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Ascens i frustració d’un programa reformista
(1931-1939)

Un canemàs imprescindible

Per encarar l’anàlisi d’aquest període complex, creixentment
inestable i finalment convuls ens cal un marc cronològic ele-
mental. Sense una armadura temporal de la seqüència dels fets
i de la representació municipal es fa del tot impossible abor-
dar les qüestions més rellevants del període. En part ens
podem estalviar precisions gràcies als estudis electorals de
Pere Cornellà, territorials i vinculats als comitès antifeixistes
d’Oriol Nel·lo i, sobretot, la gran quantitat de treballs de Josep
Clara dedicats a aquesta etapa i, d’una manera molt singular,
el seu treball sobre el personal polític de l’Ajuntament en el
període 1917-1987. Només cal recordar que en els treballs de
Joaquim Pla i Cargol, personatge rellevant de totes les etapes,
i autor amb una producció de sensibilitats contrastades entre
els seus llibres d’abans de la guerra i els de després, i que ja
no acceptaria cap més tasca de representació política després
de la seva etapa de 1930-1931, els més de 94 regidors i regi-
dores del període 1936-1939 i els alcaldes corresponents es
ventilaven en les successives cronologies dels seus llibres pos-
teriors a 1939 amb l’expressió en blanc i sense noms “Período
revolucionario y de la Guerra de Liberación”.

Ja sabem que pel període immediatament anterior a aquest
l’evolució política i de la legislació va condicionar uns pro-
cessos electorals parcials i una successió d’alcaldes fruit de
diverses circumstàncies. Així, a partir del cop d’estat de Primo
de Rivera, un RD del 30 de setembre de 1923 dissolia tots els
ajuntaments elegits amb anterioritat i els substituïa per vocals
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associats vinculats a la seva renda i patrimoni. Fou alcalde
Lluís de Puig qui arran de l’Estatut Municipal fou substituït,
l’abril de 1924, per Joan Tarrús. El 31 de juliol fou nomenat
alcalde Jaume Bartrina i el 23 de març de 1925 Frederic Bas-
sols, fins que el 31 de maig de 1927 es tornaria nomenar
Jaume Bartrina.

Un cop acabada la Dictadura i començat el govern provi-
sional, l’etapa de la dictablanda, un RD del 15 de febrer de
1930 dissolia els ajuntaments i els restablia amb una compo-
sició mixta de majors contribuents i dels regidors més votats
a partir de 1917. Fruit d’aquesta remodelació durant poc més
d’un any va tornar a l’Ajuntament l’esperit unitari de 1920 i
foren alcaldes, successivament, en Joaquim Tordera fins al 13
de març de 1930 i en Francesc Coll Turbau a partir d’aquesta
data i fins al 14 d’abril de 1931.

En les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 foren
elegits un total de 23 regidors dels quals 15 d’Unió Republi-
cana (11 del Centre d’UR i 4 d’Acció Catalana), 5 de la Lliga
Regionalista, 2 catòlics-monàrquics, i 1 d’Unió Monàrquica.
Miquel Santaló seria alcalde des del 14-15 d’abril de 1931 al
22 de setembre de 1933, quan va renunciar després de ser no-
menat ministre en el govern Lerroux. El 26 de gener de 1934
seria elegit alcalde Josep M. Dalmau Casademont.

Les eleccions municipals de 14 de gener de 1934 capgira-
rien la situació i portarien finalment Francesc Tomàs a l’al-
caldia a partir del 14 de març de 1934. En aquestes eleccions,
per un resultat molt ajustat, guanyaria la candidatura d’Unió i
Defensa Ciutadana amb 16 regidors. A ERC n’hi correspon-
drien 8 en representació de la minoria, malgrat que només
unes desenes de vots separaren les dues candidatures. Hem de
recordar que en aquestes eleccions el cens s’amplià a majors
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de 23 anys i amb la incorporació del sufragi femení.
La representació d’aquest Ajuntament, que es veié alterada

una vegada pels fets del 6 d’octubre de 1934, va mantenir, no
obstant, la mateixa estructura fins a l’esclat de la Guerra Civil.

L’aixecament de juliol del 36 va capgirar del tot la situació,
la realitat, la legalitat i els mecanismes d’accés a la represen-
tació municipal. La dualitat de poders estudiada per Nel·lo i
Clara en el període juliol-octubre de 1936 va donar lloc a una
mena de poder i contrapoder entre els partits convencionals i
els sindicats, els partits obrers i els postulats revolucionaris.
Democràcia i revolució van viure moments de contradicció o
complementarietat i superació per desbordament.

Ja el 20 de juliol 8 regidors d’ERC es feren càrrec del go-
vern de l’Ajuntament i nomenaren alcalde accidental Llorenç
Busquets (del 20 de juliol a l’1 d’ agost).

El 22 de juliol la Generalitat dictà un decret sobre compo-
sició dels ajuntaments i el 31 de juliol la Comissaria delegada
en aplicació d’aquest Decret resolgué que l’Ajuntament de Gi-
rona l’integressin 16 representants d’ ERC, 4 d’Acció Catalana
Republicana i 4 del Partit Republicà d’Esquerra. El dia 1 d’a-
gost de 1936 elegiren nou alcalde Joaquim de Camps i Ar-
boix.

El 9 d’octubre de 1936 unes noves normes de la Generali-
tat establiren que per ajustar els ajuntaments a una represen-
tació popular i de classe, d’acord amb el front dels partits i
dels sindicats que havien plantat cara a l’aixecament, calia que
l’Ajuntament de Girona fos integrat per 9 representants
d’ERC, 9 de la CNT, 6 del PSUC, 3 del POUM, 3 d’ Acció Ca-
talana i 3 de la Unió de Rabassaires. El Comitè antifeixista
decidí una altra composició, fet que va provocar la inhibició
d’ERC i el PSUC (la proposta era 14 CNT, 9 ERC, 6 POUM,
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3 PSUC, i 1 partit sindicalista). Els integrants del consistori
nomenaren Expedit Duran, president del Consell.

Una rectificació del 28 d’octubre va permetre la incorpo-
ració del PSUC. L’1 de desembre, ERC s’incorpora després
dels fets de Roses. L’11 de febrer de 1937, finalment, s’ajustà
la composició a la legalitat del Decret d’octubre de 1936. Ex-
pedit Duran fou reelegit.

Després dels fets de maig de 1937 es va modificar la si-
tuació. En una seqüència de Comissió permanent (25 de maig)
i Ple (27 de maig) es va destituir la permanent del Consell, du-
rant uns dies va tornar a ser alcalde Llorenç Busquets, amb
els vots d’ ERC i el PSUC i, finalment, el 15 de juny fou ele-
git alcalde i ho seria fins els darrers dies de la guerra Pere Ce-
rezo, dirigent d’ERC.

Un darrer Decret de 9 d’octubre de 1937 mantingué la
composició de 33 llocs de conseller amb 9 d’ERC, 9 del
PSUC, 9 de la CNT, 3 d’Acció Catalana, i 3 de la Unió de Ra-
bassaires. La separació dels regidors del POUM es va con-
cretar en un Ple el 29 d’octubre de 1937, en el qual l’alcalde
Pere Cerezo, com a alcalde i en nom d’ERC i Dimas Bussot
en nom de la CNT van lamentar aquest fet i van subratllar la
col·laboració lleial i positiva dels representants del POUM i,
finalment, el regidor Andreu Oriol, en representació del
POUM, va llegir unes conclusions i acabà dient: “Però malgrat
tot afirmo que som antifeixistes i que seguirem lluitant pel
triomf de la guerra i per la implantació d’un règim socialista.
Nascuts al carrer, tornem al carrer i des d’allà seguirem fidels
als interessos de la classe treballadora”. Un cop van sortir els
representants del POUM es va fer una nova sessió plenària
amb caràcter extraordinari.

La mobilitat en els llocs va significar una rotació en tres
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anys de 94 persones i una constant substitució per raons di-
verses associades gairebé sempre als alts-i-baixos de la con-
juntura política i la força canviant en  relació a l’evolució de
la guerra dels partits i sindicats.

Ja a les acaballes de la guerra, els darrers episodis donen a
entendre, d’una banda, la més estricta normalitat inevitable i,
de l’altra, la desesperació. El llibre d’actes recull la sessió del
30 de desembre de 1938, poc més d’un mes abans del final de
la guerra, que presidí l’alcalde accidental Rafael Portas i Bur-
cet, a la qual assistiren vint-i-cinc dels trenta-tres regidors que
integraven el consistori (Portas, Busquets, Dalmau, Auguet,
Masó, Frigola, Sala, Bussot, Cortada, Casilda Sagarruy, Pal-
mada, Sesé, Carbó, Calvet, Muñoz, Cardús, Cervera, Sagristà,
Cabruja, Llapart, Figarola, Ponsatí, Ferrer, Mitjà, Serra ) i
acordaren aprovar un pressupost especial extraordinari per a
l’any 1939 anivellat en 300.000 pessetes d’ingressos i despe-
ses.

La Comissió de govern d’11 de gener de 1939, presidida
per Rafael Portas, va prendre coneixement d’un escrit del Juz-
gado general de contrabando por evasión de capitales que re-
queria l’Ajuntament per anar a Perpinyà i dipositar a
disposició del jutjat els valors que Expedit Duran havia eva-
dit. L’endemà, la mateixa Comissió de govern, ara presidida
per l’alcalde Pere Cerezo, va ser informada que aquest s’ha-
via traslladat a Perpinyà i havia dipositat en el consolat de la
República espanyola d’aquesta població de la Catalunya fran-
cesa els valors procedents de “la liquidació presentada pel ciu-
tadà Gil Junqueras referents a la fàbrica de cartutxeria que es
va muntar i organitzar a la carretera de Barcelona, prop de la
nostra ciutat”. Els diposita als efectes d’estar a disposició del
jutjat pel sumari instruït contra Expedit Duran. I de l’acta es
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desprèn “Que el paquete de valores depositados está integrado
por títulos de la Deuda Exterior de España de un valor nomi-
nal de un millón setecientas treinta y una pesetas y un número
de cupones de los números once, doce y trece de un valor no-
minal de pesetas cincuenta y una mil quinientas sesenta y
ocho”.

Pocs dies més tard, l’alcalde Pere Cerezo, el dia 25 de
gener de 1939, abandonà la ciutat i uns anys més tard va me-
rèixer un comentari sever d’Antoni Rovira i Virgili. Encara el
28 de gener, els partits i sindicats sense Esquerra decidiren un
darrer gest, constituïren la comissió de govern i elegiren Joan
Ballesta i Molinas, alcalde. Josep Clara conclou lapidari:
“Aquest va ser el darrer “Ajuntament” de la Girona republi-
cana. De la seva actuació poc se’n pot dir, ja que més enllà de
l’acta de constitució, no deixà cap altra cosa escrita al llibre co-
rresponent. Les hores comptades de set dies passarien de
pressa, sota un cel de bombes amenaçadores i de destruccions
calculades”.

Una transició exemplar

La proclamació de la República va tenir, a Girona, un desen-
volupament eufòric i en molts aspectes modèlic. Les actes del
Ple de l’Ajuntament de març a novembre de 1931 cal anar a
buscar-les al corresponent llibre de la Comissió de Govern
(Reg, 5154, 29-8-1930/12-XI-1931). S’obre un full nou amb
l’encapçalament “Primera de la proclamació i Govern de la
República” el mateix dia 14 d’abril de 1931. En aquesta data
se celebra una sessió extraordinària que presideix el regidor
que ha tingut major nombre de vots i Miquel Santaló “s’a-
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dreça als reunits i al nombrós públic congregat a la sala” ad-
duint que “davant el canvi de règim que acabava de tenir lloc
i la necessitat de no interrompre el govern i l’administració
dels interessos de la ciutat de Girona es constitueixen cridats
per la voluntat del poble en nou Ajuntament provisional en es-
pera de que la proclamació oficial de la seva designació i el
dictat de normes oportunes per els poders públics que han as-
sumit la direcció de la República, permetin procedir a una
constitució legal definitiva”.

