultar d’interès, especialment arran de la recent concessió de 

subvencions de la Dirección General de Memoria Democrática (25 de novembre 

de 2020), entre els que es compta un dels que recull aquest mateix informe 

(veure la pàgina 24). 

Cadascuna d’aquestes col·laboracions enumerades no pot ser valorada en 

abstracte, i per això no ho fem aquí. En el desenvolupament de cada línia 

programàtica i cada acció concreta cal tenir en compte aquest mapa 

institucional vinculat a l’estudi de la història i a les polítiques memorials per tal 

d’optimitzar recursos, malgrat que no ignorem les dificultats -sovint molt 

difícils de salvar- de la comunicació i la coordinació, malgrat la paradoxa de la 

definició habitual que s’aplica a la societat a la que vivim com «societat de la 

comunicació», perquè l’augment de les possibilitats condueix inevitablement a 

una major consciència de les insuficiències, abans de poder procedir a la seva 

solució. 

Volem deixar clar, per tant, que en la línia de la col·laboració institucional hi ha 

molt recorregut que ja s’ha fet i que no resulta gens senzill de mantenir-la 

sempre prou viva: les mateixes relacions entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i els governs municipals del seu entorn en serien una bona prova, 

inclosa la relació UAB-Cerdanyola del Vallès que seria la més paradoxal de 

totes en alguns nivells -no pas en tots. Però això no obsta perquè no s’hagi de 

mantenir present que augmentar-la és un objectiu irrenunciable i en els 

propers apartats s’exposaran propostes que podrien partir de Sabadell i 

projectar-se sobre un ampli conjunt de municipis. 

 
Perspectiva de la «memòria democràtica» 

Al títol de les seves memòries (Confieso que he luchado, 1990), Marcelino 

Camacho (1918-2010), el que fou Secretari General de les Comissions 
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Obreres, empresonat pel franquisme en dues llargues condemnes (1939-1944 i 

1967-1976) per la seva tasca d’opositor polític i activista del moviment obrer, 

plantejava una qüestió que ha estat posada de relleu repetidament en l’anàlisi 

de les polítiques memorials: la condició de lluitador/a (activa) en front de la de 

víctima (passiva). Els i les activistes no foren «simplement» víctimes d’un 

sistema polític i social opressor sinó que s’hi enfrontaren amb la voluntat de 

liquidar-lo. Aquest canvi d’orientació és el que sembla que es planteja efectuar 

el recent Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática (publicat el 15 de 

setembre de 2020), en fase d’informació pública, quan estipula en el seu títol 

II («políticas integrales de Memoria Democrática»), capítol IV, la necessitat de 

«promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia 

democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas» 

(https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/150920- 

enlace-memoria.aspx). 

Per bé que entre els objectius de l’avantprojecte de llei el de l’homenatge i la 

reparació a les víctimes i als seus familiars continuïn essent elements 

determinants, es dibuixa clarament una perspectiva més àmplia perquè 

assumeix la condició dels i de les activistes. Cal tenir en compte que - 

sortosament- ni tots els defensors, ni totes les defensores de les llibertats 

democràtiques varen acabar per ser víctimes de la dictadura, ni les víctimes de 

la dictadura -per bé que hi pugui haver excepcions- no van ser-ho de forma 

aleatòria sinó com a conseqüència de la seva participació en alguna mesura en 

la «lluita» de la que parlava Marcelino Camacho. 

En aquest sentit, la referència a la Ley 52/2007 del govern espanyol que figura 

al Programa de Memòria Històrica de Sabadell de 2018 haurà de ser 

actualitzada per les disposicions de la nova llei, així que arribi a posar-se en 

vigor, com a fonament de dret. 

La «víctimització» de l’activista ha estat una tendència imparable en l’Europa 

finisecular  i  de  principis  del  segle  XXI  -no  és  una  qüestió específicament 

«hispànica»-, arran de la reflexió sobre un segle de violència incomparable i la 

dificultat de reconciliació inter i intra comunitària davant l’existència de tants 
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passats convulsos (terme que s’ha generalitzat en la major part de llengües: 

troubled pasts, passées troubles...). Ha estat, no obstant, una tendència 

igualment contestada en el debat memorial com una formulació que ha 

simplificat i igualat processos diferents (la necessitat d’homenatjar unes i 

altres i de quina forma correspon a una altra discussió) i ha contribuït a una 

certa confusió que desdibuixa l’explicació històrica. Igualment, l’assimilació 

força habitual de «víctima» amb «mort» ha portat a situacions paradoxals com 

la inclusió en algunes llistes de «víctimes» de la Guerra civil al general Manuel 

Goded Llopis (1882-1936) que fou una de les persones responsables d’haver-la 

provocat: tot perquè fou afusellat l’agost de 1936 a Barcelona en compliment 

de la condemna imposada per un Consell de guerra on fou trobat -lògicament- 

culpable de rebel·lió militar. Això no significa que hàgim de donar per bona 

l’aplicació de la pena de mort que el nostre sistema legal i la nostra societat 

avui -sortosament- rebutja. Significa remarcar que el colpista no pot ser 

considerat «víctima» a la que pugui incloure’s en cap mena d’homenatge. El 

mateix cas es donà amb l’aprovació d’homenatges a torturadors franquistes 

com a «defensors de la democràcia» pel fet d’haver estat víctimes del 

terrorisme d’ETA. Cal, per tant, establir distincions, no en la condició de 

«víctima» en sí sinó en la vinculació d’aquesta condició a la lluita democràtica: 

i no és sempre una operació senzilla, però cal fer conscient la necessitat de 

d’establir aquestes diferenciacions. 

Sabadell no estarà exempta d’aquestes contradiccions si vol desenvolupar una 

política memorial adequada de les víctimes, així, per exemple, entre els 

sabadellencs morts per la repressió franquista hi ha alguna persona que se 

sospita -sense investigació ferma, tanmateix- que va participar directament en 

alguns dels assassinats del període revolucionari de l’estiu de 1936. Igualment, 

a la major part de les llistes publicades de víctimes a la ciutat de la «repressió 

republicana» (terme més que imprecís, per no dir una altra cosa, però que 

caldrà afrontar des de la perspectiva de les polítiques memorials també en el 

seu moment) hi figuren varis militants de la Comunión Tradicionalista de 

Sabadell que varen morir en els combats de juliol de 1936 a la caserna de Sant 

Andreu, on havien acudit per participar en el cop d’estat. Fou la dictadura 
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franquista la que equiparà en la condició de caídos por Dios y por España als 

que s’havien batut contra la democràcia -com els carlins de Sant Andreu- amb 

aquelles persones que foren víctimes -stricto sensu- de la violència a la 

rereguarda republicana, com el sacerdot Gaietà Clausellas -que, no obstant, 

disposa d’un monòlit memorial a la Carretera de Matadepera des de 1941, 

actualitzat el 1956, i que potser caldria re-actualitzar, especialment pels  

termes confessionals de l’homenatge (segons el monòlit patí «martiri», per 

comptes d’al·ludir a que fou «assassinat»), si és que la titularitat dels terrenys 

en que està ubicada és pública: els homenatges privats són una altra cosa. 

