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1923-1931
Josep Clara

JAUME BARTRINA I MAS
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Personatge controvertit i advocat de professió, Jaume Bartrina milità
en els rengles del maurisme, la Unió Monàrquica Nacional, la Unión
Patriótica i Renovación Española, formacions contràries a l’autonomia de Catalunya i inclinades cap a la dreta. Fill d’un artesà, era jove,
prim, amb pocs cabells i ambiciós d’allò més. El fet de ser assembleista de la dictadura de Primo de Rivera li semblà que el somni d’escalar
més amunt es feia realitat. Va voler deixar petja del seu pas per l’alcaldia amb una obra pública mal plantejada des de l’inici. No fou sagaç
i es creà molts adversaris a escala política i ciutadana. La caiguda de
la dictadura el deixà descol·locat i els qui podien donar-li nou protagonisme van perdre la partida el juliol de 1936. Altrament, els qui
el consideraren un enemic de classe l’assassinaren en una carretera.

Un advocat ambiciós
Bartrina va néixer, a Girona, el 13 de novembre de 1895, al carrer de
les Ferreries Velles, número 8. Era el fill petit del matrimoni compost
per Francesc Bartrina Bustins, fuster, i Elena Mas Bertran, de Girona.
Cinc dies després va ser batejat a la parròquia de la catedral i inscrit
amb els tres noms tradicionals: Jaume, Enric i Francesc. Els avis paterns –Francesc Bartrina i Teresa Bustins– eren originaris de Girona i
Mieres, respectivament; els materns, Miquel Mas i Carme Bertran, de
Sant Mori i Figueres.
Va pujar en un clima de formació tradicional i pràctiques religioses. La família va viure, successivament, en diversos indrets del barri
vell, als carrers de la Força, Claveria i dels Mercaders, i a l’altra banda
de l’Onyar, a la plaça de la Independència. El pare, durant els anys
1918-1919, fou alcalde del barri primer del districte segon. Més endavant va ser membre de la junta de la Cambra Oficial de la Propietat
i habità amb el fill Jaume a la travessia del Carme.
Els esposos Bartrina-Mas van tenir dos fills més grans que Jaume:
Francesc (1888-1974), que va ser funcionari de la Diputació i pare del
jesuïta Joan Bartrina i Mota (1916-1992), i Maria (1893-1982), que es
casà amb Joan Masó Aleñà, escrivent i comerciant de fruites.
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Entre els anys 1908 i 1914, Jaume Bartrina va estudiar al col·legi dels
Germans Maristes i a l’Institut de Girona. En aquell temps, els alumnes
dels Maristes assistien a l’Institut en formació i, després de les classes,
tornaven al col·legi on se’ls feia estudiar i rebien una formació complementària. L’Institut era dirigit pel catedràtic vigatà Joaquim d’Espona, que també fou alcalde de la ciutat entre 1895 i 1897, i l’ambient
que s’hi respirava és el que descriuen Josep Pla (1897-1981), Pompeu
Pascual (1897-1977) i Lluís Pericot (1899-1978), representatius de la
mateixa generació, però Bartrina tan solament és esmentat per Pericot, i encara de passada, entre els noms de condeixebles. Malgrat que
sembla que era prou entremaliat, al seu expedient hi predominen les
qualificacions de notable i excel·lent. Va destacar en les assignatures de
Llatí, Religió, Llengua francesa i Història d’Espanya. A continuació seguí
la carrera d’advocat a Barcelona.
Era de la lleva de 1916. El 5 de març de 1916 es presentà a l’Ajuntament, on el sergent Joan Grassot va anotar que mesurava 1 metre
i 690 milèsimes de talla i 75 centímetres de capacitat toràcica. Per tal
no fer el servei militar, al·legà defecte físic de la vista. El metge Ricard
Ros anotà que presentava “síntomas de miopía y no tiene la proporción señalada por la ley entre talla y perímetro”. Fou conceptuat com
a inútil temporal per al servei militar. La classificació posterior va excloure’l temporalment del contingent.
A diferència de l’avi i el pare, que foren artesans, va acabar una
carrera pròpia de les professions liberals. Entre 1914 i 1918 cursà els
estudis de Dret a la Universitat de Barcelona. A l’expedient acadèmic
predominen les notes de notable i aprovat; hagué de repetir l’assignatura de Pràctica Forense. A Girona començà a exercir la professió
en un despatx administratiu i mercantil. La premsa ho va recollir:
“Comunicamos a nuestros lectores que el Despacho administrativo
mercantil de don José A. Nogareda ha sido trasladado a la Rambla de
Álvarez, 12, Pral., y del que formará parte en adelante el abogado don
Jaime Bartrina” (Diario de Gerona, 12-XI-1918). El títol de llicenciat
duia la data de 31 de gener de 1919.
Com a professional jove i amb aspiracions de sobresortir, per distingir-se en moments d’esbarjo i ser conegut entre la societat burgesa
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de la ciutat, es va fer soci del Casino Gerundense, situat al carrer de
l’Albereda. En 1922 aspirà a formar part de la junta directiva de l’entitat recreativa i de relacions socials, però la candidatura en què es va
integrar i que encapçalava l’advocat Ferran Casadevall fou derrotada
per la de l’industrial Manuel Vancells.
