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De figura rodanxona, amb pocs cabells però amb barba i bigoti, i pro-
curador com a professió, Frederic Bassols –trasplantat a Girona des de 
la Catalunya interior– va protagonitzar una vida política llarga i intensa. 
Durant trenta anys, si no va estar a l’Ajuntament, és que era a la Dipu-
tació. Fou alcalde cinc vegades, president de la Diputació, assembleista 
de Primo de Rivera i regidor encara després de les eleccions municipals 
que portaren la proclamació de la República. Dels rengles del catalanis-
me passà a l’espanyolisme abrandat: va ser soci de la Unió Catalanista i 
afiliat, successivament, al partit liberal, Unión Patriótica i Unión Monár-
quica Nacional. Segons Manuel Bonmatí, “els seus discursos eren pe-
sats com una llosa i, a més, parlava un castellà “sui generis”, amb molts 
“quasi, quasi” i paraules per l’estil”.

De Vic a Girona

El llinatge dels Bassols es localitzava a Olot, Vic, Figueres, Barcelo-
na i altres poblacions de l’interior de Catalunya. El nostre personatge 
va néixer, el 12 de març de 1862, a la plaça de la Constitució de la ca-
pital d’Osona, i era fill de Ramon Bassols Safont, inspector de rendes 
estancades, i de Maria del Carme Costa Miralpeix, ambdós de Vic. 
Fou batejat amb els noms de Frederic, Josep i Antoni. Els avis paterns 
–Miquel Bassols i Antònia Safont– eren de Vic. Els materns –Jaume 
Costa i Teresa Miralpeix–, de Seva i Ripoll, respectivament. 

Era membre d’una família nombrosa de set fills: Ramon (1855), 
Miquel (1856-1904), Josep (1858-1934), Dolors (1859-1907), As-
sumpció (1863) i Jacint (1869-1928). La seva germana Dolors es casà 
amb Florenci de Riera Brichs (1861-1920), hisendat, que va ser segui-
dor de Maura i alcalde de Vic. Ramon va viure a Igualada i va pertà-
nyer al Centre Liberal Monàrquic. Josep fou dependent a Barcelona 
i Jacint es dedicà a activitats comercials també a Barcelona. Miquel 
se’n va anar a les Amèriques i va morir a Rosario de Santa Fe (Argen-
tina). La llar dels Bassols-Costa va estar ubicada a la plaça de la Cons-
titució i a la rambla de les Davallades, en una propietat de l’advocat 
Ramon Bassols Roure (1847-1908).

frederic bassols i costa
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El jove Frederic cursà estudis primaris i mitjans a la ciutat natal. A 
partir de 1881, treballà als jutjats de Vic i Igualada. L’any 1884 aprovà 
l’exercici d’aptitud a procurador. Val a dir que el títol requerit per a la 
professió era el de batxiller en arts. Un periòdic de Barcelona, La Di-
nastía (25-X-1884), ho anuncià i ens facilita els companys de Bassols 
que es prepararen a la mateixa acadèmia:

“En los exámenes que para el ejercicio del cargo de procurador 
acaban de verificarse en esta Audiencia, han merecido la cali-
ficación de aptos los alumnos de la Academia Barcelonesa de 
San Fernando, don Salvador de Horta Gratacós y Rosa, natural 
de Figueras; don Antonio de la Hija y Astero, de Puigcerdá; don 
Gabriel Pons y Escudero, de Mahón; don Federico Bassols y 
Costa, de Vich; don Miguel Gabriel y Calvo, de Roa, y don Enri-
que Canalda Bargues, de Cervera”.

S’instal·là a Girona el 1890 i, dos anys després, ingressà al Col·legi 
de Procuradors, del qual va ser degà en l’etapa 1912-1918. Tenia el 
despatx a la travessera de l’Auriga. Decidit a formar-hi una família, el 
23 de juny de 1892, a la catedral, es va casar amb Maria Negre Cors, 
natural de Santa Coloma de Farners i veïna de Girona, filla del procu-
rador Narcís Negre Fàbregas, amb el qual Bassols havia actuat com 
a passant. Josep Bajandas Feliu i l’advocat Ferran Casadevall Rosés 
foren padrins de la cerimònia. Ell tenia 28 anys i ella, 23. La senyora 
de Bassols va estar vinculada a Acció Catòlica.

