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Descripció
Sota els encapçalaments de “Saludo
a Franco” i “¡Arriba España!” i amb el
títol de “Relación de nombres de calles
y plazas de esta localidad, cuya modificación ha sido aprovada por este Ayuntamiento en sesión del día 13 de Octubre de 1939”, el primer Ajuntament
franquista de Mollet publica, l’octubre de 1939, un ban municipal en el
qual es fan públics setanta-un suposats
noms de carrers i places. En realitat són
seixanta-set, atès que tres corresponen
a noms de barriades (la Casilla, Gallecs
i Santa Rosa) i un, Casas de Campo, en
desconeixem el significat.
El cos central del ban està ocupat
pel nomenclàtor. Per a cadascun dels
vials hi apareixen tres noms que, segons l’encapçalament de les columnes,
corresponen a: “Nombres que se proponen para aprobación”, “Nombres
anteriores al 18 de julio de 1936” i
“Nombres cambiados por los rojos”.
Cal observar que hi ha una contradicció entre el títol , on s’afirma que els
noms han estat ja aprovats per l’Ajuntament, i l’encapçalament de la primera columna, on es diu que es tracta
d’una proposta pendent d’aprovació.
A la part inferior del document
trobem el nom de la impremta, “Imp.
Bachs. Mollet”, el lloc i la data de
l’edició, “Mollet del Vallés, Octubre
de 1939 – Año de la Victoria”, i la
signatura del secretari de l’Ajuntament, “R. Esteve”, amb el vist i plau
“Vo. Bo.” de l’alcalde “A. Torrents”.
Cal observar que Agustí Torrents actua
d’alcalde accidental, atès que el titular
era en Simeó Rabasa.
Context i anàlisi
El matí del 27 de gener de 1939,
les tropes franquistes –representades
1

Probablement es tracta d’Esteve Camps.

NOTES, 35

pel Corpo di Truppe Volontarie d’Itàlia– entraven a Mollet, en desfilada
militar, per la carretera de Santa Perpètua. L’endemà mateix a la tarda,
es constitueix el primer Ajuntament
franquista, encapçalat per Simeó Rabasa i catorze regidors, afins al moviment, triats per ell mateix a dit. A
Mollet, com arreu del país, la repressió, a tots els nivells, serà contundent. S’imposarà el pensament únic i
la ideologia del nou règim s’aplicarà
de manera immediata i implacable.
En aquest context, res s’escaparà a la
depuració i la censura, inclosos els
noms de carrers i places.
Encara no ha passat un mes del
final de la Guerra i, en la sessió del
Ple de l’Ajuntament de 24 de febrer
de 1939, s’acorda el nomenament
d’una comissió d’estudi per canviar
els noms dels carrers i places, formada pels senyors Andreu Casi, Arcadi
Viñas, Isidre Falguera i Camps1. S’estableix que en el dictamen que presentin prevaldrà el retorn als noms de
sants que ja havien tingut els carrers
de Mollet i es dona plena confiança
en el seu bon criteri a l’hora de proposar noms nous.
En la sessió del Ple de 26 de maig de
1939, d’acord amb l’informe emès per
la comissió, s’aprova el canvi definitiu
de catorze carrers i places (taula 1).
En aquesta mateixa sessió, s’acorda
que la comissió procedeixi, de manera immediata, a la substitució de les
plaques d’aquests carrers i s’insta
que resolgui amb urgència la resta de
noms que cal canviar.
En la sessió del Ple de 9 de juny de
1939, s’acorda la retirada de totes les
plaques de carrers els noms dels quals
no corresponguin amb els noms ratificats per l’Ajuntament.
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Nom actual

Nom acta Ple 26 de maig
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Nom anterior

Alguer, carrer de l’

Calvo Sotelo, calle de

Salmerón, carrer de

Antònia Canet, carrer d’
Aureli Maria Escarré,
carrer d’