Es casà, al monestir de Montserrat, el dia 11 d’agost de 1924, amb
Adela Llach i Pi, de Cabra del Camp, i va tenir dues filles bessones i
un fill: Núria (1925-2010), Elena (1925-1926) i Jaume (1930-1984). Va
residir a la travessia del Carme i al carrer Nou. La senyora Adela Llach
figurava entre les afiliades a Acció Catòlica i, l’any 1932, entre les pertanyents a la secció femenina del carlisme: l’Associació Tradicionalista
“La Margarita”.
Durant els anys d’estudiant a l’Institut ja es feren notar els grups
que pintaven per les parets o a les tapes dels llibres frases de sí o
no a Dato i a Maura, respectivament. Sembla que Bartrina, en aquell
moment, era un dels partidaris del “Maura no!”, per bé que ho feia
quan Maura estava de pega. Allò cert és que, poc temps després, el
novembre de 1917, esdevingué president de la Joventut Maurista, la
qual va constituir-se per aclamació. L’acompanyaren Joaquim Costa
(vicepresident), Antoni Gomis (secretari), Frederic Bosch (vicesecretari), Josep M. Forns (tresorer), Rafael Delclòs (bibliotecari), Josep
Sot, Antoni Soler, Antoni d’Espona, Carles Sureda i Josep M. Genís
(vocals).
El mateix novembre de 1917, al Centro Moral Gerundense, dissertà sobre “La democràcia i el sufragi. Judici historicocrític”. Aleshores,
quan encara no havia acabat la carrera, era presentat com “el distingit i competent jove”. En 1922 fou vicesecretari d’aquesta associació.
També va ser secretari i tresorer de la junta de govern del Centre
Provincial d’Acció Monàrquica. Per concórrer a la processó de Setmana Santa s’afilià a la confraria de la Puríssima Sang. D’aquesta darrera,
el 1920 n’era secretari segon.
Va concórrer a les eleccions municipals del mes de febrer de 1922,
coaligat amb els carlins. En el míting de propaganda va desqualificar,
rodonament, els adversaris: “El joven y elocuente abogado Sr. Bartrina [...] empieza manifestando que de la administración llevada a
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cabo por los actuales coaligados que mandan en casa de la Ciudad no
se desprende nada práctico, ni en su actuación en interés público ni
en el de las ideas. Allí no se ha hecho, por parte de unos y otros, ni
regionalismo ni republicanismo, sólo han mariposeado alrededor de
intereses particulares, completamente negativa para las agrupaciones que dicen representar” (El Norte, 5-II-1922).
Fou candidat pel districte segon i obtingué 145 vots. Va ser superat pel republicà Josep Vidal Maynegre, que n’obtingué 164, però
resultà elegit regidor per la Unió Monàrquica Nacional, partit format
a Catalunya el 1918 i compost per la fracció més unitarista i dretana
del monarquisme català. Durant els anys 1922-1923 va estar adscrit
a la comissió de governació, en corporacions presidides per Francesc
Coll i Frederic Bassols.

Al servei de la dictadura
Arran del cop d’estat hagué de cessar de regidor, però s’aproximà als
nous dominadors –va afiliar-se a Unión Patriótica, el partit oficial del
règim– i assolí el protagonisme màxim en l’etapa de Primo de Rivera:
diputat provincial en 1924 i entre 1925 i 1927, i alcalde en dues ocasions. Una crònica de 1928 (Heraldo de Gerona) el pintava de “temperamento fogoso y activo, muy propio de la sangre moza que circula
por sus venas”. Era un home tossut, disposat a deixar petja.
Com a diputat provincial, Bartrina fou un dels nomenats a dit, el
gener de 1924, pel governador civil Arturo Carsi, en representació del
districte de Girona. Amb ell hi havia Ramon de Berenguer de Llobet,
Frederic Bassols Costa i Rafael Martí Torralba (pel districte de Girona), Joan Moragas Simon, Eduard de Fonsdeviela Díaz-Xatmar, Ferran
Casadevall Rosés, i Salvador Auguet Ametller (districte de Figueres),
Marià Ferrer Lafont, Josep M. Vilahur Casellas, Ramon Adroher Guytó, i Pere de Pol Missé (districte de la Bisbal), Pere Llosas Badia, Eradi
Ripoll Galí, Ramon Puig Ribas i Salvador Bonet Olivet (districte d’OlotPuigcerdà), Manuel Burch Solanich, Manuel Almeda Esteve, Alexandre
Dalmau Coll i Antoni Montseny Salvat (districte de Santa Coloma). En
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Al·legoria satírica contra els alcaldes Bassols i Bartrina (Clar i net, 14 de juny de 1931).
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la presa de possessió del càrrec, la primera autoritat va dir-los que
“había tenido sumo gusto en designarles porque estaba plenamente
seguro de que sabrían complir con las obligaciones que impone el cargo, velando por la difusión de nuestro idioma y por la buena administración y la moralidad de la provincia, sin que esto significara censura a
los diputados salientes [...] y terminó recomendando a los señores diputados que no olvidasen que la investidura del cargo es de orden administrativo y que, mientras la ostentasen, no debían hacer política”.