Fou condecorat amb la Creu de Cavaller de la Reial Orde d’Isabel 
la Catòlica i la Medalla de Plata de la Creu Roja. Fou membre de la So-
cietat Econòmica d’Amics del País i afiliat a la confraria de la Puríssima 
Sang, de la qual el 1920 era vocal.

Per tal de mantenir la faceta política no va dubtar a militar en 
diverses formacions. En un primer moment va ser soci del Centre 
Catalanista de Girona, fundat el 1894, i va estar vinculat a la Unió 
Catalanista, de la qual fou delegat l’any 1897. Després s’allunyà dels 
plantejaments catalanistes i representà les escorrialles dels partits 
monàrquics de la Restauració: fou liberal, membre de la Unió Monàr-
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Ban de l’alcalde Bassols, arran de la visita del rei Alfons XIII, datat el dia 1 de juny 
de 1925.
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quica Nacional i cap provincial d’Unión Patriótica, el partit de Primo 
de Rivera. Espanyolista declarat, maniobrà contra la Mancomunitat i 
serví les directrius dels governs centralistes que volien ofegar el ca-
talanisme.

Frederic Bassols encarnà una llarga trajectòria en la vida munici-
pal. Fou elegit en les eleccions municipals de novembre de 1903, les 
primeres a què va concórrer. Repetí el maig de 1909, el novembre de 
1911, el novembre de 1915 i el febrer de 1920, sempre pel districte 
segon. El nombre de vots obtinguts fou de 76, 184, 166, 149 i 175, 
respectivament. 

Abans de la dictadura, fou alcalde en quatre ocasions: d’1 de ge-
ner de 1906 a 26 de febrer de 1907, de 27 de juliol a 7 de desembre 
de 1917, d’1 de gener de 1918 a 1 d’abril de 1920 i de 30 de gener a 
1 d’octubre de 1923. Normalment era alcalde de reial ordre, com se li 
va recordar a la premsa satírica: “Fou nomenat de R.O. don Frederic 
Bassols, ex soci del “Centre Catalanista” i lliberal (quan menys) fins a 
les set del vespre del dia 20. Suposem que ha acceptat el càrreg [sic] 
per consideracions de caràcter patriòtic i de dignitat política” (Clar i 
Net,15-VII-1917). Ell sabia perfectament que la fórmula era mal vista 
i, en prendre possessió el febrer de 1923, “dando por descontado que 
la forma de su nombramiento motivaría las acostumbradas protestas, 
deseó que éstas se mantuvieran en un tono de comedimien to que le 
evitaran, por lo menos, entrar en contestaciones enojosas” (Diario de 
Gerona, 2-II-1923).

Capitost d’Acció Monàrquica, ell mateix contribuí a l’adquisició 
del local de la plaça de la Independència. “Existía un edificio llama-
do Centro Moral en cuyos bajos existía un salón para espectáculos y 
junto a este unos terrenos y barracones [...] en marzo de 1922 reuní 
sobre el terreno a unos amigos, pocos, y aportamos unas 70.000 pe-
setas para edificar y quedarnos con el aludido salón de espectáculos, 
inmediatamente se puso mano a la obra constituyendo la Sociedad 
Círculo de Unión Española” (Clar i Net, 14-VI-1931). Fou procurador 
del ferrocarril MZA.