Alemania, calle de

Pablo Iglesias,2 carrer de
Corts Catalanes, carrer de
les

Burgos, avinguda de

General Queipo de Llano,
calle de
España, plaza de
General Franco, avenida
del
Alcázar de Toledo, calle del

Església, plaça de l’
Feliu Tura, carrer de
Fiveller, rambla de

Sanjurjo, calle de

Fermín Galán, carrer de
República, plaça de la
14 d’abril, carrer del

Francesc Macià, carrer de

General Mola, calle del

Fivaller, carrer de
García Hernández, carrer
de
Santiago Rusiñol, carrer de

Itàlia, carrer d’

Italia, calle de

Ferrer i Guàrdia3, carrer de

Llibertat, avinguda de la

José Antonio, calle de

Llibertat, avinguda de la

Portugal, carrer de

Portugal, calle de

Rafael Casanova4, carrer de

Francesc Cambó, carrer de 27 de Enero, calle del

Prat de la Riba, plaça de
Caudillo, plaza del
Rafael Casanova, avinguda Caídos, calle de los
de

Prat de la Riba, plaça de
Francesc Macià5, avinguda
de

Taula 1.

La lectura de les actes municipals
posa de manifest la pressa del consistori
per canviar els noms però la comissió
encarregada no enllesteix el dictamen.
Passat l’estiu, en la sessió del Ple
de 16 de setembre de 1939, s’insta
de nou a la comissió per tal que acabi
el dictamen, amb la màxima celeritat
possible, i es pugui enviar, de manera
immediata, al ministeri de Governació perquè l’aprovi definitivament.
2

3

4

5

A les actes municipals no hi ha
constància del lliurament del dictamen
ni es publiquen nous canvis de noms.
Malgrat això, en la sessió del Ple de 13
d’octubre de 1939 consta que, d’acord
amb el dictamen final de la comissió,
s’aprova l’adquisició de plaques de carrers esmaltades, que pagaran els propietaris de les finques corresponents.
Sorprèn que es comprin les plaques i
es faci esment al dictamen però enlloc

Aquest carrer ja s’havia dit d’Antònia Canet i fou canviat per Pablo Iglesias en la sessió del Ple de 17 de
març de 1932.
No confondre amb l’actual carrer de Francesc Ferrer i Guàrdia, al barri de Can Borrell, construït a la dècada
de 1990.
No confondre amb l’actual avinguda de Rafael Casanova, al barri de l’Estació del Nord, que abans de 1939
rebia el nom d’avinguda de Francesc Macià.
No confondre amb l’actual carrer de Francesc Macià, al barri de l’Estació de França, que abans de 1939
rebia el nom de carrer de Santiago Rusiñol.
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s’especifica què hi diu ni es publica la
llista definitiva de canvis.
El mateix mes d’octubre es publica el ban municipal que, suposadament, conté el nomenclàtor definitiu
de tots els carrers i places de Mollet.
Com hem dit, el ban conté una relació de seixanta-set vials, dels quals
quatre encara no estaven construïts
però ja tenien un nom anterior assignat. D’altra banda, sabem que,
l’any 1939, Mollet tenia un total de
vuitanta-sis vials construïts i quatre
de projectats amb nom anterior assignat. Per tant, és ben curiós, i alhora desconcertant, que el ban ignori vint-i-dos vials que eren una
realitat l’any 1939. Fins i tot falta un

vial tan emblemàtic pel règim com
l’avenida del Generalísimo (avui, el
carrer de Feliu Tura), que ja apareixia
aprovada, suposadament de manera
definitiva, en l’acta del Ple de 26 de
maig. En els altres vint-i-un vials que
el ban ignora no hi ha cap nom subversiu o molest pel règim a excepció
del carrer de Giner de los Ríos (Francisco), que més tard es convertirà en
el carrer de Granada.
Dels seixanta-set vials que es relacionen en el ban, vint-i-nou canvien
de nom (taula 2).
Si comparem la relació de noms
publicats al ban amb l’única llista
aprovada, suposadament de manera definitiva, en l’acta del ple de 26