Així, irònicament sense fer política, a Bartrina li encarregaren de
ser un dels liquidadors de la Mancomunitat de Catalunya, la institució
constituïda el 1914 i que federava les quatre diputacions provincials
amb l’objectiu de convertir Catalunya en un país modern i potenciar
la cultura catalana. La Mancomunitat fou dissolta el 1925 després de
ser aprovat l’Estatut Provincial, però la coordinació de serveis entre
les diputacions catalanes era encara factible. Així ho acordaren les de
Barcelona, Lleida i Tarragona. La de Girona, en canvi, ben instruïda
pel governador civil, Juan de Urquía, rebutjà la proposta per set vots
contra quatre. Com a protesta pel resultat, el president Pere Llosas i
el vicepresident Rafael Martí van dimitir; ells s’havien manifestat a
favor de la proposta. En la nova configuració de la Diputació que es
concretà el 5 de maig de maig de 1925, Jaume Bartrina, que era un
dels que havia votat en contra de la coordinació, obtingué la vicepresidència de la corporació i fou ponent d’hisenda.
En l’organització inicial de la Unión Patriótica, Bartrina va ser secretari local i participà en actes de propaganda per implantar-la a la
província.
Dues foren les etapes que protagonitzà com a alcalde. La primera,
del 31 de juliol de 1924 a 23 de març de 1925, gràcies a la proposta
del governador Arturo Carsi, amb 18 vots a favor i un en blanc. En l’acceptació manifestà que “pondrá todo su celo y actividad en pro de los
intereses municipales y en bien de toda la Ciudad, cuyo puesto acepta
como mandato para llegar al logro de una perfecta armonía de todo el
Ayuntamiento en beneficio de Gerona y su vecindario”.
Arran de les Fires de 1924, el Teatre Municipal generà un dèficit
de 10.000 pessetes i en un ple municipal s’arribà a acusar els periodis-
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tes del fracàs econòmic de la programació. L’Associació de la Premsa
de Girona, que va considerar-se ofesa per les paraules dels components de la corporació, el desembre de 1924, acordà: “Romper las
relaciones oficiales con el Ayuntamiento y particularmente con los
concejales presentes a la sesión que asintieron a las manifestaciones
de la Presidencia, escepto el señor Viñas” i interposar una querella si
no s’obtenia.
Seguint la fórmula de fer d’acòlit dels poders establerts, en sessió
del 17 de gener de 1925, els reis Alfons XIII i la reina Victòria Eugènia
van ser nomenats alcaldes honoraris de Girona i s’acordà l’assistència
als actes d’homenatge al monarca que s’havien de celebrar a Madrid
i Barcelona.
Abans de complir l’any de mandat, Bartrina va posar fi a la primera etapa a l’alcaldia quan el governador Urquía va reorganitzar la
Diputació i decidí “utilizar para ello los relevantes servicios del señor
Bartrina”. Fou diputat entre 1925 i 1927.
L’octubre de 1925, quan era diputat provincial, va tenir un enfrontament personal amb l’exgovernador Juan de Urquía. La Comissió
Permanent de la Diputació de Girona, presidida per Ramon de Berenguer, va fer constar en acta “el disgusto y protesta de la corporación
por el atropello de que ha sido víctima en Madrid su presidente accidental don Jaime Bartrina Mas, por parte del ex governador civil de
la provincia don Juan de Urquía y esperar nuevos elementos de juicio
para ver la actuación a seguir contra tan incalificable hecho”.
La segona etapa a l’alcaldia va ser més llarga, car durà del 31 de
maig de 1927 al 26 de febrer de 1930. La reorganització municipal
fou propiciada pel governador Rodríguez Chamorro. Va ser escollit
per 21 vots, de tots els presents. En el discurs de presa de possessió va anunciar un programa d’actuació i d’adhesió incondicional al
vèrtex de poder: “Fortalecido y animado por ello, dijo que había de
emprender una obra de paz, amor y buena administración, orientada
hacia la realización de las aspiraciones ciudadanas con el mínimo sacrificio posible, abordando en primer término las de mayor necesidad
y más reproductiva aplicación, entre las que señaló la Plaza mercado
de abastos y el abastecimiento de aguas. Y terminó manifestando
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que con la realización de tales propósitos habrían de satisfacerse, al
propio tiempo que los intereses de la Ciudad, los patrióticos sentimientos de adhesión al Gobierno que guía los destinos de España, tan
dignamente representado en esta Ciudad por el Exmo. Señor Gobernador Civil”.
Per tal de donar suport a les directrius polítiques i administratives, i
crear opinió favorable als seus interessos, va contribuir a la fundació de
sengles publicacions periòdiques, defensores de l’obra de la dictadura
i la monarquia: La Provincia i La Ciudad. La primera va aparèixer entre
els anys 1925 i 1926; la segona, entre 1929 i 1931, atent a homenatjar les autoritats de la dictadura a Catalunya. Es va celebrar una sessió
extraordinària, el 22 de setembre de 1928, per sol·licitar al govern que
aconsellés al rei la concessió d’un títol nobiliari al capità general Emilio
Barrera, com a premi a “su acendrado patriotismo y acertada gestión”.
