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Editorial
El Grup d’Estudis disposa 
d’una eina de gran valor que 
és aquesta revista que teniu a 
les mans. Ens ajuda a ser més 
propers i a conèixer  el treball 
de l’entitat  i a permetre que 
vosaltres també hi digueu la 
vostra.
En aquest exemplar del mes 
de Juny hi trobareu un tema 
molt del dia i gaire bé mono-
gràfic, però hem cregut que 
l’actualitat així ho exigeix.
A la darrera xerrada del mes 
de maig us vàrem proposar 
que ens féssiu arribar escrits 
amb el vostre parer sobre el 
canvi de nom d’alguns car-
rers d’Esplugues, i alguns 
de vosaltres així ho heu fet: 
una aportació que us volem 
agrair.
El Grup d’Estudis també 
publica la seva opinió en un 
document plenament consen-
suat i debatut per la Junta. La 
nostra intenció és respectar el 
pensament de tots els socis.
Desitgem que amb aquest 
exemplar del Pou del Vernís 
quedi prou aclarida la posició 
del Grup d’Estudis. Segui-
rem amb la nostra tasca d’in-
vestigar, estudiar i divulgar, 
amb el màxim respecte a les 
sensibilitats de tots els nos-
tres associats.
La nostra entitat gaudeix de 
molt bona salut. Una impor-
tant incorporació de socis ens 
ho demostra i la nombrosa 
assistència als nostres actes 
també ens fa pensar que el 
que proposem us interessa.
Esperem les vostres idees, 
les vostres suggeriments, els 
vostres treballs, el que no 
és pugui publicar en paper 
ho divulgarem a través de la 
xarxa.
Us desitgem un bon estiu i 
ens retrobem al setembre.
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Considerant que ni l'Ajuntament, ni l'Associ-
ació de la Memòria Històrica i Democràtica 
del Baix Llobregat, no van consultar al Grup 
d'Estudis d'Esplugues sobre aquest tema 
abans de ser tractat en ple municipal, podem 
establir que el Grup d'Estudis es pot inhibir 
d'aquestes decisions, essent responsables del 
fet en qüestió, tant el govern de l'Ajuntament 
com l'Associació de la Memòria Històrica i 
Democràtica del Baix Llobregat.
El Grup d'Estudis d'Esplugues entén que 
aquells carrers que porten el nom d'una per-
sona haurien de correspondre a aquells homes 
o dones que per la seva actitud o comporta-
ment són reconeguts pel poble i els manté 
vius en el record. Però les vicissituds de la 
història han fet sorgir denominacions de car-
rers que no responen al que avui dia pensa i 
sent la societat civil i menys quan aquestes 
van ser atorgades en circumstàncies deriva-
des d'una guerra civil i amb la posterior col-
laboració dels servidors del règim franquista, 
que es van veure involucrats per grat o per 
força en unes comeses polítiques que avui 
blasma la societat actual, un cop retornades 
les condicions democràtiques per les quals 
hom ha lluitat durant força anys.
Però, molt sovint, aquells aspectes criticables 
dels col·laboradors de la dictadura no concor-

den amb la seva activitat particular i, per això 
cal distingir entre la seva actuació política i la 
seva actuació particular, sense que això hagi 
de significar que un aspecte pugui compensar 
l'altre.
Per això i a la vista dels documents presen-
tats, entenem fonamentada la petició de treure 
el nom dels alcaldes Melcior Llavinés, Gaietà 
Faura i Josep Català, per raons polítiques i 
d'acceptació d'un càrrec de responsabilitat 
municipal, potser pressionats per les autori-
tats i que van exercir, durant la dictadura fran-
quista, a l'Ajuntament.
En referència al Dr. Manuel Riera, s'hauria de 
diferenciar la seva tasca, que va exercir com 
a metge, de la seva participació, que es veu 
reflectida en diversos documents on se l'es-
menta com a  testimoni en judicis de persones 
opositores al règim que va comportar penes 
de presó dels acusats. I, efectivament, el Dr. 
Manuel Riera, va ser un metge molt estimat 
per la nostra població, com a tal va eradicar 
una passa de tifus, i va ser una de les persones 
que sempre tenia prou temps per dedicar-se a 
la seva tasca mèdica, estant sempre disposat a 
assistir a tothom que el necessitava, fos l'hora 
que fos. Com a metge va ser molt apreciat i 
un exemple per a la població, que davant la 
seva dedicació professional, li havia retut 