En produir-se el cop d’estat de 1923, Bassols ocupava el càrrec 
d’alcalde de reial ordre des del gener del mateix any. El 14 de setem-
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bre, ell i els regidors monàrquics (Narcís Pérez, Isidre Bosch, Ferran 
Casadevall, Jaume Bartrina, Jaume Sagrera i Joaquim Oviedo) van 
presentar una proposició per tal que l’Ajuntament “en vista del pa-
triótico movimiento iniciado por el Excmo. Capitán General de Cata-
luña, que tiende exclusivamente a la salvación de España”, adoptés 
l’acord d’adherir-se a la crida llançada al país per Primo de Rivera i 
de comunicar-ho al governador militar i al capità general. Com que el 
grup només era de set individus, el text no prosperà i se n’aprovà un 
altre de la majoria del consistori, que era més matisat i afirmava que 
els regidors no abdicaven de les ideologies particulars. El dia 1 d’octu-
bre, per ordre de l’autoritat militar, ell i tots els components de l’Ajun-
tament foren apartats del consistori i substituïts per vocals associats.

Entre la Diputació i l’Ajuntament

Bassols va ser diputat provincial (1924-1925) per designació del go-
vernador civil Arturo Carsi. Ell i dinou més, aplegats –el dia 1 de març 
de 1924– per l’autoritat governativa, votaren la primera composició 
de la corporació provincial sota la dictadura, la qual fou presidida per 
l’olotí Pere Llosas Badia, i en què Bassols obtingué la vicepresidència. 
Un dels primers acords presos per la institució fou d’adherir-se a l’ho-
menatge al dictador Primo de Rivera.

Novament fou col·locat al davant de l’alcaldia de la ciutat pel go-
vernador Juan de Urquía, que li demostrà plena confiança. Fou al-
calde entre el 23 de març de 1925 i el 31 de maig de 1927. En la 
presa de possessió va deixar clar que, davant les qualificacions que 
el tractaven d’antiregio nalista, volia fer “constar únicamente que su 
condición y sentimientos de catalán son los que precisamente le han 
llevado a la política en sentido españolista por considerarlo benefi-
cioso a Cataluña”. Fou acollit com un mal menor pel diari republicà: 
“Con ser nosotros irreductibles adversarios de los dinásticos [...] he-
mos de manifestar que, en esta situación interina de anormalidad 
constitucional [...], la elección del señor Bassols [...], representa para 
el vecindario un mal menor” (El Autonomista, 23-III-1925). 
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Frederic Bassols va tenir l’oportunitat d’escortar els reis d’Espanya 
en la visita del 4 de juny de 1925, quan s’inaugurà el mausoleu dedi-
cat a les heroïnes de Santa Bàrbara, dins l’església de Sant Feliu. En 
donar-los la benvinguda a la ciutat, recordà tòpicament que Girona 
s’havia guanyat el títol d’immortal en la defensa de la independència 
espanyola, que Álvarez de Castro era “alma de la epopeya de 1808 y 
1809” i confessà que era “ferviente devoto de vuestra gloriosa mo-
narquía, porque tengo la seguridad absoluta de que vuestro reinado 
ha de tejer el arco triunfal de nuestra futura grandeza y ser la nave 
que ha de con duir a la patria, como en pasados tiempos, a la cate-
goría de primera gran potencia”. Més endavant, el 26 d’octubre de 
1927, essent president de la Diputació, va acompanyar-los novament 
en el tren reial que els dugué a Olot.

De seguida van sorgir els problemes. Se’n va fer ressò El Autono-
mista (1-IV-1925): “Al destituirse el Ayuntamiento anterior presidido 
por el señor Bartrina y constituirse el actual que preside el señor Bas-
sols, se formó enseguida una camarilla de descontentos que empeza-
ron a intrigar para poner obstáculos a la labor del actual Ayuntamien-
to gubernativo. Enterado de ello el señor de Urquía, dictó medidas, 
publicó una nota enérgica y llamó a su despa cho a algunos concejales 
intrigantes”. Però les desavinences prosseguiren. El 7 d’agost de 1925, 
la corporació municipal celebrà una sessió especial per protestar “de 
los falsos y calumniosos conceptos que se emiten en un anónimo que 
con toda profusión se ha circulado”. 

