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Em trobo uns retalls de premsa dels primers temps del franquisme i constato una,de les

directrius politiques d'aquell nou Regim, que consisti a esborrar en el marc catala els

signes d'identitat de la topografia urbana i rural. Noms de carrers dedicats a personatges

republicans 0 liberals eren esborrats i substituits per d'altres de la nova situacio 0 de la

historia, mes favorables als mites i consignes del franquisme. ° sigui, posem que molts

carrers eren dedicats a Nicolas Salmeron; fora! S'hi posava "General Yague", 0 "Gran

Capitan". Ni cal dir que Francese Macia, LIuis Companys, Prat de la Riba, van

volatilitzar-se. I Pau Claris a Barcelona fou Via Layetana. A Lleida, perc, es va

consevar tot el temps del franquisme el nom de Pau Claris. Aixo fou degut a la

intangibilitat dels religiosos i al respecte induit que se'ls tenia. A LIeida, la comissio

que recorria els carrers demana al guia : "Este Claris, quien es?" I l'altre, com qui res,va

respondre: "Era un canonigo". "Ah, pues 10 dejamos" El guia no va dir cap mentida,

Claris era canonge de la Seu d'Urgell.
Les Places 0 carrers de la Republica, Constitucio, Llibertat ,

Pariament, van esborrar-se

i se'ls posa Cruzada, Espana, Imperio, Isabella Catolica, 18 de Julio ...A Barcelona, que

per a les forces d'ocupaci6 era el simbol de la Catalunya rebel i ames, la capital, van

discutir-se vivament els militars i els civils afectes a Franco, per causa d'una barbaritat

que van estar a punt de perpetrar: volien canviar el nom de Playa de Catalunya per Plaza

del Ejercito Espafiol, i fer-hi tot de cerimonies religioses i de les forces armades .

Alguns importants prohoms barcelonins , ajudats de diversos militars mes prudents, van

fer desistir eis exaltats. Tot amb tot el carrer de les Corts Catalanes passa a dir-se Jose

Antonio i la inofensiva Diagonal Generalisimo.

Els noms de les poblacions es castellanitzaren 0 espanyolitzaren: Playa de_Aro, Borjas

Blancas, Olujas, Cabanas, Avellanas, Rosas, amb supresio de l'article en tots els casos,

i encara pitjor, canvi de nom : Asentiu per la Sentiu; i de vegades amb hibrids

resultants: Riudecafias, Aguamurcia, Puente de Bar.,o traduccions absurdes : San Juan

de Vilatorrada (Per que no Villa Tostada? ,) Per que no La Episcopal de Ampurdan? °

San Clemente Suscebollas? ° Sietecasas? ° Higueras?

Tots els pobles el nom dels quaIs comencava per un sant, eren traduits : Els Sant Marti

de ... passaven a ser Martin, i Pere, Pedro; sant Jaume San Jaime, Oleguer ,Olegario,

Caius , Cayo, Pancras ,Pancracio,etc. Aquests encara eren identificables, pen') que

passava amb San Cucufate? Sort que afegien "del Valles". I Sant Quirico ,per Sant

Quirze? Sant Genis fou Gines, i Climent,Clemente, Blai , BIas, etc. Es van trobar amb

toponims que plantejaven embolies: que farien amb Sant Vicenc dels Horts? San

Vicente de los Huertos? San Vicente dels Horts"? I amb els Vallalta, Sant Cebria i Sant
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Isc1e? Si per un instant tomem als noms de carrers, recordem que a Sant Feliu el dedicat

a Zahmenoffva portar un inici de conflicte, perque era eslau.

St Jeroni de la Murtra canvia nomes la primera part, San Jeronimo, perque no van gosar

continuar amb del Mirto, 0 del Arrayan.
La furia traductora era un moviment destinat a esborrar la consciencia de personalitat

propia . Era un genocidi amb annes de llengua. De llengua imposada, amb la qual creien

destruir. Alguns deuen enyorar aquells temps de potineria. Hi ha gent de tota mena.

Josep Vallverdu
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