L'ajuntament duna ciuloí constitueix un poder local
des del quol s'exerceix uno autoritat ¡nstitucionalilzado
que governa, administro ¡ representa —si mes no
teoricament— els interessos deis veTns. Pero dins el coniunt
d'un municipi no tothom representa les mateixes coses,
ni tothom té els mateixes interessos. Lorígen, la professió,
el patrimoni, l'edat, lo pertinenco a un grup o a un altre...
marquen l'actuQció de les persones que manen, encaro
que en teorio hom ol.legui sempre el bé comú o l'interés
general.
Cal, dons, conéixer les persones que ocupen els llocs
del poder local, ¡o que a partir d'oquesia informoció es
podran deduir els interessos que seveixen. Col establir
com es diuen, de quina familia son, com s'interrelacionen
entre elles, quines octivitaís desenrotllen, determinar si
conserven les posicions quon canvien els régims politics o
els sistemes de nomenament o d'elecció, i moltes coses
mes.
Les pagines que segueixen son només un capítol
sobre la composició de l'ajuntament de Girona. Formen
port d'un estudi mes extens sobre el municipi gironí durant
els segles XIX i XX i trocten ton sois de veure de quina
manera hom occedeix ais carrees municipols, determinar
les persones que ocupen aquests carrees i conéixer-les
sociologicoment.

el personal polític de
ajuntament de girona

1930-1936)

Per reaíitzar oquest estudi ens basem fonamenfolment en les octes de lo corporoció, en les deis recomptes
elecíorals i en toles aquelles oltres fonts que permeten
lo recollida de les dodes de caire personal: censos de
població, premsa, censos electorals, referéncies oráis,
etc., lamentem tan sois de no hover pogut disposar de
les de caire económic que arrodonirien el retrat de cada
personatge.
I. L'AJUNTAMENT DE
LA TRANSICIÓ
(1930-1931)
MECANISME DE L'ELECCIÓ
Quan la Dictadura de Primo de Rivera arribó a la
seva fi (gener de 1930), la monarquía va confiar el
govern al general Dámaso Berenguer i hom pretengué
de retornar a lo normalitat constitucional existent obans
del cop militar del I 923,
Per un reial decret del 1 5 de febrer de 1930, signat
peí ministre de lo Governació Enrique Marzo Balaguer,

per
JOSEP CLARA

[1) D'alguno manera lenim presents les aporladons melodológiques i
conceptuáis de Manuel TUÑÓN DE LARA, Historia y realidad del
poder, Madrid, Edicusa. 1975; Pere MOLAS RIBALTA, Soeierat i
poder polític a Mataré, 1 7 1 8 - 1 8 0 8 , Barcelona, Caixa dEstolvis
Laielana, 1973; Ismael E. PITARCH, Sociología deis politics de la
Generalitat (1931-1939), Barcelona, Cuñal, 1977; Caries VIVER
Pl SUNYER, El personal político de Franco (1936-1945), Barcelona,
Vicens Vives, 1978 i Josep M. TORRAS 1 RIBÉ, Els municípis catalans
de l'Antic Régim, 1 4 5 3 - 1 8 0 8 , Barcelona, Cuñal, 1983.
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Vidal, Francesc Coll, Joaquim de Camps, Rafael Masó,
Joaquim Font, Jaume Sagrera, Darius Rohola i Ramón
Varderi.

U

O

Convocats tots eis esmentats ais efectes de donar
compÜment al reial decret citat mes amunt, la majoria
deis escoilits prengué possessió del carree el dio 25 de
febrer i constituí el nou ajuntament^'. N'obtingué la
presidencia el regidor Tordera, que era el de mes edot.

Q-
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C

O
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En el transcurs de la sessió, diversos represéntanos deis
ex-regidors manifestaren la disconformitot amb la
fórmula seguida. Camps digué que havien d'haver esiot
reposats tots els regidors que foren desposseíts de llur
carree peí Directori, Busquéis parló de ia marginado de
la closse miijano i obrera, i Pía lamenta l'omissió de qué
havia estat objecte la classe intel.lectual i lartesana,
mentre Foní s'excusova d'haver participat, forcot peí
carree de funcionan, en els ajuntoments de la Dictodura.

i_

CU

De 1930 a 1936 la/un/amen( de Girona va ser conlralal por induslnah,
comercíQnIs i geni de profess/ons íiberak.