Mort i víctima, no poden ser equiparats com si fossin sinònims. L’eventual 

conveniència de l’homenatge o del record de totes les víctimes de la violència 

no ens pot fer oblidar que, mentre varen ser vives no eren iguals entre sí i que 

la única cosa que les ha «igualat» és la seva fi. Per tant, una política memorial 

d’ampli abast ha de plantejar-se que record, homenatge, enaltiment i totes les 

consideracions memorials que puguin fer-se han de ser matisades i ajustades a 

cada condició i situació i que fer llistes és imprescindible però no suficient. 

 
I també un deure de memòria particular... 

Més enllà dels protagonismes polítics, en la tasca de recuperació de la història i 

la memòria de la ciutat hi ha hagut uns/es protagonistes que no entren en les 

definicions habituals de «víctimes», ni de «lluitadors/es», tot i que varen 

invertir i, en alguns casos, segueixen invertint bona part de les seves vides en 

l’empeny historiogràfic i de memòria. Ens estem referint a investigadors/es i 

acadèmics/ques de diverses generacions que cal que siguin presents en 

aquesta revisió per la tasca feta, especialment aquells/es que ja no són entre 

nosaltres, però no només. Sabadell ha sabut honorar en el passat la memòria 

d’intel·lectuals de la ciutat -cal destacar que d’orientacions polítiques diferents- 

que tenen avui dedicats instituts i escoles (Manuel Ribot i Serra, Miquel 

Carreras Costajussà, Andreu Castells Peig) i el nom del primer arxiver de la 

ciutat és avui conegut per la Fundació que adoptà els seus cognoms (Antoni 

Bosch i Cardellach). Sense pretensió d’exhaustivitat i pel que fa a les 

generacions posteriors anotem els noms, per rigorós ordre alfabètic de Josep 
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Maria Benaul, Jordi Calvet, Muriel Casals, Joaquim Clusa, Esteve Deu, Manel 

Larrosa... Alguns/es, malauradament traspassats, d’altres ben actiu/ves. 

En la nostra valoració, cal que la ciutat continuï la tasca ja iniciada de fer 

memòria dels i de les que han fet memòria per ella i, per tant, cal que el 

consistori ho inclogui com un apartat, tal vegada modest però significatiu, de 

les seves polítiques memorials. És un deure de la memòria valorar 

adequadament la tasca dels que ens han precedit i precedeixen. 
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ANÀLISI DEL PROGRAMA «MEMÒRIA HISTÒRICA DE SABADELL», DE LES SEVES 

LÍNIES D’ACTUACIÓ I DE LES ACCIONS FETES I EN CURS I PROPOSTES DE 

DESENVOLUPAMENT PER AL PROPER PERÍODE 2021-23: 

 
Hem dividit l’exposició a partir dels sis eixos contemplats en el programa com a 

línies de treball i, en cadascuna d’elles hem inclòs el que, a parer nostre, 

haurien de ser les seves línies de futur. Aquesta part del document inclou un 

«setè punt» sistematitzem el conjunt de línies de treball i d’accions que 

proposem de cara al futur en un nou organigrama. 

 
1. Memòria dels deportats als camps nazis i altres víctimes del nazisme (1940 
– 1945). 

 

Aquesta ha estat, sens dubte, la línia de treball més reeixida dels darrers 

temps, com ho testimonien les accions realitzades (stolpersteine, exposicions, 

cicle de cinema, etc.). Resulta un magnífic exemple de col·laboració 

institucional amb Memorial Democràtic i associacions com -destacadament- 

l’Amical Mauthausen i altres Camps Nazis i l’Associació Catalana d’Expresos 

Polítics, cadascú des del seu àmbit i possibilitats. El protagonisme que ha 

tingut aquesta línia en la documentació aportada pels corresponents serveis 

municipals per a la nostra valoració així ho corrobora. 

Tanmateix, en un programa prou desenvolupat de memòria, aquesta línia no 

deixaria de ser una més de les que es contemplen en l’apartat 3 (Memòria dels 

represaliats al segle XX) que veurem més endavant, encara que pel seu pes 

per a la història i la memòria del que Mark Mazower va batejar com «l’Europa 

negra (Dark Continent: Europe's Twentieth Century, 1998) sigui determinant. 

Per bé que el patiment de sabadellencs, per naixement o naturalització, sigui 

una part modesta del que significà l’Holocaust/Shoa (segons les preferències 

terminològiques), aquesta no és una dimensió exclusivament comptable i 

resulta, un programa d’activitats que no ha de deixar de mantenir-se viu, 

encara que quedin completades algunes de les seves previsions (clarament el 

cas de les stolpersteine). Ara bé, en la història de la repressió dels i de les 

lluitadors i lluitadores pels drets democràtics a Sabadell, és un capítol de 
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modestes dimensions -cal insistir-hi- i per això hauria de quedar emmarcat en 

un projecte més ampli -vegeu apartat 3- que inclogui la memòria de repressió 

als diversos moviments democràtics. 

Hores d’ara, en el sentit apuntat més amunt, aquest àmbit de treball te 

pràcticament tancat el periple de recerca i la instal·lació de les stolpersteine i 

encarat de forma cíclica el treball d’homenatge i divulgatiu. Podria, no obstant, 

ampliar-se aquests gènere d’activitats introduint la temàtica de la participació 

espanyola i catalana en la II Guerra Mundial: cal recordar que a Sabadell hi 

hagué alguns voluntaris a la División Azul que combateren a l’antiga URSS al 

costat de l’Alemanya nazi i que la ciutat no deixà de fer negocis amb Itàlia i 

Alemanya i de rebre visites de les delegacions dels seus partits únics durant la 

major part de la guerra, de la mateixa manera que és un terreny molt poc 

explorat el de la participació sabadellenca al costat dels Aliats, fonamentalment 

al Nord d’Àfrica i a França. El corresponent sabadellenc de l’obra de Francesc 

Vilanova i Mireia Capdevila (Nazis a Barcelona: l'esplendor feixista de 

postguerra (1939-1945), 2017) caldria que fos explorat més a fons: ja n’hi ha 

referència al volum corresponent de Sabadell, informe de l’oposició, 1988- i 

algunes fotografies foren exposades a Una esperança desfeta. Sabadell, 1931- 

1945 (2009-10), però un petit muntatge permanent que acompanyés als actes 

que s’organitzen (cicle de cinema, conferències, taules rodones, etc.) resultaria 

d’un impacte gens de menystenir perquè, encara avui en bona mesura, les 

formes més extremes del feixisme semblen llunyanes no només en el temps 

sinó, sobretot, en l’espai, percepció que no es correspon a la realitat. 

