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UN PROJECTE DE: 

Les nou estàtues eqüestres de Franco són la història 
d’una imatge truncada el 1977, quan es va promulgar la 
Llei d’amnistia, encara vigent. El model de les escultures 
quedava amnistiat. De llavors ençà aquells cavalls de 
bronze han pres part en una cursa d’obstacles singular. 
«FANTASMA ’77» explora la imatge monumental de 
Franco després de la mort del model i la forma en què 
l’Estat hi ha bregat. Si no podem demanar comptes al 
dictador, cal demanar-ne a les seues imatges? 
No s’encabritaran?

La primera estàtua eqüestre del dictador es va emplaçar 
davant de l’entrada de l’Institut Ramiro de Maeztu de 
Madrid, el 1942. L’última, a Melilla, a la caserna de 
la Legió, el setembre del 1978, tres anys després de la 
seua mort. La primera que fou retirada d’una plaça 
pública en democràcia és la de València, el 1983, per 
ordre de l’Ajuntament, i l’última, la de Barcelona, el 
2016, també per ordre municipal. L’extens arc temporal 
podria donar la sensació de continuïtat, però és només 
aparent. A València, es van produir forts aldarulls i 
agressions. A Barcelona, hi va haver acarnissament sobre 
equí i genet. A València, va ser el govern democràtic 
de la ciutat la mà iconoclasta que va enderrocar la 
figura eqüestre, i franquistes els qui van protagonitzar 
l’oposició. Per contra, a Barcelona, va ser el consistori qui 
va reposar Franco al carrer —per uns dies, de manera 
neutra, en el context d’una exposició sobre patrimoni 
i dictadura—, i va haver de retirar-lo destrossat per les 
ires antifranquistes.
 
Aquest és el nostre focus d’atenció. Els fenòmens 
de la iconodulia (veneració) i la iconoclàstia envers 
les representacions de Franco permeten estudiar les 
polítiques patrimonials de l’Estat (mitjançant l’acció de 
governs, parlaments i tribunals) respecte a l’herència de 
la iconografia pública franquista en la nova monarquia 
parlamentària. En aquest sentit, fem servir el terme 
oficial: ens interessen especialment les polítiques dutes 
a terme o promogudes administrativament, les quals, a 
més, afavoreixen una exploració del paper de les imatges 
en la constitució de la memòria històrica i de la seua 
funció política: són les imatges la memòria històrica? 

I, si és així, quines implicacions té això? Com la 
construeixen? A més, no menys rellevant, aquests 
fenòmens contribueixen a confirmar una mena de patró 
en la manera com es gestionen: la fantasmització, la 
conversió de les imatges supervivents del franquisme 
en «espectres hipòcrites». 

LES AVENTURES DE NOU CAVALLOTS DE BRONZE
La realització de les primeres escultures eqüestres de 
Franco es concentra entre el final de la Guerra Civil 
i el 1959, any en què s’aprova el Pla d’estabilització. 
La segona fornada té lloc entre el 1960 i el 1969, 
coincidint amb el període dels «25 años de paz». 
I l’última se situa a mitjans dels anys setanta, amb les 
raneres del dictador. Tanmateix, l’arc temporal de les 
retirades de les escultures és molt més significatiu. 
Entre el 1977 i el 2004, l’Espanya administrativa no va 
mostrar cap interès significatiu per aquelles escultures 
emplaçades als carrers, amb l’excepció d’algunes entitats 
municipals. L’aventura d’aquells nou cavalls de bronze 
és la història d’una cursa d’obstacles per la memòria 
i la democràcia, arbitrada per l’anhel de veure quant 
trigarien a desactivar-se, quanta part del seu model 
seguia encarnada en el bronze i quan arribaria el 
moment de retirar-les al silenciós recer del magatzem.
 

LLEI D’AMNISTIA 1977
L’efecte més notori de la Llei d’amnistia, aprovada al 
Congrés dels Diputats el 15 d’octubre del 1977, és que 
establia l’extinció de la responsabilitat criminal de la 
dictadura franquista, la qual quedava fora de l’abast 
de la justícia. No obstant això, aquesta llei va projectar 
un problema que no ha estat gaire abordat: si la Llei 
d’amnistia impedeix demanar comptes a Franco, què 
passa amb la seva imatge? En quin estat queda la seua 
representació? Com s’ha de gestionar aquesta herència, 
absolta ja jurídicament?

La Llei d’amnistia no estableix cap límit de temps 
anterior al 15 de desembre del 1976. Sense límit 
de temps lineal, sembla exonerar-se tota la història 
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d’Espanya, de manera que es dissol la penúria de 
la dictadura en l’oceà del passat i es converteix en 
patrimoni i, per tant, es protegeix en nom de la 
memòria. Si l’amnistia no fixa una data passada a partir 
de la qual aplicar el perdó, tampoc no es poden demanar 
més comptes a l’estàtua de Franco que a la resta de la 
història nacional.

