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Albert de Quintana i Vergés, el segon alcalde de la Girona fran-
quista, va ser un polític i advocat gironí. Tanmateix, va iniciar tant 
la seva carrera política com la seva activitat professional a Barce-
lona, on després dels Fets d’Octubre fou regidor en representa-
ció de la CEDA. Arran del cop d’estat de 1936, es va presentar al 
Govern Militar de Girona i va fer servei durant la proclamació de 
l’estat de guerra, una actuació que, un cop fracassat l’alçament, li 
va suposar ser condemnat pel Tribunal Popular. Durant la Guerra 
Civil, doncs, va restar empresonat en diferents presons catalanes, 
fins que amb l’ocupació franquista va poder retornar a Girona. Im-
mediatament després, les noves autoritats li van oferir l’alcaldia 
de la ciutat, que d’entrada va refusar. En canvi, sí que va acceptar 
formar part d’aquell primer Ajuntament de la dictadura com a mà 
dreta del nou alcalde Joan Tarrús, a qui finalment el 23 d’octubre 
de 1939 va substituir. Va ocupar el càrrec fins al 1946, quan des-
prés de l’enfrontament amb el governador Mazo Mendo va ser 
rellevat per Antoni Franquet. Fora de l’Ajuntament, va ser secretari 
de la Cambra de Comerç durant més de tres dècades (1940-1975), 
delegat provincial d’ex-captius (1941-1948) i president del Girona 
FC (1945-1948). L’any 1977 va ser candidat al Senat per Unió de 
Centre Democràtic. Va morir a Girona el 1999. 

Una família de polítics i advocats: els altres Albert de Quintana

L’any 1904 –alguns registres especifiquen que la data exacta va ser 
el dia 23 de juny– els cònjuges Albert de Quintana i Serra i Júlia 
Vergés i Barris van tenir un fill que prengué el mateix nom que 
l’avi patern, que el pare i que un cosí germà: Albert –o Alberto– de 
Quintana. A banda de la denominació, però, el nounat, nascut a 
tocar del carrer Ciutadans, a la llavors anomenada travessera de 
Sant Josep, tindria amb tots ells com a mínim un altre punt en 
comú: un protagonisme social i polític destacat.

L’avi patern, Albert de Quintana i Combis, havia nascut a Tor-
roella de Montgrí l’any 1834, i va ser un important propietari, po-
lític i poeta. Fill de Josep Combis i d’Antònia de Quintana, i per 
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tant membre d’una família benestant i terratinent, va heretar el 
patrimoni familiar i també el cognom matern, precisament per 
qüestions testamentàries. Com a propietari i gestor de nombroses 
terres, va introduir nous avenços i noves tècniques que contribuï-
ren a fer progressar el sector agrícola, tal com d’igual manera féu 
en relació al ram de la indústria surera. Pel que fa a la seva ves-
sant política, fou un polític liberal, seguidor de Sagasta. Durant el 
darrer terç del segle XIX va ser, per exemple, governador d’Osca, 
diputat a Corts pel districte de Torroella de Montgrí, senador per 
Girona i intendent general de Finances a Cuba. Home de gran cul-
tura, també va ser un premiat i distingit poeta de la Renaixença. 
Va morir l’any 1907, deixant descendència dels dos matrimonis 
que havia format, el primer amb Pompeia Serra, i el segon, un cop 
vidu, amb la que havia estat la seva cunyada, la mataronina Oriola 
Serra i Padrosa.