Amb motiu de la demanda, per part d’alguns socis del Grup d’Estudis d’Esplu-

gues, sobre el posicionament de la nostra entitat davant el fet ja consumat per 

part de l’Ajuntament de treure el nom dels carrers dels alcaldes durant l’etapa 

franquista, Melcior Llavinés, Gaietà Faura i Josep Català, i el del metge Manuel 

Riera, a proposta de l’Associació de la Memòria Històrica i Democràtica del Baix 

Llobregat, s’ha originat a la junta del Grup d’Estudis un debat constructiu i que 

ha estat consensuat amb la següent declaració:
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assíduament algun homenatge popular i rebent també alguna 
distinció municipal. És per aquest motiu, per la seva impli-
cació professional i personal i per la seva empatia, que se li 
va concedir el nom al carrer, a l'igual que se li concedí al Dr. 
Pouplana o al Dr. Ribalta, metge de Sant Just, o a mestres com 
Joan Corrales o Joaquim Rosal.
El Grup d'Estudis també ha tingut present que molts dels 
països que han patit una dictadura quan recuperen la demo-
cràcia passen comptes amb el seu passat dictatorial. El primer 
pas és recuperar la memòria de les persones, que per la seva 
lluita en favor de la democràcia, van ser durament reprimides 
per la dictadura. I això hauria de ser sense ànims de revenja 
donat que seria incompatible amb els valors democràtics. A 
Catalunya des dels primers ajuntaments democràtics es van 
recuperar noms tradicionals que la dictadura havia substituït 
per personatges del règim, cosa que no ha passat a molts llocs 
de l'estat, potser amb menys consciència democràtica.
Diversos treballs sobre la postguerra a Esplugues constaten 
que van ser assassinades per la dictadura 10 persones (i una 
que no se sap segur), 11 persones empresonades, 11 perso-
nes exiliades i 36 persones més que van patir expedients de 
responsabilitats polítiques. Tot això en processos antidemo-
cràtics i sense possibilitat de defensa. Fet que a molts d'ells 

“els va costar la inhabilitació laboral, l'embargament dels 
seus bens i una multa econòmica” segons l'Associació de la 
Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat.
Reiterem que el Grup d'Estudis d'Esplugues creu que cal 
separar la trajectòria personal de les implicacions ètiques que 
comporta la col·laboració amb el règim dictatorial, per això, 
tenint present la llei de la Memòria Històrica, i les conseqüèn-
cies que van poder tenir els informes polítics que ha docu-
mentat l'Associació de la Memòria Històrica i Democràtica 
del Baix Llobregat, es pot entendre la retirada dels noms dels 
carrers abans esmentats. Però cal també preguntar-se per les 
raons que tenia l'ajuntament d'Esplugues, amb govern majo-
ritari socialista per atorgar noms d'alcaldes addictes al règim 
dictatorial franquista a carrers i places de la nostra vila en 
plena etapa democràtica. Això també és memòria històrica.
Però com s'ha dit anteriorment i encara que no agradi a tota 
la població, la decisió de retirar el nom a aquests carrers ja ha 
estat presa, per 20 vots a favor (PSC, CiU, ICV, ERC, CE i 
PP) i l'abstenció de Ciutadans en un ple ordinari de l'Ajunta-
ment celebrat el passat 18 de novembre.Així doncs, el Grup 
d'Estudis d'Esplugues, no té res més a dir ni a fer, en relació 
a aquesta decisió, sinó demanar respecte als familiars i veïns 
tinguin l'opinió que tinguin.

"El Grup d'Estudis d'Esplugues, respectuós amb el parer de llurs associats, afegeix també 

el criteris personals de la Roser Camps, del Jordi Figueras, Santi Campo i Joan M. Puiggròs, 

en els escrits que presentem en aquesta publicació"

SENSIBILITAT, HUMANITAT, DEMOCRÀCIA
Suposem que molta gent haurà pensat el mateix que nos-
altres quan poc temps després de l’impacte que hem rebut 
amb l’aprovació d’alguns canvis de noms del carrers apro-
vat per l’Ajuntament, i amb una possible aprovació de nous 
canvis, arriba a Catalunya un líder de l’independentisme 
vasc, que ha redimit amb anys de presó la condemna per 
la seva pertinença a grups armats propers a Eta. Ha vingut 
convidat pels membres d’un grup parlamentari, que l’han 
rebut, han parlat i l’han informat del nostre procés.També 
ha estat rebut per la presidenta del Parlament i ha parlat 
amb membres d’algun altre partit polític. Fent una reflexió 
profunda, pensem, quin mal hi ha?
Com que som humans, sensibles i per sobre de tot demò-
crates, respectem i entenem el dolor que pot causar 
aquesta visita als familiars de les persones que varen 
perdre la vida per causa de la lluita armada abertzale, però 
sobretot hem d’entendre que tothom té dret a rectificar i 
reconèixer els errors.    
Per aquest motiu que ens educa en la tolerància, i amb tots 
els respectes, no entenem gens aquest capteniment que 