s'ordená el cessament de tots els ajuntoments exisíents i
el nomenamenl de noves corporacions locáis a base d'un
sistema que no comporlavo ni la consulta popular ni lo
reposició completa deis ajuntoments destitüits peí
dictador''. La meitat deis carrees de conseller era
atribuida ais majors contribuents i l'oltra meitat ais
individus que havien assolit majors votacions en les
eleccions efectuades des del 1917.
Eis ajuntaments de la Dictadura hovien de plegar el
25 de febrer i, l'endemá, sota la presidencia del
governador civil, s'havien de constituir els nous després
que lo primero autoritaí hagués cedit lo presidencia "al
concejal de más edad enire los presentes".
Tot seguit calió efectuor l'elecció de l'olcalde,
"excepto en las capitales de provincia, cabeza de
partido ¡udiciol y pueblos mayores de 5.000 hobitantes
en que el nombramiento corresponderá al Gobierno,
pudiendo éste designar a cualquier vecino residente,
aunque no forme parte de la Corporación municipal".
A Girona van ser escoilits com o majors contribuents
els senyors Alfons Teixidor, Josep M ° Pérez Xifra, Ramón
Puig, Miquel de Potol, Antoni Clara, Joaquim Costa, Joon
Barceló, Ignasi Servitja, Joaquim Pío, Josep Tajá, Josep
Canal i Emili Comadira.
En qualilot d'ex-regidors hi figuraren: Jooquim Tordero, Llorenc Busquéis, Josep Calvet, Frederic Bassols, Josep
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Joaquim Tordera presidí la corporació fins al dia 1 3
de marc de 1930, en qué es donó a conéixer un
comunicat del governador civil on s'advertio que "sin que
el Gobierno renuncie de un modo absoluto a las
facultades que le confiere el artículo 10 del R.D. de 15
de febrero último, ha sido autorizado esto Exmo.
Corporación Municipal paro elegir libremente al Alcalde
y Tenientes de Alcalde, quedando así definitivamente
constituido".
Aquell mateix dia hom efectuó les votocions
corresponents, i Francesc Coll resultó elegit alcalde per
19 vots favorables I un en blanc. Per ais carrees de
tinents d'alcalde van ser escoilits Rohoía, Tordera, Camps
i Barceló.
Col advertir que 4 deis majors contribuents encara
no havien pres possessió del carree, ja que presentaren
excuses al governador civil. Aquesf admeté les de Pérez,
Servitja i Canal, i el 12 d'abril comunicó alhora que les
oeeeptava els noms de Félix Quintana Viñas, Josep
Escatilor i Norcís Cornelia per cobrir els tres Ibes
vacants. Pero ni el primer ni Ramón Puig, a qui el
governodor no havia occeptat l'excusa, no s'integraren
mai o I'equip municipal. Així, lojuntament d'aquest
període de transició fou compost definitivament pels
vint-i-dos membres que detollem al quodre I i que son
objecte de la nostro análisi socio-professionol i política.
LLOC D'ORIGEN I EDAT
L'ajuntament de transido de la Dictadura a la
República va ser formot exclusivament per individus
naturols del Principal de Catalunya, els quals poden ser
desglossats d'aquesta manera:

(2) Gaceta de AAadrid, 17 de febrer de 1930, i Boletín Ofidal
Extraordinario de la Provincia de Gerona, 20 de febrer de 1930.
(3) Toles les nolicjes sobre la conslilució de lajunlamenl son Ireles
del Manual dAcords, 1924-1930.

Nascufs a Girona capital
Nasc^
les comarques gironines . . . .
Nascuts a la resto de Catalunya

13 ( 59,1 %)
6 ( 27,3%)
3 ( 13,6%)
22 (100,0%)

El regidor mes ¡ove era Escatllar ¡ el mes gran Bassols.
Lo fórmula seguida per o la composició de l'ajuntoment
afavorí la presencia d'individus experimentots i formats,
en detrimenl deis grups d'edat mes ¡oves. L'esladíslica ho
reflecteix claramenf: no hj trobem cap indivídu menor
de 30 onys i Tedol mil¡ana de la corporació ero de 48'3
anys.
De 31 o 40 onys
De 41 o 50 onys
De 51 a 60 onys

5 ( 227%)
9 [ 4rO%)
S í 227%)

Mes de 60 onys

3 ( 13'6%)
22 (100'0%)

PROFESSIO
Hi son representats els elements tipies de la burgesic
duna ciutat com Girona: comerciants, industriáis i
membres de les professions libarais.
Comerciants
Industriáis
Bonquers
Empleáis
Advocoí
Arquitecte
Formacéutic
Metge
Procurador
Professor

6
6
2
2

1906-1907, 1917, 1918-1920, 1923, 1925-1927 i
presiden! de la Diputoció entre el 1927 i el 1930.
Busquets: Elegit en les eleccions del 1920.
Colvet: Elegit en les eleccions del 1922.
Comps: Elegit en les eleccions del 1920.
Coll: Elegit en les eleccions del 1913, 1917 i 1922.
Alcalde en els períodes 1914-1915, 1921-1923.
Comadiro: Formo part de l'aluntoment de lo Dictadura.
Costo: Formó part de lajuntament de lo Dictoduro.
Fonl: Elegit en les eleccions del 1911, 1915, 1920 i
també forma part de l'oiuntament de la Dictadura.
Masó: Elegit en les eleccions del 1920.
Raholo: Elegit en les eleccions del 1920.
Sagrera: Elegit en les eleccions del 1915, 1920 i 1922.
Tordera: Elegit en les eleccions del 1920.
Varderi: Elegit en les eleccions del 1922.
Vidal: Elegit en les eleccions del 1922.
A la introducció del decret que regulovo la
composició deis ojuntaments del període de transició hom
proclamovo que el sistema escoilit tractova de cercar
elements ponderáis, "sin atender a partidismos, cuidando
ton sólo de que sean personas de solvencia, de prestigio,
y hasta de cierta tradición democrótica por su antiguo
nombramiento". Sens dubte fou així.