L’endemà, pràcticament sense solució de continuïtat, es
reuneix amb l’assistència i presidència de Miquel Santaló, l’A-
juntament sortint encapçalat per l’alcalde Francesc Coll Tur-
bau i integrat pels regidors Darius Rahola, Josep Tajà, Alfons
Teixidor, Miquel de Palol, Rafael Masó, Joaquim Pla, Josep
Escatllar, Llorenç Busquets, Josep Vidal, Ramon Varderi, Jo-
aquim Tordera i Narcís Cornellà, i aproven les actes dels plens
del 15 i el 31 de març. Coll Turbau recorda, en un breu repàs,
la tasca material i espiritual duta a terme per aquest Ajunta-
ment de transició al final de la Dictadura, Joaquim Pla s’afe-
geix a les intervencions recordant la tasca positiva “en la
construcció d’escoles...” i Darius Rahola hi coincideix plena-
ment. Miquel Santaló agraeix la tasca, el zel, i la voluntat de
traspàs i d’ assumpció dels resultats dels reunits i immediata-
ment es retiren del saló de plens els regidors que no repetiran
es queden els electes i entren la resta dels elegits en les elec-
cions del 12 d’abril de 1931. En aquesta sessió del 15 d’abril
de 1931 s’elegeix alcalde Miquel Santaló per quinze vots a
favor i cinc en blanc.

La desautorització de l’alliberament de Durruti va fer que
Santaló presentés la dimissió per escrit en el Ple de 18 de juny,
però fou rebutjada i el tema es va acabar.
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Adhesió al projecte d’Estatut

Convé recordar aquí que en la sessió del 22 de juliol de 1931,
que presideix Miquel de Palol, es planteja l’acceptació del pro-
jecte d’Estatut confeccionat per la Diputació provisional de la
Generalitat i sotmès als ajuntaments en virtut del plebiscit d’a-
juntaments que plantejava l’article 22 del Decret de la Gene-
ralitat de 15 de maig. Tots els regidors s’hi manifesten a favor,
majoria i minories, llevat del regidor Bassols que hi vota en
contra. L’argumentació de l’alcalde accidental és del tot sig-
nificativa quan afirma que el projecte d’Estatut “és el pacte
més gran d’espanyolisme que pot realitzar Catalunya amb les
seves germanes i que per tant esborra tots els recels i totes les
reserves que poguessin ésser un obstacle a la seva aprovació
puix que amb ella és indiscutible la consecució de la prospe-
ritat de tots els pobles d’Espanya”.

Ja sabem, però, que els obstacles hi serien i que el procés
d’aprovació de l’Estatut no seria tant fàcil com suposava un
il·lusionat i entusiasta Miquel de Palol.

Cal subratllar també que Darius Rahola, en la mateixa ses-
sió, va demanar que l’Ajuntament s’adrecés a mode de repa-
ració als exregidors Coll, Quintana, Serra, Camps, Llobet,
Masó, i Calvet que el 1923 havien estat empresonats pel fet
d’haver manifestat la seva voluntat de més llibertat i autogo-
vern per Catalunya.

Alguns boicots i unes absències forçades

La vida corporativa va funcionar en termes generals amb una
considerable normalitat que es va anar deteriorant a mesura
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que l’ambient general s’enraria i que acabaria amb una acti-
vitat frenètica de substitucions i canvis en el període de la Gue-
rra Civil. Hi ha, però, alguns episodis concrets que val la pena
de remarcar. Podem començar per la sessió del 19 d’agost de
1932 que presidí Josep M. Dalmau Casademont i a la qual as-
sistiren només vuit regidors. L’acta mateixa recull el motiu
d’aquesta escassa assistència. Es llegeix un escrit dels regi-
dors de la minoria regionalista, en què expressen el seu rebuig
al discurs que l’alcalde Miquel Santaló va pronunciar en aca-
bar-se la manifestació del dia 12 d’agost de 1932 contra l’in-
tent d’aixecament militar. Expressen el seu disgust, exigeixen
la corresponent reparació i anuncien que no pensen assistir al
Ple per tal de fer evident la seva actitud de rebuig. En la ses-
sió, els regidors Rahola i Dalmau, aquest com a alcalde acci-
dental van defensar l’actitud de l’alcalde. Uns dies més tard,
en la sessió del 2 de setembre de 1932, que presidí Miquel de
Palol, ja retornat de vacances, es va llegir una carta de Miquel
Santaló en la qual volia donar explicacions de les seves ma-
nifestacions indicant que s’adreçaven clarament contra una
editorial de La Veu de Catalunya i que en cap cas “no hi havia
censura envers els seus companys de consistori”. Francesc
Tomàs manifestà donar-se per satisfet de les explicacions de
l’alcalde i el boicot va quedar en un episodi semblant a una
tempesta en un vas d’aigua.

El daltabaix va tenir més transcendència arran dels fets del
6 d’octubre que, a Girona, van significar un episodi efímer de
suspensió de l’Ajuntament, de nomenament d’una comissió
gestora i de proclamació de l’Estat català per part de Joaquim
de Camps i Arboix. El moviment fou liquidat de forma im-
mediata a Girona. Restablerta la representació municipal, però
empresonats els principals dirigents d’ERC, el primer Ple pos-
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terior als fets d’octubre es va celebrar el dia 25 d’octubre de
1934. Hi assisteixen només tretze regidors i amb una repre-
sentació minvada de la minoria republicana (Tomàs, Bonmatí,
Cervera, Aragó, Busom, Vinyals, Gispert, Meléndez, Riera,
per la coalició regionalista i monàrquica; i Rahola, Busquets
Ventura, Sala i Juvé per ERC). La primera sessió ordinària
després dels fets és la del 7 de novembre de 1934 i serveix
perquè Manel Bonmatí fixi la posició dels consellers de Lliga
Catalana proclamant l’adhesió al sistema polític, expressant
el rebuig a la violència i reclamant el restabliment legal en el
governament de Catalunya. Darius Rahola s’adhereix a la pro-
posta de Bonmatí, que esdevé una declaració votada. Rahola,
a més, afegí en la seva intervenció l’agraïment prop de l’al-
calde per haver-se interessat pels detinguts “... que en benefici
i millora dels esmentats detinguts s’havia autoritzat pel gene-
ral Batet l’habilitació de l’edifici antiga fàbrica de paper ‘La
aurora’ per allotjar-los, a qual efecte la Brigada Municipal tre-
ballava ja en les petites obres d’adequació”.

L’any següent, la situació encara era de la mateixa provi-
sionalitat i en el Ple del dia 6 de març de 1935 el regidor sr Vila
“manifesta que la minoria d’Esquerra després dels fets d’oc-
tubre  ha quedat reduïda a tres regidors, sense que sigui justi-
ficada la suspensió de llurs càrrecs de cinc companys sobre
els quals no existeixen càrrecs que els inhabilitin per exercir-
lo”. Finalment, el regidor Vila acaba sol·licitant que l’Ajunta-
ment s’adreci al Sr. Portela demanant la reposició dels regidors
“indegudament suspesos”.

La situació anòmala es mantindria fins després de les elec-
cions que el març de 1936 donarien el triomf al Front d’Es-
querres i permetrien, el 4 de març de 1936, la plena integració
dels regidors republicans represaliats als seus escons.
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La situació s’invertiria dramàticament i de forma irrever-
sible a partir del 18 de juliol de 1936. Els regidors de la ma-
joria regionalista i monàrquica (16) dels 24 abandonaren els
seus càrrecs empesos per la situació, forçats per les circums-
tàncies i en tres casos (Ramon Tarrés, Antoni Busquets i Josep
M. Domènech) perquè foren assassinats en els mesos d’octu-
bre i novembre de 1936.

La situació, com hem vist més amunt, esdevindria radi-
calment diferent, amb dualitat de poders, i ajuntaments que ja
no procedirien d’unes eleccions convencionals, sinó que s’a-
nirien adaptant a la normativa i els criteris fixats successiva-
ment pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Així i tot i en
aquestes circumstàncies es viuria encara un període de boicot
a l’Ajuntament per part dels representants d’ERC que, entre el
mes d’octubre de 1936 i l’11 de desembre del mateix any, es
negaren a incorporar-se als seus llocs pel plet en la composi-
ció de l’Ajuntament que mantenia una proporció diferent a la
dictada per la Generalitat, que beneficiava la CNT i minimit-
zava el pes d’ERC.

Després dels fets de maig, les absències o les presències
reiterades ja ho serien per altres motius i en bona mesura com
a conseqüència de l’estabilització de la vida política amb un
pes més equilibrat d’ERC i el PSUC

Les prioritats del govern local

Els temes de preocupació i d’intervenció del govern local
foren recurrents i van tenir sempre el condicionant dels pres-
supostos.

Així, quan l’any 1930 es recupera un Ajuntament míni-
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mament representatiu i amb incorporació de regidors electes
amb anterioritat a la Dictadura, queda clar que un dels temes
en els quals es volgueren posar els punts sobre les “i” va ser
el tema del sanejament pressupostari. Amb aquest objectiu,
Joaquim de Camps i Arboix va formular la corresponent Me-
mòria de la ponència d’Hisenda que, presentada l’abril de
1930, es va acabar publicant amb el títol La Hisenda Munici-
pal en 1930.

Camps afirma que “no es veuria completa la tasca de re-
visió i depuració que entenem ha d’ésser la finalitat primera de
la nostra actuació municipal... si no oferíssim a la considera-
ció de VE i a la del poble gironí una expressió sintètica de
l’estat de l’economia municipal, a traves d’un estudi abreujat
de la labor financera dels homes que han governat la ciutat
durant sis anys i mig de col·lapse de la vida normal i demo-
cràtica per que ha passat el país”.

Camps assenyala que en els anys 1923, 1924 (trimestre
abril-juny), 1925, 1926, 1927,  1928,  el pressupost es va tan-
car amb dèficit i que només en els anys 1924-25 i 1929 hi va
haver un superàvit mínim. Atribuïa com a causa d’aquests
comptes negatius els defectes d’una plantilla inflada, de par-
tides de manteniment poc significatives i de destinar diners de
crèdit a pagar despeses de funcionament. “En resum, l’herèn-
cia que ens ha pervingut és poc desitjable”. És el que es fa en-
cara més evident amb l’anàlisi de les despeses aplicades a
l’emprèstit de 3.000.000 de pessetes que havia de servir per a
pagar obres reproductives, despesa feta amb rapidesa i sense
pagar despeses secundàries, i que a la pràctica es va malgas-
tar -diu Camps- dedicant els diners a obres d’importància mí-
nima. Per abonar la seva informació ens remet als apèndixs
on hi ha la referència a les despeses generals: “Allí veureu la
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llarga llista de làmpares, passamans, màquines d’escriure, per-
sianes, etc, etc, que han pagat amb diners de l’emprèstit”. Tot
plegat fa veure que hi ha un llegat inassumible, com és la plaça
del mercat sobre l’Onyar i la central de Pedret. Sobre aquesta
base, la política futura es vol orientar a una política rígida d’es-
talvi i sobrietat, a la vigilància dels ingressos, a la rigorosa
igualtat en la tributació de tots els ciutadans, el recurs a l’a-
rrendament de serveis, el foment de l’edificació i l’activitat
econòmica i l’estímul als servidors públics. Caldria, doncs,
gastar els diners de l’emprèstit en inversions, assegurar que
s’acabava de gastar el que quedava del crèdit i renunciar a la
plaça del mercat damunt l’Onyar “com una operació econò-
micament ruïnosa”. Les prioritats haurien de ser l’abastament
d’aigües i l’enderrocament de barris insalubres. I així ho feren
amb un expedient de modificació de crèdit que incorporava
altes per a la construcció d’escoles que es culminarien amb
l’impuls decidit del nou Ajuntament republicà perquè en part
les propostes ja venien de consellers republicans de l’Ajunta-
ment de 1930-1931.