L’arquitecte municipal, Ricard Giralt Casadesús, detenia el càrrec
des de 1922. La seva actuació a Girona fou notòria, però les afinitats
ideològiques personals eren molt allunyades de les que professaven
els servidors de la dictadura. Per això, el 29 de desembre de 1917,
Bartrina va proposar la creació d’un càrrec nou: “atendiendo a lo que
requiere la intensificación y rapidez de obras proyectadas, se cree un
cargo de Arquitecto Jefe de la Oficina técnica del ramo, con residencia
permanente en esta Ciudad”. Les bases del concurs, formulades per
la Comissió Permanent, foren aprovades el 10 de febrer de 1928. El
nomenament, fet el 13 d’abril del mateix any, va recaure en l’arquitecte Joaquim Maggioni Castellà. Però Rafael Masó, en nom de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya, va dur l’afer al tribunal contenciós
administratiu, el qual declarà nul l’acord d’aprovació de les bases i li
calgué tornar a presentar-se a concurs.
El 28 de febrer de 1928 es va produir un incident amb l’arquitecte Rafael Masó, com a representant de l’Associació d’Arquitectes
de Catalunya, quan li demanà els plànols d’unes obres que es feien
a l’escorxador. Bartrina el va fer fora del despatx i hagué de cridar
l’agutzil per tal de fer complir l’ordre. La nota oficiosa facilitada per
l’alcaldia deia que “por faltar al respeto y desobedecer a la autoridad
del alcalde, ha sido castigado el señor Masó con la multa que señala

jaume bartrina i mas

71

Assistència de l’alcalde Bartrina i altres autoritats a la benedicció de la bandera dels
exploradors. CRDI, foto Fargnoli.

el artículo 194 del Estatuto municipal”. Una multa de 50 pessetes,
que –un cop recorreguda– el jutge anul·là, perquè l’alcalde s’havia
sobrepassat.
L’Ajuntament presidit per Bartrina s’encarregà de protestar, el
març de 1928, per l’article sobre “Les pedres de Girona”, que Josep
M. de Sagarra va publicar a L’Opinió, de Barcelona, “en el que se vierten conceptos y apreciaciones depresivas e injuriosas para la ciudad
en general y especialmente para las mujeres de la misma y para la
venerable reliquia del glorioso patrón S. Narciso”. A la ciutat, l’article
va provocar rebombori i l’Ajuntament no va admetre les explicacions
posteriors de l’escriptor sinó que, a més a més, li demanà que no
l’inserís en la novel·la que preparava i que estava a punt de sortir (All
i salobre).8
8. Sagarra, en reproduir-lo novament en la novel·la, va reconèixer que suprimí “unes
quantes paraules a les quals es va donar una interpretació escandalosa, absolutament
externa a les intencions de l’autor”.
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En la darrera etapa de govern es va aprovar el projecte d’edifici destinat a biblioteca municipal, a la Rambla, però les obres es retardaren i
no va ser inaugurat fins al novembre de 1931. Les millores urbanes es
concretaren en la urbanització de la pujada de Sant Feliu. Activà també
reformes a l’escorxador i la urbanització de l’entrada de la Devesa. S’interessà per l’agregació del terme municipal de Santa Eugènia de Ter al
de Girona i impulsà l’Escola de Professional i de Belles Arts, que s’instal·
là al carrer del Nord.
L’obra més polèmica del seu mandat fou el projecte de construir
un mercat monumental sobre l’Onyar, entre el pont de Pedra, el pont
del Pes de la Palla i les rambles de Verdaguer i Pi i Margall, dissenyat per l’arquitecte Joaquim Maggioni i aprovat en la sessió del dia
26 d’abril de 1929. L’Ajuntament –malgrat l’oposició i les protestes
interiors i exteriors– en subhastà les obres el 1929 i les adjudicà a
l’empresa Foment d’Empreses i Construccions. El projecte va suscitar
al·legacions de Ferran Butiñà, l’Associació d’Arquitectes de Catalunya,
Josep M. Dalmau Casademont, Cassià Costal, Rafael Masó, Joaquim
Pla Cargol, Miquel Santaló, Pere Cerezo, la Cambra Oficial del Comerç
i Indústria, el marquès de la Torre i més de noranta veïns de Girona.
L’escrit de Joaquim Folch i Torres pot ser un exemple de l’opinió
dels opositors exteriors: “És tota una idea el convertir en albelló el
llit verdós que una mà curosa podria convertir fàcilment en bell jardí.
Sota les clenxes dels rústecs ideadors hi ha audàcies que no haurien mai cregut, i si el bon sentit d’aquesta fina ciutat de Girona, plena d’espirituals senyories no fos prou a evitar-ho amb la reprovació
altiva del ridícul, no oblidin que hi ha una llei que defensa els bells
llocs i que caldrà emparar-se en ella per a evitar que el gest essencial
d’aquests tristos pagesos cometi aquest pecat vergonyós nou en la
història, que és el de convertir la gràcia clara d’un riu en albelló tenebrós” (Gaseta de les Arts, 1-VIII-1927).
Davant l’allau de crítiques repetides, Bartrina replicà amb arguments de modernitat, imaginació i adjectius vistosos: “El emplazamiento, motivo principal de discusión, a juicio de sus contradictores,
no reúne ninguna ventaja positiva. A juicio nuestro, sucede todo lo
contrario: es un emplazamiento ideal que satisface las necesidades
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de comodidad, por lo céntrico. Resuelve la urbanización del río Oñar,
que dejará de ser una colectora infecta, vergüenza hasta ahora de nuestra ciudad. Dará perspectivas bellas donde no las hay. Es económicamente un acierto. Disminuirá, como toda canalización, los peligros
de inundaciones. Sanitariamente, reúne las mejores condiciones de
luz, ventilación y desagüe en las grandes colectoras que figuran en la
canalización del río. La ciudad contará con un edificio más, útil, vistoso y elegante, y a sus lados dos grandes vías se abrirán y dos puentes
recios y capaces facilitarán el tránsito de un lado a otro, y serán como
el abrazo que la ciudad vieja tiende a la nueva Gerona que crece y se
moderniza, ansiosa de alcanzar en los tiempos actuales, un puesto
que la distinga y ennoblezca” (La Ciudad, 31-VIII-1929).
