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De les set alcaldies que va tenir la ciutat de Girona durant el fran-
quisme, la seva va ser la més llarga. Antoni Franquet i Alemany va 
encapçalar l’Ajuntament gironí durant més d’una dècada: des de 
finals de 1946 fins al 1957, quan va renunciar al càrrec al·legant 
motius familiars. Nascut en el si d’una família d’impressors i llibre-
ters de la ciutat, el 19 de juliol de 1936 es va oferir a les autoritats 
militars, en tant que alferes de complement, per prestar servei a 
favor de la causa colpista. Per aquest motiu, va ser acusat d’auxili 
a la rebel·lió per un Tribunal Popular, malgrat que finalment va ser 
declarat absolt. Llavors, ja en plena Guerra Civil, va passar al bàn-
dol nacional i s’allistà com a voluntari a l’exèrcit rebel. Tanmateix, 
la seva carrera militar va quedar estroncada en ser ferit a la batalla 
de l’Ebre. Declarat caballero mutilado, va retornar a Girona a mit-
jan 1939, i després d’afiliar-se a Falange, començà a desenvolupar 
la seva carrera política dins l’entramat administratiu del règim: va 
ser delegat provincial d’excombatents, diputat gestor, secretari 
provincial de FET y de las JONS i sots-cap provincial del Movimi-
ento, càrrec que compaginà amb l’alcaldia de Girona. L’any 1957 
va deixar l’Ajuntament i tota l’activitat política. Va morir el 1992, a 
l’edat de 83 anys.

De Can Franquet

Antoni –o Antonio– Franquet i Alemany va néixer l’any 1909, con-
cretament, segons indiquen els registres municipals i parroquials, el 
dia 10 de març. Va ser el segon fill del matrimoni format per Antonio 
Franquet Gusiñer i per Francisca –també Paquita– Alemany i Boris. 

El pare, nascut l’any 1879 a Girona, era fill de Josep Franquet i 
Serra, un destacat i premiat poeta gironí, amic de Verdaguer, gua-
nyador de diferents certàmens literaris i un dels principals prota-
gonistes de la instauració dels Jocs Florals a Girona, ciutat on havia 
instal·lat la Casa Franquet, una llibreria, impremta i papereria. Un 
establiment que el seu fill i pare del biografiat també va regentar. 
Però Antonio Franquet i Gusiñér, a banda de propietari, industrial i 
comerciant de llibres i de tota mena de material d’escriptori, tam-
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bé va ser un polític local, conseller municipal durant la dictadura 
de Primo de Rivera –de 1924 a 1925 i de 1927 a 1930– i membre, 
l’any 1939, de la Comissió Gestora del primer Ajuntament fran-
quista. Casat en segones núpcies amb Maria Bosch i Nualart, en 
morir l’any 1957 l’establiment passaria en mans de la vídua, i des-
prés del seu fill Josep Franquet i Alemany, el germà del biografiat.

Parlaments de l’alcalde Antoni Franquet Alemany durant un acte celebrat al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament de Girona. 1950 ca. 
Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)
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En néixer el futur alcalde de la ciutat, els pares, el germà i tam-
bé l’àvia paterna, Teresa Gusiñer i Juncà, vivien al carrer de l’Argen-
teria –llavors denominada Platería– número 26, al mateix número 
on hi havia ubicat l’establiment familiar. Així doncs, el jove Antoni 
Franquet va créixer entre llibres i material d’impremta. Pel que 
fa als seus estudis, el dia 29 d’abril de 1919, poc temps després 
d’haver complert els 10 anys, es matriculava a l’Institut General 
i Tècnic de Girona. El títol de Batxillerat se li expediria l’any 1925 
(Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 20-09-1925, pàg. 6).

La participació durant la Guerra Civil

Alferes de complement, el dia 19 de juliol de 1936 Antoni Franquet 
es va presentar a les autoritats militars de Girona oferint-se “para 
ocupar el lugar que se le designase en la lucha entablada contra el 
marxismo” (El Pirineo, 10-05-1939, pàg. 2). Per això, a principis del 
mes de novembre de 1936 va ser jutjat pel Tribunal Popular núme-
ro 2, que tenia Joan Bohigas com a president i Miquel Gayolà com 
a fiscal (L’Autonomista, 05-11-1936, pàg. 2). Se l’acusava d’auxili a 
la rebel·lió, una acusació de la qual finalment va ser absolt. 