La Llei d’amnistia res no diu, efectivament, de l’esdevenir 
de les imatges fetes per la dictadura. Només es refereix 
a persones, les imatges queden en suspens. El 1981, el 
Congrés dels Diputats aprova una llei que preveu la 
retirada del escuts franquistes dels carrers. Ningú no 
en fa cas. A partir del 2004, comença a promulgar-se 
legislació patrimonial de compliment obligat. L’amnistia 
emplaça a pensar el franquisme com a memòria 
personal, no col·lectiva, i, per tant, apoderada per fer 
possible una restitució democràtica tant de molts dels 
espais públics com de les memòries de les víctimes.

EXTRACTES DE LA LLEI 46/1977, 
DE 15 D’OCTUBRE, D’AMNISTIA

Artículo primero.
I. Quedan amnistiados:

a) Todos los actos de intencionalidad política, 
cualquiera que fuese su resultado, tipificados como 
delitos y faltas realizados con anterioridad al día 
quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis.

b) Todos los actos de la misma naturaleza 
realizados entre el quince de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis y el quince de junio 
de mil novecientos setenta y siete, cuando en la 
intencionalidad política se aprecie además un 
móvil de restablecimiento de las libertades públicas 
o de reivindicación de autonomías de los pueblos 
de España.

c) Todos los actos de idéntica naturaleza e 
intencionalidad a los contemplados en el párrafo 
anterior realizados hasta el seis de octubre de 
mil novecientos setenta y siete, siempre que no 
hayan supuesto violencia grave contra la vida o la 
integridad de las personas […]

Artículo segundo.
En todo caso están comprendidos en la amnistía: 

a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los 
delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de 
ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.

b) La objeción de conciencia a la prestación del 
servido militar, por motivos éticos o religiosos.

c) Los delitos de denegación de auxilio a la Justicia 
por la negativa a revelar hechos de naturaleza 
política, conocidos en el ejercicio profesional.

d) Los actos de expresión de opinión, realizados a 
través de prensa, imprenta o cualquier otro medio 
de comunicación.

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido 
las autoridades, funcionarios y agentes del orden 
público, con motivo u ocasión de la investigación 
y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y 
agentes del orden público contra el ejercicio de los 
derechos de las personas […]

 

VALÈNCIA, 1983
El 27 d’abril del 1979, el Ple de l’Ajuntament de València, 
sota mandat socialista, va acordar retirar l’estàtua 
eqüestre de Franco de la plaça del País Valencià, 
instal·lada davant del consistori des del 1964.

El 1976, s’hi va col·locar un artefacte explosiu, sense 
gaires conseqüències. El 1978, dos individus van voler 
enderrocar l’estàtua lligant-la amb una corda des d’un 
camió en marxa. Franco era objecte constant de pintades 
i burles («El burro i l’haca, fora de la plaça»), però 
també gaudia de l’estima de molts. Després de múltiples 
contratemps polítics i ajornaments, l’Ajuntament va 
procedir a desmuntar-la el 9 de setembre del 1983. Per 
evitar una publicitat no desitjada, l’operació es va iniciar 
a les quatre de la matinada, amb vehicles de la Diputació 
amb les matrícules tapades i amb operaris voluntaris del 
Servei de Manteniment de Plantes i Jardins, després de 
la negativa dels bombers, de les brigades municipals i de 
les empreses que executaven els contractes a fer-se càrrec 
de la feina. Va resultar una tasca molt més laboriosa del 
que s’esperava, a causa de les condicions tècniques de la 
peça. La brigada encarregada del desmuntatge va trigar més 
del previst a fer-se amb una peça que no es volia separar del 
seu lloc i que pesava uns 1.800 quilos.

A trenc d’alba, s’hi van començar a congregar ultres 
que miraven de fotografiar els treballadors mentre els 
proferien insults, llançaven pedres i forcejaven amb la 
policia local i nacional allà present. L’alcalde, Ricard 
Pérez Casado, que va seguir tota l’operació des de la 
terrassa de l’Ajuntament, va sol·licitar al governador civil 
més efectius policials davant la por que es produïren 
aldarulls descontrolats. La resposta va ser negativa. La 
policia va deixar passar un jove significat de l’extrema 
dreta —acompanyat d’un regidor d’Aliança Popular i 
tinent d’alcalde— i el va ajudar a pujar al monument 
per retirar una bandera nacional preconstitucional que 
algú hi havia col·locat dies abans i reemplaçar-la per 
una corona de flors amb els colors «rojigualdos», tot 
plegat entre grans aplaudiments. Un cop a dalt, el jove 
va desenganxar els cables de la grua, va llençar les eines 
dels operaris a terra i tot seguit va cantar el Cara al sol 
amb el braç alçat. Davant la passivitat de la policia, els 



operaris van optar per retirar-se. El regidor popular es 
va queixar davant dels mitjans dient que l’alcalde havia 
incomplert la seva promesa de retirar l’estàtua en un acte 
amb honors militars.