Fill d’aquest segon matrimoni va ser Albert de Quintana i Serra, 
el pare del biografiat. Nascut a Torroella de Montgrí l’any 1870, 
fou un prestigiós advocat, a més d’un destacat polític regionalis-
ta. Va ser diputat a Corts per la Bisbal (1909-1913), vicepresident 
de la Diputació Provincial i alcalde de la ciutat de Girona en dues 
ocasions. En ser-ho per primera vegada, l’any 1917, es va convertir 
en el primer alcalde popular de la ciutat, o el que vindria a ser 
el mateix: en el primer batlle a ser escollit lliurement per l’Ajun-
tament, i no pas per Reial Ordre. Més tard, de l’abril de 1920 al 
gener de 1921, va tornar a encapçalar el consistori, altra vegada 
en representació de la Lliga. Per altra banda, durant una bona colla 
d’anys també va ser degà del Col·legi d’Advocats de Girona, així 
com magistrat suplent de l’Audiència Provincial. Per tot això, en 
culminar la seva trajectòria professional va ser distingit pels seus 
companys de professió amb el títol de degà honorari, i fins i tot 
li va ser concedida la medalla d’or de l’Orde de Sant Raimon de 
Penyafort. En l’aspecte personal, va contreure matrimoni amb la 
ja esmentada Júlia Vergés i Barris, qui tot i néixer l’any 1876 a Sant 
Feliu de Guíxols s’establí, com ell, a Girona. Domiciliats tots dos a 
la travessera de Sant Josep número 1, van tenir tres filles –Rosa, 
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Antònia i Mercè– i tres fills. Aquests darrers, tots, es dedicaren a 
oficis vinculats a l’àmbit jurídic: l’Albert, a més de futur alcalde, 
seria advocat, l’Enric procurador, i en Josep secretari de l’Audièn-
cia Provincial. Ella, la mare, traspassaria l’any 1948, i el pare, el seu 
marit, gairebé deu anys després, l’any 1957.

Finalment, un altre Albert de Quintana de la família, aquest a 
diferència del pare i de l’avi d’una generació molt més propera a 
la seva, a la del biografiat, va ser el seu cosí germà Albert de Quin-
tana i de León. Tot i la relació de parentiu, però, ambdós cosins 
defensarien i representarien ideologies completament diferents. I 
és que Albert de Quintana i de León, fill del també polític i lletrat 
Pompeu de Quintana i Serra, va ser un important polític republicà, 
primer governador civil de la República a Girona i diputat a Corts 
Constituents l’any 1931, a banda de convertir-se, el 1930, en el 
primer president del Girona FC. 

Així doncs, amb un entorn i uns orígens familiars com els des-
crits, no és d’estranyar que Albert de Quintana i Vergés, nascut en 
el si d’una família privilegiada, envoltat d’advocats i de polítics de 
renom, realitzés els estudis de Dret i, més tard, iniciés la seva prò-
pia carrera professional i política. Com els altres Albert de Quinta-
na, ell també seria una figura destacada del seu temps.

D’estudiant a advocat

Havia nascut en aquells primers compassos de segle XX, i per això 
no lluny d’aquelles dates, el jove Albert de Quintana començaria 
l’etapa escolar, el primer pas d’un llarg camí, el formatiu, que el 
portaria a convertir-se en un advocat professional. D’entrada va 
estudiar a Doctrina Cristiana i als maristes, i després es va matricu-
lar, l’any 1914, a l’Institut General i Tècnic de Girona, on va cursar 
el Batxillerat fins al juny de 1920. Aleshores, amb setze anys d’edat 
i havent obtingut el títol que li permetia l’accés a la universitat, es 
va traslladar a Barcelona per començar la carrera de Dret. Ja no 
tornaria residir a Girona, de manera permanent, fins després de 
l’ocupació franquista, l’any 1939.
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A banda dels estudis universitaris, a Barcelona, durant aquell 
període, Albert de Quintana també hi va realitzar el servei militar, 
de manera voluntària: “Al servei militar hi vaig anar voluntari, per-
què el meu pare no hagués de pagar la quota”, comentaria ell ma-
teix anys després en una entrevista a Presència (01-05-1983, pàg. 
5). Sense estar-hi obligat, doncs, va ingressar al regiment de Mon-
tesa, precisament en un període en què a la mateixa ciutat però 
en un regiment distint, un altre jove universitari, el futur fundador 
de Falange José Antonio Primo de Rivera, feia també el respectiu 
servei militar. El José Antonio que aleshores ell va a conèixer, però, 
era més aviat “poqueta cosa, escardalenc”, res a veure amb “la 
persona que després es va voler presentar, amb les mànigues ar-
remangades, exhibint els bíceps” (Presència, 01-05-1983, pàg. 5). 