27'3%)
27'3%)
9'2%)
9'2%)
4'5%)
4'5%)
45%)
4'5%)
4'5%)
4'5%)

22 (100'0%)
No hi havia representació obrero ni de les capes
mes populors. El sistema elegit no ho cercava pos.

FILIACIÓ I EXPERIENCIA POÜTIQUES
En el grup deis ex-regidors hi idenlifiquem ó elemenís
del Centre República, 3 monárquics, 2 d'Acció Catalana
i 1 de lo Lligo Regionalista. En el deis ma¡ors contribuents,
tret de Palol que tenia vinculacions amb Acció Catalana,
i d'EscatlIor i de Cornelia, que eren republicans, hom hi
ñola un domini ciar de les tendéncies dretanes: les set
persones restants es relocionaven omb lo Lliga o els
partits monárquics. Dins el con¡unf sobresorlia, dones, el
deis republicans com a grup mes sólid.
Pe! que fa a lexperiéncia política, catorze deis
vint-i-dos regidors comptaven amb la coneixenca de \a
tasca:
BQSSOIS: Elegit en les eleccions municipols del 1903,
1909, 1911, 1915 i 1920. Alcalde en els períodes

El ¡920 Rafael Masó enirá a lajuntamenl com a militant de ia Higa
Regionolisto. Quan hi toma el 1930 ero dAcció Calobno,
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QUADREI
COMPONENTS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA (1930-193

8.
o
c
o
CL

Nom

Lloc d'origen

Professió

Barceló Oliveras, Joan
Bassols Costo, Frederic
Busquéis Venturo, Llorenc
Colvet Ruhí, Josep
Camps Arboix, Jooquim de
Clora Turón, Anloni
Coll Turbau, Francesc
Comodiro Rusquellos, EmJli
Cornelia Ametller, Norcís
Costo Furtiá, Jooquim
Escatllor Bonet, Josep
Font Fargas, Jooquim
Masó Volentí, Rafael
PQIOI Felip, Miquei de
Pía Cargol, Jooquim
Rahola Llorens, Dartus
Sogrero Vizcaíno, Joume
Taio Callicó, Josep
Teixidor Soguer, Alfons
Tordera Girbau, Jooquim
Varderi Sola, Ramón
Vidal Mainegre, Josep

Girono, 1878
Vic, 1862
Girono, 1891
Mocanet Selva, 1895
Girono, 1894
Girono, 1884
Girona, 1886
Terrossa, 1 877
Celró, 1883
Celro, 1894
Girona, 1898
Proís Llucanés, 1879
Girono, 1880
Girona, 1885
Girona, 1882
Codaqués, 1868
Girona, 1879
Girona, 1884
St. Julia Ramis, 1865
Blanes, 1869
Girona, 1881
Girona, 1882

comerc
procurador
oficinista
comerc
odvocat
bonquer
metge
comerc
comerc
bonquer
comerc
professor
orquitecte
empleat
editor
industrial
formacéutic
comerc
industriol
industrial
industrial
industrial

II.

ELS AJUNTAMENTS
(1931-1936)

DE

LA

REPÚBLICA

MECANISME DE LES ELECCIONS
Entre el 1931 i el 1 936 rojuntoment va ser constiluít
dues vegades per mitjá d'eleccions fetes o la manera
democrática amb el propósit de renovar tots el correes
del consistori.
o) Eleccions del 12 d'abril de 1 9 3 1 .
Foren convocodes el 13 de marc de 1931 pe!
govern de J.B. Aznor d'ocord amb la Uei electoral del
8 d'agost de 1 907 i amb la intenció de normalitzor lo
vida político després del fracas de la Dictadura'".
Tenien dret ol vot els homes moiors de 25 anys que
acreditessin dos anys de residencia al municipi.
A Girona es posaren a votoció vint-i-tres llocs de
regidor; Nou peí districte primer, quotre peí segon, sis
pei tercer i quotre peí quart. Per aconseguir-los es
formaren quotre candidotures amb un total de 44
aspirants. Pero lo Iluita electoral n'enfrontá només dues
-Republicano i Lliga Regionolista-, ¡a que les altres dues
eren incompleles i només cercoven la representació
minoritario. El sistema d'elecció era per districtes i els
condidots eren elegits de manera nominol.
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Filiado política

Mondequic
República
República
AC

República
Monórquic
República
Trodicionalista
AC
AC
Lliga
República
Monórquic

República
República
República

Els resultáis van otorgar el tito! de regidor a 15
individus de lo candidotura d'Unió Republicana (1 1 del
Centre d'Unió Republicano i 4 d'Acció Caiolano), 5 de
Lliga, 2 Católico-monórquics i 1 d'Unió Monárquica. La
ciutot, com la mojoria de les capitals de provincia, es
pronuncia per la República, la qual seria proclamada
oficialment el 14 d'abril. També ací,doncs, más que un
sentit administratiu, les eleccions prengueren el to
plebiscitori o favor del nou régim i en contra de la
monarquía '^''.