Precisament aquest és el pont entre l’etapa 1930-1931,
quan s’aborda, per exemple, la compra de solars destinats a
futures escoles i l’etapa 1931-1934 del primer Ajuntament re-
publicà.

En la sessió del 5 de març de 1934 l’alcalde, sortint Josep
M. Dalmau Casademont, que havia substituït uns mesos abans
Miquel Santaló quan va deixar el càrrec per dedicar-se al Mi-
nisteri que li havia estat encomanat, va fer una intervenció per
dir que aquell Ajuntament sorgit de les eleccions del 12 d’a-
bril de 1931 “es retirava estimant-se satisfet del deure complert
en les orientacions de democràcia, catalanitat i república que
inspiraven la seva actuació” i això li permet fer un balanç en
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positiu en el que situa l’obtenció i enderroc dels baluards, el
programa de cultura, sanitat i lluita contra l’atur forçós, la casa
del nen, la piscina municipal com un exemple de cooperació
ciutadana, i les cases de Montjuïc “lloable iniciativa del com-
pany Colomer, que demostra les possibilitats de la cooperació
obrera”.

La cara i la creu d’aquesta etapa és, d’una banda, la llista
que hem esmentat més amunt i la política de construccions
escolars i de creació de noves escoles i la creu la reiteració de
la minoria regionalista amb relació al problema de la mala
qualitat de les aigües que va ser suscitat en diversos plens
(Bonmatí, 25-VI-1931; Pascual,9-VII-1931, des dels rengles
republicans) o finalment la insistència de Francesc Tomàs en
el Ple del 14 d’agost de 1931, on digué que era “precisa l’a-
dopció de mesures necessàries per a posar fi a l’abús de que
siguin servides al públic aigües repugnants, pagades però a
bon preu”. Fruit d’aquesta intervenció s’acordà un requeri-
ment a la companyia Anónima Aguas Potables de Gerona, va
actuar una Comissió especial d’aigües i (Ple del 21-8-1931)  es
va començar a plantejar la necessitat de municipalitzar el ser-
vei.

El cert, però, és que com s’acredita en algunes publica-
cions de l’Ajuntament posteriors a les eleccions de gener de
1934, el nou Ajuntament, de majoria regionalista i monàr-
quica, va acreditar en la constitució, el 14 de març de 1934, els
tres problemes bàsics que volien abordar eren el del proveï-
ment d’aigües potables, el del subministrament higiènic de llet
pura i nutritiva i les qüestions derivades dels desequilibris
pressupostaris.

En aquest mateix Ple es formula aquesta darrera qüestió
amb intensitat. I, així, Bonmatí defensa el programa de la co-
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alició Unió i defensa ciutadana i afirma que l’únic programa
en temps de crisi havia de ser el redreç de les finances. Ex-
posa que hi ha un dèficit de 562.000 pessetes, 100.000 pesse-
tes més com a compromisos en “augment de retribució de
personal” i en contrapartida 172.000 pessetes a caixa i 92.000
pessetes de rebuts pendents de cobrar. L’alcalde sortint, sen-
yor Dalmau, va considerar que el dèficit era només de 149.000
pessetes i que “aquest ve compensat amb l’obra d’enderroc
dels baluards que ha dotat a l’Ajuntament d’uns solars valo-
rables i amb el remei de l’atur forçós que ha donat lloc”.

El cert és que s’aborda el tema de l’aigua i de la llet i que
en aquesta etapa es concreta la construcció d’una central lle-
tera i l’establiment de nous pous de captació, la municipalit-
zació del servei i la millora de l’abastament d’aigua potable.

El primer amb l’encàrrec en el Ple del 6 de juny de 1934
(aprovat el 5 de juliol de 1934) d’un Reglament municipal
d’higienització i venda de llet, de l’aprovació el 3 d’octubre de
1934 del Plec de condicions per al subministrament dels apa-
rells destinats a una central lletera, el debat i aprovació de l’ad-
judicació del concurs en el Ple del 24 de gener de 1935. El dia
15 de juny de 1935, L’Autonomista publica un article, ‘La cen-
tral lletera municipal’, en què es fa ressò dels problemes sus-
citats amb els productors de llets, no veïns de Girona, que es
consideraven perjudicats en els seus interessos.

El tema de l’aigua amb noves captacions a Palau Sacosta
i la final municipalització del servei va ser abordat en una pro-
posta de Manel Bonmatí del 17 de desembre de 1934, que va
ser aprovada i rubricada per l’alcalde Francesc Tomàs en el
Ple del dia 19 de desembre. En el Ple del 20 de febrer de 1935
es va produir l’aprovació definitiva del projecte de municipa-
lització i es donava a conèixer una publicació sobre  l’Alum-
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bramiento de aguas potables. Gerona.
El context de crisi econòmica de tota l’etapa republicana va

convertir el tema de l’atur en una qüestió capital i va ser ob-
jecte de preocupació, interès i decisions per parts dels ajunta-
ments que endegaren polítiques per a combatre amb més o
menys encert l’atur.

L’oposició regionalista es va preguntar per l’abast de la
vaga de paletes en el Ple del 16 de juliol de 1931, i en el Ple
del 7 d’agost es va suscitar un debat sobre quin paper havia
tingut l’Ajuntament en la vaga i la negociació de possibles
sortides.

Més endavant, però, començarien les propostes dels regi-
dors republicans, primer amb una de Pompeu Pascual en el
Ple del 15 d’octubre a favor de la rehabilitació d’edificis com
a camí per a fer front a la crisi del sector de la construcció. El
tema faria fortuna perquè en el Ple del 22 d’octubre és Dalmau
qui proposa avançar en la definició d’un padró sanitari d’ha-
bitatges per barris, un inventari de pous negres i unes propos-
tes de sanejament. Mentre que el regidor Ribas en el mateix
pla proposava de fer un padró dels sense feina.

Més endavant, en el Ple del 26 de novembre de 1931 que
presidí Miquel de Palol “La presidència donà compte de que
com a resultat de l’estadística d’obrers parats, en qual estat es
troben desgraciadament molts i esforçant-se en remeiar tot
quan sigui possible aquest problema s’havia donat treball a la
brigada municipal a 25 obrers i s’esperava donar-ne a 25 més
la setmana entrant, prenguent en compte per a cada cas in-
forme de l’alcaldia de barri sobre situació de cada un a fi d’a-
tendre els de major necessitat”. El 3 de desembre de 1931, en
un Ple que presidí Miquel Santaló, es va donar lectura a un
escrit de la Delegació Provincial del Consell de Treball reco-

136

El gover de la ciutat 2 copia:Maquetación 1  29/6/12  08:47  Página 136



manant que “en l’auxili dels obrers parats, es tinguin prefe-
rentment en compte els naturals de Girona”.

El 5 d’agost de 1932 es va fer un pas més, i més determi-
nant, en aprovar-se per unanimitat una proposta de la Comis-
sió central i de cultura “demanant que a fi d’endegar el
problema de l’atur forçós a Girona es procedeixi a la forma-
ció d’un cens de parats referit exclusivament als naturals o an-
tics residents a Girona, amb expressió de totes les
circumstàncies com són les d’estat civil i nombre de fills,
posin de manifest causes de lògica preferència i que per a
completar la tasca es creï una Borsa Municipal de Treball per
a totes les indústries i oficis, pel sosteniment de la qual es de-
mani l’ajut moral i material a totes les corporacions i entitats
patronals i obreres que són les més directament interessades en
sostenir l’equilibri entre l’oferta i la demanda”.

El procés revolucionari i la dualitat de poders iniciats el
juliol de 1936 va comportar uns canvis de gran transcendèn-
cia, però segurament van donar peu també a problemes irre-
solubles per molt que la globalitat del poder exercit a l’escala
local portés a pensar que els processos eren autònoms. Convé,
esclar,  relativitzar les crítiques tal com les formularia ERC
després dels fets de maig de 1937 i un cop va recuperar els
principals òrgans de govern de la ciutat, i Pere Cerezo ja fins
els darrers dies de la guerra seria des del 8 de juny de 1937
l’alcalde de la ciutat.

En aquest Ple justament, el regidor Portas va plantejar un
programa de govern de mínim que incloïa l’ajustament del
funcionament de l’Ajuntament a la Llei, l’aprovació d’un
pressupost ajustat, l’orientació de l’Ajuntament cap el règim
de carta municipal, el manteniment dels acords de municipa-
lització però amb adaptació de les ordenances, solucionar el
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problema de la construcció i seguir normes de bona adminis-
tració.

En realitat, el setembre de 1937, l’Ajuntament edita un
opuscle sobre tres mesos de govern municipal que és un com-
pendi de la situació viscuda des de juliol de 1936. Seguim-lo
textualment. “El moviment feixista provocat pels militars traï-
dors i la revolució social que en fou la immediata conseqüèn-
cia crearen greus problemes de resolució urgent: atur forçós i
endegament escolar”. Ja hem vist que l’atur venia de més en-
rere i que la situació s’havia anat deteriorant des dels primers
anys trenta. Però “un nou Ajuntament continuador de les tas-
ques del primitiu comitè antifeixista va creure equivocada-
ment que la Municipalització de la Vivenda i de la Propietat
Urbana podia solucionar els conflictes econòmics i vius del
municipi. El gest de caire típicament revolucionari podia tenir
una significació en l’esfera imponderable del pensament, però
els efectes demostraren –i nosaltres ho previnguérem a temps
en ple saló de sessions en ocasió d’una reunió memorable-
que administrativament i econòmicament aquella decisió
havia de portar conseqüències desastroses”.

Efectivament, en relació amb la crisi de la construcció i
amb la municipalització del sòl i de l’habitatge resulta que a
mitjan 1937 “L’Ajuntament controlava i responia de 9 paletes
i 30 manobres afectats al pressupost de 1935; 28 paletes, 9
aprenents i 179 manobres incorporats després de juliol de
1936; 1031 obrers de les diverses seccions de control de la
construcció, els quals, de resultes de l’acord de municipalit-
zació de la Propietat Urbana, treballaven per administració di-
recta del municipi”. Per començar d’encarrilar les coses, però
ja es veu que la dimensió de tot plegat en feia una enorme
muntanya, el 24 de juny de 1937, l’alcalde Pere Cerezo va sig-
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nar un conveni amb els apoderats de les seccions del ram de
la construcció.

En realitat moltes de les previsions pressupostàries fetes
per aquest consell ja no van poder executar-se com és el cas
clamorós del Grup Escolar Prat de la Riba, punt àlgid de les
esperances i la frustració col·lectives materialitzades sense so-
lució de continuïtat.

Alternança i capacitat de proposta en el Ple. Les
iniciatives de majories i minories

La dinàmica entre plens i comissions de govern convertia
sovint el Ple en un àmbit propositiu d’iniciativa espontània i
individual o política si estava preparada per la iniciativa de
conjunt d’un grup. Govern i oposició marcaven l’agenda po-
lítica en els plens i situaven el debat més en les polítiques sec-
torials i socials els republicans, i més en les d’infraestructures
i les qüestions pressupostàries els regionalistes. Mesures d’e-
quitat per part d’uns, mesures de disciplina pressupostària els
altres. Més enllà dels grans temes recurrents en matèria d’e-
ducació, aigües potables, proveïment higiènic de llet, atur o
habitatge.