Caldria afegir aquí el buidatge dels documents relatius a la Falange clandestina 

de Sabadell en dipòsit a l'Arxiu Militar d'Àvila, elaborat pel Servicio de 

Información Militar, Subcentral de Cataluña, 1ª Sección l'any 1938, localitzat 

en el seu moment per Esteve Deu i reclamat en còpia per l’Arxiu Històric de 

Sabadell el 2019. Aquests documents tenen una rellevància cabdal per ala 

història no escrita de la Falange de Sabadell, que seria un dels temes que 

caldria desenvolupar en la línia de treball establerta a la Memòria de 2018 de 

la «Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme “Mai Més”, integrada per 
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diverses poblacions del país, centres educatius, entitats i l’Amical Mauthausen 

(p.9). Sembla una prioritat indiscutible prorrogar i estendre la tasca divulgativa 

en els centres d’ensenyament, per a la qual cosa caldria comptar amb un cos 

més nodrit de conferenciants, a la manera -per exemple- que es va treballar 

en l’aniversari recentment commemorat de la Federació d’Associacions de Veïns 

i Veïnes de Sabadell (FAVS), que podria sorgir perfectament de joves doctors 

especialitzats en aquestes temàtiques i períodes. 

Finalment hi ha un capítol poc explorat que és els dels treballadors 

«voluntaris» que varen anar a participar en l’esforç industrial alemany durant 

la II Guerra Mundial: si la seva situació de partida podia ser la de la lliure 

contractació (amb reserves), la seva estada a Alemanya els va acabar 

convertint en treballadors forçats. Desconeixem hores d’ara la disponibilitat de 

fonts sobre aquest assumpte ni si hi hagué sabadellencs implicats, però 

comptem amb el testimoni de l’artista multimèdia Francesc Torres que va ser 

present a l’antic edifici de l’ambaixada espanyola a Berlín en el moment previ a 

la seva restauració: segons l’artista, allí es conservaven encara els arxius sobre 

les expedicions de treballadors a Alemanya, inclosos fitxers personals.1 

Recapitulant les propostes d’accions recollides en aquesta apartat: 

- Reubicar aquesta línia de treball, en la mesura que ha complert bona 

part dels seus objectius, en una línia de treball més àmplia definida en l’apartat 

Memòria dels represaliats al segle XX (vegeu més endavant, pàgina 23). 

- Mantenir i potenciar les accions de difusió i sensibilització en relació als 

camps nazis i a la xarxa de prevenció del feixisme, especialment en la xarxa de 

centres d’ensenyament de la ciutat. 

- Obrir una línia de recerca que completi el coneixement de la 

participació sabadellenca en la II Guerra Mundial, en tots els àmbits i que 

aprofundeixi en el coneixement del feixisme local, present -com a mínim- en la 

formació i oficialització de la Falange Española (tant l’etapa FE-JONS, com 

l’etapa FET-JONS) a la ciutat. 

1 Hem tingut coneixement de la qüestió per les declaracions del propi artista amb motiu de la 
presentació on line del llibre de Mercè Picornell, Sumar les restes, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat/UIB, Barcelona, 2020, el passat 27 de novembre. 
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- 2. Espais de Memòria (finals del segle XIX – 1976). 
 

Aquest àmbit d’actuació assenyalava en la memòria de 2018 la voluntat de 

«posar en valor social, cultural i patrimonial els espais, elements i edificis que 

configuren l’imaginari de la nostra memòria històrica col·lectiva» i enumerava, 

a continuació un seguit de línies a les calia incidir que venien a abastar la 

major part de la història contemporània de la ciutat, prescindint només dels 

dos primers terços del segle XIX, sense justificar el perquè, ja que tant la lluita 

per les llibertats, com la lluita obrera -esmentades en l’enumeració- s’havien 

iniciat precisament en el període del que es prescindia. 

S’aclaria més endavant que «Sabadell és una ciutat que està farcida d’espais 

de memòria de totes les èpoques, però en aquest marc de recuperació de la 

memòria històrica més recent l’abast d’aquest àmbit de treball se centrarà en 

el períodes que va de finals del segle XIX fins a finals dels anys 1970.». En 

aquest marc es manifestava que «La cartografia i consolidació d’aquesta xarxa 

s’ha d’anar desenvolupant a partir d’una recerca històrica àmplia i diversa, i ha 

de comptar amb les aportacions de tota la ciutadania en general, la qual se l’ha 

d’apropiar socialment.». I, finalment, s’exposava un llistat d’actuacions per fer 

en la senyalització dels elements patrimonials immobiliaris, de les quals 

actualment se n’han realitzat tres, Arsenal i polvorí de l’Aeroport  (1937), 

Coves de Sant Oleguer (Primer franquisme) i Pavelló d’esports (Vaga general 

1976), tot aclarint que el que s’exposava «no deixa de ser una llista oberta al 

debat ciutadà i a les prioritats que es pugui marcar el Govern municipal». 

Malgrat que l’ordre de les actuacions semblava equilibrar «guerra» i 

«franquisme» en les seves dues grans etapes, la sensació d’un llistat sense 

encara prioritats definides i amb notòries absències deixen encara una imatge 

excessiva work in progress. 

Entenent que l’orientació de memòria històrica/memòria democràtica tal i com 

ha vingut definit políticament (Llei de 52/2007 i Avantprojecte de 2020) 

contribueix a privilegiar uns períodes sobre d’altres per motius comprensibles i 

compartibles, més que únicament jerarquitzar convindria perioditzar, si 

l’objectiu final és divulgar la història de la ciutat en el seu complex -per bé que 
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el fil conductor siguin les lluites socials per construir un entorn de llibertats i 

vida digna- per a que la ciutadania pugui construir la seva memòria històrica. 