Nom actual

Nom ban octubre 1939
Nom anterior
Miguel Primo de Rivera, Salmerón, carrer de
Alguer, carrer de l’
calle de
Antònia Canet, carrer d’
Alemania, calle de
Pablo Iglesias,6 carrer de
Aureli Maria Escarré, carrer Sanjurjo, calle de
Corts Catalanes, carrer de
d’
les
Berenguer III, carrer de
Berenguer III, calle de
Durruti,7 carrer de
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Burgos, avinguda de

Burgos, calle de

Fermín Galán, carrer de

Calderó, avinguda de

Calderón, avenida de

Pep Ventura,8 avinguda de

Can Filosa, carrer de

Cabanellas, calle de

Ausiàs March, carrer d’

Can Pacià, carrer de
Església, plaça de l’

Queipo de Llano, calle de Joaquín Costa, carrer de
Ntra. Sra. del Carmen, calle Isaac Albéniz, carrer d’
del
España, plaza de
República, plaça de la

Fiveller, rambla de

Alcázar de Toledo, calle del Fivaller, carrer de

Carme, carrer del

Francesc Cambó, carrer de 27 de Enero, calle del

García Hernández, carrer de

Francesc Macià, carrer de

Santiago Rusiñol, carrer de

General Mola, calle del

Taula 2.
6
7
8

Vegeu nota núm. 2
Aquest carrer ja s’havia dit de Berenguer III, abans de 1936.
A les dècades de 1920 i 1930, quan es planifica i es comença a construir aquest carrer, es proposen diversos noms, entre ells avinguda de Calderó.
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Itàlia, carrer d’

Italia, calle de

Ferrer i Guàrdia,9 carrer de

Jaume I, avinguda de

Jaime I, calle de

Lina Ódena,10 carrer de

Llibertat, avinguda de la
José Antonio, avenida de
Onze de setembre, carrer Capitán Cortés, calle del
de l’
Palaudàries, carrer de
Palaudarias, calle de

Llibertat, avinguda de la

Pau Claris, carrer de

Calvo Sotelo, calle de

Claris, carrer de

Portugal, carrer de

Portugal, calle de

Rafael Casanova,12 carrer de

Prat de la Riba, plaça de

Caudillo, plaza del

Prat de la Riba, plaça de

Ignasi Iglesias, carrer d’
Prats de Molló,11 carrer de

Rafael Casanova, avinguda de Caídos, avenida de los

Francesc Macià,13 avinguda de

Sant Antoni, carrer de

San Antonio, calle de

Joaquim Mir,14 carrer de

Sant Jaume, carrer de

San Jaime, calle de

Blasco Ibáñez,15 carrer de

Sant Llorenç, carrer de

San Lorenzo, calle de

Pi i Margall,16 carrer de

Sant Llorenç, passatge de

San Lorenzo, pasaje de

Letamendi,17 passatge de

Sant Oleguer, carrer de

San Olegario, calle de

Martí Vilanova,18 carrer de

Sant Vicenç, carrer de

San Vicente, calle de

Enric Granados,19 carrer d’

Vidal i Barraquer, carrer de

Irurita, calle de

Salvador Seguí, carrer de

Taula 2 (continuació).

Nom actual

Nom ban octubre 1939
Nom acta Ple 26 de maig
Primo de Rivera, Calvo Sotelo, calle de20
Alguer, carrer de l’ General
calle del
Burgos, avinguda Burgos, calle de
General Queipo de Llano, calle
de
de21
Taula 3.
9
10
11