L’empresa encarregada de la construcció, però, va haver de paralitzar els treballs, ja que el Ministeri de la Governació revocà la concessió i denegà el permís per cobrir el riu. D’aquest fet, i de no voler
assumir l’error del seu antecessor, el nou Ajuntament que entrà el
1931, se’n derivaren quatre anys de plets i de tensions Per tal d’obtenir la nul·litat de l’acord de 1929 i declarar-los responsables dels
perjudicis ocasionats a l’Ajuntament, xifrats en 60.729,43 pessetes,
l’Ajuntament republicà dugué al Tribunal contenciós administratiu
els components de l’antiga Comissió Municipal Permanent (alcalde
Bartrina i tinents Josep Mirandes, Alexandre Dalmau, Ángel Antón i
Antoni Montseny), però no se’n sortí.
Altrament, el mateix dia de l’aprovació del projecte del mercat polèmic, acordà el de construir una caserna per a la Guàrdia Civil, al final
de la ronda de Ferran Puig, entre el Güell i la Devesa, construcció que
mai no fou iniciada.
El càrrec d’alcalde va permetre a Jaume Bartrina de figurar com
un dels tres assembleistes de la província de Girona a Madrid, com a
representant municipal. El setembre de 1927 fou proclamat, en una
sessió en què participaren 58 compromissaris i altres que votaren
per correu, el resultat de la qual comptabilitzà 231 vots favorables,
seis nuls i un en blanc. La seva participació a Madrid, al si de l’Assemblea Nacional, fins al febrer de 1930, fou nul·la, però sobresortí en la
tasca de divulgar l’obra legislativa d’aquest organisme consultiu. En
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una conferència del setembre de 1929, sobre els projectes constitucionals que llavors es preparaven, s’esplaià en un recorregut històric
sobre el tema, concebut dins el sentit castellanista de la història hispànica. “Los compromisarios de Caspe –va explicar– con S. Vicente
a la cabeza, empezaron por quemar los derechos y alegatos de los
pretendientes, para dar, en méritos de la plena soberanía de que
estaban investidos, la corona al mejor, más justo y conveniente al
interés nacional” i sostingué que “la representación por actividades
que se establece en la nueva extructuración, tiene sus antecedentes
patrios en los gremios, estamentos, brazos –nobleza, clero y pueblo–
de las Cortes y Parlamentos de Cataluña y Aragón, en los tiempos
medioevales, época que fue la de mayor florecimiento de las libertades españolas” (La Ciudad, 21-IX-1929).
També va ser president del comitè local d’Unión Patriótica i membre de la Societat Econòmica dels Amics del País. Pels mèrits polítics,
li concediren el títol de comanador de l’orde del Mèrit Civil.

Temps de penitència
En una publicació subvencionada per ell mateix, La Ciudad (21-IX1929) s’escrivia: “Por la valentía con que el Sr. Bartrina actuó antes
del 23, por la austeridad y firmeza con que ha actuado durante la
etapa dictatorial y por lo que el porvenir espera de él...”, però res no
és etern i arribà, també per a ell, el dia no esperat. La caiguda del
règim de Primo de Rivera va significar la fi de la seva carrera política.
De seguida que es constituí el govern de Berenguer, la corporació
que presidia Bartrina va presentar la dimissió al governador civil,
però hagué d’esperar uns dies fins al moment que el govern decidí
la manera de substituir-la.
Com que a Girona s’havia enemistat amb elements significatius
de la ciutat, un cop caigut el règim no democràtic, la seva persona va
ser objecte de la crítica més implacable. En Xinxola –així era conegut
pels seus adversaris– fou titllat de “dictaduret” i en presentaren una
biografia crítica que començava per l’etapa juvenil:
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L’alcalde Bartrina, retratat al despatx de la casa consistorial, CRDI, foto Jou.

“Recorden els seus condeixebles que quan estudiava batxillerat, és a dir, en els seus inicis, ja deixava entrellucar la seva
manera d’ésser. Caragirat, era dels que cridava a un municipal:
Marro! i ho feia amb la boca retorta per a fer variar la direcció
de la veu i engiponar la culpa al proïsme. Un bolet donat de
gairell, una gorra que saltava a mansalva, n’era ell l’autor i la
seva cara... verda, dibuixava una rara riallada que més semblava una mueca de satisfacció quan un company es carregava
les conseqüències [...] Però val a dir que era immediatament
classificat i que, quan era hora de repartir castanyes, totes les
que es perdien anaven a raure al rostre de l’alcalde de la dictadura”.