Caldria atenir-se, per a això, a alguns paràmetres temporals -periodització- i 

espacials -on comença i on acaba la ciutat en cada època. En matèria de 

periodització no es necessari fer-ne una de particular/local perquè la història 

del Sabadell contemporani a corregut en perfecte sintonia amb la història més 

general de Catalunya i Espanya. Resulta senzill establir uns períodes standard, 

en termes polítics, de Revolució i construcció de l’Estat Liberal (aprox.1808- 

1875), consolidació i crisi de l’Estat Liberal (1875-1931), República i Guerra 

civil (1931-1939), Dictadura franquista (1939-1977) i Reconstrucció 

democràtica (1977-actualitat). Resultarien similars a tot arreu... 

Però en matèria d’espacialització sí que caldria fer intervencions que 

permetessin evocar la ciutat tal com era i així dotar d’un sentit més clar a les 

senyalitzacions. Resultaria, per tant, irrenunciable que existís un espai 

permanent que evoqués el creixement de la ciutat sobre plànol i que només es 

pot ubicar -ara com ara- en el Museu d’Història o un espai similar (?) on es 

desenvolupés la localització del que se senyalitzés a peu de carrer i que hauria 

acompanyar-se de materials/guia de fàcil abast (veure més endavant) que 

permetés rutes històriques per la ciutat obertes a totes les edats. Aquesta 

senyalització, a més, no podria limitar-se a elements patrimonials immobles 

sinó obrir-se a localitzacions, tal i com s’ha fet -en alguna mesura- amb les 

coves de Sant Oleguer, que no són identificables amb el patrimoni immobiliari 

a l'ús, en bona mesura perquè caldria identificar també aquells llocs de 

memòria que la desaparició d’edificis i paratges ha esborrat. 

D’aquesta manera i per al primer període, la participació sabadellenca en el 

llarg procés de Revolució i construcció de l’Estat Liberal (Guerra del francès, 

primera carlinada, revolta de quintes de 1845, etc.) tindria un component de 

recuperació simbòlica i senyalització de llocs, però difícilment d’edificis, més 

enllà del que pot explicar d’aquells temps l’edifici del Museu d’Art (Casa Turull), 

casal familiar dels grans cacics locals del segle XIX. 
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El patrimoni republicà i obrerista no només s’hauria de posar en relació amb 

l’Edifici del Cercle Republicà Federal de Sabadell (1888) i al contrapunt de la 

Caserna de la Guàrdia civil (1911), sinó amb la desapareguda seu de l’Obrera, 

el casal de l’antiga Federació Obrera de Sabadell i després de la Federació 

Local de Sindicats. El mateix que caldria fer amb les localitzacions de la 

Cooperativa La Sabadellenca, La Gremial, la complexa història de l’edifici de 

l’actual Casal Pere Quart, de la seu central de l’Ajuntament, dels edificis 

modernistes de la Caixa d’Estalvis (avui BBVA), del Gremi de Fabricants, etc. 

En aquest llarg període, la vida associativa i d’oci popular podria, igualment, 

reflectir-se destacant els llocs i edificis supervivents de la sociabilitat local - 

teatres, cafès, ateneus, casals, etc. 

Més senzill resulta, per la feina ja desenvolupada de recerca i d’inventari a 

càrrec dels serveis de cultura municipals (Arxiu i Museu), la memòria de la 

República i la Guerra civil, per al que es compta ja amb les referències que cal 

concretar respecte de les Escoles de Bosc de Can Rull (1934), la fàbrica 

Baygual i Llonch / Aeronàutica Naval (1936-1946), la Garita de vigilància de 

Can Gambús (1936-1939) o la seu central de la Caixa d’Estalvis de Sabadell 

(en la mesura que fou el lloc de la penúltima reunió del Govern de la República 

Espanyola abans de la retirada i l’exili el 1938), el refugi antiaeri del carrer de 

Buxeda amb Tetuan (1939) o l’àrea afectada pel bombardeig del 25 de gener 

de 1939, del pla de Sant Nicolau - Cementiri Vell. L’inventari d’espais per a 

senyalitzar no és encara exhaustiu, tanmateix. 

La memòria de la dictadura i de la lluita per restablir les llibertats 

democràtiques també hauria d’ampliar-se per altres indrets de la ciutat: 

l’escenari de la Batalla de San Bernardo -en els límits de l’actual Ca N’Oriac-, 

l’extensió a la ciutat de les CC.OO., de l’Assemblea de Catalunya, de nuclis i 

cèl·lules de partits i entitats antifranquistes clandestins, d’escenaris i rutes de 

les protestes, de les detencions, etc. però també dels espais del Sabadell 

franquista (de nou, per exemple, el polifacètic Casal Pere Quart o l’antiga 

ubicació de la Policia). 
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En matèria d’espais caldria analitzar possibles senyalitzacions d’indrets de 

memòria posteriors a 1977 que, necessàriament caldrà tenir en compte però 

sense tenyir de presentisme -un efecte constant del debat polític-, començant 

per aquelles situacions, la memòria de les quals corri aviat el risc de perdre’s. 

Posem per exemple la memòria de la recuperació de la festa ciutadana en la 

post-dictadura: el desaparegut espai festiu de Can Borràs, l’ús del túnel més 

llarg de la Gran Via com a espai cobert per a concerts (el tunel del Rock) o la 

progressiva conquesta ciutadana del Parc Catalunya -la història del qual no 

recull el propi parc. 

La proposta d’actuació seria emetre un conjunt d’informes particulars sobre 

memòria de la ciutat, partint dels períodes esmentats, que prengués en 

compte la necessitat de senyalització, no només de cara al vianant, sinó en 

una xarxa que permetés les rutes pel terme municipal, amb entrada franca a 

edificis, inclosos alguns que es troben avui en us (Casa Consistorial, Casal Pere 

Quart, etc.), ja que és notori que fins i tot llocs com la Casa Blanca a 

Washington D.F. té també un règim de visites. Caldria l’acompanyament de 

petites guies -sigui impreses, sigui descarregables en ordinador, tablet o 

telefon mòbil- que facilitin el seu seguiment als/a les docents, cas de no 

disposar permanentment de guies, car som conscients que algunes rutes i 

visites guiades ja és possible fer-les avui en dates assenyalades, especialment 

durant la Festa Major. Hi ha experiències de ciutats que podrien aprofitar-se, 

com és el cas de Tolosa de Llenguadoc on les rutes cobreixen, fins i tot, el 

mapa de l’exili espanyol de 1939. 