Així les coses, Franquet va decidir creuar la frontera, i al mes de 
desembre ja s’havia allistat com a voluntari a les files de l’Exèrcit 
Nacional. Va prendre part “en numerosos hechos de armas”, fet 
que li suposà l’ascens a tinent. Tanmateix, a la batalla de l’Ebre, 
el dia 14 d’octubre de 1938, a l’entrada del poble de la Fatarella, 
“recibió gravísimas heridas que le tuvieron en trance de muerte” 
(El Pirineo, 10-05-1939, pàg. 2). Això li va estroncar una carrera 
militar que fins aleshores havia estat plegada d’èxits. Finalitzada 
la guerra va retornar a Girona. Així ho informava el dia 10 de maig 
de 1939 el periòdic El Pirineo (pàg. 2): “Ha llegado a esta ciudad, 
procedente del Hospital Militar de San Sebastián, nuestro queri-
do amigo el Teniente de complemento del Regimento de Aragón 
núm. 17 don Antonio Franquet Alemany, después de haber sido 
declarado Caballero Mutilado por el Tribunal Médico de la capital 
guipuzcoana.” N’havia marxat cames ajudeu-me, i ara hi arribava 
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amb tots els honors. La ciutat de Girona havia caigut sota la domi-
nació franquista.

Els primers càrrecs

Un cop retornat com a militar mutilat, Antoni Franquet va comen-
çar a col·laborar amb les institucions del règim. Així, l’any 1939 
va ingressar a Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista, la FET y de las JONS, que era el par-
tit únic del règim. 

Recepció oficial del Día del Caudillo al Saló de Sessions de l’Ajuntament de 
Girona. 1 d’octubre de 1955. Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)
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A partir d’aleshores, el seu protagonisme dins les organitza-
cions del Movimiento no féu sinó augmentar. Per exemple, l’any 
1940 ja apareixia a la premsa de l’època com a delegat provincial 
d’Excombatents. Ho demostra la notícia que el dia 26 de setembre 
d’aquell any va publicar el diari El Pirineo (pàg. 2) per anunciar 
la seva boda amb Maria Riera: “En la capilla de San Narciso de 
la Iglesia parroquial de San Félix, de esta ciudad, han contraído 
esta mañana matrimonial enlace nuestros estimados amigos el 
Capitán de Infantería, Caballero Mutilado y Delegado Provincial 
de ex Combatientes, don Antonio Franquet Alemany y la bellísima 
y virtuosa señorita María Riera Monegal.” Els nuvis, per cert, foren 
units pel reverend Josep Dausà Ferrer, que havia format part del 
terç de Nostra Senyora de Montserrat, i després de l’àpat celebrat 
a l’Hotel Peninsular emprengueren un viatge per diverses capitals 
espanyoles. Un cop retornat del viatge de noces, com a delegat 
provincial d’Excombatents Franquet va participar en diversos ac-
tes, com en els celebrats el dia 4 de febrer de 1943 per a comme-
morar el quart aniversari de la “liberación” de la ciutat (Los Sitios 
de Gerona, 05-02-1943, pàg. 2).

També va ser, durant els anys 1943 i 1944, secretari provincial 
de Falange. De la presa de possessió que féu d’aquest càrrec en 
prengué nota Los Sitios de Gerona  del dia 20 de novembre (20-
11-1943, pàg. 2):

Ayer a las once de la mañana en el despacho de la Jefatura provin-
cial tuvo lugar el solemne acto de dar posesión de su cargo al nu-
evo secretario provincial de Falange camarada Antonio Franquet.
En el despacho se encontraban todos los delegados de servici-
os, así como los secretarios de los mismos.
El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento camarada 
Fernández Hernando pronunció una breve alocución presen-
tando al nuevo secretario provincial.
Contestó a la misma el camarada Franquet, quien prometió en 
sentidos párrafos consagrarse con espíritu de servicio y sacrifi-
cio como marcan nuestros postulados, a la tarea que el mando 
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le ha designado, ya que así sirve a los intereses de la Falange y 
de España.
El acto resultó sencillo y austero como corresponde a la sobrie-
dad de estilo falangista.

Més endavant també seria designat sotscap provincial, càrrec 
que desenvoluparia entre els anys 1944 i 1957, a més de membre 
del consell provincial del Movimiento i de la Guardia de Franco. 
Mentrestant, a l’Ajuntament el dia 26 de setembre de 1946 l’al-
calde Albert de Quintana presentava la dimissió per desavinences 
amb el governador Luis Mazo Mendo. El seu substitut no seria al-
tre que el mateix Antoni Franquet, que no prengué possessió del 
càrrec fins al cap d’uns mesos, el dia 2 de desembre. Així explicava 
De Quintana la seva versió dels fets, els motius de tal demora (Pre-
sència, 01-05-1983, pàg. 9):

En Mazo Mendo va precipitar les coses sense tenir encara una 
solució de recanvi. I li va costar de trobar-la. Sé que va fer mol-
tes gestions i no trobava ningú que es volgués fer càrrec de 
l’alcaldia. Pel que he sentit a dir, va parlar amb en Viñals, el 
meu primer tinent d’alcalde, amb en Santiago Masó, de la Lli-
ga, que havia estat governador civil el gener del 1936; amb 
l’Eduard Ribot; amb l’Eloi, que era director de la Caixa, amb 
l’Agustí Corominas, que després va ser president de la Cambra 
de Comerç... Ningú no va acceptar i al final va haver-hi de posar 
en Franquet, que era el cap de Falange.