No vull passar per alt en aquest context dues propostes
concretes, una de fora i l’altra interna. El 7 de maig de 1931
l’acta certifica que “Va passar a la comissió corresponent un
escrit de la Direcció General d’aeronàutica interessant l’esta-
bliment d’un camp d’aterratge que podria finalment convertir-
se en aeròdrom mitjançant les normes que s’acompanyaven.
El Sr. President donà algunes explicacions sobre les gestions
iniciades en dit assumpte mercès a l’interès i bona voluntat
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del capità d’aviació senyor Merino”.
La interna fa referència a l’acord de l’11 de juny de 1931,

en el qual a proposta de la presidència “s’acordà establir un pa-
rell de barraques de forma provisional i senzilla, prop del Ter,
i tres o quatre casetes individuals per a banyistes i posar-hi la
vigilància d’algun peó per a evitar qualsevol desgràcia”.

Els banys del Ter, tan lluny avui en el record, i la primera
promesa d’un aeròdrom, que és un antecedent notable de l’a-
posta que finalment han fet les nostres comarques en aquesta
matèria. La cronologia a vegades ajuda a relativitzar uns fets
i a situar-ne uns altres en la seva justa perspectiva.

La capacitat de proposta en els plens es va mantenir sem-
pre i amb capacitat alternativa des del govern i des de l’opo-
sició, des de la majoria i des de la minoria, com es fa ben palès
en tots els camps i en tots els moments. Assenyalem dues pro-
postes que neixen en el si de la majoria republicana i que es
transmeten directament al Ple. La primera correspon al Dr.
Pompeu Pascual que, en la sessió del 7 de maig de 1931, plan-
teja la necessitat d’inspeccionar les fàbriques de ciment de
dins de la ciutat i que es multin o es tanquin segons el resultat
de la inspecció. Més tard, l’onze de setembre de 1931, es pre-
senta al Ple un informe de l’arquitecte i de l’enginyer munici-
pals sobre la situació de seguretat i higiene de les fàbriques de
ciment del senyor Josep M. Pérez Xifra als carrers de Pau Ca-
sals i de la Indústria, fet que provoca el recordatori del Dr. Pas-
cual indicant que ell ja ho havia plantejat amb anterioritat. Per
la seva banda, en el Ple del 21 d’agost de 1931 es va presen-
tar la proposta de la Comissió de Foment “indicant la neces-
sitat de construir un hivernacle al jardí de la Devesa a qual fi
s’encarregui a l’oficina tècnica la confecció de l’oportú pro-
jecte”. “Amb aquest motiu el Sr. Rahola va recordar la priori-
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tat d’una petició per ell formulada de que es construís en el
propi lloc un colomar”.

D’un altre abast va ser la proposta que va venir dels rengles
de la minoria regionalista a l’oposició, i que també es va pre-
sentar al Ple del dia 21 d’agost de 1931, quan els regidors
Tomàs, Bonmatí, Valls i Vila plantegen la urgència de la seva
proposta en el sentit d’adreçar-se a la Direcció General de Pre-
sons demanant que es declari la inutilitat de l’edifici que es
feia servir de presó, demanant la inclusió d’un dossier foto-
gràfic, insistint en la necessitat que el Col·legi d’Advocats s’hi
impliqui i plantejant la necessitat d’acabar amb aquesta ver-
gonya. El Ple féu seu, per unanimitat, l’acord felicitant-se totes
les parts per la coincidència en els plantejaments. Un temps
després, en la sessió del 28 d’octubre de 1931, l’alcalde Mi-
quel Santaló donarà compte de la seva entrevista amb Victò-
ria Kent, directora general de Presons, que va comprometre
per al pressupost de 1932 una partida de 75.000 pessetes per
començar a abordar la qüestió.

De forma alternativa a partir de les eleccions de gener de
1934, la minoria republicana des del primer dia mateix faria
propostes alternatives, com en el cas de l’estructura de les co-
missions i deixant ben clar el regidor Sr. Dalmau “que la mi-
noria republicana no es proposava fer crítica negativa sino
obra constructiva per a cooperar a l’estructuració de la nova
Girona, en compliment del deure cívic d’un partit que aspira
a governar”. Així, pocs dies després, en la sessió del 4 d’abril
de 1934, la minoria republicana fa la proposta per a la creació
d’una comissió “assenyalant la necessitat d’eixamplament del
terme municipal de Girona”, que hem analitzat de forma es-
pecífica abans. O encara amb un valor més profund, la pro-
posta que la mateixa minoria republicana plantejaria en el Ple
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del 2 de maig de 1934 en matèria d’habitatge i d’ordenances
d’edificació, urbanització i “adecentament”, que seria assu-
mida pel President.

La transversalitat alternativa també apareixeria en els
temes relacionats amb el sanejament i l’embelliment i neteja
dels rius de la ciutat. Així, a la sessió del 2 de maig de 1934,
“el Sr. Dalmau felicità la presidència per la cura i manteni-
ment de la faixa de verd en les vores de l’Onyar, cura que es-
timà constituïa una rectificació d’actitud de la minoria i
premsa regionalistes durant el govern de l’anterior Ajunta-
ment. Remarcà l’èxit de la finalitat perseguida amb dites fai-
xes en la netedat del riu i demanà que s’estudiés la seva
extensió al trajecte corresponent a la Biblioteca Municipal”. I
així era en part, ja que l’endegament de l’Onyar i la neteja dels
rius, la preocupació pel llançament indiscriminat d’escom-
braries, sobretot a l’Onyar i el Galligants, apareixerien, sovint,
en els debats del mandat anterior, com per exemple en la ses-
sió del 17 de març de 1932, amb diverses peticions d’intensi-
ficació de la vigilància en els dos rius esmentats. Però el centre
de la polèmica a què fa referència el regidor Dalmau l’any
1934, cal anar-lo a buscar en la sessió del dia 29 de juliol de
1932, en què davant la proposta de dedicar algun romanent
pressupostari a algunes obres menors d’embelliment de l’On-
yar, el regidor de la minoria regionalista Manel Bonmatí va
plantejar que “tota obra a executar al riu Onyar deuria obeir a
un pla general i definitiu d’urbanització i sanejament que es
podia anar realitzant paulatinament per aquest Ajuntament i
els veniders”. La despesa puntual fou sotmesa a votació i apro-
vada per nou vots a favor i quatre en contra.

Cal dir, però, que en aquells moments les tasques de sane-
jament i els projectes per a la construcció d’un col·lector cen-
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tral al riu es plantejaven simultàniament i de forma separada.

Girona i el seu territori

La Governació de la ciutat s’ha de relacionar necessàriament
amb el seu territori i, fins i tot, amb el coneixement dels ante-
cedents històrics que sempre han propiciat una dialèctica al-
ternativa d’etapes d’obertura i tancament segons la conjuntura
i les etapes històriques. La ciutat fortalesa i la ciutat mercat.
Girona i les vil·les de la via Augusta, la ciutat entre miliaris, i
la ciutat dels tres castells. La ciutat recurrentment assetjada i
la ciutat de la mitja llegua que ha estudiat detalladament Nar-
cís Castells.

És, doncs, fins a un cert punt natural que aquest fos un
tema de preocupació real per a la governació de la ciutat, so-
bretot si es té en compte que la fragmentació del mapa muni-
cipal havia deixat Girona amb un terme estricte molt limitat i
amb anomalies flagrants com la discontinuïtat territorial amb
el Pont Major o el fet mateix que els cementiris de la ciutat es
trobessin en termes veïns.

La qüestió venia de lluny i s’havia plantejat de forma molt
evident a l’època de la Restauració. Així, del 28 d’octubre de
1888 fins el 6 de juny de 1889, Santa Eugènia fou annexada
a Girona responent a una petició del mateix Ajuntament de
Santa Eugènia. Però la decisió va comportar divisió entre par-
tidaris i detractors de la solució i, finalment, com explica Emili
Grahit a les seves memòries, el fet que l’annexió comportés
una equiparació tributària entre les propietats de Girona i les
de Santa Eugènia va esdevenir un argument definitiu a favor
dels partidaris de deixar les coses com estaven abans de l’an-
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nexió. La petició de resoldre l’‘anomalia’ s’aniria reiterant.
En aquesta etapa que ens ocupa (1931-1939), el tema va

saltar molt aviat a la palestra del debat municipal. Així, tan
aviat com en la sessió plenària del dia 17 de març de 1932,
que presidia Miquel de Palol per absència de Miquel Santaló,
“El Sr. Rahola demanà que s’iniciés el més abans possible
l’expedient d’agregació de termes veïns”.

Calgué insistir-hi en la nova etapa de govern regionalista
després de les eleccions de gener de 1934 i, així, la minoria re-
publicana formulà la corresponent petició en el Ple del dia 4
d’abril de 1934 on “s’acordà per unanimitat la designació dels
senyors Gispert, Cervera, Camps, i Tarrés per a constituir sota
la presidència del senyor alcalde la Comissió especial d’es-
tudi per agregació de termes municipals veïns”.

Durant la guerra el tema va accelerar-se i amb la Llei mu-
nicipal a la mà varen proliferar les iniciatives que comporta-
ven un cert esperit de mancomunació i cooperació territorial
dels municipis del pla de Girona. Així consta a l’Arxiu muni-
cipal un conjunt de documentació que inclou l’expedient per
a la creació a la Mancomunitat de municipis de la comarca
del Gironès i, molt especialment, una pionera “Associació de
Municipis del pla de Girona” que, a l’empara de l’article 16 de
la Llei municipal de Catalunya, integrava els municipis de Gi-
rona, Palau Sacosta, Santa Eugènia de Ter, Salt i Sant Daniel,
amb l’objectiu de mancomunar serveis de transport, salut, es-
combraries, sanejament, abastament d’aigua potable, bom-
bers, serveis tècnics i serveis de cultura, i en primer terme la
“Formació d’un pla urbanístic de conjunt que harmonitzi en un
tot orgànic totes les poblacions del pla de Girona”.

Però finalment l’expedient que més va avançar tot i que
quedaria interromput un temps pel desenllaç de la Guerra Civil
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és el que consta com a “Agregació al terme de Girona de te-
rritoris de Pla de Ter, Vall de Gallegans i Palau Sacosta”. Així,
en la sessió de la Comissió de Govern del dia 2 de desembre
de 1937, amb assistència de l’alcalde Pere Cerezo Hernàez i
els consellers regidors Rafael Portas i Burcet, Lluís Busquets
i Ventura, Josep Maria Dalmau Casademont i Joaquim Mori-
llo i Vinardell, aprova la corresponent “Memòria justificativa”
que és elevada al Ple de l’Ajuntament del dia 27 d’agost de
1937, amb una proposta formulada per l’alcalde Pere Cerezo
i que comporta “Modificar el terme de la immortal ciutat per
agregació total del municipi de Pla de Ter i agregació total o
parcial dels de vall de Gallegans i Palau Sacosta donada la
continuïtat d’edificacions i formació d’un sol conjunt urbà
amb Girona”, en aplicació dels preceptes dels articles 7 i 11 de
la Llei municipal de Catalunya  “a l’objecte de corregir l’a-
nomalia i anacronisme del territori municipal gironí”. Amb
data 30 de desembre de 1937, l’alcalde Pere Cerezo presenta
davant del conseller de Governació de la Generalitat la peti-
ció corresponent: “Suplico, us serviu admetre el present es-
crit, memòria i croquis i certificació que s’acompanyen,
ordenar s’instrueixi expedient d’agregació al terme municipal
de Girona de la totalitat dels territoris dels Municipis de Pla de
Ter, Palau Sacosta i Vall de Galligans per formar un sol con-
junt urbà i en definitiva seguit el procediment reglamentari
corresponent acordar, o si així és procedent, interessar de la
Cambra legislativa, l’aprovació de la incorporació a Girona
dels termes municipals indicats”. La memòria justificativa que
hem esmentat era encara més taxativa i concloent “Girona no
demana es concedeixin els mitjans legals per engrandir-se: re-
clama que es reconegui el fet notori d’ésser ja engrandida, i
això perquè la conveniència i justícia de la petició es deriva del
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fet que la unió dels pobles i la confusió dels límits s’ha realit-
zat abans d’ésser autoritzades”.