En el seu número del mes d’octubre de 1925, la revista jurídica 
la Gaceta práctica informava (pàg. 15): “Ha terminado la carrera 
de abogado, con provechoso estudio, don Alberto de Quintana 
Vergés, hijo de nuestro amigo el letrado señor Quintana y Serra.” 
Així les coses, doncs, un cop acabats els estudis i també el servei 
militar –va aconseguir el grau d’alferes de complement de cava-
lleria–, Albert de Quintana va començar la seva carrera professio-
nal. Primerament va trobar feina com a passant en un despatx, el 
de Jaume Algarra, però sense renunciar a trobar un lloc millor. Per 
això es va presentar a la convocatòria d’oposicions per a una pla-
ça de cap del negociat d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona, 
plaça que per cert no va aconseguir. Ara bé, els canvis arribarien 
igualment. L’any 1927, recomanat pel financer i polític regionalista 
Joan Ventosa i Calvell, va començar a treballar com a procurador 
al despatx del secretari dels jutjats municipals i procurador bar-
celoní Joan Cadira i Menta, alhora que s’incorporava com a vocal 
a la junta del col·legi professional. Tot això, abans que l’any 1931 
tornés a canviar de feina: sense deixar Barcelona, el mateix any 
que es proclamava la República s’incorporava, per exercir-hi com 
a lletrat, a l’empresa United Shoe Machinery Company.

Val a dir que el canvi de règim no va ser rebut per Albert de 
Quintana amb massa entusiasme, més aviat tot el contrari. Sen-
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se anar més lluny, ell mateix admetria dècades després que el 14 
d’abril no li havia fet “cap il·lusió” (Presència, 01-05-1983, pàg. 5). 
I és que segons explicava, políticament aleshores se sentia com el 
seu pare, és a dir, monàrquic i cambonista. Tanmateix, per aque-
lles dates el jove advocat gironí encara no s’havia unit a cap partit 
polític, tot i que no trigaria a fer-ho. 

Conseller municipal de l’Ajuntament de Barcelona

El primer lligam d’Albert de Quintana amb un partit polític no va 
ser ni l’any 1932 ni, tal com podien fer pensar els seus antecedents 
familiars, com a representant de la Lliga; però hauria pogut ser 
així. En efecte, per aquell any s’havien convocat les primeres elec-
cions al Parlament de Catalunya, i a De Quintana li havia sorgit la 
possibilitat de presentar-se en aquells comicis com a candidat per 
la Lliga. Una possibilitat que no s’acabaria acomplint, ja que la Uni-
ted Shoe Machinery Company, la companyia per a la qual llavors 
treballava, s’hi va oposar. La dicotomia era clara, o la companyia o 
la política, i el futur alcalde de la ciutat, optant per la primera de 
les dues opcions, ajornava momentàniament el seu debut polític. 
No per molt de temps.

Després d’aquella primera oportunitat frustrada, la seva entra-
da a la política activa arribaria arran dels Fets d’Octubre de 1934. 
Fou llavors, en aquells moments excepcionals i convulsos, d’insur-
recció de les forces d’esquerra i obreres contra el gir conservador 
del règim republicà –tres ministres de la CEDA havien entrat al 
govern de Madrid–, quan De Quintana decidí afiliar-se a Acció Po-
pular Catalana, un partit acabat de fundar i adherit precisament a 
la CEDA. “El sis d’octubre –diria (Presència, 01-05-1983, pàg. 6)– 
m’havia desenganyat completament dels plantejaments regiona-
listes, i em fou difícil rebutjar la proposta de bons amics meus vin-
culats a la CEDA d’entrar a l’Ajuntament barceloní d’en Pich i Pon”. 
No hi va entrar sol, no va ser l’únic. Per Acció Popular Catalana, 
per exemple, també hi entraren Jordi de Camps i de Casanova –o 
sigui, el marquès de Camps– o l’advocat Lluís Bassols de Climent. 
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L’Ajuntament de Barcelona havia quedat orfe de bona part dels 
seus representants, i els partits conservadors no desaprofitaren 
l’ocasió per fer-se amb el domini del consistori. Mentrestant, les 
presons eren plenes de polítics i militants republicans, entre els 
quals el desposseït alcalde de la ciutat, Carles Pi i Sunyer.