L’enrenou més gran derivà de l’emprèstit de tres milions de pes-
setes, combatut des de molts sectors ciutadans. Aleshores va córrer 
la brama que el governador hi tenia interessos particulars. En principi 
l’emprèstit havia de servir per a un pla ambiciós d’obres: escoles, em-
belliment, expropia cions, urbanització del curs de l’Onyar, ampliació de 
l’escorxador, pavimentació i enllumenat de carrers... A l’alcalde Bassols 
se li va retreure el canvi d’actitud, perquè en 1923, “cuando militaba en 
los viejos partidos tan funestos para el país, era un enemigo decidido 
del empréstito, y ahora... es un defensor acérrimo de el mismo”.

La Provincia (8-X-1925), editat per un grup afí al règim de Primo 
de Rivera però enemic de Bassols, inserí un requadre per recordar 
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que “dificultar la obra patriótica del Directorio Militar es secundar los 
planes de los enemigos de España”, però mostrà l’oposició rodona a 
l’emprèstit: “Centenares de firmas de los elementos más prestigio-
sos de la esta ciudad, que representan el máximo valor en todos los 
órdenes de la actividad humana, suscriben la protesta que se eleva a 
la superioridad contra el malhadado empréstito que acordó el Ayun-
tamiento y que es a todas luces il·legal, lesivo para los intereses de 
Gerona y que contraviene además las disposicions del Estatuto Mu-
nicipal. La opinión pública se manifiesta debidamente. No dudamos 

Caricatura de l’alcalde Frederic Bassols (Clar i net, 31 d’octubre de 1917).
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que su voz, que clama justícia, será oída por la Autoridad y atendidos 
sus legales y justificados deseos”.

El 6 de novembre del mateix any, el consistori va haver de debatre 
una proposició a favor de l’alcalde, presentada per Eduard Fonsdevie-
la, “para desvanecer las tendiosas campañas que sobre la base de su 
nombramiento se habían propalado, ratificándole de modo solemne 
la confiança del consistorio y afirmándole su autoridad explícita de los 
señores concejales”. Els regidors es pronunciaren en votació secreta a 
favor de Bassols: 12 vots afirmatius i dos en blanc. 

L’Ajuntament presidit per Bassols va realitzar obres per a la urbanit-
zació de la plaça del Marquès de Camps, la del General Marvà (Jardí de 
la Infància) i el barri del Pont Major. Efectuà millores en l’enllumenat 
públic, el clavegueram i la pavimentació de carrers. Expropià i ender-
rocà cases al carrer de Sant Francesc, la plaça de la Independència i la 
pujada de Sant Feliu. Construí la balustrada del riu Onyar i reformà les 
oficines municipals i hi establí uns nous despatxos per a l’alcaldia i les 
comissions. En el terreny simbòlic, atorgà el nom d’avinguda d’Alfons 
XIII al passeig central de la Devesa i el de la Reina Victòria als jardins del 
mateix parc. La sol·licitud per restablir el Principat de Girona, formula-
da el 1926, no va obtenir un resultat favorable a Madrid.

Com a alcalde li pertocà, també l’any 1926, de formar part del 
“Consejo de Alto Patronato de los Exploradores de España”, presidit 
pel governador Rodríguez Chamorro, que va impulsar la creació d’una 
mena de boy scouts, concebuts per fer activitat física i orientació pa-
triòticament espanyolista.

En la celebració del plebiscit d’adhesió al dictador dels dies 11 a 13 
de setembre de 1926, a base de l’aplec de signatures, va demostrar 
l’interès per la continuïtat de la dictadura. Bassols signà a la mesa 
del Grup Escolar; la seva esposa ho féu a la del cercle d’Unión Pa-
triótica, de la qual ell era president provincial. Segons una informació 
periodística, “del local de Unión Patriótica salieron durante los tres 
días que duró la votación varias rondes compuestas de elementos de 
aquel Centro al objeto de recoger firmas a domicilio, habiendo logra-
do recavar más de 5.000” i el senyor Bassols, “que dirigió todos los 
Trabajos de organización fue también muy felicitado”. 
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Quan va fer balanç de la gestió realitzada, indicà –pel que fa a 
l’emprèstit– que fins llavors els banquers havien lliurat 930.000,01 
pessetes a l’Ajuntament, les quals havien servit per pagar 497.485,02 
pessetes en obres realitzades, i que en restaven 432.514,99 en el 
compte corrent de la sucursal del Banc d’Espanya. I afegia: “las res-
tantes cantidades del empréstito irán ingresando en las arcas muni-
cipales en sus vencimientos respectivos, o siempre que lo exijan las 
necesidades de las obras a ejecutar”. 