[4] Gaceta de Madrid, 16 de marc de 193t. En el preámbul ai
decrel de convocatoria s'afirma: "No 5e tendrón (...) en cuenta las
modificaciones introducidas en dicho procedimiento -es refereix o lo
llei de 8-8-1907- por el Estatuto municipal, y quedara en suspenso
paro estos elecciones lo ley de 22 de agosto de 1896, que dispuso
no pudieran ser reelegidos en las poblociones mayores de cien mil
habitantes los concejales de las mismas hasta cuatro oños después
de haber cesado en el cargo por cualquier causo. Seguirán
subsistentes y en lodo su vigor los demás motivos de incapacidad e
incompatibilidod, así como los fundamentos que paro excusarse del
ejercicio del cargo, señalo el artículo 43 de la ley de 2 de octubre
de 1877. en relación con el séptimo de la ley electoral vigente".
(5) Els delalls de les candidotures i els resultáis els (robaren a Josep
CLARA, Les eleccions municipals del 1931 a Girona, Borcelono,
Roíael Dolmau editor, 1975, i a Pere CORNELIA, Les eleccions de
la Segona República a la ciutat de Girona, 1 9 3 1 - 1 9 3 6 , Girona,
D.C.P., 1975, ps. 25-38. Els electors eren 4.218 i votó el 77'8 del total.

Per la candidatura republicano van ser elegits:
Miquel Santoló, Llorenc Busquéis, Joaquim Colomer,
Román Varderi, Pere Cerezo, Joaquim Tordera, Josep
Vidal, Hermenegild VÜardell, Pompeu Pascual, Josep
M ° Dolmau, Miquel de Palo!, Froncesc Ribas, Darius
Rohola, Josep Escatllar i Marión Julia. Per lo Lligo
Regionalislo: Froncesc Tomás, Jaume Valls, Josep M'^
Vilo, Manuel BonmaK i Martí Regás. Pels Católicomonárquics: Valentí Güeil i Antoni Busquets. Per lo Unió
Monárquica: Frederic Bassols.
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L'olcaldic correspongué a Miquel Sontaló, candidat
mes votai, i les tinéncies dolcoldio foren per o Palol,
Dolmau, Vidal, Busquets (Llorenc) i Escatllor. Ates que
l'alcalde, el ¡uny del moteix ony, fou elegit parlomentori
a les Corts de M a d r i d , tot sovint les sessions hogueren
de ser presidides pels íinents d'olcolde Polol i Dalmou.
Mes endavont, en ser nomenat ministre, Santoló
renuncia o l'olcaldio (22 de setembre de 1932) i, a lo
f¡, després d'haver exercit interinament l'olcoldia, Josep
M ° Dolmau rebé els otrjbuts d'alcalde titular el 26 de
gener de 1934.'^'
Val o dir també que Tony 1932 morí o Vic el
regidor Bassols i que, el 1 8 de novembre de 1932,
s'acceptá lo dimissió de Tordera, lo qual cosa provoco
discussions posteriors'''. De fet oquest dorrer esdeveniment sha de relocionor omb lo crisi que afecta lo
majoria republicono i que comporta el trencament de
l'enteso entre Acció Cotolona i Esquerra Republicano.

0)
CL

Arique/ de Pobl, dAcció Cololana,
lajuntamenl republicó.

va ser el primer linent db/colde de

b) Eleccions del 14 de gener de 1934
Se celebroren peí sistemo de llistes toncodes ¡
d'acord omb les normes previstes o la Llei Municipal
de Catalunya, oprovado peí Parloment Católa el 14
d'ogost de 1933, i lo llei electoral de 8 d'ogost de 1907
en alió que subsistís, amb carácter supletori ^'. El cens
electoral hovio ougmentot consideroblement en relació
al 1 9 3 1 , otes que ara podien votar no sois els homes
mojors de 23 anys, sino també les dones.
Foren proclomades un totol de sis llistes, les quals
aplegoven el nom de 84 condidats efectius i de 18
suplents. Els correes a proveir eren 24.

(6) El liarg periode de lemps compres entre la renuncia de Santaló i
\a provisió del carree fou degut a la ¡nterposició de dos períodes
eiectorals: el d e les iegislatives del 1933 i les municipals de 1934.
L'elecció definitivo de Dalmau -després d'haver exercit rolcaidia
interinament tont de t e m p s - tingué un caire simbólic que només
compartí uno part del consistori; o I h o r a de les votacions recolií 6
vots favorables i 5 en bionc.
(7) Sobre la dimissió de Tordera, vegeu la corla que publica al Díarí
d e G i r o n a , 14 de novembre de 1932, o n exposa els motius de
l a b a n d o n o m e n t per discrepancies a m b la mojoria.

Miquel Santaló. proíessor de ía Normal i capdavanler del repubkanisme
gironí, arnbó a minislre i a primer conseller de la Generalital.