mostren els membres del Consistori en esborrar detalls de 
la nostra història, en esborrar testimonis de fets que tots 
sabem que varen esdevenir en moments d’una ferotge 
dictadura en que no era gens fàcil comprometre’s en el 
servei públic.
Sabem el dolor que va causar aquella dictadura perquè no 
hi ha res pitjor que la revenja que executen els guanya-
dors sobre els perdedors, per això ara preguntem: no fóra 
més fàcil deixar descansar els nostres morts, i acceptar la 
voluntat d’una majoria que en una data molt llunyana va 
voler homenatjar el doctor Riera, i els qui van ocupar càr-
recs més tard que ell, quan a banda de les seves professi-
ons, només tenien l’ànim de fer un servei a la comunitat?
Sembla que tot plegat mereix una llarga reflexió, i aquesta 
reflexió ens hauria  de servir per no mirar enrera alimen-
tant rancúnies i enfrontaments, i, encara que soni a tòpic, 
donar testimoni als nostres joves de respecte, tolerància i 
bona convivència.

Roser Camps

Flors al carrer per Rosa Abós i Prats, juny del 2016
Un any més els veïns del carrer de l’Avenç, carrer de l’Església i la “rambleta”del carrer Angel Guimerà han conferit les 
catifes i els ornaments per engalanar els carrers del Barri Centre que per la seva condició, encara que no exclusiva, de pas-
seig permeten ser decorats. Han comptat amb l’ajuda de l’Associació de Veïns del Barri Centre i de l’Ajuntament.
La recuperació de les tradicions els mou a fer aquesta gran tasca des de fa 6 anys. És un treball molt imaginatiu i creatiu, 
però cansat i feixuc, que només es pot fer si hom pensa que no es poden perdre els orígens i els costums, tant si són de caire 
religiós com pagà.
El Grup d’Estudis d’Esplugues els agraeix profundament la seva feina i els encoratja a seguir treballant per fer que el nostre 
poble sigui cada dia més poble.



Aquests darrers mesos ha començat a aixecar-se alguna 
polseguera arrel de la decisió de l’Ajuntament de canviar 
algun nom de carrers de la nostra ciutat dedicats a perso-
nes relacionades amb el franquisme.
Vaig preocupar-me quan un regidor em comentava que 
havien acordat retirar-li el nom del carrer a Joan Brillas, el 
carrer on vaig néixer,  ja que va ser regidor de l’ajuntament 
durant els anys 50.  Immediatament vaig fer-me un seguit 
de preguntes: L’Emili Juncadella, Juli Culebras o en Josep 
Camprecios no es toquen? Per quina raó van ser assassi-
nats pels republicans? Els republicans que els van matar 
eren de la CNT, de la FAI, del PSUC, del POUM o d’ERC?  Qui 
eren els represaliats pel franquisme? Van cometre algun 
delicte? Per que no van exiliar-se? Si el criteri per hono-
rar o no honorar és la complicitat amb el franquisme que 
passarà amb els pregons fets per algun regidor contem-
porani que va ser càrrec de confiança del darrer alcalde 
franquista? És el mateix J. Brillas regidor que el J. Brillas 
del passatge? Algú s’ho ha mirat tot plegat des de l’òp-
tica de l’estudi i l’anàlisi acurat fet des de l’objectivitat?  
Preocupat com estava vaig alleugerir-me en escol-
tar a Rafael Ribó, Síndic de Greuges,  argumentant que 
no féssim com a Madrid, que calia eradicar allò més 
simbòlic i no caure en una absurda cacera de bruixes.  
Recordo, encara amb llàgrimes i emoció, quan la meva 
mare i tieta varen trobar-se amb altres persones d’Esplu-

gues que havien perdut algun familiar a la guerra, com el 
cas dels meus dos avis, o víctimes de la posterior repres-
sió, Més de 60 anys de silenci es trencaven al trobar-se els 
descendents dels republicans oblidats.  També se m’en-
telen els ulls en rellegir el modest treball de recerca de la 
meva filla, on parlava dels seus rebesavis, l’un assassinat 
vilment per republicans al pont del Lledoner i l’altre potser 
abandonat en mans de la gangrena en el camp de concen-
tració franquista de Deusto, després de ser ferit a l’Ebre. 
De tot plegat em queda clar que ningú ha estudiat, en pro-
funditat, què va passar a Esplugues entre els anys 30 i 70 
del segle passat.  També em queda clar que la guerra i el 
franquisme han quedat darrera un decorat de concòrdia i 
que ningú ha intentat aixecar per veure que hi havia dar-
rera i de tot plegat em queda clar que cal reflexionar, estu-
diar, valorar, analitzar i finalment trencar els silencis entre 
les filles, netes o besnéts d’aquelles 3000 persones que 
habitaven l’Esplugues dels anys de la guerra i del fran-
quisme primigeni, no amb un esperit de passar comptes, 
més aviat amb l’esperit de conèixer una realitat, de ser 
capaços de situar-nos on som i ser capaços d’entendre 
l’angoixa i el dolor d’uns i altres.  Ens hi posem?