Al final saltà de l’Ajuntament, però no restà sense càrrec: fou envi-
at a la institució provincial. Va ser el darrer president de la Diputació 
de la dictadura (de 3 de juny de 1927 a 25 de febrer de 1930). L’acom-
panyaren, com a diputats directes, Enric Saüch Català, Adolf Puig de 
Revenga, Martirià Butiñà Oller, Josep Ferran Galter i Salvador Janer 
Quintà. Com a diputats corporatius hi havia Salvador Bonet Olivet, 
Josep M. Bonmatí Pujol, Lluís de Prat Roure, Joan Dalfó i Auter, Era-
di Ripoll Galí, i Joan Serdà Palau. Sota el seu mandat, la corporació 
provincial prosseguí la tasca que li era pròpia en camins veïnals, be-
neficència, cultura... L’any 1927 va interessar-se per l’expansió de les 
línies ferroviàries i, l’any 1929, va signar un conveni amb les monges 
caputxines de Girona per a l’exclaustració dels Banys Àrabs, els quals 
foren separats del convent de clausura i restaurats en anys venidors. 
A canvi, les religioses foren compensades amb obres de millora al 
convent i a l’església.

Es mostrà partidari que la Diputació tingués una seu pròpia, al 
marge de l’edifici del Govern Civil, i es fixà en terrenys per edificar-la a 
la plaça del Carril, a l’avinguda de Jaume I, en un edifici annex al Círcu-
lo de Unión Española o a la casa Massaguer del carrer dels Ciutadans, 
però la idea no prosperà. Així mateix va ser partidari de la implanta-
ció d’una caixa d’estalvis i, conjuntament amb l’alcalde Bartrina, fou 
un dels impulsors del banquet d’homenatge al governador Rodríguez 
Chamorro, celebrat el 1927, en complir-se els dos anys de mandat del 
representant del Directori.

Va tenir un paper important en la constitució de la Unión Patrióti-
ca a escala provincial. El març de 1927 va adreçar una carta al seus 
amics on reconeixia que “las reiteradas órdenes e instrucciones su-
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periores para que sea un hecho la organización de la Unión Patriótica 
Provincial y vencidos los obstáculos que se habían presentado hasta 
la fecha, imputables a todos y a nadie en concreto, obliga sea llegada 
la hora en que la provincia de Gerona ha de testimoniar al insigne 
caudillo, el Excmo. Sr. D. Miguel Primo de Rivera, Presidente de la 
Unión Patriótica Nacional, su profundo agradecimiento por el gesto 
heroico llevado a cabo el 13 de septiembre de 1923, salvando a la 
Patria del insondable caos, ingresando en los ejércitos de Unión Pa-
triótica bajo la denominación de partido u otra análoga” (Diario de 
Gerona, 1-III-1927). El setembre de 1927 va ser nomenat membre 
de l’Assemblea Nacional Consultiva, en representació de la Unión Pa-
triótica, institució que va persistir fins al febrer de 1930. La seva par-
ticipació a Madrid, però, fou inapreciable. 

En caure el règim de Primo de Rivera, la Diputació nomenada a dit 
pel governador civil i que presidia Bassols fou substituïda per una altra 
corporació en què la meitat dels diputats eren representants d’entitats 
oficials econòmiques i professionals i l’altra meitat eren antics dipu-
tats votats a partir de les eleccions de 1917. La crítica a la gestió de 
la institució provincial durant el temps de Bassols també fou objecte 
de denúnica per part del nou president, Emili Saguer, que divulgà a la 
premsa actes d’administració censurables sobretot en les despeses als 
establiments de beneficència (Diario de Gerona, 16-XII-1930).