“Careixen de condicions morals i legals de defensa els que
s’oposin a l’evidència. Reconeguda la proximitat i confusió
d’edificacions és innegable l’existència de problemes idèntics
de circumstàncies anàlogues que, repetim, exigeixen règim
jurídic administratiu també anàleg. Perduda la personalitat
pròpia i definida per la confusió de determinats nuclis urbans
que formen un sol conjunt, s’adquireix fisonomia similar,
exacta, harmònica que ha de superar els petits interessos en
presència de les enormes avantatges i beneficis considerables
que ha de produir l’agregació dels territoris que per disposició
de la realitat i de la Llei han de ser objecte de tal. La petició és
viable, la resolució és automàtica”.

És sabut que la materialització d’aquestes agregacions no
es produiria amb plenitud fins als anys seixanta, però el cert és
que gairebé sense solució de continuïtat l’Ajuntament que pre-
sidia Albert de Quintana Vergés va aprovar un expedient si-
milar en el Ple que es va celebrar el dia 9 de maig de 1944.

Finalment, l’annexió de Sant Daniel,Santa Eugènia de Ter
i Palau Sacosta es materialitzaria amb un decret del 20 de des-
embre de 1962. Més endavant, l’Ajuntament iniciaria l’expe-
dient per a l’annexió de Salt, Sarrià de Ter, i parts de Sant
Gregori (Taialà i Sant Ponç) i de Celrà (Campdorà) el 9 de
desembre de 1965, amb l’aspiració de passar encara dels 29,10
km2 a 44,71. El Decret d’aquesta annexió arribaria el dia 16
d’agost de 1968, però el recurs davant el Tribunal Suprem in-
terrompria el procediment l’11 de juny de 1969, si bé final-
ment el mateix Tribunal Suprem sancionaria les annexions
amb una sentència del 12 de març de 1974.

És ben conegut que en els casos dels ajuntaments de Salt i
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Sarrià de Ter aquesta sentència mantindria els dos municipis
integrats a Girona fins que l’expedient de segregació culmi-
naria el 1983 amb la recuperació de la independència.

El nom fa la cosa

Els canvis de sistema polític i també electoral tenen sempre la
seva rellevància i més encara en aquests temps d’acceleració.
Hi ha algunes qüestions que no entendríem fora de context i
si ens les miréssim amb els paràmetres actuals. Convé, doncs,
de recordar que abans de la segona República el sistema elec-
toral tenia algunes limitacions i el sistema de representació
municipal havia sofert variacions que, més enllà dels meca-
nismes estrictament electorals, consideraven les qüestions de
renda i propietat. La Dictadura havia primat aquests mecanis-
mes i si bé el procediment electoral es va democratitzar, les
eleccions municipals d’abril de 1931 que adquiririen un caire
plebiscitari ho foren encara sense la incorporació del vot fe-
mení que sí s’hauria incorporat ja del tot en les eleccions mu-
nicipals de gener de 1934. Ens en fem o no el càrrec, aquestes
foren les darreres eleccions municipals fins les d’abril de
1979. A partir de juliol de 1936, com hem explicat, els meca-
nismes de representació municipal es van veure alterats pel
procés revolucionari i per la reacció a l’aixecament militar de
juliol d’aquell any. El paper dels comitès entesos com a doble
poder, o sovint com a únic poder, fins la tardor d’aquell any va
produir, de fet, una intervenció del poder municipal que seria
reconstituït i rehabilitat pel Govern de la Generalitat amb dis-
posicions successives que tractarien d’equiparar els governs
locals a la composició unitària del Govern de la Generalitat, en
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la forma i en els termes que explica José Luís Martín Ramos.
Les sessions sovint se celebraven en segona convocatòria,

si bé en algunes ocasions es van celebrar el dia de la primera
convocatòria. Més d’una vegada, la durada de la sessió obli-
gava a interrompre la sessió per anar a sopar i es reprenia pas-
sades les deu, un cop superat el parèntesi reparador. En una
ocasió, la sessió no va tenir cap tema a l’ordre del dia i tota la
sessió es va dedicar a precs i preguntes. Era freqüent la subs-
titució de l’alcalde per l’alcalde accidental i, més d’una ve-
gada, amb caràcter successiu per tal de respectar les vacances
dels tinents d’alcalde.

Un cop establerta la República de forma immediata es va
procedir a adequar el nomenclàtor ciutadà. Així, la sessió del
23 d’abril de 1931 ja va acordar el canvi de nom de plaça de
la Constitució per plaça de la República, també es va acordar
dedicar un carrer a Ferràndiz i Bellés i la supressió de l’avin-
guda d’Alfons XIII i dels jardins de la reina Victòria al passeig
i jardins de la Devesa.

A la sessió del 3 de maig es veié un escrit de l’Ateneu de
Girona demanant un carrer per a Joan Maragall, i a la del 7 de
maig de 1931 es veié la petició dels veïns de la ronda de Fe-
rran Puig que demanaven el canvi de nom del carrer pel
d’“Avinguda del català Joffre, mariscal de França”. No es
prengueren acords en aquest sentit, que arribarien, en part, uns
dies més tard.

És el que concretaria la sessió del 28 de maig de 1931, que
prendria l’acord de donar el nom de Joan Maragall al carrer del
Pare Claret, “a la plaça del final d’aquest carrer que haurà de
resultar per demolició de la muralla”, el de Pérez Galdós. El
carrer de Sant Francesc passaria a denominar-se de Pau Ca-
sals, el passeig de Sant Francesc es diria de Galán i García
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Hernández, el carrer de les Canteres seria el de Ferràndiz i Be-
llés i, finalment, la travessia del Carme es dedicaria al Dr.
Josep Pascual i Prats.

En aquesta mateixa línia, però amb caràcter més general,
el Ple del dia 28 d’agost de 1931 va acordar la retolació en ca-
talà de la totalitat de la ciutat amb voluntat d’exemplaritat i
d’homenatge a la llengua catalana. Un any més tard, a la ses-
sió del 2 de setembre de 1932 que presidia Palol, “El Sr. Bon-
matí va recordar que malgrat haver transcorregut més d’un
any de l’adopció de l’acord per tal de retolar en català tots els
carrers de la ciutat, aquesta és l’hora que no ha estat executat,
interessant, ara, doncs, s’hi procedeixi urgentment”.

Més endavant, el Ple del 26 de novembre de 1931 que pre-
sidí Miquel de Palol com alcalde accidental, va tenir coneixe-
ment d’un telegrama de Miquel Santaló on donava compte
que el ministre d’Hisenda havia llegit a les Corts el Projecte
de llei de cessió de baluards. Això féu que en la sessió del 3
de desembre de 1931, que presidí Santaló, s’acordés “donar el
nom de Manuel Azaña a una de les vies obertes de l’enderroc
de baluards”.

Per la seva banda, el regidor Darius Rahola havia insistit
diverses vegades per tal que es fes un homenatge i es dedi-
qués un carrer a Ignasi Iglésias. En la sessió del 10 de desem-
bre de 1931 hi insistí i “recordant les seves mocions per a
restablir en algun carrer el nom d’Ignasi Iglésias, demanà es
dongués en definitiva aquest nom al parc de Montjuich. Passà
a la Comissió corresponent”. Trigaria encara, però finalment
la insistència de Rahola portaria el nom del dramaturg a l’em-
blemàtica escola de Pedret que s’inauguraria el setembre de
1933.

En el Ple del 9 de febrer de 1932, el regidor Dalmau pro-
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posà que es rebategés la plaça dels Lledoners com a plaça de
Santiago Rusiñol. En la mateixa sessió, el regidor Sr. Ribas
va recordar que hi havia pendents homenatges als Srs. Joa-
quim Botet i Sisó i Xavier Montsalvatge.

Per altra banda, el Ple del 3 d’octubre de 1934 va veure la
proposta de “donar a una via pública el nom de Francesc
Macià, primer president de la Generalitat recobrada” i que
“s’honori a l’il·lustre patrici donant el seu nom a la plaça del
Carril que en l’actualitat és objecte de reforma”. La petició es
va traslladar a la Comissió de Govern.

A finals de 1938, quan ja tot semblava inevitable, la ciutat
faria encara alguns actes de fe en el futur i la utopia. Una mica
abans, amb el projecte de l’escola Prat de la Riba, que co-
mentarem més endavant, i que era el compendi de tota una fi-
losofia pedagògica. L’altra, amb un caire més simbòlic, situava
la utopia en un somni a punt d’esfondrar-se; la Comissió de
Govern del dia 10 de novembre de 1938 escolta una exposi-
ció abrandada del regidor Rafael Portas, remarcant “L’apa-
drinatge que és objecte Girona per part dels amics de Suïssa
és el gest magnífic que guanya l’excelsitud dels sentiments de
solidaritat humana positiva i d’efectiva generositat amb les
constants trameses regulars de queviures per a la infància i
vells d’aquesta població”, trameses, també, de roba i una rà-
pida acció per a combatre l’epidèmia de diftèria que s’havia
declarat. Per tot això proposa canviar el nom de la plaça del
Marquès de Camps, per plaça de Suïssa i el de la carretera de
Santa Eugènia per “carrer de Ginebra”. Finalment, el Ple de
l’Ajuntament del 30 de desembre de 1938 va prendre l’acord
de donar el nom de Jardins de Suïssa al jardí central de la De-
vesa i el d’avinguda de Ginebra a la carretera de Santa Eugè-
nia. La civilització federal i solidària d’un país lliure no
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resistiria les escomeses d’una societat dominada per la reac-
ció i el respecte als vestigis de la societat estamental. A la gue-
rra també es jugava això.

Rafael Masó. Urbanisme i ciutat. Centre històric i
passeig Arqueològic

A principis del segle XX hi havia a Girona petits grups cultu-
rals que vibraven amb les pedres de la ciutat, miraven als mo-
viments intel·lectuals que es definien a Barcelona i iniciaven
el seu propi combat per la transformació de la ciutat. Els es-
tudiants gironins descobrien, a Barcelona, un món totalment
nou i si bé molts ja no tornaven els que ho feien, en un intent
de seguir lligats a la terra que els havia vist néixer, connecta-
ven amb els moviments culturals locals, amb les revistes que
es creaven, amb l’activitat lligada als Jocs Florals. Seguien de
prop les passes del modernisme i després del noucentisme, i
estaven atents als moviments del catalanisme polític que es
proposava un programa de regeneració i de construcció na-
cional.