(8) Bulllelí O f i c i a l d e l a G e n e r a l i l a t d e C a t a l u n y a , 21 de desembre
de 1933, Aqüestes eleccions s'havien d'haver celebrat duront el 1933,
p e r o un c o p perqué hom espera l a p r o v o c i ó d e la n o v a llei municipal,
i'oltre perqué se celebraren elecciona generols. i un altre encaro per
culpa de la proclaniació de lestat de guerra, no se celebraren a
Catalunya fins al gener d e 1 9 3 4 ,
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QUADRE II
COMPONENTS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA (1931-1936)
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Nom

Lioc d'origen

Professió

Aragó Turón, Estanisiau
Bassols Costa, Frederic'"
Bonmatí Romaguera, Manuel
Busom Doménech, Joan
Busquets Norat, Antoni
Busquets Venturo, Llorenc
Ccmps Arboix, Joaquim de
Cerezo Hernóez, Pere
Cervera Cené, Joan
Colomer Clora, Joaquim
Cornelia Ametller, Norcís
Dalmau Casademont, Josep M.°
Doménech Pujol, Josep M.°
Escctllar Bonet, Josep
Gifre Serra, Lluís
Gispert Bordas, Joume
Güell Maimí, Volentí
Juvé Abello, Josep
Julia Nualcrt, Marión
Molagelado Figo, Joaquim
Meléndez Torres, Tomás
Palol Felip, Miquel de
Pascual Carbó, Pompeu
Rahola Llorens, Darius
Regás Co'á, Martí
Ribos Crehuet, Froncesc
Riera Monegol, Pere
Sala Salís, Miquel
Sanialó Parvorell, Miquel '•^l
Serró Freixas, Rafael
Torres Feliu, Ramón
Tomás Martín, Froncesc
Tordero Girbau, Joaquim '•^'
VQIIS Ferrer, Jaume
Varderi Soló, Ramón
Vidal Moinegre, Josep
Vilo Sabater, Josep M.°
Vilo Xifra, Pere
Vilordel! Blanch, Hermenegild
Vinyols de Font, Jooquim de
Viñas Deutoner, Josep M.°

Sto. Coloma Forners, 1889
Vic, 1862
Girono, 1903
Villalbo, 1869
Amar, 1879
Girono, 1891
Girono, 1894
Mendoza, 1890
Port de lo Selvo, 1906
Girona, 1884
Ceirá, 1883
Girono, 1888
St. Feliu Bulxülleu, 1902
Girona, 1898
Bescanó, 1875
Polofrugell, 1883
Girona, 1887
Barcelona, 1 871
Girona, 1886
Banyoles, 1902
Girona, 1893
Girona, 1885
Cassá Selva, 1897
Codoqués, 1 868
Girona, 1887
Girono, 1890
Bonyoles, 1896
Colera, 1893
Viloür, 1888
Girona, 1 894
Girona, 1897
Girona, 1900
Blones, 1869
Girona, 1887
Girona, 1881
Girono, 1882
Tordera, 1 889
Girona, 1903
Banyoles, 1891
Girona, 1892
Girona, 1895

procurador
procurador
bonquer
representan^
advocot
oficinista
odvocat
perif mercantil
odvocat
industrial
comerc
editor
propietari
comerc
formacéutic
oficial notoria
comerc
comerc
industrial
formacéutic
viatjont
empleot
metge
Impressor
industrial
comerc
comerc
obrer
professor
oficial notoria
argenter
industrial
industrial
corredor comerc
industria!
industrial
metge
empleot
agent comercial
metge
industrial

(1) Morí o Vic el 6 de setembre de 1932.
(2) Renunció al carree el 22 de selembre de 1933.
(3) Renuncia al carree el novembre de 1932.
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Any de í'elecció

34
31
31,
34
31,
31,
34
31
34
31
34
31,
34
31
34
34
31
34
31
34
34
31
31
31,
31
31
34
34
31
34
34
31,
31
31
31
31
31
34
31
34
34

34
34
34

34

34

34

Filiació política

Lliga
Monárquic
Lliga
Lliga
Monárquic
ERC
ERC
ERC
Monárquic
ACR
ERC
ERC
Trodicionalisto
ERC
Lligo
Lliga
Trodicionalisto
ERC
ERC
Lligo
Lliga
ACR
ERC
ERC
Lliga
ACR
Lligo
ERC
ERC
Lligo
Trodicionalisto
, Lliga
ERC
Lligo
ERC
ERC
Lligo
ERC
ACR
Lliga
Tradicionaiista
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de la Lliga d'antuvi volien usar la prerrogativa i ¡a
tenien fins i tot elegit un candida!: ladvocat Santiago
Masó. Pero foren incapocos i impotents per convencer
els companys de coolició i d'obtenir el suport necessori
per ovalar la p r o p o s t a " . Es més: alguns deis regidors
trodicionalistes i monárquics intentaren d'avenir-se amb
els republicons per tal de capgirar el cortipas
municipal ''^'.
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Joaqujm ?h íou regidor de í 930 a ¡931 com a mo/or contribuent.

Les votacions aconseguides per cada llista foren
aqüestes:
Unió i Defensa C i u t a d o n a . . 3.788 vots
Esquerra Republicana
3.741 vots
Acció Catalana Republicano
376 vots
Bloc Obrer i Camperol . . . .
170 vots
Parlit República R a d i c a l . . . .
165 vots
Dreta Social Agraria
1 52 vots