I continuava amb l’etapa política, recordant que havia canviat el
“Maura, no” pel “Maura, sí”, i el pas següent:
“Arrapat amb en Bassols, arribà a ésser regidor. La Dictadura el
trobà a l’Ajuntament i perquè li arrabassà l’acta de regidor, deia
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pestes del general Primo i dels seus. Així ens ho assegura un
amic d’ell, i el mateix ens diu que, quan la dictadura mancada
de persones hagué de servir-se d’ell, no escatimava l’elogi, sinó
que pel contrari, tot era desfer-se estúpidament en adulacions
[...] Arribà a l’alcaldia; però n’hagué de sortir per la finestra
després d’un sorollós incident amb el cap d’Obres Públiques.
Al capdavall, però, mancada la Dictadura, com hem dit, de persones, tornà a l’alcaldia i féu tot el que ha fet. Un dia quan ja
era assembleista, deia refregant-se els ossos per la poltrona:
–Ja ho veieu! Només em falta ésser rei! (històric). I tots sabem
com ha acabat [...] Ell i el Ferran9 de Figueres són els dissortats elements que serviren al dictador per a desfer la Mancomunitat. No tenen ni la infausta glòria d’haver dirigit una obra
destructiva. No tenen al seu favor ni el migrat heroisme del
risc que passen molts dels traïdors a la terra llur. És d’allò més
vulgar que hi ha i pul·lula” (Clar i Net, 14-XII-1930).
Diario de Gerona (5-II-1930), portaveu oficiós de la Lliga, ja l’havia
avisat abans: “La audacia polémica del Sr. Bartrina se supera a sí misma [...]; la audacia, la mala fe y la incomprensión. Pero con sus propias armas vamos a ejecutarle [...] la opinión pública observa, juzga
y resuelve. Y día viene quizás no lejano, que sanciona; que sanciona
contundentemente”. Paraules premonitòries, escrites sense voler, del
que ocorregué el 1936.
Així mateix, més enllà de l’opinió regionalista i republicana, va rebre la censura de sectors de la dreta catolicomonàrquica. El professor
Joan Gomis, que havia estat regidor de la mateixa dictadura, i els seus
amics d’El Norte, situaren Bartrina entre la “pandilla directora” de la
Unión Patriótica i pintats com a “personajillos trapisondas y pequeños
políticos de intriga y zancadilla”, “adictos perpetuos a los gobernantes
para saciar sus apetitos, que tienen por patria a su estómago y nada
9. Josep Ferran Galter (Figueres, 1889-Barcelona, 1976), propietari, vinculat a negocis
de banca i comercials, i diputat provincial per Figueres entre els anys 1921 i 1929. De
la Unió Monàrquica Nacional passà a la Unión Patriótica, de la qual fou cap a Figueres.
També va ser assembleista en representació de la Diputació.
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escrupulosos en la elección de los medios para la consecución de sus
poco laudables fines”. I afegia: “El grupito o su cabeza visible, orgullosamente se jactaba de ello, sintiéndose dictador o tirano local. En su
ceguera llegaron a creer durarían siempre las circunstancias excepcionales de la Dictadura” (El Norte,26-II-1930). Indicaren també que no
tindrien en compte de “las amenazas que personalmente nos hace el
Sr. Bartrina para el caso de que continuemos hablando de su funesta
actuación política y principalmente como dictador municipal”.
Aleshores també afloraren les diferències que el distanciaven de
Bassols, l’altre gran protagonista gironí de la dictadura. Un informe de
1929, redactat per Bassols, explicà que aquest va cedir-li la prefectura
d’Unión Patriótica per mirar de reconduir les relacions personals: “el
eterno disidente de todo y en todo D. Jaime Bartrina y Mas, actual
alcalde, se separó de la entidad cobijándose con una docena en una
dependencia de un entresuelo de un café hasta que, lamentando tal
estado de cosas y para ver si se lograría el cese de la división, de
acuerdo con el Sr. Gobernador, no tuve inconveniente en que de una
manera, hasta ilegal, se renovara la Junta y se le nombrase Presidente, todo lo cual sirvió para mayores arbitrariedades y fomentar más
las incalificables divisiones, sin reparar en el hecho de que está en mis
manos de llevar las cosas de la casa incluso a los Tribunales, actos que
no he realizado por prudencia y para no dar más espectáculo a pesar
de la situación que dicho Bartrina ha creado en aquella casa” (Clar i
Net, 14-VI-1931).
Bartrina no solament va rebre crítiques: va perdre la feina d’assessor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Tanmateix, Darius Rahola li va oferir les planes d’El Autonomista per a rèpliques defensives,
de la mateixa manera que abans n’hi havia ofert per divulgar l’obra de
l’alcaldia. En 1930 va formar part de la junta provincial constituïda per
homenatjar els cossos armats i la Guàrdia Civil.
Els socis del Cercle Monàrquic, el març de 1931, el censuraren per
l’actuació personalista. Diario de Gerona (9-III-1931) donà compte
d’un escrit de protesta i copià una informació d’El Norte, que deia:
“Se comenta desfavorablemente la actuación del presidente del
Círculo de la Plaza de la Independencia, que no reparó en convocar
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Junta general fuera de la época que señalan los estatutos, sin previa
reunión de directiva y sin enterar de ello al Sr. Secretario. Según nos
dicen, son muchos los socios que, disconformes con la actuación personalista del indicado señor piensan darse de baja. Y acabará el Círculo, como acabó la Unión Patriótica y como aquel Círculo Maurista
hace dos años; perturbado por la fatídica actuación de quien tiene la
desgracia, por sus condiciones políticas, de ser un elemento de perpetua disgregación”.