La congregació de franquistes va començar a ser 
important, molts d’ells arribats amb megàfons. A les nou 
del matí, els manifestants van iniciar una ofrena floral als 
peus del pedestal. Aproximadament a aquesta hora, van 
aparèixer grups de demòcrates, que van alterar més els 
franquistes fins al punt que aquests van exhibir pistoles. 
Calia rematar la feina i l’Alcaldia va optar per acceptar 
l’oferiment fet per sindicalistes del metall de dur a terme 
l’operació. A les 14.10, dotze voluntaris vestits amb 
granotes blaves i la cara coberta amb passamuntanyes 
es van posar a treballar. La seva arribada a l’escenari va 
ser festejada amb una pluja de pedres i boles de plom. 
La congregació franquista a aquella hora era ja de mil 
persones. La policia va començar a anar a totes —amb 
pilotes de goma— mentre els treballadors procedien al 
desmuntatge, començant per serrar les potes del cavall 
per separar l’escultura del pedestal.

Onze hores després de l’inici de l’operació, les restes 
van ser retirades en camió i aleshores els ultres van 
bolcar contenidors i un Land Rover municipal, i van 
apedregar la façana de l’Ajuntament, fets que conduïren 
a les primeres càrregues policials. Durant una setmana, 
les restes del monument es van convertir en un diorama 
iconogràfic del franquisme, ple de banderes, flors i 
retrats del dictador. Finalment, es va procedir a la 
demolició definitiva del pedestal. 

La malmesa escultura va ser restaurada i finalment 
lliurada a l’Exèrcit, que la va col·locar al claustre del 
convent de Sant Doménec, a la Capitania General 
de València, on va romandre fins el 2010, per ser 
definitivament emmagatzemada en un gran cofre a la 
caserna militar Jaume I de Bétera.
 

BARCELONA, 2016
Comencem el 18 de juny del 1963, al castell de 
Montjuïc. Franco té prevista per a l’any següent 
una gran campanya nacional de propaganda a fi 
de celebrar els «25 años de paz» d’ençà del final de 
la Guerra Civil. Des de Barcelona anuncia que «el 
amor ha sustituido para siempre el odio: nuestras 
cárceles no albergan hoy la tercera parte de reclusos 
que tuvieron en todos los tiempos. Ha nacido una 
nueva aurora para España, una era de trabajo en 
que estáis siendo los primeros, porque Cataluña, en 
laboriosidad, marcha a la vanguardia». Com a obsequi 
de la ciutat rep de l’alcalde Josep Maria de Porcioles 
una estàtua eqüestre realitzada per l’escultor Josep 
Viladomat i emplaçada al pati d’armes del complex, 

que el 1960 havia estat parcialment cedit a la ciutat 
per les autoritats militars per allotjar-hi un museu 
de l’Exèrcit.  

Josep Viladomat era un artista amb fortes conviccions 
republicanes. Autor de La flama, un dels monuments 
icònics del republicanisme català, inaugurat el 1936 
a Barcelona, va haver de marxar a l’exili després de 
la caiguda de la capital catalana i va ser internat 
temporalment al camp de refugiats de les Haràs de 
Perpinyà. El 1950, va tornar a Barcelona i va començar a 
rebre alguns encàrrecs públics i privats. El 1962, l’alcalde 
Porcioles li encarrega una estàtua eqüestre de Franco, 
però Viladomat fa el ronso. Casualment és detingut per 
la Guàrdia Civil sota l’acusació de contraban, ja que 
l’escultor tenia casa a Andorra i hi havia comprat un 
cotxe d’importació a millor preu que a Barcelona. Co 
 a condició, l’havia de fer circular a Andorra mig any 
com a mínim, cosa que no va fer. En veure’s entre reixes, 
va recórrer a l’alcalde Porcioles, que li ho va deixar clar: 
o presó o escultura. Viladomat va acceptar l’encàrrec.

Va arribar la democràcia. El 1986, l’Ajuntament decideix 
desplaçar el monument del pati d’armes a l’interior 
del museu, un any després que un grup de persones el 
tenyís de rosa. Però la peça, de gran volum, no passa per 
la porta, la qual cosa obliga a tallar la cama esquerra a 
Franco. Allà va romandre, amagada en una sala annexa, 
fins que el 2008 —vint-i-dos anys després— va ser 
enviada als magatzems municipals de Parcs i Jardins de 
la Via Favència, al districte de Nou Barris, on va jaure 
coberta amb un plàstic, encara amb la cama separada.