12
13
14

15

16
17
18

20
21

Vegeu nota núm. 3
Aquest carrer ja s’havia dit de Jaume I, abans de 1936.
Aquest carrer ja s’havia dit de Palaudàries i fou canviat per Prats de Molló en la sessió del Ple de 28 d’abril
de 1931.
Vegeu nota núm. 4
Vegeu nota núm. 5
Aquest carrer ja s’havia dit de Sant Antoni i fou canviat per Joaquim Mir en la sessió del Ple de 17 de març
de 1932. No confondre amb l’actual carrer de Joaquim Mir, al barri de Can Pantiquet, construït a la dècada
de 1970.
Aquest carrer ja s’havia dit de Sant Jaume i fou canviat per Blasco Ibáñez en la sessió del Ple de 17 de març
de 1932.
Aquest carrer ja s’havia dit de Sant Llorenç, abans de 1932.
Aquest passatge ja s’havia dit de Sant Llorenç, abans de 1932.
Aquest carrer ja s’havia dit de Sant Oleguer 19
Aquest carrer ja s’havia dit de Sant Vicenç i fou canviat
per Enric Granados en la sessió del Ple de 17 de març de 1932.
El ban d’octubre de 1939 atorgarà aquest nom a l’actual carrer de Pau Claris.
El ban d’octubre de 1939 atorgarà aquest nom a l’actual carrer de Can Pacià.
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de maig trobem dues contradiccions
(taula 3, a la pàgina anterior).
Desconeixem les motivacions que
van portar a aquests canvis.
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Conclusions
Malgrat les contradiccions, mancances i errors, el ban d’octubre de 1939
és el document oficial que millor recull
els canvis del nomenclàtor de Mollet del
Vallès, impulsats pel primer Ajuntament
franquista. Aquest canvis suposen:
1. La substitució total i absoluta
del català per l’espanyol.
2. El canvi de nom explícit de vinti-nou carrers i places, als quals cal
afegir-ne dos més que el ban no inclou però que de facto canvien de nom:
l’avenida del Generalísimo (abans
carrer del 14 d’abril i avui carrer de
Feliu Tura) i el carrer de Granada
(abans Giner de los Ríos).
3. Pels canvis de noms es recorre
al següent:
3.1. Recuperació de noms anteriors (deu):
3.1.1. Sants (sis): Antoni,
Jaume, Llorenç (carrer i passatge),
Oleguer i Vicenç
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El dia que les tropes franquistes entren a Mollet.

3.1.2. Personatges històrics
(tres): Berenguer III, Calderó (Miquel
Bosch de Calderó) i Jaume I
3.1.3. Poblacions veïnes (un):
Palaudàries
3.2. Noms nous (dinou):
3.2.1. Personatges relacionats
amb l’alçament militar o de referència
pel règim (deu): Cabanellas (general
Miguel Cabanellas Ferrer), Calvo Sotelo (José), Capitán Cortés (Santiago
Cortés González), Caudillo (Francisco Franco Bahamonde), General Mola
(Emilio Mola Vidal), Irurita (bisbe Manuel Irurita Almandoz), José Antonio
(Primo de Rivera), Miguel Primo de
Rivera, Queipo de Llano (general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra) i Sanjurjo (general José Sanjurjo Sacanell)
3.2.2. Noms de lloc, ciutats
o països relacionats amb l’alçament
militar o de referència feixista (sis):
Alemanya, Alcàsser de Toledo, Burgos,
Espanya, Itàlia i Portugal
3.2.3. Dates significatives
(un): 27 de gener
3.2.4. Homenatge als caiguts
(un)
3.2.5. Sants (una): Carme
22
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Nombres que se proponen para aprobación
Alcázar de Toledo
Alemania
Alsina
Angel Guimerá
Anselmo Clavé
Antonio (San)
Balmes
Barcelona
Barriada Casilla
Barriada Gallechs
Barriada Sta. Rosa
Berenguer III
Bernat Metge
Burgos
Cabanellas
Caídos (Avda. de los)
Calderón (Avenida de)
Calvo Sotelo
Capitan Cortés
Cataluña (Plaza de)
Carmen (Ntra. Sra.)
Casas de Campo
Caudillo (Plaza del)
Cayetano Ventalló
Comarca del Vallés
Diputación
Entenza
España (Plaza de)
Félix Ferrán
Fortuny (Pintor)
Gimbernat
Industria
Irurita
Italia