En aquest sentit, doncs, proposem sortir del calaix de sastre de l’acumulació 

de petites -i tanmateix molt meritòries!- iniciatives per establir un pla 

sistemàtic de difusió de la història ciutadana en tant en quant no sigui 

abordable un Museu d’Història de dimensions adequades i, al mateix temps, un 

pla sistemàtic que tindria la dimensió de «museu a l’aire lliure» i «museu 

difús», que no periclitaria en cas que fos possible un museu de caire més 

«tradicional» perquè no són línies de treball excloents. Només les 

disponibilitats pressupostàries haurien de limitar el nombre de períodes que es 
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vulgui abordar simultàniament, de la mateixa manera que hauria de ser el 

consens ciutadà el que -com ja s’esdevé- marqui les prioritats temporals. 

Al costat d’aquesta dimensió museística i museogràfica del patrimoni 

immobiliari i dels llocs de memòria, hi ha un altre tipus de patrimoni que 

urgeix difondre i posar a la disposició de la ciutadania. Es tracta de la història i 

de la memòria escrites o filmades, perquè no partim de zero. Hi ha un conjunt 

d’obres clàssiques de la historiografia sabadellenca de les que es disposa 

d’exemplars en alguna de les biblioteques de recerca de la ciutat (Arxiu, 

Fundació Bosch i Cardellach) però que no estan a l’abast d’un públic ampli de 

joves que empren treballs «de recerca» a secundària i que cerquen inútilment 

a la xarxa una informació que no hi és o que resulta molt i molt mancada. 

Sense pretensió d’exhaustivitat, la ciutadania hauria de tenir a l’abast en una 

web de titularitat pública, per exemple, obres com Sabadell del meu record 

(Marian Burguès, 1929), Elements d’Història de Sabadell (Miquel Carreras, 

1932), Cant a la ciutat obrera (Salvador Sarrà, 1959), Sabadell, informe de 

l’oposició (Andreu Castells, 6 volums, 1975-89). El mateix hauria de passar 

amb filmacions històriques, dinàmica ja iniciada per l’Arxiu Històric aprofitant el 

web Youtube on es troben en aquests moments Sabadell, emporio tèxtil de 

España (1944) i El nostre pa de cada dia (Joan Blanquer i Ramon Bardés, 

1950). L’Arxiu disposa d’altres publicacions i filmacions que són d’interès 

ciutadà però que només són conegudes pels i per les investigadors i 

investigadores. Les possibilitats d’editar-les o reeditar-les són excessivament 

cares i la seva difusió incerta, la difusió (lectura, visionat) gratuïta a través de 

la xarxa revertiria en l’ampliació del coneixement de la història de la ciutat i 

ajudaria a la generació popular de memòria, en els termes que seria de 

desitjar, de la mateixa manera que posaria uns materials -literalment- 

impagables a disposició dels docents. 

Capítol apart requereix la qüestió de l’ampli material fotogràfic recollit per les 

diverses institucions cultural de la ciutat. És aquest un patrimoni repartit entre 

els fons i col·leccions de l’Arxiu Històric, de la Fundació Bosch i Cardellach i de 

la Unió Excursionista de Sabadell (UES), al menys. Es tracta d’un material que 
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té i ha tingut usos divulgatius des de fa anys, a càrrec sobretot de l’Ajuntament 

(la col·lecció Sabadell, tal com era, tres volums, 1984, 1987 i 1993), però 

també amb distribució fonamentalment comercial, alguns d’ells ben recents i 

en catàleg (L’Abans Sabadell, 1864-1968, Efadós, en fascicles), i en el seu cas, 

la UES -i més enllà de les publicacions que ha anat fent l’entitat de les seves 

activitats i història interna- edita anualment un calendari amb material 

fotogràfic d’alta qualitat. Existeix una cert conflicte d’interessos entre entitats 

que aprofiten legítimament els seus fons documentals per al seu finançament i 

la voluntat divulgativa fonamental que anima l’activitat de l’Arxiu Històric en 

aquest camp. Caldria trobar algun tipus de format per a la difusió purament 

divulgativa dels fons -que no caldria que fos exhaustiva, ni de bon tros, sinó 

tant sols «representativa», tot evitant-ne usos no desitjats o que poguessin 

lesionar interessos legítims com els esmentats. 

Recapitulant les propostes d’accions recollides en aquesta apartat: 

- Disseny i creació d’un web específic d’espais de memòria de la ciutat. 

- Senyalització dels llocs de memòria corresponents a les cinc etapes 

apuntades d’història de la ciutat i generació de guies electròniques ad hoc per 

a cadascuna d’elles, descarregables en web i adaptades al seu us en tablets, 

telèfons mòbils, etc. 

- Reforçament de la política, ja tradicional, de visites guiades a edificis i 

indrets de la ciutat. 

- Exposició de bibliografia sobre història i memòria de Sabadell. 

- Digitalizació de publicacions d’història i memòria de la ciutat de 

Sabadell de les que es posseeixin els drets i prospecció per ampliar la llista, de 

cara a la seva difusió via web. 

- Exposició «Sabadell filmat», que servís de presentació per als fons 

fílmics de l’Arxiu i que pogués estimular noves donacions. 

- Edició per a web de filmacions històriques sabadellenques, estiguin o no 

avui a la disposició a través de youtube per a facilitar el seu coneixement, 

localització, etc. a tothom que hi pugui estar interessat. 

- Exposició «Sabadell fotografiat» amb la col·laboració de totes les 

entitats que disposen d’arxius de consideració. 
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- Inclusió en el web d’una petita mostra de material fotogràfic sobre els 

llocs de memòria de la ciutat que serveixi d’introducció a les guies més amunt 

esmentades. 
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- 3. Memòria dels represaliats al segle XX. 
 

Com anunciàvem més amunt, un cop cobertes algunes de les fites que es 

proposava la línia d’actuació 1, els seus programes en curs podrien perllongar- 

se perfectament sota el paraigua d’aquesta línia que, de fet l’inclou de manera 

evident a nivell temàtic. En aquest ordre de coses, la qüestió de la Memòria 

dels deportats als camps nazis i altres víctimes del nazisme (1940 – 1945) es 

convertiria en una línia de continuïtat, però no diferenciada del que pretén 

desenvolupar la que analitzem aquí. 