Com a membre del consistori barceloní, Albert de Quintana va 
formar part de diverses comissions, cas per exemple de la d’Hi-
senda (La Vanguardia, 10-05-1935, pàg. 7), i va exercir el càrrec de 
tinent d’alcalde del districte X, amb despatx al Clot. D’aquí, doncs, 
que es preocupés per la salut dels barris sota la seva jurisdicció, 
per exemple atenent les peticions d’arranjament de carrers que li 
plantejaren els veïns del Poblenou (La Vanguardia, 16-07-1935, 
pàg. 8) o, tal com publicava La Vanguardia el dia 28 de juliol de 
1935 (pàg. 7), prometent millores al barri del Somorrostro: “El 
consejero delegado del distrito décimo, don Alberto de Quintana, 
ha visitado la barriada de Somorrostro, donde varios vecinos le 
han pedido algunas mejoras y por las que ha prometido interesar-
se para llevarlas a cabo a la mayor brevedad posible.” Sembla ser, 
fins i tot, que hauria pogut ampliar tots aquells càrrecs i funcions, 
ja que va tenir la vara d’alcalde a l’abast, o si més no molt a prop. 
Així, en els termes que segueixen, ho revelava ell mateix: (Presèn-
cia, 01-05-1983, pàg. 6):

 Quan en Pich i Pon va haver de plegar, de moment va agafar 
accidentalment l’alcaldia en Jaumar de Bofarull, però calia pro-
cedir a l’elecció formal d’un alcalde i ni els de la Lliga, ni els ra-
dicals, ni els agraris no estaven disposats a donar els vots a en 
Jaumar, perquè el consideraven un home intemperant i violent. 
Aleshores, representants de les minories em van venir a trobar 
per dir-me que si la CEDA em presentava a mi de candidat a al-
calde en lloc d’en Jaumar, ens donarien els seus vots. Jo en vaig 
parlar amb en Josep Cirera Voltà, que era el cap del meu partit, 
però quan l’operació era a punt de lligar-se, la CEDA, com li he 
dit, va retirar-se dels ajuntaments. Així es va frustrar l’ocasió 
que jo hagués pogut ser alcalde de Barcelona.
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Certament, el desembre de 1935, amb l’arribada de Manuel 
Portela Valladares a la presidència del govern de la República, els 
representants municipals de la CEDA decidiren abandonar l’Ajun-
tament de Barcelona. I així fou com s’acabà, un any després d’ha-
ver-se iniciat, la primera experiència política d’Albert de Quinta-
na, i amb ella, és clar, l’oportunitat d’ocupar l’alcaldia de la ciutat 
comtal. Una alcaldia, per cert, que després de ser exercida durant 
tres mesos i de manera accidental per Francesc Jaumar i de Bofa-
rull –substituïa interinament Joan Pich i Pon, que havia hagut de 
plegar en veure’s implicat en l’escàndol de l’estraperlo–, recauria 
finalment en el senyor Ramon Coll i Rodés, de la Lliga. A partir 
d’aleshores, i només per una breu temporada més, la vida d’Albert 
de Quintana continuaria transcorrent a Barcelona, però ja fora del 
seu l’Ajuntament.