Nombres anteriores al 18
de julio de 1936
Fivaller
Pablo Iglesias
Alsina
Angel Guimerá
Anselmo Clavé
Joaquin Mir
Balmes
Barcelona
Barriada Casilla
Barriada Gallechs
Barriada Sta. Rosa
Durruti
Bernat Metge
Fermín Galan
Ausias March
Fco. Maciá (Avda. de )
Pep Ventura
Claris (Pablo)
Ignacio Iglesias
Cataluña (Plaza de)
Isaac Albéniz
Casas de Campo
Prat de la Riba (Pl. de)
Cayetano Ventalló
Comarca del Vallés
Diputación
Entenza
República (Plaza de la)
Félix Ferrán
Fortuny (Pintor)
Gimbernat
Industria
Salvador Seguí
Ferrer y Guardia
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Nombres cambiados
por los rojos
Fivaller
Pablo Iglesias
Alsina
Angel Guimerá
Anselmo Clavé
Joaquin Mir
Balmes
Barcelona
Barriada Casilla
Barriada Gallechs
Barriada Sta. Rosa
Berenguer III
Bernat Metge
Fermín Galan
Ausias March
Fco. Maciá (Avda. de )
Calderón (Avenida de)
Claris (Pablo)
Ignacio Iglesias
Cataluña (Plaza de)
Isaac Albéniz
Casas de Campo
Prat de la Riba (Pl. de)
Cayetano Ventalló
Comarca del Vallés
Diputación
Entenza
República (Plaza de la )
Félix Ferrán
Fortuny (Pintor)
Gimbernat
Industria
Salvador Seguí
Ferrer y Guardia
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Jacinto Verdaguer
Jaime I
Jaime (San)
Jorge (San)
José Antonio (Avda. De)
Lorenzo (Pje.de San)
Lorenzo (San)
Luis Durán (Dr.)
Maragall (Poeta)
Martín el Humano
Mediodía
Miguel Primo de Rivera
Mola (General)
Monturiol
Olegario (San)
Oriente (Ronda)
Palaudarias
Paz (La Paz)
Pedro III
Plana (La)
Portugal
Queipo de Llano
Ramón Casas
Ramón Llull
Robert (Dr.)
Roger de Lauria
Sanjurjo
Serafín Pitarra
Sol
Somatén
Torres i Bages
Turró (Dr.)
Urgel (Conde de)
Valentín Almirall
27 de Enero
Vicente Plantada
Vicente (San)
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Jacinto Verdaguer
Lina Odena
Blasco Ibáñez
Jorge(San)
Libertad (Avda. De)
Letamendi
Pi y Margall
Luis Durán (Dr.)
Maragall (Poeta)
Martín el Humano
Mediodía
Salmerón
Santiago Rusiñol
Monturiol
Martín Vilanova
Oriente (Ronda)
Prats de Molló
Paz (La Paz)
Pedro III
Plana (La)
Rafael de Casanova
Joaquín Costa
Ramón Casas
Ramón Llull
Robert (Dr.)
Roger de Lauria
Cortes Catalanas
Serafín Pitarra
Sol
Somatén
Torres i Bages
Turró (Dr.)
Urgel (Conde de)
Valentin Almirall
García Hernández
Vicente Plantada
Enrique Granados

Taula 4. Transcripció del Ban municipal.

Jacinto Verdaguer
Jaime I
Blasco Ibáñez
Jorge(San)
Libertad (Avda. De)
Letamendi
Pi y Margall
Luis Durán (Dr.)
Maragall (Poeta)
Martín el Humano
Mediodía
Salmerón
Santiago Rusiñol
Monturiol
Martín Vilanova
Oriente (Ronda)
Prats de Molló
Paz (La Paz)
Pedro III
Plana (La)
Rafael de Casanova
Joaquín Costa
Ramón Casas
Ramón Llull
Robert (Dr.)
Roger de Lauria
Cortes Catalanas
Serafín Pitarra
Sol
Somatén
Torres i Bages
Turró (Dr.)
Urgel (Conde de)
Valentin Almirall
García Hernández
Vicente Plantada
Enrique Granados