La política fins al final 

Frederic Bassols deixà la Diputació, però fou regidor de l’Ajuntament 
de Girona en l’etapa de transició 1930-1931, en qualitat d’exregidor. 
En la sessió del 13 de març de 1930, va fer constar que “continuaba 
manteniendo sus ideales de monarquismo e integridad española, sin 
claudicar en los cuales estaba dispuesto a cooperar en cuanto signifi-
que beneficio de la Ciudad”. A l’hora de criticar i oposar-se al projecte 
de mercat municipal sobre l’Onyar, també s’hi apuntà. Va signar el 
manifest de constitució d’Unión Monárquica Nacional, substituta de 
la Unión Patriótica, formada pels incondicionals de Primo de Rivera 
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amb el comte de Guadalhorce al capdavant, que acabava elogiant el 
dictador mort: “Españoles: ¡Primo de Rivera ha muerto! Mantega-
mos perenne la llama de la admiración y el recuerdo para el gran 
español, y dispongámonos a proseguir su obra, en cuanto tiene de 
substancial y de permanente. Que la grandeza de su alma patriota 
sea noble estímulo para luchar por la paz y la prosperidad de España” 
(Abc, 5-IV-1930). 

Com en el cas de Jaume Bartrina, en advenir el nou règim republicà 
Bassols fou qualificat com un dels “grans dilapidadors de la nostra hi-
senda municipal” i dels “esbirros miserables que foren els sustentadors 
d’aquella situació ominosa” (Clar i Net, 19-IV-1931). La mateixa publica-
ció satírica el pintà com “una de les calamitats més grosses de la ciutat 
superada solament pel general Álvarez de Castro” (4-X-1931).

Bassols va enviudar el 1929. Els darrers temps de vida compartí 
el pis de la plaça de la Independència amb una criada, Emília Seriñà, 
natural de Canet d’Adri.

Grup de funcionaris de l’Ajuntament de Girona amb l’alcalde Bassols. CRDI, Her-
manos Pérez Verdú.
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En les eleccions municipals que portaren el canvi de govern l’abril 
de 1931, Frederic Bassols es presentà dins la candidatura d’Unión 
Monárquica, que elogiava l’obra de la dictadura i anunciava el com-
promís d’oposar-se “a la ruina de todo Gerona, que se producirá si se 
lleva a cabo el intento de Estatuto Regional o Diputación única, que 
lleva consigo la supresión del Gobierno civil, la Diputación provincial, 
la Delegación de Hacienda y Obras públicas”. Aconseguí de sobreviu-
re, sense gaire relleu i sense reconvertir-se políticament, amb una 
plaça de regidor, obtinguda en representació del districte segon, on 
aplegà 139 vots, uns quants més que els candidats de la Lliga. Regidor 
de l’oposició a la majoria republicana: aquest fou el darrer servei a la 
política local.

La mort va arribar-li, sobtadament, a la mateixa població natal, 
quan era a casa d’uns parents –la família Bassols Genís–, el dia 6 de 
setembre de 1932. Tenia 70 anys i fins llavors havia mantingut la par-
ticipació en la política local. 

El succés imprevist no deixà indiferència. El Autonomista (7-IX-
1932) ressenyà: “Vino el señor Bassols a esta capital, en la última 
decena del pasado siglo, desempeñando el cargo oficial de crimi-
nalista en el Juzgado de 1ª Instancia de este partido. Obtuvo más 
tarde el título de Procurador causídico y se casó con una hija del 
Procurador don Narciso Negre, que en aquella fecha tenía un des-
pacho muy concurrido. Fallecido éste, el señor Bassols se encargó 
del referido despacho, que ha conservado hasta la fecha. Se afilió 
el señor Bassols a la política del señor Puigcerver, que representaba 
en aquella fecha don Jaime Roure y Prats, y ha continuado siendo 
monárquico, militando en diferentes fracciones dinásticas, siendo 
por lo tanto, consecuente [...] El señor Bassols, que acaba de cerrar 
los ojos, fue leal adversario. Aparte la política que defendió y que 
algunas veces hemos combatido, era hombre de trato afable, de 
bondad y atrayente simpatía”.