Alguns decidirien portar aquestes idees al terreny de la ges-
tió municipal i fou amb aquest esperit que en les eleccions par-
cials municipals de 1915, 1917, 1920 i 1922 es va anar
decantant el consistori gironí cap a la presència de regidors
republicans i regionalistes, que arribaven amb un esperit re-
novador. Concretament en les de 8 de febrer de 1920 coincidí
l’aliança de les forces de la Lliga Regionalista i dels republi-
cans federals, i Rafael Masó i Valentí i Joaquim de Camps i
Arboix foren elegits per la mateixa candidatura pel districte
tercer. Rafael Masó fou regidor de 1920 fins a 1923, quan la
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Dictadura va suspendre els ajuntaments, i va recuperar el lloc
de regidor al febrer de 1930 fins a les eleccions del 12 d’abril
de 1931. Fou en aquesta etapa municipal que Masó va desen-
volupar una gran tasca en el terreny de l’urbanisme i de la re-
habilitació del Barri Vell, va promoure una revisió de les
ordenances d’alineacions i rasants, i va assolir la seva apro-
vació al febrer de 1922. Es trencava amb un criteri homoge-
neïtzador i desvirtuador i s’adoptava el criteri  modern de
respecte de la trama urbana i de conservació dels valors his-
tòrics i arqueològics que acompanyaven aquesta trama. Amb
aquest criteri promogué el 1930 (28 de novembre) la proposta
d’estudi d’un passeig arqueològic, que fes el recorregut del
perímetre de la muralla carolíngia de la ciutat, des de la plaça
de les Sarracines fins el portal de Sant Cristòfol i la Torre Gi-
ronella. L’acompanyaven i l’empenyeren en aquesta idea,
entre d’altres, Carles Rahola i Josep de C. Serra i Ràfols.
Aquest darrer, que va treballar a Girona fent l’estudi de les
muralles romanes de la ciutat, l’any 1930 formulà una pro-
posta concreta en l’article “A Girona”, a la revista La Nau de
2 de desembre de 1930, en el qual proposava “la neteja del
camí que ressegueix les muralles que duen a la Torre Girone-
lla, com a futur passeig Arqueològic”. En realitat, Serra Ràfols
escriu a Rahola una carta el 4 de desembre de 1930, on li diu:
“Li envio l’article promès a La Nau sobre Girona. Ara, vostè
amb molta més perfecció, pot insistir des de La Publicitat i, si
aconseguim alguna cosa, haurem contribuït a fer una obra in-
teressant i que, dintre de la seva enorme senzillesa, serà una
cosa bellíssima”.

No és gens estrany, doncs, que la idea que ja havia pro-
mogut el 1930 i que bullia al cap de Masó, des de feia temps,
esdevingués més que una idea quan després de les eleccions
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de gener de 1934 obtingueren la majoria a l’Ajuntament els re-
gionalistes amics seus. Serra i Ràfols contesta una carta de
Masó i li diu que “el que em dieu del Passeig Arqueològic, ja
sabeu, ho trobo admirable, i per la nostra part estem a la dis-
posició de l’Ajuntament en tot el que puguem: informes, pro-
paganda, etc” (6 d’abril de 1934). Masó insisteix i Serra i
Ràfols li diu el 22 de juny de 1934: “He llegit el vostre docu-
ment sobre el Passeig Arqueològic de Girona, que trobo molt
bé en totes les seves parts, i que us retorno interclús” (docu-
ment de 1931). L’Ajuntament li encarregà un avantprojecte,
que proposà el 1935 i que va donar peu a unes primeres obres
elementals suspeses arran de l’esclat de la Guerra Civil.

És possible també que la mort sobtada de Masó, l’any
1935, contribuís a aturar els treballs que s’havien iniciat. Amb
tot, durant la Guerra Civil hi hagué diversos intents de conti-
nuar els treballs com ho demostren les actes de la “Comissió
del Patrimoni Artístic i Arqueològic” que figuren al volum del
període 1918-1938 de les actes de la Comissió de Monuments.
Aquesta comissió, que presidí Miquel Santaló com a delegat
de la Comissaria delegada, va desenvolupar les seves tasques
de salvament i ordenació del patrimoni entre el 12 de setem-
bre de 1936 i el 12 de març de 1938. Així, en la sessió del 2
de gener de 1937 es discuteix un informe que s’havia redac-
tat a proposta de Francesc Riuró en la sessió del 24 d’ octubre
de 1936 per adreçar a l’Ajuntament tot demanant la col·labo-
ració econòmica del municipi als treballs de la Comissió. Un
cop discutit  “s’acorda refer l’informe esmentat demanant so-
lament l’ajut econòmic pel que fa referència als serveis elèc-
trics, i referent a la qüestió de monuments d’incumbència
directa de l’Ajuntament, demanant la restauració de la cape-
lla de Sant Nicolau, que siguin continuats els treballs del pas-
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seig Arqueològic i la neteja i dignificació de l’església de Sant
Feliu”. S’insisteix sobre la qüestió en la sessió del dia 16 de
març de 1937, a la qual assisteix el Sr. J.M. Dalmau, conseller
de cultura de l’Ajuntament i se li demana “tingui en compte la
qüestió de Sant Nicolau i urbanització dels terrenys de davant
St. Pere de Galligans i continuació del Passeig Arqueològic. El
conseller prega que se li adreci una comunicació demanant tot
això esmentat. Així es farà”. L’acta del 22 de març recull la co-
municació del Sr. Dalmau en el sentit que l’Ajuntament ha
respost afirmativament a totes les qüestions que se li havien
plantejat a través del conseller. I en aquesta mateixa sessió es
dóna compte de la visita conjunta que havien fet el Sr. Subias
i l’arquitecte municipal Sr. Giralt “pel que fa referència al Pas-
seig Arqueològic, per veurer per on és més convenient re-
prendrer les obres”. Van visitar també Sant Pere i Sant
Nicolau, la plaça de Santa Llúcia, l’ex-caserna de la Guardia
Civil i “es traslladaren també a la plaça de Sant Feliu per veu-
rer la casa que caldria enderrocar”. Sobre aquesta casa consta,
en la sessió del 17 d’abril de 1937, que “el conseller de Cul-
tura de l’Ajuntament, company Dalmau, diu que ha estat apro-
bada la petició de la Comissió, d’enderrocar la casa del centre
de la Plassa de Sant Feliu, però que degut a la qüestió de la
manca de pisos on s’haurien de traslladar les famílies que ha-
biten la dita casa, l’enderroc no es farà pas immediatament”.
La preocupació per la continuïtat del passeig Arqueològic
queda recollida en la sessió del 3 de maig del 1937: “respecte
al Passeig Arqueològic, el company Blanch diu que ha parlat
amb l’arquitecte Giralt de l’Ajuntament i que varen acordar
que la part del dit passeig que es troba relacionat més directa-
ment amb la Catedral, anirà a càrrec de la Comissió el seu
arranjament i treballs corresponents”. Més endavant, en la reu-
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nió del 24 de setembre del 1937, es recull que “la comissió
s’assabenta amb satisfacció que per part de l’Ajuntament i de
la Comissaria de la Generalitat es reprendran els treballs al
Passeig Arqueològic”. La dissolució de la Comissió i la ma-
teixa guerra degueren mantenir, però, aturades les obres fins
que ja molt després del final de la Guerra Civil reprendrien
els plantejaments per a la continuació. Uns plantejaments que
acabarien comportant un replantejament estilístic.

Però el reconeixement a la paternitat de Rafel Masó devia
ser tan evident que, quan els serveis tècnics municipals pre-
pararen, el novembre de 1954, un nou “Anteproyecto de Paseo
Arqueológico” es remeteren als antecedents de l’any 1935:
“Dicha aspiración... dio lugar en el pasado, a la formación de
un croquis o anteproyecto concebido por el ilustre Arquitecto
gerundense D. Rafael Masó Valentí, llegándose después y a
base de dicho anteproyecto a iniciar unas obras de explana-
ción en el sector anexo a las murallas, junto a la puerta y ba-
luarte de San Cristóbal y a los Claustros de la Catedral, obras
que se realizaron bajo los auspicios del Excmo. Ayuntamiento
de Gerona a últimos de 1935 paralizándose algún tiempo des-
pués”. El nou avantprojecte, de novembre de 1954, fou sotmès
l’any 1955 al tràmit de consulta institucional i s’hi constatava
que “en el anteproyecto se ha recogido, en líneas generales,
por estimarse muy acertado, el trazado diseñado por el Arqui-
tecto D. Rafael Masó para la primera etapa del mismo...”.
Aquest avantprojecte, que anava acompanyat de dibuixos i
gràfics, respectava el traçat de Masó, però acabaria introduint
criteris de major intervenció arquitectònica i de transforma-
ció paisatgística i monumental amb un gust i orientació molt
poc de Masó.

La part realitzada del passeig Arqueològic fins els primers
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anys seixanta va estar tocada per criteris forans, com totes les
intervencions que impulsava la Dirección General de Bellas
Artes que, com en el cas de la famosa llotja de Sant Domènec,
pervertien els espais i les formes i volums del Barri Vell de la
ciutat amb la introducció de formes impròpies. Lluny d’un re-
corregut, d’un itinerari, d’un passeig esmaltat d’art i d’ar-
queologia es va promoure una actuació massa potent, en què
les intervencions noves eclipsaven i diluïen els valors que es
pretenia de ressaltar.

Avui, després de els actuacions posteriors a 1979, des del
cos de guàrdia del portal de França fins al jardí de la Infància,
el somni il·lustrat dels joves revoltats dels anys vint i els pro-
jectes, assenyats i ambiciosos alhora, de persones com  Ra-
fael Masó i Carles Rahola són finalment una feliç i completa
realitat que, gràcies a la vegetació esponerosa i a l’adequada
intervenció a partir dels primers vuitanta, va arraconar el ba-
rroquisme de les primeres intervencions dels anys cinquanta i
seixanta. Aquest recorregut és ara, encara, com una gran no-
vetat, el nervi d’una visió esglaonada de la ciutat antiga des de
la muralla fins a l’areny de l’Onyar, que és la primera visió
panoràmica i la millor introducció a la geografia i a la socio-
logia i història del recinte de la fundació romana de Gerunda
i els seus desenvolupaments medievals.

La promoció de la ciutat. La Fira Comercial i
Agrícola, 1932-1935

Els nous governants de la majoria republicana i els de la mi-
noria regionalista havien contrastat i conciliat molts dels seus
punts de vista a l’Ajuntament immediatament abans de la Dic-
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tadura i en el curt període de 1930 i 1931. Com hem vist, al-
gunes de les polítiques que assumeixen amb plenitud els re-
publicans de 1931 tenien arrels en l’etapa anterior, com és el
cas de la política de construccions escolars, la de rehabilitació
del centre històric, la de sanejament i millora de la llera dels
rius de la ciutat i, molt especialment, l’Onyar i el Galligants,
i fins i tot la d’habitatge. En part, esclar, per inspiració de re-
gidors republicans o regionalistes que ja havien passat per l’A-
juntament i hi continuarien després de la proclamació de la
República, repetint en les eleccions corresponents, com és el
cas de Darius Rahola. Calia, doncs, fer de Girona una ciutat
moderna i atractiva, capaç de captar forasters, d’atraure visi-
tants i amb força per fer de la seva capitalitat una realitat tu-
rística, cultural, econòmica i comercial.

És amb aquest ànim que el 1932 un grup de particulars
amb el suport del regidor Ermengol Vilardell organitzen i pro-
mouen la I Fira Comercial de Girona. N’és director Lluís Bota
i Vila i directors artístics i dissenyadors Josep Colomer i Fran-
cesc Gallostra.

Aquesta primera edició, que havia de néixer de la iniciativa
privada, va donar lloc a algun debat en el Ple de l’Ajuntament,
sobretot en la sessió del dia 7 d’octubre de 1932, poc abans de
la celebració de les Fires de Sant Narcís i de la primera edició
d’aquesta Fira. Així, el regidor de la minoria regionalista Fran-
cesc Tomàs “manifestà que s’havia vist sorprès per la propa-
ganda d’una fira de mostres en aquesta ciutat amb una
cooperació per part de l’ Ajuntament de què aquest no tenia
notícia. Li semblà en principi excel·lent el projecte però en-
tengué que havia de ser el propi ajuntament qui el realitzés. El
Sr. Vilardell digué que la Comissió central havia procedit en
ús del vot de confiança que se li atorgà en sessió anterior, d’a-
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cord amb els iniciadors del projecte, entenguent que aquest
requeria un treball de què l’Ajuntament no podia disposar i
fent present que en la propaganda dels periòdics es fa constar
la col·laboració municipal” (foli 191 recte. Manual d’Acords,
1931-1932). En realitat hi havia unanimitat en l’oportunitat
de la iniciativa i només quedava per concretar més la col·la-
boració municipal com succeiria en les tres edicions poste-
riors.