L’enfocament de la «Memòria dels represaliats al segle XX», en la línia del que 

explicàvem a la introducció (pàgines 8 a 11), no hauria de tenir un caràcter 

victimari només, sinó un plantejament que incorpori «èxits i fracassos», 

perquè bona part de les víctimes foren també lluitadors i lluitadores. En aquest 

sentit caldrà cercar un títol més ampli per a aquesta línia de treball. Cal fugir 

igualment de les simples dates simbòliques (Setmana Tràgica, 1909; Vaga 

general, 1917; 6 d’octubre de 1934) i anar, més aviat, a processos, perquè si 

no el programa podria acabar-se convertint en una llarga crònica de successos. 

El plantejament de poder oferir «“tots els noms” de les víctimes de la 

repressió» en una base de dades (Memòria històrica de Sabadell, 2018, p.12), 

cal mantenir-lo perquè no és incompatible amb un treball més global del que 

ha significat la lluita pels drets polítics i socials de la ciutadania, perquè els 

represaliats ho foren per alguna cosa i perquè, com dèiem més amunt - 

afortunadament- no tots/es els/les activistes foren represaliats/des. 

Donat que caldrà establir prioritats en el desenvolupament d’una línia 

d’actuació que inclou tot un segle, amb contextos polítics molt diferents, molt 

probablement resulti oportú no iniciar el treball pel període que va dels inicis 

del segle fins a la Guerra civil, de la mateixa manera que calgui plantejar-se 

que la frontera temporal no coincidirà amb la data estricte de calendari d’inici 

del segle. No hi ha cap dubte que aquest àmbit d’actuació que ara 

desenvolupem, dins del segle XX, el protagonisme des d’un punt de vista dels 

efectes massius de la repressió correspon a la dictadura franquista i 

concretament als punts «Afusellats i represaliats durant els anys del terror blau 
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franquista (1939-1945)» i «Represaliats durant la lluita antifranquista (1959- 

1976)» inclosos a la Memòria de 2018. Ara bé, al marge d’una certa 

incoherència en deixar fora del quadre els anys 1946-1958, com si no hi 

hagués hagut episodis repressius i la seva contrapart de protestes socials, i del 

fet de qualificar de «blau» un període, en relació a la Falange, com si aquesta 

desaparegués després de 1945, una actuació en aquesta direcció implica una 

reflexió profunda sobre les categories de «víctima» i de «lluitador/a» que cal 

incloure. Precisament aquesta re-categorització permetria assolir l’objectiu 

transversal prioritari de la «feminització de la memòria històrica» -expressat 

per la regidoria en l’encàrrec que ens feu- posant el focus d’atenció en 

activismes menystinguts, intervencions silenciades i last but not least 

violències sexuades. 

És aquesta una reflexió que al CEDID hem iniciat ja fa alguns anys i que ens ha 

permet presentar-nos a la convocatòria de projectes de recerca competitius 

convocada recentment per la Vicepresidencia del Gobierno, Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática i que ha 

obtingut, finalment, una subvenció de 12.000€, que era l’import màxim que 

era possible sol·licitar. En el moment de presentar-nos a la convocatòria i 

havent rebut l’encàrrec de la regidoria d’emetre aquest informe, ens va 

semblar oportú establir Sabadell com a model per al projecte i proposar a 

l’Ajuntament de Sabadell de participar-hi en cas que fos concedit, cosa que 

finalment ha succeït i de la que cal felicitar-se com un èxit «fundacional» de la 

col·laboració que aquest informe significa (veure documents adjunts sobre 

«Sabadell: ciudadanía y libertades públicas. Un modelo para la memoria 

democrática en contextos urbanos»). 

Considerem, per tant, prioritari -i realitzable a mig termini a partir de 

l’obtenció de finançament estatal- un projecte d’establiment de tipologies 

repressives -amb les corresponents llistes d’afectats/des- i de les seves 

conseqüències a la ciutat que permeti avaluar-ne les dimensions i establir, en 

una segona fase, criteris i calendari per a l’establiment de polítiques 

d’homenatge i reparació simbòlica. Proposem, en bona lògica, assumir el 
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projecte d’actuació com una de les tasques prioritàries, en el termini de dotze 

mesos previst per la convocatòria que co-finançarà el projecte. 

Recapitulant les propostes d’accions recollides en aquesta apartat: 

- Executar dins del termini compromès el contingut del projecte 

«Sabadell: ciudadanía y libertades públicas. Un modelo para la memoria 

democrática en contextos urbanos». 

- Aplicar posteriorment el model del projecte en el període anterior a la 

Guerra civil per a l’establiment de tipologies repressives i protagonistes de 

l’activisme en la lluita per a les llibertats polítiques i socials, utilitzant com guia 

inicial per a la recerca les «dates assenyalades» que incloïa la memòria de 

2018. 

- Incloure en el web proposat a l’apartat «Espais de Memòria (finals del 

segle XIX – 1976)» (pàgina 21 d’aquest mateix document) un espai apropiat 

per a la divulgació dels resultats dels dos estudis anteriors. 

- Obrir una línia de col·laboració amb centres d’ensenyament i entitats 

per a la difusió dels resultats d’aquests projectes i el seu aprofitament en les 

polítiques memorials i en termes didàctics i pedagògics. 

- Obrir una línia de col·laboració amb altres municipis on el model de 

treball emprat a Sabadell pogués ser divulgat i, en el seu cas, aprofitat. 
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- 4. Memòria institucional municipal / - 5. Memòria simbòlica a l’espai públic.  
 

Pel contingut, fins ara proposat i desenvolupat en els darrers anys, aquestes 

dues línies s’encavalquen en una de sola, de fet. Tenint en compte qui fou el 

protagonista dels homenatges públics en període franquista -això és, el 

consistori de la dictadura-, tant si es tractà d’atorgar medalles, com de 

col·locar plaques o intervenir en el nomenclàtor, la diferència entre institució i 

espai públic resulta irrellevant. En el Règim Franquista l’espai públic estava 

sota control estricte de la institució municipal, en l’atribució jeràrquica de 

competències feta des del Ministerio de la Gobernación, amb la baula 

intermèdia del govern civil. És (són) aquesta(es) un(es) línia(es) que cal 

mantenir, sens cap mena de dubte, en un programa municipal. Les seves 

pròpies característiques les poden fer més modestes o, més aviat, subsidiàries 

respecte d’altres apartats, però això no obsta perquè hagin de tenir un relleu 

institucional i protocol·lari de primer nivell. 