Més matisat i crític, el comentari de Vibració (10-IX-1932), por-
taveu del Partit Catalanista Republicà, remarcà ombres i clarors del 
personatge: 
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“Diametralment oposats en política al difunt senyor Bassols, 
ens ha d’ésser difícil el seu elogi necrològic. Objectivament, 
però, direm que el tret més sobresortint del finat fou la conse-
qüència, distingint-se en això de la majoria dels seus col·legues 
d’Unió Monàrquica i d’Unió Patriòtica, que van sempre a salt 
de mata. El senyor Bassols, a prova de xiulades, de disgustos 
i d’impopularitats estigué sempre en un mateix lloc, i això és 
un mèrit que cal retreure per sentit de justícia. Fou sempre 
monàrquic, fou sempre espanyolista, fou sempre anticatalà si 
s’exceptua una curta etapa de la seva joventut en la que figurà 
com adepte de la vella Unió Catalanista, en el període heroic 
d’aquesta entitat a darrers de segle. Amb el senyor Bassols 
desapareix de Girona el darrer puntal d’una tradició política 
poc desitjable, supervivència dels temps caciquils i de ludibri 
ciutadà. Per això el senyor Bassols ara no tenia cap sentit en la 
vida política actual, i si personalment es lliurava de l’antipatia 
general era perquè el seu tracte era afable, condescendent i 
amic de fer favors. La maledicència tampoc no s’havia aferrat 
a ell; generalment era tingut per home honest, molt afectat 
pels honors i les condecoracions amb què s’havia honorat la 
seva perseverància política. Aquesta dèria li féu donar moltes 
ensopegades, però en definitiva són petites febleses”.

En el ple de l’Ajuntament celebrat en dia immediat es donà comp-
te del traspàs del regidor monàrquic i se li tributà un record d’home-
natge, “al company i servidor de la ciutat”, malgrat que no es deixaren 
de consignar les diferències ideològiques profundes que existien amb 
la majoria de la corporació. Es comunicà a la família el sentiment per 
la pèrdua, i es ratificà el que verbalment s’havia fet en l’assistència a 
l’enterrament. Atès que no va tenir fills, els nebots (famílies Bassols-
Abadal, Bassols-Genís i Bassols-Modolell) n’heretaren els béns. 

Molts anys després, el 1987, mossèn Narcís Xifra, exmonjo de 
Montserrat i germà d’un dels dirigents locals de la Lliga Regionalista, 
ens deixà el darrer retrat de Frederic Bassols, visionat parcialment, 
només com un caragirat: 
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“No crec que sigui fer un judici temerari pensar o dir que el se-
nyor Bassols, un mal dia, després d’escoltar el cant de les falses 
sirenes, es decidís a enfilar per la drecera i, fent orella sorda 
als crits de les lleis naturals, preferís embriagar-se de les pro-
meses i vestir-se dels oripells dels honors mundanals. Perquè 
la realitat és que el senyor Bassols llençà per la borda el pro-
grama diàfan de la seva joventut el dia que fou nomenat batlle 
de Girona, o bé en fou nomenat perquè hom ja sabia que era 
dels qui acceptaven vergonyoses concessions i que, per tant, 
podia comptar amb ell. No fou el poble el qui elegí el seu bat-
lle! I en això no representava Girona ni podia representar-la. 
En agraïment als seus poderosos afavoridors, havia d’obeir les 
consignes que baixaven de la casa vella on estava instal·lat el 
governador, anomenat civil, de Girona. Era el drama innominat 
de tants compatriotes sucursalistes que han acceptat els ho-
nors, les participacions i els nomenaments de mans del poder 
central, civil o militar, i han arribat a ésser ministres, batlles, 
governadors, bisbes, etc.” 
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Frederic Bassols, en un retrat d’estudi (Album oficial de Gerona y su provincia, 
1926).