La revista Activitas, òrgan del Bureau Internacional de ex-
pansión del comercio y de la industria li dedica un monogrà-
fic el mes de novembre de 1932, en el qual es reprodueixen les
opinions del Sr. J. Grant i Sala, director de la Fira de Barcelona
i, en l’àmbit gironí, de Josep M. Dalmau Casademont, alcalde
accidental; José García Álvarez, president de l’Associació de
la Premsa; Joaquim Pla i Cargol, Esteve Solés i Torrent, pre-
sident de la Cambra oficial de Comerç i Indústria de Girona;
Frederic Pérez Claras, secretari de la Societat Econòmica d’A-
mics del País; Joaquim Franquesa, secretari de la Cambra de
Comerç, i recull també un article sobre ‘La vida en la primera
Feria comercial de Gerona (Apuntes para un dietario de im-
presiones), amb novetats de tota mena, la iniciativa d’un diari
radiofònic de la Fira i el recull dels principals estands, amb un
disseny i una qualitat i innovació que encara ara apunten a una
considerable modernitat de concepte.

És el que es palesa en la II Fira, ara ja Comercial i Agrícola
de 1933, on el catàleg oficial ens assabenta ja, que aquest cop
la Fira compta amb el patronatge de l’ Ajuntament. La diri-
geixen les mateixes persones, però un Patronat integrat per
l’Ajuntament, la Cambra de Comerç, la Cambra Agrícola,
l’Associació de la Premsa, el Col·legi d’agents comercials, la
Comissió organitzadora de la I Fira i tres representants dels
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expositors de la I Fira. El catàleg de la III Fira, de 1934, con-
creta ja més el Comitè executiu, que presideix Estanislau
Aragó Turon, conseller regidor de Cultura i en el qual hi par-
ticipen Darius Rahola Llorens, Josep M. Viñas Deutaner, Ra-
fael Serra Freixas i J. Malagelada Figa. I també Esteve Solés,
president de la Cambra; Miquel Planas, president del Col·legi
d’agents comercials; Emili Triadú, president del Foment del
Turisme; Josep M. Busquets, president de l’Atracció de Fo-
rasters; Josep Mª Clarà, representant del Diari de Girona;
Josep M. Dalmau Casademont, representant de l’Autonomista;
Josep Colomer i Francesc Gallostra com a membres de la Co-
missió d’ornamentació i construcció, i finalment Eliseu Cas-
tells Mata com a organitzador del catàleg oficial. Hi consten
45 estands, repartits entre estands i parcel·les.

Narcís-Jordi Aragó ens ha explicat la implicació del seu
pare, Estanislau Aragó Turon, en les Fires de 1934 i 1935 com
a president del Comitè executiu, la preocupació per la situació
crítica de l’economia, la confiança en la vocació de treball i
emprenedoria de la societat gironina, i l’esperança en un futur
millor. Però 1936 marcaria una frontera en moltes de les ex-
pectatives dels programes reformistes de la societat gironina,
i la guerra i la postguerra consumarien la prostració d’una
etapa molt llarga. Passarien molts anys abans no es pogués re-
prendre el fil.

La política educativa i cultural. De la realitat a la
utopia: De l’Ignasi Iglésias al Prat de la Riba 

Els governs municipals atorgaren en aquesta etapa una im-
portància molt singular a l’educació; a la força transforma-
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dora i cohesionant de l’educació. Els símbols emblemàtics
foren les noves escoles, els edificis i la seva brillant inserció
en el panorama urbà de la ciutat. Però més encara que la ma-
terialització de les escoles va adquirir una especial rellevància
el sentit de la pedagogia, la innovació i renovació pedagògi-
ques, els nous mètodes, la introducció de la pràctica esportiva,
de les recomanacions higièniques, del coneixement del medi
i del territori. L’acte educatiu era vist en la seva globalitat i hi
tenia un paper reservat, també, l’activitat de lleure, canalit-
zada per les colònies escolars. Tot això venia d’una forta tra-
dició del magisteri gironí, d’alguns exemples molt
emblemàtics, i de la tasca desplegada per l’Escola Normal de
Girona, que tant bé ha estudiat en Joan Puigbert. En aquest
sentit cal deixar clar que els antecedents es remunten, molt
clarament, a abans dels governs republicans i que en el cas de
la ciutat de Girona cal anar a buscar les arrels més clares en les
escoles que es crearen en la primera dècada del segle i, molt
especialment, la construcció i inauguració del Grup Escolar
(1908-1911), on Josep Dalmau Carles hi assajaria el nou
model de l’escola graduada com a superació del vell model
de l’escola unitària que atribuïa a cada professor o mestre el
conjunt d’una anomenada ‘escola’. Fins i tot en la política de
construccions escolars hi ha antecedents anteriors al període
republicà, sovint a proposta de regidors republicans i, evi-
dentment, adquirint un renovat impuls a partir de 1931.

El simbolisme màxim l’hem de situar entre l’escola Ignasi
Iglésias, inaugurada el 3 de setembre de 1933, i la primera
pedra de l’escola Prat de la Riba, col·locada el dia 24 de juliol
de 1938. Els presidents Macià i Companys presidiren, res-
pectivament, els dos actes. El primer marca el moment àlgid,
el punt culminant, la materialització d’una realitat emblemà-
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tica idealitzada com un somni de transformació i igualtat en el
programa de Fires de 1932, amb infants joiosos assenyalant
des del pla la muntanya de Montjuïc i la nova escola. De la re-
alitat esclatant a la frustració del somni és el camí recorregut,
perquè la primera pedra de l’escola Prat de la Riba es conver-
teix ja en un acte de fe i la proximitat del final de la Guerra
Civil ho redueix a una quimera.

El sentit pedagògic i social de l’escola de Pedret, a Mont-
juïc, era subratllat pel mateix Ajuntament en l’opuscle de la
inauguració: “Escola destinada, especialment, als infants del
barri de Pedret, barri humil i menestral. I que portarà com an-
nexe obligat una cantina suficient per a 100 alumnes. Així les
famílies obreres d’aquella barriada gironina, a més de sentir la
joia de veure com llurs fills s’eduquen en una escola en res
avantatjada per les més luxoses dels potentats, podran deixar
els infants des del matí fins al vespre a la residència escolar...”.

El President Companys a l’acte de les Pedreres hagué d’as-
senyalar el context més dramàtic del moment: “No volem que
neixi en el cor dels infants un sentiment d’odi i de rencor, sinó
un sentiment de pau, de bondat, de generositat, de justícia.
Fem la guerra per defensar-nos de la guerra que ens fan els
que ens han envaït. Fem la guerra contra la guerra. Fem la
guerra per defensar la pau, per salvar l’ànima del nostre poble,
de la nostra magnífica Catalunya.”.

És del tot evident el camí recorregut i les dificultats crei-
xents. Cal subratllar, però, l’esforç ingent fet per l’Adminis-
tració per capgirar una situació que s’arrossegava des de feia
temps i que maldava per solucionar amb propostes homolo-
gables les condicions desiguals i limitades del mapa escolar de
la ciutat. A partir del balanç que en feia Carles Rahola per
l’any 1929, any de l’edició de La ciutat de Girona, Rosa
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Moret, Salomó Marquès i Albert Teixidor han dreçat el qua-
dre comparatiu establint el còmput del que va representar l’a-
portació de la República en la modificació del panorama
escolar de la ciutat.

Així, citant directament de L’Autonomista del 2 de juliol de
1934 podem afirmar que a la ciutat de Girona, els primers anys
de la República veieren la creació de setze escoles, mentre que
amb anterioritat la monarquia n’havia creat catorze. Les no-
vetats principals foren, el Grup Ramon Turró (col·legi Verd)
(graduada de noies i pàrvuls), el Grup Ignasi Iglésias (Mont-
juïc) (graduada de nois i graduada de noies), l’escola del Pont
Major (unitària de nois i unitària de noies),l’escola de la pu-
jada de Sant Martí (dues escoles unitàries de nois), l’escola
del carrer Eiximenis (escola graduada de noies i escola unità-
ria de noies).

Poc abans d’inaugurar la nova escola de Pedret, en l’o-
puscle que es va editar amb aquest motiu l’Ajuntament feia
avinent les seves prioritats en matèria educativa i a tall de ba-
lanç concretava que “en el que porta d’actuació, ha aconse-
guit la creació de l’escola del Pont, ha inaugurat i obert el Grup
‘Ramon Turró’ al barri de la Mercè, ha iniciat la construcció
de l’edifici destinat a Guarderia escolar, ha organitzat degu-
dament durant les vacances aquests serveis de Guarderia i els
ha estabilitzat durant els cursos a les escoles nacionals, ha afer-
mat i subvencionat la sortida a l’estiu de les Colònies, ha con-
cedit nombroses beques per a matrícules i llibres a alumnes
menesterosos de la Normal i de l’Institut, ha establert un règim
de beques universitàries per a estudiants aprofitats,etc.”.

El seguiment puntual del procés que va conduir a la cons-
trucció de la nova escola de Pedret pot ser una guia per veure
l’esperit que inspirava els regidors municipals en les seves
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propostes. Així, ja en el Ple del dia 18 de juliol de 1930, es va
aprovar la convocatòria del concurs per a l’adquisició de te-
rrenys dedicats a una plaça mercat i a una nova escola que
havia de localitza-rse entre “la subida de San Félix, la calle
Sacsimort, la muralla y el puente del ferrocarril sobre Pedret
y el rio Oñar”. El 31 d’octubre, el Ple coneix l’única oferta
formulada per Joan Gironès, que proposa vendre a l’Ajunta-
ment bé 2.187m2 per 4.000 pessetes o bé el total de la seva
finca a Montjuïc de 14.288,73m2 pel preu de 8.500 pessetes.
El Ple acorda la compra de la totalitat de la finca, que ratifica
la Comissió de Govern el dia 14 de novembre de 1930. Més
endavant, el Ple del 19 de desembre de 1930 pren l’acord de
formalitzar la compra de 32 vessanes a Montjuïc, al costat de
la finca de Joan Gironès, pel preu de 7.500 pessetes, tal com
havia aprovat la Comissió liquidadora dels béns de Bienve-
nido Tor Mercadal. L’arquitecte municipal Ricard Giralt Ca-
sadesús rep l’encàrrec del projecte i arran de la compra de la
segona finca, l’acord de Ple precisa que caldrà la “formación
por el señor arquitecto jefe de un proyecto de parque-bosque
de la Montaña de Montjuïc teniendo presente el emplaza-
miento de la escuela del barrio de Pedret y las posibilidades de
determinados sitios de dicha finca para la construcción de ha-
bitaciones económicas que en armonía con el paisaje puedan
constituir una orientación de casa barata”. Tenim, doncs, tres
dels ingredients de les polítiques que es desplegarien en els
anys següents: escoles, habitatge, i espais públics. Un bon
compendi reformista per a una ciutat que volia mirar el futur
amb ambició i sensibilitat social. Encara abans de les elec-
cions d’abril de 1931, en el Ple del 6 de febrer de 1931, s’a-
corda una modificació pressupostària de l’emprèstit amb
527.789 pessetes de baixa de la frustrada plaça Mercat sobre
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l’Onyar i es destinen  215.000 pessetes d’altes per escoles,
112.000 per a expropiacions a la via pública i 30.000 a l’am-
pliació i millora de les peixateries.