Els objectius definits en la memòria de 2018 semblen substancialment 

adequats: a) retirada de les distincions i medalles municipals fetes durant la 

dictadura franquista -ja executada parcialment i que entraria en una segona 

fase); b) commemoració dels 40 anys de la constitució del primer ajuntament 

democràtic (ja realitzada i amb un exposició en fase d’itineració): c) anul·lació 

-entenem que simbòlica- dels expedients de depuració de funcionaris públics 

(pendent i que té implicacions en el que es defineix com a modalitats de 

víctimes del franquisme en l’apartat Memòria dels represaliats al segle XX); d) 

retirada de plaques i relleus escultòrics amb simbologia franquista; e) retirada 

de plaques d’habitatges de protecció oficial amb simbologia franquista i f) 

manteniment de la política de revisió del nomenclàtor. De fet, tant la llei de 

Memòria Històrica de 2007 com l’avantprojecte citat de 2020 van en la direcció 

d’aquestes actuacions i tal i com observava la Memòria de 2018 (p.14), es 

compta amb el material adequat per a tenir una orientació clara en el «Cens 

de simbologia Franquista de Catalunya i en les Recomanacions  d’actuació 

sobre la simbologia franquista de Catalunya, ambdós documents elaborats pel 

Memorial Democràtic de Catalunya l’any 2010». 
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No sembla sobrer esmentar aquí que les modificacions del nomenclàtor que 

poguessin resultar convenients serien una bona oportunitat per a continuar la 

tasca de feminització d’un espai públic que encara es troba incomparablement 

«masculinitzat». De fet, en la línia de la feminització semblen moure’s les 

exposicions i estudis en curs que han estat recollides en el quadre-resum que 

se’ns ha facilitat: les exposicions «1934-1939. Pioneres del municipalisme 

feminista» i «Dolors Miralles» i l’estudi «Dones al moviment veïnal de 

Sabadell». 

Finalment, en el quadre-resum d’activitats s’ha introduït en l’apartat de la 

Memòria institucional l’exposició en curs de realització sobre Francesc Layret. 

Homenatjar i fer difusió de la història de qui fou diputat pel districte de 

Sabadell, entre moltes altres coses, resulta, ben segur, una magnífica idea, 

tanmateix, en termes del que significa aquesta línia de treball és un tema 

menor: fa molts anys que Francesc Layret va recuperar la seva presència en el 

nomenclàtor local desplaçant a qui l’havia desplaçat prèviament en el mateix 

carrer (Martí Trías). Aquesta mena d’iniciatives puntuals, lligades tot sovint a 

commemoracions (el proper 30 de novembre farà cent anys de l’assassinat de 

Francesc Layret) ha estat sempre present en l’activitat del Museu d’Història i 

val la pena que s’hi mantingui, encara que s’ubiqui fora del programa de 

Memòria Democràtica -no sempre serà un cas com Layret. En qualsevol cas la 

imminent exposició caldria ubicar-la més aviat en l’apartat de «Memòria dels 

represaliats al segle XX», encara que mai s’hagi aclarit la responsabilitat de 

l’assassinat, més enllà d’assenyalar com a autor material a Fulgencio Ver, 

Mirete, que no va ser detingut.2 

Recapitulant les propostes d’accions recollides en aquesta apartat: 

- Fusió en un únic programa de memòria institucional i espai públic les 

actuacions presents i futures en aquests capítols. 

- Manteniment de la política de retirada de distincions i homenatges de 

tota mena, amb especial urgència en el cas d’estar ubicats en la via pública, al 

 
2 Hores d’ara l’Ajuntament de Barcelona també està preparant una exposició sobre Francesc Layret, 

cosa que sembla indicar que els espais de col·laboració no haurien de ser tan complicats com de 
vegades sembla. 
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franquisme, les seves institucions i partidaris. Caldria agilitzar-ne i 

sistematitzar-ne l’execució. 

- Prestar atenció prioritària en la política d’exposicions a les 

commemoracions de situacions i personatges protagonistes de la lluita per les 

llibertats polítiques i socials i víctimes de la repressió, sense marginar altres 

línies d’actuació necessàries en aquest camp, però continuant amb la vista 

posada en la feminització de la memòria democràtica -tal i com semblen 

indicar les iniciatives en curs. 

- Donar prioritat a la feminització del nomenclàtor i d’aquelles 

possibilitats d’intervenció en la memòria institucional i en la gestió de l’espai 

públic que ho permetin. 
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- 6. Memòria de la Guerra Civil espanyola (1936 – 1939). 
 

És aquest un apartat que en el moment de ser concebut tenia el nord posat en 

la ben propera commemoració del vuitantè aniversari del final de la Guerra civil 

el 2019. Algunes de les iniciatives a les que feia referència han avançat 

considerablement, d’altres semblen estancades i, encara, d’altres es troben 

intersectades amb altres apartats de la mateixa Memòria de 2018 (p.15). 

La referència que es feia a donar «suport al treball de recerca i publicació 

sobre la Guerra Civil liderat per l’historiador Esteve Deu, endegat per la 

Fundació Bosch i Cardellach» es troba ja en marxa, un cop publicat el volum 

tercer: caldria ara sotmetre les aportacions de l’historiador a un buidatge 

intensiu que permeti aprofitar-les en alguns dels àmbits dibuixats més amunt. 

L’acció apuntada també el 2018 al voltant de la «realització d’un homenatge a 

les víctimes sabadellenques de la Guerra i a la programació d’actes 

institucionals relacionats amb la commemoració dels 80 anys del final de la 

Guerra i l’inici de l’exili» (p.15), entenem que havia de concretar-se en 

activitats programades per a 2020 en l’esquema-resum que se’ns ha facilitat, 

tot i quedar ja fora del marc de l’any objecte de commemoració: a) Base de 

dades Víctimes de la Guerra Civil; b) exposició: «De guerra i postguerra: 

cartes, dietaris i memòries (1936-1945)»; c) una placa d’homenatge a les 

víctimes, un acte de reconeixement i homenatge als afusellats al Camp de la 

Bota (1939-1942) i una placa fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc. 