(9) A part de l'obra citado de Pere Cornelia, ps. 75-84, vegeu M"
Roso VIROS, Las elecciones municipales de I 4 de enero de 1934 en
lo provincia de Gerona", dins Perspectiva Social, 5 (1975), ps. 7-27.
El cens electoral cómprenla un total de 1 1.864 persones, de les quals
votó el 7073 per cent, Per o les violéncies de la ¡ornada, Diari de
Girona, 15 de gener de 1934, i L'Autonomista del mateix dia.
(10) L'article 30 de la llei municipal deia: "Els ajunlaments de poblacions
superiors a 20.000 habitonts podron elegir l'alcalde presiden! d entre
els veins elegibles de la propia localitot, sempre que ho considerin
convenienl o les necessitats de la corporocfó municipal respectivo. En
oquesl cas caldrá reunir necessóriament la sumo de les tres cinquenes
parts deis consellers possessionots del carree (Butlleti Oficial de la
Generalitat de Catalunya, 15 dagost de 1933),
¡1 1) Manuel BONMATI, L'elecció del nou ballle Francesc Tomos',
dins Presencia, 352 (1 1 de gener de 1975), p. 9, explico que, un cop
guanyades les eleccions, 'quotre regidors monárquics (tres carlins
-Torres, Viñas i Deutaner, i Doménech- i el Sr. Busquéis Noral) es
negaren a complir el pode establert, al.legant roons personáis foro
del cas. Segons Bonmotí, Ihome que influí més en aquesto decisió
fou Ramón Puig, destocat element monárquic i enemic dedorat de
la Lliga".
(12) Vegeu les declarocions que vom recollir de Camps i Arboix,
publicodes o Presencia. 350 (28 de desembre de 1974), p,13.

D'acord amb aquests resultats que reflecteixen la
rivalitat entre dues candidotures pero no les cooccions
ni les violéncies de la ¡ornada electoral, " les places del
consistori van ser distribuídes així: 16 per o lo
candidatura d'Unió i Defensa Ciutadana i 8 per a
Esquerra Republicana.
~~ Per la candidatura guanyadora, formada per una
coolició d'elements de la Lliga, tradicionolistes
monárquics, el dia 5 de marc de 1934, es possessio
naren deis correes: Francesc Tomas, Manual Bonmotí
Joaquim de Vinyols, Jaume Gispert, Estanislou Aragó
Joan Cervera, Tomás Meléndez, Ramón Torres, Pere
Riera, Joaquim Malagelada, Rafael Serró, Anión
Busquéis, Lluís Gifre, Joan Busom, Josep M'^ Doménech
i Josep M ° Viñas.
Per la minoria d'Esquerra accediren a rojuntoment:
Joaquim de Camps, Josep M ° Dalmau, Norcís Cornelia,
Darius Rafiola, Llorenc Busquets, Miquel Salo, Pere Vilo
i Josep Juvé.
La nova llej permetio el nomenament d'uno persono
alieno al consistori per al carree d'alcalde '"*'. Els homes

En arcumstóndeB diverses, Joaquim de Camps representa a lajunlamenl
en porfils dilerenh: Migo, Acció Cotolano j Esquerro Repufaf'cono.
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Nascuts
Noscuts
Nascuts
Nascuts
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Girono copitol
21 ( 51 '3%)
les comarques gironines. . 15 ( 36'5%]
la resto de Caíalunya . . .
4 ( 9'8%)
l'estranger
1__(
2'4%)

Q-

41 (100'0%)
Peí que fo o l'edat, direm que la mitjona deis
components del consistori que entró el 1931 era de
4 4 7 onys, mentre que la deis que entraren el 1 934 ero
una mica inferior, 43'6 onys.

c

o
i_

Per grups d'edat, comptabilitzant deis individus que
repefiren l'edat que tenien el 1 9 3 1 , obtenim lo
distribució següenf:

CD
Q_

Fins 0 30 onys
De 31 o 40 anys . .
De 41 a 50 onys . .
De 51 a 60 onys . .
Mes de 60 anys. . . .

..
..
..
. ,.
..

2 ( AV%)
1 3 ( 3 1 7%)
17 ( 4r5%)
4 ( 97%
5 ( 12'2%1
41 (100'0%)

alcalde del per/ode repub/icd.

Els regidors mes ¡oves foren Bonmotí, de lo Lligo,
Vilo, de l'Esquerro, nascuts ambdós el 1903. Els mes
vells, el monórquic Bassols i el república Rafiolo.

A la fi, el 1 4 de marc, després de tres votacions ''^',
l'alcaldia fou confiada a Francesc Tomás per majoria
simple. Per o les tinéncies dclcoldia hom designó els
senyors Bonmalí, Vinyols, Aragó, Cervera i Busom.

Mes del 50 per cent deis components tenio más de
40 onys. La política de lo República a Girono no és,
dones, de ¡oves, sino de vells Iluitadors i no suposo un
trencament amb el sistema de lo Restouració. Aixó
quedará confirmot quan porlem de Texperiéncia
política deis regidors.

Després de ío d/m/ssio de Sonto/ó, Josep M . " Doliiiou esdevingué el segon

En controst omb el primer consistori de la Girono
republicana, dominal per l'Esquerra, el del bienni
1 934-36 enregistró un predomini de les forces de drefa,
el qual fou encaro mes palés després deis fets d'octubre
de 1 934, en qué el regidor Camps i Arboix, cap de lo
minoría d'Esquerra, fou processot per la seva porticipoció en lo proclamoció efímera de l'Estai Cátala i els
oltres elements de lo minoria obondonoren gradualmenl els llocs que tenien en el consistori. Aquesta
obséncia va ser superado omb la reintegroció total el 4
de more de 1936, com a conseqüéncia del triomf del
Fronl d'Esquerres, en uno etopo en qué Girono
participa també d'oquell "oosj cotaló" que ovui és

discutit"*'.