Retrat de grup del consistori presidit per Albert de Quintana i Vergés.
23 d’octubre de 1939. Narcís Palahí. Col·lecció Particular. 
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La Guerra Civil entre reixes
   
Barcelona era la ciutat on treballava, on havia començat a formar 
una família, on continuava defensant els interessos de la CEDA 
malgrat haver deixat el consistori –en aquest sentit, el febrer de 
1936 apareixia, juntament amb altres companys cedistes, com un 
dels querellants contra el periòdic satíric L’Esquella de la Torrat-
xa (L’Esquella de la Torratxa, 21-02-1936, pàg. 5). Però gironí com 
era, De Quintana no s’oblidava de la seva ciutat natal, la trobava a 
faltar: “A Barcelona –afirmava (Presència, 01-05-1983, pàg. 6)– jo 
ja començava a enyorar-me de Girona, de les passejades per la 
Rambla i els amics d’infància.” Una nostàlgia que fins i tot l’havia 
portat a penjar, quan era tinent d’alcalde del districte X, una qua-
dre de la ciutat immortal al seu despatx. Malauradament, però, 
les seves cada vegada més freqüents escapades a Girona estigue-
ren motivades per la mort de la seva esposa. Albert de Quintana i 
Maria Andreu Elizaicin –filla de l’enginyer Jaume Andreu i Alsina i 
d’Enriqueta Elizaicin i Masferrer– s’havien casat l’any 1930, i el dia 
16 d’abril de 1936, quan encara no havien complert ni sis anys de 
matrimoni, ella moria a Barcelona després d’una llarga malaltia. 
Aleshores, el vidu no tingué més remei que valer-se de l’ajuda dels 
seus pares i dels seus sogres per cuidar els quatre fills –Albert, Jau-
me, Maria Rosa i Maria Teresa (L’Autonomista, 25-04-1936, pàg. 
1)– que havien tingut. Fou precisament per aquest motiu, per ha-
ver vingut a Girona a veure els fills durant el cap de setmana –ell 
residia a Barcelona–, que el diumenge 19 de juliol de 1936 Albert 
de Quintana es trobava a la ciutat que aviat el veuria ser alcalde. 

L’actuació que va tenir durant l’aixecament determinaria la 
seva vida durant aquells anys de guerra que tot just començaven. 
Segons el seu propi relat, això és el que succeí aquell dia, i el que 
vindria després (Presència, 01-05-1983, pàg. 6):

Jo, com a oficial de complement, em vaig presentar al General, 
que és el que cal fer en aquests casos segons les ordenances 
militars. I això em va costar que em detinguessin i em jutgessin 
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l’onze de gener de 1937 juntament amb Joaquín Zuriaga, ca-
pità retirat per la llei Azaña, i amb Emilio Figueras, periodista 
i brigada llicenciat, que havien fet el mateix que jo. A ells els 
van absoldre, però a mi em van condemnar a cinc anys de tre-
balls forçats, a més de degradar-me. Van considerar, textual-
ment, que «era impropi de la meva cultura no haver descobert 
el caràcter facciós del moviment». Abans del judici vaig estar 
detingut a la presó de Girona, al costat del Seminari, i d’allà 
vaig veure sortir cap al piquet d’execució, millor dit, cap a l’as-
sassinat, gent que jo coneixia de Girona. Després del judici em 
van portar al castell de Montjuïc i després a la presó de Mataró, 
que havien convertit en una fàbrica de material de guerra on 
feien treballar els militars i civils condemnats. Jo vaig treba-
llar-hi a l’oficina, perquè el director, que es deia José Vicente 
Sebastián i havia estat abans director de la Model, no sabia 
escriure en català i em va agafar a mi de secretari, perquè jo sí 
que en sabia.