Ara bé, no sembla haver-se avançat en cap direcció concreta en matèria d’exili, 

que es una de les vessants menys conegudes dels efectes de la guerra a la ciutat, 

més enllà del que es pot posar en relació amb «l’exili cultural», al voltant 

principalment de dues figures de trajectòria ben diferent després de 1939: Joan 

Oliver (Pere Quart) i Francesc Trabal, i les seves relacions -en tot cas- amb altres 

membres de l’anomenada Colla de Sabadell. L’exili resulta clarament una 

assignatura pendent, malgrat l’edició a càrrec de l’Arxiu de les memòries del 

sindicalista Josep Rosas Vilaseca (El ciutadà desconegut. Del Llobregat al Mapocho, 

2005, encara en catàleg). Donat que l’exili només comença el 1939, que hi hagué 
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també algunes formes d’exili el 1936 que caldria valorar i que aquest tema està 

connectat a la deportació (àmbit 1), a la memòria dels represaliats al segle XX 

(àmbit 3) i a la memòria institucional (àmbit 4), a causa de l’exili d’alcaldes i 

regidors -com a mínim-, i al fet que a altres espais d’aquest àmbit tenen el mateix 

tipus de solapaments amb altres àmbits, potser caldria aprofitar la manca 

«d’urgència commemorativa» per ubicar cada tema en el seu lloc sense generar un 

àmbit específic que acabi generant un discurs redundant. 

En el que afecta a les parts desenvolupades efectivament, la base de dades sobre 

víctimes de la guerra hauria de quedar encabida dins d’una base de dades més 

àmplia que tindria a veure amb tot el que s’ha comentat per a l’àmbit 3 en 

matèria, tant de víctimes com de lluitadors i lluitadores. La consecució de la 

subvenció al projecte esmentat de Memòria hauria de permetre cremar etapes en 

aquesta direcció, que sembla emmirallar-se en el seu plantejament original en 

iniciatives com ara Todos los nombres que s’han seguit en altres latituds de la 

geografia espanyola. L’exposició «De guerra i postguerra: cartes, dietaris i 

memòries (1936-1945)» -no sabem si està o no en curs- hauria de poder generar 

un efecte crida sobre aquest tipus de testimonis d’època que s’afegiria al contingut 

exposat: aquest tipus de recopilació documental mai no s’ha fet de manera 

sistemàtica, amb un tipus de crida com el que va fer en el seu moment la Fundació 

Bosch i Cardellach en matèria fotogràfica. Finalment la política de col·locació de 

plaques commemoratives sembla redundant, per una banda, però limitada per 

l’altra, en tant en quant no es disposi de la base de dades: perquè l’especial relleu 

donat als que foren afusellats al Camp de la Bota? hi ha una política coneguda, per 

part d’altres municipis, de col·locar plaques pròpies a Montjuïc com la que se 

segueix actualment al Parc de la Pau de Villa Grimaldi (Xile)? 

Com ja hem explicat en algun moment d’aquest informe, independentment de 

plantejaments d’homenatge, cal plantejar-se que les víctimes de la Guerra civil a 

Sabadell foren diverses i que no resulta tant simple com imputar-les totes a la 

defensa de les llibertats, ni tant sols com imputar a les víctimes de la rereguarda a 

la defensa d’un Règim Franquista encara inexistent o a la col·laboració amb el cop 

d’estat, per bé que en alguns casos tal imputació sigui correcta. Les memòries 
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plurals són un fenomen que cal afrontar per la via de la explicació històrica i la 

categorització detallada (vid.supra, introducció i àmbit 3). 

Finalment, ja hem comentat en l’àmbit 2 que en la política d’espais de 

memòria s’inclouen senyalitzacions i edificis que tenen a veure directament 

amb la Guerra civil i que, més enllà de la seva inclusió en rutes memorials, 

correspon a l’administració municipal donar resposta a la seva possible 

destinació final com a equipaments, atès que potser algun d’ells podria servir 

com espai permanent dedicat a la Guerra civil, és un paper que no poden fer 

pas tots ells, excepte formant part d’una ruta de les que puguin dissenyar-se. 

Recapitulant les propostes d’accions recollides en aquesta apartat: 

- Incloure en les accions de llistat, documentació i classificació de 

víctimes i lluitadors/res a les que tinguin a veure amb la Guerra civil, en el 

marc del projecte concedit (vegeu la pàgina 24). 

- Mantenir i potenciar la política de localització senyalització d’espais de 

memòria vinculats a la Guerra civil. 

- Mantenir i potenciar la recollida de materials d’arxiu que tinguin a veure 

amb la història i la memòria de la Guerra civil. 

- Prioritzar l’estudi dels efectes de l’exili sobre la ciutat. 
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Per acabar... 
 
Si tota aquesta revisió dels programes d’història i memòria de la ciutat 

contemporània es concreten, fora bo de presentar-los a la ciutadania en forma 

adequada i atractiva. Aquesta mena de presentacions tenen un caire 

institucional i protocol·lari que donem per descomptat. Ara bé, el 1977 i en ple 

canvi polític, aprofitant la recerca d’Andreu Castells i la dels que l’havien 

precedit, els actors i actrius de l’Aula de Teatre de l’Acadèmia de Belles Arts 

representaren l’obra The Manchester of Catalonia dirigida per Francesc Ventura 

i Jaume Casasola. L’obra, que posava en relació als sabadellencs d’aquells anys 

amb la seva història i els suggeria la memòria ciutadana que havien de 

preservar, es va representar més tard en el marc de l’exposició Sabadell 

proposa, produïda pel primer ajuntament de la democràcia recuperada i encara 

en algunes ocasions més amb voluntat didàctica i pedagògica (veure Francesc 

Ventura, «La modernització del teatre a Sabadell», Arraona, 35, 2015, p.86- 

88). Des de quan no s’ha representat? Segurament aquesta fora una magnífica 

ocasió per a recuperar-la. 
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Annex 1: Equip d’investigadors/es3 

 
Martí Marín Corbera, professor titular d’història contemporània i director 
del CEDID (Departament d’Història Moderna i Contemporània, UAB). 

Carme Molinero Ruiz, catedràtica d’història contemporània 
(Departament d’Història Moderna i Contemporània, UAB), 

Pere Ysàs Solanes, catedràtic d’història contemporània (Departament 
d’Història Moderna i Contemporània, UAB), 

Francesc Vilanova Vila-Abadal, professor titular d’història contemporània 
(Departament d’Història Moderna i Contemporània, UAB), 

Xavier Domènech Sampere, professor agregat d’història contemporània 
(Departament d’Història Moderna i Contemporània, UAB), 

Olívia Gassol Bellet, professora agregada de filologia catalana 
(Departament d’Arts i Humanitats, UOC), 

Ricard Martínez Muntada, tècnic de suport a la recerca (CEDID-UAB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 No hem inclòs en l’equip d’investigació membres del CEDID que tenen només contractes temporals 

amb la UAB i que, ben segur, treballaran també en el disseny d’accions en cas que siguin aprovades, 
perquè la Universitat no es fa responsable de que els seus contractes es perllonguin en el temps de 
manera suficient. 