 

Jordi Figueras Bofill
31 de maig de 2016

El franquisme a Esplugues, assignatura pendent

Alguns socis i sòcies del Grup d’Estudis   ens han dema-
nat que aclarim la nostra posició respecte a la iniciativa 
d’aquest Ajuntament per canviar el nom d’alguns carrers  
a proposta de l’Associació de la Memòria Històrica i Demo-
cràtica del Baix Llobregat, ha obert un debat en la Junta 
del Grup d’Estudis que ens ha permès de fer un document 
consensuat.
Fruit d’aquest debat hem vist que el tema es pot enfocar 
des de dos punts de vista, el de la fredor de les dades 
documentals i la visió personal i emotiva que aporta l’en-
torn del les persones afectades pel canvi de nom. Com no 
podia ser d’altra manera no tots els casos són iguals, ni 
fan fer el mateix, ni van acceptar del mateix grat. Per això 
hem volgut fer aquest article, per enfocar el tema en la 
seva complexitat.
Nosaltres pensem que el nom dels carrers d’una vila ha de 
distingir aquelles persones que han mantingut una activi-
tat cívica sense tatxa, al servei de la ciutadania. Per això 
se’ls recorda com a exemple pels vilatans. Aquesta és la 
raó per la qual l’ajuntament, amb el concurs dels regidors, 
interpreta el sentir del poble i decideix el nom més esca-
ient per un carrer.

Però les vicissituds de la història han fet sorgir denomina-
cions de carrers que no responen al que avui dia pensa i 
sent la societat civil i menys quan aquestes van ser atorga-
des en circumstàncies  derivades d’una guerra civil i amb 
la posterior col·laboració dels servidors de l’estament dic-
tatorial, que es van veure involucrats per grat o per força 
en unes comeses polítiques que avui blasma la societat 
actual, un cop retornades les condicions democràtiques 
per les quals hom ha lluitat durant força anys.
L’Escrit de l’Associació per la Memòria Històrica i Demo-
cràtica del Baix Llobregat i que va ser aprovat al ple diu 
entre d’altres coses:
“Els carrers que us proposen siguin canviats són els dels 
Alcaldes Franquistes de la ciutat d’Esplugues:  Melchor 
Llavinés Roca, Cayetano Faura, y Josep Català Soler. Així 
com també el carrer   Manuel Riera Piera metge d’Esplu-
gues durant la Dictadura Franquista.
El Sr. Melchor Llavinés Roca va ser el   primer Alcalde d’ 
Esplugues durant la Dictadura Franquista i en els consells 
de Guerra i expedients de responsabilitats polítiques de 
les persones represaliades d’ Esplugues es  troben  infor-
mes  del citat  Sr. Llavinés  informant sobre aspectes ide-
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ològics i polítics  d’aquestes  persones que van significar 
l’exili, presó o execució d’aquests.   Són exemples d’això 
els Consells de Guerra de:Cristóbal Just Alicart  (Assassi-
nat),  Romualda Just Alicart (Empresonada), Manuel Cots 
Borrull  (assassinat),  Juan Pagés Campreciós(Regidor de 
l’Ajuntament  durant el Front Popular  amb l’alcalde Rafael 
Sebastià Irla que es va exiliar i desprès tornà i anà a la 
presó), Ventura Márquez Sicilia (Exiliat i empresonat. Regi-
dor a l’Ajuntament i dirigent de  l’UGT a Esplugues), Pedro 
Valls Bonet  (empresonat), Eugeni Vilardell Bonet  (Exiliat 
i empresonat mes tard),  José Cortada Ros  (assassinat) 
i Manuel Branera Palau  (empresonat)
Podríem continuar citant també els noms de 14 persones   
d’Esplugues que a l’any 1939 els hi van fer expedients 
de responsabilitats politiques i de 21 mes amb expedients 
de responsabilitats politiques a l’any 1940 cosa que els 
va costar la inhabilitació laboral, l’embargament dels seus 
bens i una multa econòmica”.
En el judici a Manuel Branera Palau que va ser condemnat 
a pena de presó el Doctor Riera que actua com a testimoni 
afirma entre altres coses: “en cierta ocasión el encar-
tado manifestó al declarante que buscaba el párroco de 
la villa con el fin de “peringarlo”, significando asesinarlo. 
Que también le manifestó que buscaba otros individuos 
con el mismo fin….  Ignora no obstante si de una manera 
cierta el encartado intervino en asesinatos de persones 
de orden, si bien en el pue-blo la opinión general lo tiene 
conceptuado como uno de los mas destacados marxistas 
capaz de cometer los máximos desmanes.”
Però aquells aspectes criticables dels col·laboradors de la 
dictadura no concorden, generalment, amb la seva activi-
tat particular i, per això cal distingir entre la seva actuació 
política i la seva actuació particular, sense que això signi-
fiqui que un aspecte compensi l’altre.
Melcior Llavinés, primer alcalde de la Dictadura, provinent 
de la Lliga Regionalista, era un industrial metal·lúrgic i un 
excel·lent pare de família. En aquells moments concrets, 
ell sempre afirmà que no li fou possible refusar el càrrec 
assignat a dit i es va sotmetre atenent que, en el fons, no 
era gaire procliu a la República. I, com alcalde, va haver 
d’elaborar informes polítics a la superioritat, com s’exigia i 
se solia fer en aquells moments. Però també fou un alcalde 
que va aturar també els embats de les joventuts falan-
gistes locals que volien fer destrosses al bar Catalunya, 
perquè una  certa clientela aprovava l’avanç de les tropes 
aliades en contra de les alemanyes i això, abans del 1945 
era un velat atac a la Dictadura.
L’alcalde Josep Català era un home idealista i totalment 
fidel al Règim del general Franco. Per altra banda, llevat 
d’aquesta fidelitat política molta gent considera que era 
una bona persona, un creient sincer i va treballar força 
per Esplugues. Fou el creador de la publicació Vida d’Es-