I així va restar, empresonat a Mataró, fins que va arribar el ge-
ner de 1939. Amb les notícies de la caiguda de Barcelona, esdevin-
guda el dia 26, el director i el subdirector de la presó van marxar, 
i tot i que sembla que les claus anaren a parar a les mans de De 
Quintana, un tinent coronel allí també empresonat va impedir que 
s’obrissin les portes: volia que els allà presents fossin alliberats per 
les tropes nacionals. La situació aguantaria fins l’endemà, dia 27, 
quan finalment van sortir. Un cop fora de la presó, Albert de Quin-
tana va esperar que les tropes franquistes de la IV Divisió de Na-
varra ocupessin Girona. Això va passar el dia 4 de febrer, i al cap 
de poques hores, la matinada següent, es produïa la seva arribada 
a la ciutat, fet que “hizo posible –diria ell mateix (Los Sitio de Ge-
rona, 04-02-1964, pàg. 4)– que asistiera a la impresionante misa 
de acción de gracias que se celebró ante la puerta de los Apósto-
les de nuestra Catedral.” Poques hores després li seria proposat 
d’ocupar l’alcaldia de Girona, una ciutat sumida ja en la foscor del 
franquisme.
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Tinent d’alcalde i alcalde de la Girona de la postguerra
“Acabava d’arribar i estava dinant a casa els meus pares, quan em 
van venir a buscar perquè un «capitán ordenador del restableci-
miento de la vida civil» em volia veure a l’Ajuntament. Em va dir 
que jo havia de fer d’alcalde, però jo no vaig voler, perquè portava 
gairebé vint anys fora de Girona.” Així explicava (Presència, 01-05-
1983, pàg. 6) Albert de Quintana com li fou proposada l’alcaldia 
de la ciutat, i també com, d’entrada, no l’acceptà. I és que a banda 
d’haver estat durant molt de temps fora de Girona, encara tenia 
fixada la seva residència a Barcelona. Malgrat la negativa, però, no 
es va desentendre completament de la qüestió, i es va implicar en 
la cerca d’una persona d’un perfil afí al règim que pogués exercir 
el càrrec. Va proposar Puig Bayer, que ho va refusar, i després Joan 
Tarrús, que ho va acceptar provisionalment “bajo la promesa de 
que yo le ayudaría” (Los Sitios de Gerona, 04-02-1971, pàg. 5). 

El general Francisco Franco i l’alcalde Albert de Quintana i Vergés al balcó de 
l’Ajuntament de Girona. 29 de gener de 1942. Ajuntament de Girona. CRDI 

(Josep Maria Pérez Molinos).
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Així va ser com el dia 6 de febrer, només dos dies després de 
l’ocupació de la ciutat, Albert de Quintana, Antoni Franquet, Isidre 
Bosch, Antoni de Barrio, Narcís Figueras i Francesc Mundet –des-
prés substituït per Enric Gruartmoner– es van reunir al despatx de 
l’alcaldia i es van constituir en Comissió Gestora. En aquella mateixa 
sessió Joan Tarrús seria designat batlle, i Albert de Quintana –que 
presidia l’acte– primer tinent d’alcalde, amb potestat per exercir 
d’alcalde accidental. Durant aquell curt període que durà el primer 
Ajuntament franquista, els membres de la Gestora es dedicaren, 
sobretot, a “poner en pie la ciudad, destrozada física y económica-
mente, aunque ya con una elevada moral” (Los Sitios de Gerona, 04-
02-1964, pàg. 4). Almenys així ho apuntava un Albert de Quintana 
que, a tall d’exemple, el dia 12 de juliol de 1939 proposava...

A propuesta del Sr. Teniente de Alcalde, don Alberto de Quinta-
na, es acordado: que en el lugar de la fachada principal de las 
Casas Consistoriales que ocupó la placa que rotulaba la Plaza, 
sea colocada una lápida de mármol en la que conste, graba-
da, la fecha imperecedera en que la ciudad fué liberada por las 
Gloriosas Tropas Nacionales, y el texto del último parte oficial 
de guerra que, con el término de ésta, registra el completo y de-
finitivo triunfo de las invictas tropas del Generalísimo Franco.