Giralt va presentar el projecte el 1932, les obres comença-
ren el mes de març i a primers de setembre de 1933 ja es podia
inaugurar l’escola i començar-hi el nou curs escolar. Les apor-
tacions del mateix Ajuntament i del Govern central, que ges-
tionaria oportunament l’alcalde Miquel Santaló en la seva
doble condició d’alcalde i diputat, van materialitzar un somni
que esdevindria la més clara aposta de futur de la política cul-
tural republicana.

Efectivament, en la sessió del 22 de juliol de 1932 es va
donar a conèixer l’ordre del Ministeri d’Instrucció Pública d’a-
provació dels projectes de construcció de dos grups escolars i
una subvenció de 100.000 pessetes.

De fet, el degoteig de notícies en les actes del Ple sobre la
matèria educativa és constant. El 21 d’agost de 1931 es veu la
petició de Darius Rahola d’adreçar-se al Ministeri d’Instruc-
ció Pública sol·licitant que “es construís una escola mixta al
barri de Pont Major”; a la del 28 de gener de 1932, el regidor
Pompeu Pascual proposa l’ampliació del pati d’esbarjo de
l’escola en construcció al barri de la Mercè i que un cop
inaugurada es batejaria amb el nom de Ramon Turró (28-IV-
1933, inauguració; acord d’atribució de nom 12-V-1933), o
l’acord  de la sessió del 9 de setembre de 1932 per a la cons-
trucció d’un edifici destinat a guarderia de la mainada ‘jardí
d’infància’ i d’instal·lar en el mateix edifici que es proposava
en el solar de propietat municipal de la cantonada del carrer
Artillers amb la Gran Via, les habitacions dels mestres i de les
mestresses.

De fet, la construcció de la casa del nen va produir la to-
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pada entre els regidors republicans i la minoria regionalista,
perquè aquests darrers argumentaven que no es podia aprovar
la construcció d’un nou edifici sense el projecte corresponent
i sense la deguda consignació pressupostària.

Quan al gener de 1934 canviarien les tornes, l’empenta de
la política educativa ja estava donada i de fet es continuaria
sota la direcció del nou regidor de cultura Estanislau Aragó
qui, en el Ple del 4 de juliol de 1934, anunciaria la concessió
de sis noves escoles per part del Ministeri d’Instrucció Pública
i proposaria llogar les cases dels números 53, 55 i 57 del ca-
rrer de la Rutlla per a establir les noves escoles, proposta que
seria aprovada per unanimitat. Com també la proposta del ma-
teix regidor, del dia 8 d’agost de 1934, per llogar la “Torre
d’en Figueras”, al carrer de Ferràndiz i Bellés, per tal de tras-
lladar-hi l’escola de la senyora Peramateu “instal·lada en de-
plorables condicions higièniques i sanitàries”.

Al fil de la continuïtat, els regidors d’ERC votarien també
a favor de la proposta d’un pressupost extraordinari anivellat
en 110.000 pessetes d’ingressos i despeses per tal de pagar,
principalment, mestres i escoles.

Però de la mateixa manera que la minoria regionalista
havia posat en dubte la contractació de la casa del nen en
aquesta nova etapa, en la sessió del 5 de setembre de 1934, el
regidor senyor Dalmau va preguntar per les informacions del
Diari de Girona segons les quals no s’hauria rebut en el Mi-
nisteri la petició per a la concessió a la ciutat d’un Institut de
segon ensenyament. Dalmau no s’està de recordar que el 22 de
setembre de 1933 s’havia formulat l’oferiment d’uns terrenys
per a la construcció d’un Institut de segon ensenyament, una
Escola Normal, i l’ Escola de treball i residència d’estudiants,
i com el 8 de novembre de 1933 s’havia reiterat la petició al
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Ministeri de les tres escoles per separat.
L’etapa de la guerra marcaria un moment de més trasbals

i de substitució de les escoles confessionals per nous grups es-
colars (Bakunin, Durruti, Carles Marx, Joaquim Maurín) i
l’organització de la política educativa des dels principis ins-
piradors del Consell de l’Escola Nova Unificada. Ja hem vist,
però, que la pulsió reformista i la continuïtat en l’etapa revo-
lucionària mantindria els ideals formatius, però toparia amb
la patacada final que acabaria amb la utopia reformista i la
seva màxima expressió simbòlica. És ben conegut el paper
que hi tingué a Girona Antònia Adroher del POUM, regidora
de cultura i primera dona regidora de l’Ajuntament.

L’estrall de la mort. Destrucció i desolació. La im-
prescindible reconstrucció

Un cop acabada la guerra a Girona, el 4 de febrer es va posar
en marxa la maquinària implacable que havia d’aplicar els cri-
teris de depuració i càstig. Josep Clara ha explorat a fons les
llistes dels condemnats a mort i afusellats a la ciutat de Gi-
rona, i els ha xifrat en 514. Amb aquesta quantitat cal no per-
dre de vista l’abast de la repressió, més enllà de la singularitat
dramàtica i emblemàtica d’alguns casos concrets. D’entre
aquests 514 hi havia també servidors públics, treballadors de
les administracions i també de l’Ajuntament, com el cas de
Joan Teixidor, que el 9 d’octubre de 1936 havia estat designat
escombriaire de la brigada municipal.

El mateix Josep Clara ha subratllat com cap dels regidors
i regidores (94 diferents, dels quals 5 foren dones) del període
1936-1939  no va ocupar mai cap responsabilitat en el marc
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del règim franquista, com a una bona colla els va correspon-
dre el camí de l’exili on trobarien la mort, mentre que d’altres
visqueren el seu exili interior, com és ara el cas de Miquel de
Palol, alcalde de fet durant els anys que Miquel Santaló s’ab-
sentà amb freqüència per les seves obligacions parlamentà-
ries ,i que va guardar un silenci profund, efectiu i literari,
durant tota la seva vida. A una bona colla els va agafar la de-
puració política, les sancions, la inhabilitació, l’estranyament,
i la confiscació de llurs béns (vegeu Clara, El personal polí-
tic, pàg. 61-62).

La tasca de depuració de responsabilitats dels treballadors
municipals va culminar en el Ple de l’Ajuntament del dia 2 de
febrer de 1940, gairebé data per data un any després d’aca-
bada la guerra. En aquest Ple, la Comissió gestora presidida
per l’alcalde Alberto de Quintana Vergés acorda resoldre els
“expedientes individuales de depuración de conducta política
y social observada por el personal que figuraba en plantilla el
18 de julio de 1936”, en aplicació de la Llei de 10 de febrer de
1939 i la corresponent Ordre ministerial de 12 de març del
mateix any.

Fruit d’aquests expedients s’acorda confirmar la readmis-
sió dels funcionaris municipals, sense cap mena de sanció, que
ja havien estat classificats per acords de la Comissió perma-
nent del 28 de setembre, el 5, 11, 19 i 24 d’ octubre, el 9, 16,
23 i 30 de novembre, el 7, 14 i 21 de desembre de 1939 i el 4
de gener de 1940. I també s’acorden diversos graus de sanció
i/o separació a quaranta-una persones que comprenien guàr-
dies municipals, treballadors de l’escorxador, serenos, capa-
tassos de brigades, guardes de la Devesa, agutzil, pesador de
les peixateries, vigilant de brigada, conserge de la Caritat, con-
serge del grup escolar, ordenança,  aia, capatàs de la brigada
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de neteja, jardiners, encarregat de la central elèctrica, profes-
sor de música i escombriaires.

L’acord acaba dient que “Los que en esta fecha no hubie-
sen sido depurados por falta de presentación de declaración
jurada, serán separados del servicio con carácter definitivo y
pérdida de todos los derechos”.

La capil·laritat de la depuració s’estenia, com veiem, a tots
els àmbits i a totes les funcions de l’Administració i es feien
recaure càrrecs polítics sobre treballadors, en molts casos, ma-
nuals i sense qualificació.

A tall de conclusió

L’alternança de 1931 i 1934 va evidenciar com podia haver-
hi coincidències en les polítiques i matisos en les prioritats,
però l’acceleració revolucionària que es va desencadenar arran
del cop d’estat de juliol de 1936 va produir una gran inestabi-
litat, mobilitat i canvi en els responsables municipals i va posar
en qüestió la continuïtat de les polítiques, més enllà de les que
correspongueren a una economia de guerra, la defensa pas-
siva i l’organització de la vida de la ciutat en un context con-
vuls i difícil.

Però és evident que per tot el període 1931-1939 van que-
dar apuntades unes línies de treball, una agenda política, di-
ríem avui, que va viure un parèntesi de letargia i adormiment
de dècades, però que assenyalava camins clars en matèria d’e-
ducació, de cultura, d’organització territorial, d’urbanisme, de
rehabilitació del centre històric i d’habitatge, de turisme i pro-
moció de la ciutat, d’impuls i promoció del comerç, la indús-
tria i l’agricultura, de sanejament dels rius, de neteja de les
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lleres, de creació d’espais públics, de polítiques de lluita con-
tra la pobresa, a favor de la igualtat i de la creació d’ocupació
i el combat contra l’atur. El passeig Arqueològic, la casa de la
plaça de Sant Feliu, el futur aeròdrom, i tantes coses més que
ara ens sonen familiars i recents estaven esbossades en aquell
període convuls, però creatiu i dinàmic, i també dramàtic.

Reculant una mica, la premsa de 1920 va poder escriure
que la candidatura unitària de republicans i regionalistes per-
metia “avançar vers una Girona nova” com reiterarien els re-
gidors del breu període 1930-1931, que eren el pont natural
amb aquella candidatura, i  Joaquim Pla i Cargol, va poder di-
buixar amb ambició “La Girona futura” en el Suplement Lite-
rari de L’Autonomista.  Però la dualitat enfrontada va portar
a una fractura fatal. De cop per causes més exògenes que en-
dògenes, però també pel mal cap d’alguns processos interns,
la síntesi que havia semblat fructífera esdevenia impossible.
Encarats dos models, dues propostes, dues polítiques, va que-
dar clar que malgrat la transversalitat de l’etapa de pau repu-
blicana, com ha explicat Margarida Casacuberta, “la Girona
vetusta havia vençut a la Girona espiritual”. Però aquesta da-
rrera era tant de Joaquim de Camps i Arboix com de Rafel
Masó, de Josep M. Dalmau Casademont i Miquel Santaló o
d’Estanislau Aragó, de Pompeu Pascual o Francesc Tomàs, de
Darius Rahola o Manel Bonmatí.

La nostra ignorància, real o induïda, és encara ara molt
gran malgrat els esforços recents que s’han fet per tal de res-
catar un passat que coneixem de manera parcial i esbiaixada.

Inconscients dels fils que aquesta etapa havia deixat apun-
tats, ignorants de molts dels ponts possibles, sense cap pre-
meditació conscient i només amb la reivindicació simbòlica de
Carles Rahola, com a pont i interpel·lació moral, l’any 1979
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vam tenir la gosadia inconscient de titular “Per una Girona
Nova” el nostre programa electoral. L’horitzó utòpic dibuixat
en els primers anys trenta per Joaquim Pla i Cargol seria des-
bordat per la realitat pels volts de l’any 2000, com han acre-
ditat els estudis del professor Josep Oliver. Potser per fi s’havia
saldat per sempre el compte obert entre les dues ànimes que
maldaven per la prosperitat de la ciutat en els anys trenta i que
vençudes unes i, en un cert sentit només, vencedores les altres
foren totes dues ofegades durant més de quatre dècades, en
graus diversos. Que Manel Bonmatí, regidor de la minoria
(1931-1934) i majoria (1934-1936) regionalistes s’erigís avan-
çat el segle XX en propietari, mecenes i impulsor de la revista
Presència adquireix també ara aires de reivindicació d’un pas-
sat compartit, enfrontat i fracturat, dramàticament compartit,
i d’un desig de regeneració democràtica i catalanista de la ciu-
tat futura que es feia imprescindible per sortir del marasme.
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