LLOC D'ORIGEN I EDAT
Duron! els onys normáis de la II República, 41
persones ocuporen placo de regidor o d'olcolde a
rajuntoment de lo ciutat. Sis d'elles von ser elegides els
dos cops: Raholo, Dolmou i Llorenc Busquets, de
l'Esquerra, Bonmotí i Tomos, de lo Lliga, i Antoni
Busquets, monórquic que es vincula a Renovación
Espoñola.
La distribució deis orígens geográfics deis regidors
mostró, lombé en oquest cas, la presencio prácticament
exclusiva de gent del país. De foro de Catolunyo només
enregistrem un sol eos, el de Pere Cerezo, fill de
Mendoza (Argentina), pero gironí des de la infáncio.
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PROFESSIÓ
Els ojuntomenls de la República reflecteixen uno
composició típico de la democracia liberal, en lo qual
lo closse política representa els inleressos deis sectors
dominants.
Industriáis
Comerciants
Empieots
Advocáis
Melges
Agenls comerciáis
Formocéutics
Procurodors
Banquer
Corredor de comerc
Perif mercantil
Professor
Propietari
Obrer

10 { 24'4%)
7 ( 17'1%)
5 ( 121%)
3 ( 7'4%)
3 ( /•4%)
3 ( 7'4%)
2 ( 4'9%)
2 ( 4'9%)
1(
2'4%)
1 ( 2'4%)
1 ( 2'4%)
1 ( 2'4%)
1 ( 2'4%}
1 ( 2'4%1
' 00'0%)

(13) La primero v o l a c i ó se celebra el 5 de marc i d o n a aquesl resullal:
Tomás, 10 vots; vols en blanc, 13. La segona fou el 9 de marc ¡ el
resullal: Tomos, 11 vots; vots en blonc, 1 K La tercera, c e l e b r a d o el
14 de more, li o t o r g a definilivament l o l c o l d i o per majorio simple;
Tomos, 12 vols; vots en blanc, 12 (manual d'Acords, 1934-38).
(14) Recentment Ricard VINYES, La Catalunya internacionoL El
(rontpopulisme e n l'uxemple c a í a l a , Barcelono, Curial, 1983, ps.
3 0 3 - 3 3 5 , ha p a r l a l d e l o a s i com a miratge.

En definitiva, mitiona i petita burgesia, professions
liberal" • pocs assalariats. Tot amb tot, cal no
menyspreur un cert ovanc en l'espectre de representació, si ho comporem amb els ajunioments de la
Dictadura o de la Restourcció.
FILIACIÓ I EXPERIENCIA POLÍTIQUES
Els polítics locáis que son objecte de lo nostro
afenció pertanyien a cinc formocions: 16 o Esquerra
Republicana, 1 4 a la Uíga, 4 a Acció Catalana, 4 ais
tradicionalistes i 3 ais monárquics. A rajuntament no
Srobem, dones, representado d'altres partits de l'época
com la Unió Socialista de Catalunya, el Bloc Obrer i
Campero!, el Partit República d'Esquerra, la Unió
Democrática de Catalunya o els radicáis, la presencia
deis quals a Girona ciutat era poc significativa per
occedir al poder local.
Quant a l'experiéncia política deis elegiís, escriurem
el nom i e! corree que fiavien desenvolupat:
Bassols: Elegit regidor en les eleccions de 1903,
1909, 1 9 1 1 , 1915, 1920. Alcalde en els períodes
1906-1907, 1917, 1918-1920, 1923, 1925-1927.
President de la Diputació
1927-1930. Regidor
1930-1931.
Busquéis (Llorenc): Regidor en les eleccions del
1920, figuró com ex-regidor en l'ajuntament de la
transido 1930-1931.
Camps: Regidor en les eleccions del 1920. Figuró
com a ex-regidor en l'ajunlament de lo transido
1930-1931 i fou adjunt de la comissaria delegada de
la Generaiiiat (1931).
Cerezo: Regidor en les eleccions del 1917.
Cornelló: Figuró com o mojor coníribuent
rajuntament de la transido 1930-1931.

en

Escatllar: Figuró com a major contribuent
Tojuntament de la transido 1930-1931.

en

Güell: Regidor en temps de la Dictadura.
Palol: Figuró com a major contribuent en l'ajuntament de lo transido 1930-1931.
Rahola: Regidor en les eleccions del 1920. Figuró
com a ex-regidor en lajunlament de la transíció
1930-1931.
Regás: Regidor en les eleccions del 1913.
Santaló: Diputat provincial en les eleccions del
1923.
Tordera: Regidor en les eleccions del 1920. Figuró
com o ex-regidor en l'ajuntament de lo íransició
1930-1931, i actuó d'alcalde entre el 26 de febrer i el
13 de more de 1930.