Això sí, arran de les eleccions municipals del mes d’abril de 1931, i
com a president del Cercle Monàrquic, Bartrina va enviar un telegrama al president del Consell de Ministres, per tal de protestar “enérgicamente actuación Gobernador civil llamando a Centros oficiales
para que voten candidatura catalanista, contra elementos monárquicos de siempre”. La candidatura que triomfà, però, no va ser la de la
Lliga, sinó la dels republicans, en sintonia amb el moment històric que
comportà la derrota de la monarquia que havia tolerat la conculcació
de la Constitució.
Durant la II República, l’advocat Bartrina, desbordat i desconcertat
pel canvi de règim, va perdre protagonisme polític. Fou considerat un
viu mort, fins a l’extrem que els seus adversaris li dedicaren aquest
epitafi punxant (Clar i Net, 1-XI-1930):
Ací jauen els ossos
d’un alcalde secardí,
la dignitat feta a trossos
i la sang feta verí.
Sa vida, una mueca;
neci, presumit i presós
per la vil pesseta
fou servil com un gos.
La seva ànima lleprosa
fins a l’infern fa nosa
Hagué de suportar les crítiques personals i les ironies càustiques
d’allò més: “L’esbirro Bartrina, que no té un sol assumpte en el seu
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despatx d’advocat, viu entregat al més refinat luxe. Ell no és pas fill
de casa bona. ¿De què viu, doncs, aquest esbirro?” (Clar i Net, 3-V1931).
No es presentà a cap consulta electoral, però s’afilià a Dreta de
Catalunya (partit adherit a Renovación Española en l’àmbit estatal),
formació de la dreta autoritària que presidí a Girona i que era obertament contrària al règim republicà i reticent a l’autonomia catalana. Coincidiren amb ell, a la junta, Miquel Pons, Joan Gomis, Narcís
Miralles, Joaquim Costa, Joaquim Font, Pere Roca, Ramon Reixach,
Josep Mirandes i J. Llach. A Girona, el novembre de 1934, fou encarregat de presentar l’exministre Antonio Goicoechea, un dels dirigents
del partit, que pronuncià un discurs en què es manifestà contrari a la
sobirania regional i afirmà que “ni el orden público ni la enseñanza
pueden ser enajenados”. En el local de la seu barcelonina del partit,
l’any 1935, Bartrina va fer-hi una conferència sobre “Catalanismo y
catolicismo”. Fou amic de José Calvo Sotelo, líder estatal de la formació monàrquica i antic ministre de Primo de Rivera.
Alhora el trobem com a gerent i soci col·lectiu de Costa i Bartrina, societat en comandita dedicada a operacions de banca, borsa i
canvi, fundada inicialment el 1919 (Sàbat, Costa i Cia) i que acabà
als tribunals l’any 1970, la qual tenia la seu al carrer Nou, número 9,
i havia obert delegacions a Banyoles i Santa Coloma de Farners. Com
a home de lleis va formar part de la junta del Col·legi d’Advocats de
Girona i intervingué en la defensa d’acusats de participar en els Fets
d’Octubre de 1934.

Víctima de 1936
L’advocat Jaume Bartrina era una de les autoritats que els sollevats el
19 de juliol de 1936 havien pensat prèviament situar a la presidència
de la Diputació, si triomfava el cop d’estat i desapareixia el règim autonòmic. Així ho revela la documentació apareguda a casa del capità
Luis López Varela, dirigent de la Unión Militar Española (UME) a Barcelona, ànima de l’aixecament subversiu. Per al càrrec de governador
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civil, els rebels havien pensat en Jesús Martínez Lage, capità del cos
jurídic i membre de la UME, i per a comandant militar, Rafael Sanz
Gracia, coronel destinat a Lleida.
No consta que Bartrina sortís al carrer per donar suport civil a
l’aixecament dels militars, cosa que sí que van fer afiliats tradicionalistes i falangistes. Però el seu partit era dels que van formar part
de la trama civil de la conspiració i el local social –com altres de les
forces de dreta– fou assaltat en les primeres hores de la nova situació
revolucionària.
Arran del fracàs de l’aixecament dels militars colpistes, tanmateix,
l’exalcalde de la dictadura sembla que s’amagà a Sant Andreu de Terri.
Detingut, ben aviat, fou conduït a la comissaria i arrestat com altres
persones significades de la dreta. Feia sis anys que no detenia cap càrrec polític, però el seu nom era representatiu d’allò negatiu que podia
retornar amb els militars rebels i la seva actuació política no havia
estat oblidada. El dia 11 de setembre de 1936, sense necessitat de
judici, van treure’l de la captivitat per tal d’executar-lo amb una arma
de foc, a la carretera de Vidreres a Llagostera, a uns 3 quilòmetres de
la primera població. Tenia 40 anys. Juntament amb ell moriren dues
persones significades de la dreta monàrquica gironina: Ramon Puig i
Joaquim de Berenguer, el darrer amb el títol de comte de nomenament pontifici.
Els autors de l’acte execrable –desconeguts segons l’imprès de la
Causa General formalitzat a la postguerra pels ajuntaments de Girona
i de Vidreres, i considerats membres de la “canalla marxista”, segons
el diari franquista– no tenien res a veure amb els qui havien criticat
l’exalcalde en 1930 ni amb la simbologia catalanista, sinó que versemblantment foren elements molt més radicals i sanguinaris, partidaris d’eliminar els que eren considerats enemics de classe.10 Va morir,
doncs, sense tomba i sense necrologia.