A Via Favència va perdre el cap —segurament robat, 
mai se sabrà del cert— i allí restà acèfala fins que el 
2016 va ser sol·licitada pel Comissionat de Programes 
de Memòria de l’Ajuntament perquè formara part de 
l’exposició «Franco, Victòria, República. Impunitat i 
espai urbà», que tindria lloc a El Born Centre de Cultura 
i Memòria de Barcelona. L’exposició, inaugurada la 
tardor d’aquell any i comissariada per Manel Risques, 
pretenia mostrar la impunitat dels símbols de la 
dictadura en democràcia a través del relat dels avatars 
de tres obres: La Victòria, La República (o La flama) 
i l’estàtua eqüestre de Franco. Aquesta darrera va ser 
col·locada a l’exterior del recinte. Aviat es va armar 
força enrenou, ja que nombrosos grups parlamentaris 
es van mostrar contraris que s’exposara a l’espai públic. 
CiU i ERC van adduir que era ofensiu per a les víctimes 
del franquisme i que no era el lloc idoni, ja que El 
Born CCM (inaugurat el 2013) s’havia concebut per 
memorialitzar la fi de la independència de Catalunya 
el 1714 després de la derrota enfront de les tropes de 
Felip V, per tant, allò els semblava una provocació 
innecessària. Per la seua banda, PP i Ciutadans van 
esgrimir que l’exposició perseguia reobrir ferides del 



passat. El comissionat de Memòria, Ricard Vinyes, però, 
va tirar endavant l’exposició, probablement pensant que 
la «civilitat» de la Ciutat Comtal permetia exposar al 
carrer aquells símbols sense cap risc per a la peça (tot 
i que alguns tècnics ja s’ensumaven que no tornaria 
sencera) ni per al mateix Ajuntament.

Des del primer dia de l’exposició, l’estàtua va patir 
nombrosos atacs: amb escopinades, ous, pintura, baies, 
grafitis, etc. S’hi van posar estelades, banderes amb els 
colors de l’arc de Sant Martí, caps de porc, una porta, 
una nina inflable... La nit del 19 d’octubre, un grup 
de persones van tirar la peça a terra i, amb el cop, es 
va trencar en diversos punts. Aquella mateixa nit, 
l’Ajuntament va retirar a retirar les restes en camions 
municipals de «gestió de residus». L’endemà, els trossos 
de l’escultura eren dipositats al magatzem que el Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA) té a la Zona Franca.

Hi van arribar els pèrits de la companyia asseguradora. 
L’obra havia estat assegurada per 250.000 € per part 
d’Urbanisme, procediment preceptiu quan una peça 
patrimonial ix dels arxius per a altres activitats. 
Tanmateix, l’obra de Viladomat no estava donada d’alta 
en el Catàleg de patrimoni municipal i només tenia la 
condició de «mobiliari urbà». Els pèrits en van estimar 
els danys i els costos de reparació. La casa asseguradora 
en pagaria la restauració sempre que denunciés els fets, 
cosa que va fer, però sense fer constar els noms dels 
agressors, ja que l’Ajuntament hauria quedat en mal lloc 
si hagués demandat persones per haver «atacat Franco».

Les restes de la peça van quedar, doncs, al magatzem 
del MUHBA, tot i que això tampoc no és ben bé exacte. 
Simplement es van deixar a la intempèrie, tapats per una 
lona, fora de l’edifici que fa de magatzem, al petit pati 
descobert de l’entrada, o siga, «extramurs». La situació 
jurídica de l’estàtua de Franco era similar: ni restaurada, 
ni arxivada, ni pertanyent a Patrimoni, i sense que 
el MUHBA puga fer-hi res fins que no se n’aclarisca 
l’estatus. Ningú es mou: «Tocar l’escultura de Franco és 
fer-li un favor: es reanima», va dir sarcàstic Joan Roca, 
director del MUHBA. 

El novembre del 2019, l’Ajuntament decideix «consolidar» 
la peça (reparar-la mínimament per fer possible 
l’emmagatzematge de les restes) i fer-la passar 
definitivament a l’interior del dipòsit del MUHBA, per 
convertir-la, de facto, en un membre més del patrimoni 
barceloní. La intenció, a hores d’ara, és desar-la en una 
gàbia de ferro —com la valenciana. La singular cursa 
d’obstacles d’aquesta peça arriba a la seua fi..., tot i que 
això no se sap mai.

Itineràncies 2020 - 2021 
Centre d’Art Tecla Sala, L’Hospitalet 20.02 - 12.04.2020 
Centre del Carme Cultura Contemporània, València 01.07 - 30.08.2020 
Casal Solleric, Palma de Mallorca 22.10 - 23.12.2020 
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, Granollers 15.03 - 30.04.2021