Sobre 41 regidors, els cotorze casos d'experiéncia
político representen 34 per cent, cosa que parla prou
bé de la continu'ítat de l'élite política de la ciutol,
especialment en el grup republicó.
CONSIDERACIONS FINALS
Els homes que protagonitzoren la política del
municipi gironí entre els anys 1 930 i 1 936 foren dbrigen
cátala, nats majoritóriament a Girona o a les comarques
de lentorn. La seva edat mitjana se situava entre 40 i 50
anys. Eren individus de la mitjana i petita burgesia, i lo
representació obrero hi era prócticament inapreciable.
Es noto un major grau d'experiéncia política en el
grup d'Esquerra Republicana, pero -a nivell profession o l - la diferenciació entre regidors desquerrá i de dreta
resullava molt minsa. Un d'ells, Camps i Arboix, hovia
eslot elegit el 1920 essent de la Lliga, passó després a
Acció Catalana i ingressó posteriorment a l'Esquerra i
encaro en fou capdavonter. Es pot dir que Tajuntament
doquesis anys fou controla! per gent vinculada al
comerc i a lo industria amb una representació prou
notable de les professions liberáis.
Santaló va ser l'únic elemenf que féu carrera político:
diputat al Porlament de Madrid (on actuó de porlanlveu
de lo minorio d'Esquerra), ministre de Comunicocions
(1 933) i Conseller primer de la Generaiiiat [1 933). Durant
lo guerra actuó també de vice-president de les Corts de
la República.
Cerezo arribó o diputat al Porlament de Catalunya
(1932) i ocupó l'alcaldia en el periode 1937-1939.
Camps va ser alcalde de l'agost a l'octubre de 1936.
La continuítat del personal políiic del 1930-1931 és
prou remarcable al Itarg deis anys de la República: 10
regidors. També nou deis homes elegits durant la
República continuaren dins el peiíode bel.lie, especialment Busquéis (Llorenc), Cerezo, Dalmau i Salo. En els
ajuntaments del fronquisme només hi retrobarem dos
noms deis regidors del periode 1931-1936: Joaquim
de Vinyols, de lo Lliga, i Josep M ° Viñas, trodicionalista,
els quals foren regidors del 1939 al 1946.
Anotem també que cinc regidors foren victimes deis
excessos mortals i execrables de! 1936: Busquéis
(Antoni), Doménech, Font, Güell i Torres, tots ells de lo
dreta más extremo. Allramenl, el grup república és el
que enregistró mes decessos en lerritori de l'exili: Rohola,
Santaló, Cerezo, etc.

Varderi: Regidor en les eleccions del 1922. Figuró
com a ex-regidor en lajuntament de la transido
1930-1931.

Q u o n l o relacions fomiliars entre els regidors,
assenyaiem els porentius de Joaquim Pía i Josep M.^
Dalmau, de Ramón Torres i Josep M.*^ Viñas, i de Rafael
Masó, Estalislau A r a g ó i Joaquim de Vinyals, El darrer
sóbrelo! constituí un grup familiar de dretes que tingué
•—com es veu al quodre l l l — un protagonisme polític
important duran! oquests onys.

Vidal: Regidor en les eleccions del 1922. Figuró
com a ex-regidor en l'ajuntament de la Íransició
1930-1931.

Algunes vegades els elements emparentáis pertanyien a portils diferenls: casos de Pía [vincula! a lo
Lliga) i Dalmau (ERC), i de Masó (AC) i Aragó (Lligo).
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Quadre III

o

FAMÍLIA MA5Ó-ARAGÓ-VINYALS

Q.

"a

Santiago Masó

Rafael Masó

coniisíQn GsneraLlat 1936

•egidor 1930-31

c
O
Í2
(D

Joan Masó

Josefina A r a g ó

Mario Masó

Estanislou A r a g ó
regidor

Joaquim de Vinyals

Carme de Vinyals

^nA-U

Esperanca Bru

regidor 193^-36

Maria Gorgot

Peí que fa ais grups de pressió, s'observa una
connexió importan! amb l'Església cató! CQ O través de
dues vies: la catalanista de la Higa, i la mes integrista,
protagonitzada pels elements trodicionalistes i monárquics. Aquesta incidencia católica trobá el suport
necessari en els órgans d'expressió repectius: el Diari de
Girona, de la familia Aragó-Masó, i El Norte, deis
carlins.
Els components de Tajuntament també representaven
interessos comerciáis, industriáis i professionals, els quals
eren de bon tros mes significalius que els de tipus sindical.
Si existí algún Iligam omb lo maconeria, hagué
d'arribar-fii a través de Darius Rahola, únic regidor que
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tenia antecedents macónics, per bé que en aquel
moment no fos membre actiu de la logia gironina. '^•'

{15) Pere CORNELLÁ, Dos gironins expedientáis: Josep Irla ¡ Bosch,
Dorius Rahola', dins Presencia, 543 (desembre 1980], ps. 36-37.
túnica referencia de Rotiola c o n a macó és que el 1888 perlonyia
a logia Redención, núm. 74, de Palomos (Cuadro lógico de la Resp.
Log. Redención número 74 al or. de Palamós, Girona, Imprenta
Torres, 1888, ps. 14-1 5). Claudi Ametllü afirma que vers el 1931-32
influí perqué algún militar de Girona ingressés a l'organització
(Memóries polítiques, II, Barcelono, 1979, p. 132),