Amb tot, aquella Comissió Gestora encapçalada per Joan Tarrús 
no va arribar ni a l’any de vida. En la sessió del dia 23 d’octubre de 
1939, a proposta del nou governador civil Paulino Coll i amb el vist-
i-plau del director general de Administración Local, es procedia a la 
seva renovació. Aquell dia, arran d’aquells canvis, Albert de Quin-
tana fou designat alcalde de la ciutat. El fet de presentar-se a les 
oposicions de secretari de la Cambra de Comerç de Girona i de ser 
l’únic candidat l’havia portat a acceptar el càrrec, en veure que po-
dria guanyar-se la vida a Girona sense necessitat de marxar a Barce-
lona. En aquella mateixa sessió també van ser nomenats els quatre 
tinents d’alcalde, que foren, per aquest ordre, el lliguer Joaquim de 
Viñals, el monàrquic Antoni de Barrio, el carlí Josep Maria Noguera i 
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el també lliguer Narcís Figueras. Poc després, el nou alcalde va pren-
dre la paraula per fer un petit discurs de presentació i d’agraïment, 
que sense reproduir-lo tot quedà recollit així en l’acta de la sessió:

 A continuación, el Sr. Alcalde, D. Alberto de Quintana, dice que 
dentro de los postulados y principios de severidad y austeridad 
desea expresar, en nombre de los nuevos Gestores y en el propio, 
el agradecimiento por la designación y la confianza en ellos depo-
sitada, de la que procurarán hacerse dignos desde este momen-
to con la mayor fe y ardor, distinción realizada con la presencia y 
asistencia de S. E., en este acto. Al dar la convenida y cordial enho-
rabuena a sus compañeros, manifiesta espera de ellos entusiasta 
y decidida colaboración en el importantísimo cometido que les 
ha sido confiado, y en cuya misión se administrarán y resolverán 
con rectitud y honradez los capitales intereses de la ciudad y serán 
abordados, para su inmediata y urgente realización, los proble-
mas que afectan al bienestar y al embellecimiento de Gerona.

L’assumpció de l’alcaldia va ser un dels aspectes més rellevants 
en la vida d’Albert de Quintana durant aquell canvi de dècada; però 
no va ser l’únic. Pel que fa a la seva vida privada, per exemple, el 
12 d’abril de 1939 es va casar en segones núpcies amb Esperanza 
D’Ocón Plaja, a Mataró, d’on ella era originària. S’havien conegut 
durant el període en què ell va estar-hi empresonat. Políticament, 
a banda de ser proclamat alcalde de la ciutat, el 1939 també s’afi-
lià a FET y de las JONS, el partit únic del règim, a més de ser elegit 
president de la Hermandad de Cautivos por España. I en l’àmbit 
professional, a partir del mes de gener de 1940 començaria la seva 
llarga trajectòria com a secretari de la Cambra de Comerç, de més 
de tres dècades de durada.

La trajectòria a l’Ajuntament no va ser tan dilatada, però tot i 
això s’allargaria fins al 1946. Durant aquells gairebé set anys d’alcal-
dia es van realitzar diverses actuacions. Una de les més destacades 
va ser la construcció del Mercat Municipal, la llavors denominada 
Plaza de Abastos (Los Sitios de Gerona, 12-02-1972, pàg. 3). Aquell 
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era un projecte que ja havien discutit consistoris anteriors, i que fi-
nalment fou materialitzat gràcies al Servicio de Puentes y Caminos 
i, més concretament, gràcies als batallons de treballadors forçats, 
que treballaven a canvi de la redempció de penes. Fou el mateix sis-
tema que s’utilitzà per a la construcció del pont de l’Alferes Huarte, 
una altra de les obres emblemàtiques de l’època. Però a banda de 
les construccions de nova creació, també es van reparar els danys 
ocasionats per la guerra i per les inundacions de 1940, es va reins-
tal·lar la Central Lletera, es va restaurar la capella de Sant Nicolau, 
es va començar a dignificar el Barri Vell, es va urbanitzar l’avinguda 
Jaume I i la plaça Poeta Marquina, es va adquirir el cementiri al 
bisbat, es va deixar enllestit el trasllat de les casernes i es va impul-
sar la proposta d’agregació de Santa Eugènia, Sant Daniel i Palau. 
Mentrestant, es va continuar amb l’obra de depuració del personal 
municipal que havia començat el primer consistori franquista.