Una llarga alcaldia

Escollit a dit pel governador civil Luis Mazo Mendo, a qui li seria 
submís, Antoni Franquet va encapçalar l’Ajuntament de Girona du-
rant més d’una dècada, fins al 1957. Sense experiència prèvia al 
consistori, a ell li va tocar presidir una Comissió Gestora completa-
ment renovada, ja l’anterior havia plegat al complet com a mostra 
de suport a l’alcalde Albert de Quintana. En la sessió del dia 2 de 
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desembre de 1946, després d’haver estat designat alcalde, Antoni 
Franquet, que estaria acompanyat a les tinències d’alcaldia pels 
senyors Agustí Corominas, Josep Maria de Toca, Cosme Casas i Ra-
mon Garriga, va pronunciar unes paraules que quedaren recolli-
des així en l’acta de la sessió:

Concedida la palabra al señor Alcalde, don Antonio Franquet, 
invoca sus sentimientos gerundenses que le decidieron a acep-
tar el cargo que le ha sido conferido a él y a sus compañeros 
de Consistorio, agradece la distinción de que han sido objeto 
y pide la colaboración de todos, prometiendo fidelidad al pro-
pósito de mejorar la ciudad y de procurar con ansia y afán el 
bienestar de los gerundenses.

Antoni Franquet Alemany saludant a les autoritats durant la recepció del Día del 
Caudillo al Govern Civil de Girona. 1 d’octubre de 1968. 

Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)



12 ALCALDES DE GIRONA (1939-1979)

L’any 1964, en ser preguntat per la situació de la ciutat en el 
moment de fer-se càrrec de l’alcaldia, Franquet responia (Los Siti-
os de Gerona, 04-02-1964, pàg. 4):

Próximos a cumplirse los 8 años de la Liberación de la ciudad, 
el 2 de diciembre de 1946, al hacerme cargo de la Alcaldía de 
esta Inmortal Ciudad, existían una cantidad de problemas, cre-
ados como consecuencia lógica del colapso sufrido durante la 
dominación roja. La buena voluntad de las Comisiones Gesto-
ras que nos habían precedido, no habían podido restañar todas 
las heridas que la devastación y una administración cansina de 
largos años atrás, le habían producido. 
Un presupuesto de 3.998.000 pesetas no permitía hacer gran-
des cosas y no existía crédito municipal que respaldara a la Cor-
poración. Por ello, los propósitos inmediatos quedaron pronto 
definidos: llevar a cabo una labor de edificación y urbanización 
de todo punto necesaria y conseguir la más plena y completa 
restauración del crédito.

Algunes de les realitzacions més rellevants dutes a termes du-
rant l’alcaldia d’Antoni Franquet foren: la municipalització i la po-
sada en funcionament del servei d’aigües potables, la urbanització 
i la pavimentació de carrers, la construcció del grup de cases Luis 
Mazo –dedicades al governador, a qui també se li atorgà la meda-
lla de la ciutat–, la creació de l’Escola d’Iniciació Professional i el 
nou grup escolar Eiximenis, la renovació de la maquinària i condi-
cionament de la Central Eléctrica del la plaça del Molí i la reforma 
parcial del Teatre Municipal. A més a més, sota el seu mandat es 
va constituir el Cercle Artístic, es van restaurar els Jocs Florals que 
el seu avi tan havia contribuït a instaurar i s’inaugura la Biblioteca 
Pública a l’antiga Casa de la Misericòria. També quedaren alguns 
projectes penjats, com el Passeig Arqueològic, aspectes d’il·lumi-
nació, el mercat de bestiar o l’entrada als jardins de la Devesa. Per 
altra banda, l’any 1954 va perdre la votació per ubicar el nou insti-
tut a les Àligues, un nou institut que, tal com defensaven els pro-
fessors del centre, finalment es decidí d’edificar-lo a les Pedreres.
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Parlament de l’exalcalde Antoni Franquet Alemany durant l’homenatge al 
secretari de l’ajuntament José Diaz. 3 de desembre de 1971. 

Ajuntament de Girona. CRDI (Narcís Sans Prats)

A títol individual, va assistir a una gran multitud d’actes, i l’any 
1949 va ser l’amfitrió en la visita que Franco va fer a la ciutat. En 
tant que alcalde de la ciutat, també va ser procurador a Corts.

El dia 6 d’agost de 1957 el ministre de Governació li acceptà la 
petició de renúncia a l’alcaldia. Va cessar el dia 31 del mateix mes. 
Al·legà motius de caràcter personal, i a partir de llavors es retirà 
de la política. 

Va morir el dia 14 de novembre de 1992, a Girona mateix.
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