plugues encara present a la nostra vila. De testimonis de 
la seva fidelitat a la Dictadura en trobareu molts, però tan-
mateix aspectes molt positius, com fou un progressiu res-
pecte als opositors al règim, si bé en el seu “curriculum” 
en els anys posteriors al final de la guerra civil, “castigava” 
els no addictes al Règim.
El doctor Manel Riera era conegut arreu per la seva admi-
rable tasca com a metge. Però, com prova la documenta-
ció aportada, també fou un col·laborador de la Dictadura, 
encara que com a metge excel·lís en el servei a la ciuta-
dania.
I, finalment Gaietà Faura del qual no ens consta cap actua-
ció respecte denúncies o informes negatius d’opositors al 
Règim, si bé va actuar com a alcalde durant aquell temps 
crític del franquisme i ens consta el seu capteniment a 
l’hora de significar-se addicte a la Dictadura.
Hem volgut separar la trajectòria personal de les implica-
cions ètiques que comporta la col·laboració amb el Règim 
dictatorial i hom no sap del tot les conseqüències que van 
tenir els informes polítics que han arribat al nostre conei-
xement que ens permetrien calibrar millor el greuge ètic 
que significaven.
Però és obvi que no es justifica èticament atorgar el nom 
d’un carrer o plaça a algú que va contreure, de grat o de 
força, una relació estreta amb la sagnant Dictadura del 
general Franco, encara que en aquell moment no fossin 
massa conscients del seu abast.
La retirada del nom del carrer, doncs, és del tot lògica, si 
bé voldríem insistir que qualsevol espluguí pot mantenir 
un amable record per la tasca  que va fer  en l’àmbit par-
ticular. En cap cas pot significar això una vexació pública 
d’aquests ni, a la inversa, que l’actuació particular exone-
rés o justifiqués l’actuació política realitzada en un context 
convuls i molt llunyà.
La societat ha d’anar avançant esmenant la història i no 
es poden amagar els capítols tèrbols que mai haguessin 
hagut de succeir. En la proposta del canvi de nom dels car-
rers, doncs, s’interpreta el sentir del poble en aquest any 
2016 i veient en llunyana perspectiva els fets presentats 
que es situen   en l’etapa dels inicis de la Dictadura del 
general Franco, ara fa uns 75 anys.

Finalment ens hem de preguntar les raons que tenia l’ajun-
tament d’Esplugues, amb govern majoritari socialista per 
atorgar noms d’alcaldes addictes al règim dictatorial fran-
quista, a carrers i places de la nostra vila,  en plena etapa 
democràtica.  Això és també memòria històrica.

Joan Maria Puiggròs i Santi Campo