L’esposa del difunt, en declaracions de 1942, va manifestar que
“ignora quiénes participaron, pero sabe que pertenecían al Comité
10. El mateix podria afirmar-se de l’assassinat del metge Agustí Riera Pau, dirigent de
la Lliga Catalana, realitzat el 28 d’agost de 1936, a la carretera de les Encies.

jaume bartrina i mas

Retrat d’estudi de Jaume Bartrina Mas. CRDI, foto Unal.
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de Gerona”. El seu germà Francesc, per la seva banda, en ser interrogat –l’any 1939– en el procés de depuració com a treballador de la Diputació, va declarar que un altre treballador de la institució al començament del temps republicà “vaticinó al declarante que un hermano
sería colgado de un árbol de la Dehesa, por sus ideas derechistas, vaticinio que desdichadamente se cumplió, pues aun cuando [el vaticini] se hizo en los primeros tiempos del advenimiento de la República,
se realizó en los primeros meses del Glorioso Movimiento Nacional,
cuando su hermano Don Jaime fue detenido y asesinado por la barbarie roja”. En la repressió de 1939 es va anunciar a la premsa que la
brigadilla de la Guàrdia Civil havia detingut Joan Guillamet Martí (a)
“El comunista”, veí de Medinyà, el qual era descrit així: “Elemento extremista y peligroso. Tomó parte activa en la detención del ex alcalde
de Gerona señor Bartrina, al que entregaron a elementos de Gerona,
siendo encarcelado y más tarde asesinado” (El Pirineo, 17-V-1939).11
La necrologia que fou publicada després de la guerra (El Pirineo, 13IX-1939) presentà Bartrina com un gran alcalde: “No hemos de concretar hechos, pero sí hemos de afirmar en la solemne ocasión en que rendimos este modesto tributo de admiración y homenaje a la memoria
de tan ilustre Caído, que el tiempo y la realidad han llevado al convencimiento de los que quisieron discutir su obra, inspirada siempre en el
mejoramiento de la ciudad y en el amor que sentía por ella, cuánta era
la razón que le asistía y el gran acierto que habría representado para
Gerona la realización de uno de sus más discutidos proyectos urbanos”
[referència al projecte de mercat municipal polèmic, que no fou seguit
per l’Ajuntament de la postguerra, el qual edificà l’edifici del mercat
del Lleó]. I també com un precursor: “La nueva España, la que soñara
Jaime Bartrina, en sus años de adolescente y por la que tanto luchó en
los días difíciles del periodo precursor del Movimiento, siente hoy con
dolor irreprimible su ausencia, que ha dejado un vacío muy difícil de
11. Joan Guillamet Martí era natural de Rabós de Terri. Va ser condemnat a 30 anys.
Enviat al destacament penal de Vilanova de la Barca, se n’escapà, i entre els anys 1943
a 1947 va viure a la muntanya dels Àngels fent de carboner. L’octubre de 1947 va travessar la frontera de França. Retornà a l’Estat espanyol, amb passaport, el desembre
de 1950.
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llenar en estos momentos en que España tanto necesita de hombres
de la actuación y dotes políticas y personales del llorado amigo”.
Així mateix, la litúrgia del moment el situà entre els “caídos por
Dios y por España” i cada any es repetiren els actes de memòria. Però
el rector de la parròquia del Mercadal, a la qual pertanyia Bartrina, en
ser preguntat –el 1939– si hi havia hagut parroquians laics perseguits
per les idees religioses, va ser més precís quan apuntà: “El haberlo
sido algunos por venganza personal y el calificativo de fascistas con
que la revolución involucraba a todas las personas de orden, hace
por menos que imposible especificar cuántos fueron asesinados por
sus ideas religiosas. Todos, salvo contadas excepciones, eran buenos
católicos”. Els assassinats de la parròquia foren 37.
Com a contrapunt, la presència de la família Bartrina al consistori
gironí en temps de guerra va ser protagonitzada pel seu cunyat Joan
Masó Aleñà, regidor d’Esquerra Republicana, entre el 30 de setembre
de 1938 i el gener de 1939, i expedientat pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la postguerra, que va professar una ideologia contrària
a la defensada pel segon alcalde de Girona que morí en circumstàncies
violentes. Aquests assumptes de família podien passar en una ciutat
petita en què les relacions socials eren poroses. Més encara: si l’alcalde
Jaume Bartrina i l’arquitecte Rafael Masó s’encararen en discussions de
fiscalització i recursos judicials durant la dictadura, llurs fills respectius
–Núria Bartrina i Francesc Masó– pogueren unir-se en matrimoni quan
els progenitors ja no eren d’aquest món.
En un altre pla, la família Bartrina, que va adquirir una casa –al
carrer del Portal Nou– que havia estat propietat de la família Puig, de
les Olives, fou la que llogà un pis a Jordi Pujol, quan el futur president
de la Generalitat, en llibertat condicional pels Fets del Palau de 1960,
fou confinat a Girona. Pujol va tenir encara temps de parlar amb Adela Llach, la vídua de Bartrina, traspassada el 1991.