Candidats al Senat per Unió de Centre Democràtic. D’esquerra a dreta, Joaquim 
Crumols i Toralles, Albert de Quintana i Vergés i Josep Maria Clua i Viladrich. 

1977. Ajuntament de Girona. CRDI (Fons Diari de Girona – Autor desconegut)
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Amb tot, l’any 1964, en ser preguntat a Los Sitios de Gerona per 
allò que recordava amb més satisfacció del seu pas per l’alcaldia, Al-
bert de Quintana contestava en primer lloc (04-02-1964, pàg. 4-5):

El primero, la más sincera, espontánea y entusiasta manifesta-
ción registrada jamás en Gerona, que fue el recibimiento tribu-
tado por los gerundenses al Caudillo Franco en su visita del 29 
de enero de 1942, durante la cual me cupo honor de imponer a 
S. E. el Jefe del Estado la primera Medalla de Oro de la ciudad, 
habiendo sido nuestro Ayuntamiento el primero de España que 
creó este galardón. 

I en segon lloc apuntava:

La segunda mi gran satisfacción fue la absoluta y leal adhesión 
con que conmigo se identificaron siempre, con entera unanimi-
dad, cuantos integraron el Ayuntamiento de mi presidencia, has-
ta tal punto que cuando yo renuncié el cargo, el 2 de diciembre 
de 1946, lo hicieron también ellos, todos, deseosos de que la obra 
que comenzamos juntos tuviese también común finalización.

En efecte, el mandat d’Albert de Quintana al capdavant de 
l’Ajuntament gironí  –i en conseqüència com a procurador a Corts– 
va finalitzar l’any 1946, quan les desavinences amb el governador 
Mazo Mendo van fer-lo dimitir, el dia 26 de setembre, de l’Ajunta-
ment, una acció que per solidaritat també van emprendre tots els 
altres membres de la corporació. “Un dia em vaig assabentar que 
ja m’estava buscant substitut, i el vaig anar a veure. Em va dir que 
el meu germà li havia comentat que jo volia deixar el càrrec i que 
no volia «encontrarse sorprendido por los acontecimientos». Da-
vant d’això jo vaig preferir dimitir, ja que era tan clar que em volia 
rellevar” (Presència, 01-05-1983, pàg. 9). Segons sembla, la rela-
ció entre l’alcalde i el governador civil mai va ser fluïda, i tampoc 
la relació amb l’Església va ser gaire bona: “Jo passava per persona 
massa liberal, i diria sense por d’equivocar-me que el bisbat no va 
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veure amb disgust la meva substitució.” (Presència, 01-05-1983, 
pàg. 9). Així les coses, el dia 2 de desembre de 1946, De Quintana 
seria substituït a l’alcaldia per Antoni Franquet i Alemany, un mili-
tar mutilat, cap de Falange.

La vida continua

A partir d’aleshores, Albert de Quintana es va dedicar sobretot a 
exercir l’advocacia i la secretaria de la Cambra de Comerç, càrrec 
aquest darrer que ocuparia fins al maig de 1975. A més, durant 
una bona colla d’anys també va ser degà del Col·legi d’Advocats, i 
l’any 1947 va presidir el club que ja havia presidit el seu cosí Albert 
de Quintana i de León, el Girona FC. Per últim, l’any 1977 va ser 
candidat al Senat per Unió de Centre Democràtic. 

Posseïdor de nombroses distincions, com la medalla d’or de la 
ciutat, la creu de primera classe Sant Raimon de Penyafort, la me-
dalla d’or del Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i 
Navegació d’Espanya, i la insígnia d’or del Col·legi de Procuradors, 
va morir a Girona el 1999.
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Albert de Quintana Vergés. 1987. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Fons Diari de Girona – Joan Segur)
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