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Metge cirurgià molt conegut i acreditat, Francesc Coll compaginà la 
professió sanitària amb la política municipal. Josep Pla, que l’havia 
vist moltes vegades al Cafè Vila, al costat de l’Ajuntament, quan era 
estudiant, el retrata físicament: “El doctor Coll [...] era un home de 
gran presència, ros, molt ben vestit –americana fosca i pantalons de 
ratlles– i d’una tendència impressionant de tot el seu cos cap a la 
circumferència. Era rodó de cap, rodó de cara, rodó de galtes, rodó 
d’ulls i d’ulleres, rodó de nas, rodó de boca i d’orelles, rodó de ventre. 
Totes les parts del seu cos tendien a la circumval·lació”. Dels rengles 
del partit conservador de Dato es convertí al regionalisme i esdevin-
gué un dels representants caracteritzats de la Lliga, amb el vistiplau 
d’un altre metge, Agustí Riera, l’home fort del partit a Girona. En tres 
ocasions detingué l’alcaldia de la ciutat.

Un estudiant brillant i un metge remarcable

Va néixer a Girona el 18 de juliol de 1886, al barri del Mercadal, con-
cretament al carrer d’en Ginesta, número 9. Era fill de Francesc Coll 
Dagas, ferrer, i Àngela Turbau Gruart, de Girona. El pare tenia una fer-
reria de cavalls i era propie tari del taller on treballava, de diverses ca-
ses al carrer de la Rutlla i petites propietats rurals a Campdorà, here-
tades del seu progenitor, Francesc Coll Mató. La mare pertanyia a una 
família de constructors de tartanes i carruatges. Tres dels avis eren, 
així mateix, de Girona (Francesc Coll, Anna Dagas i Maria Gruart), 
però el matern, Joan Turbau, havia nascut a Aiguaviva. Fou batejat, 
a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal, quatre dies després 
del naixement i rebé els noms de Francesc, Joan i Gaietà. El darrer 
nom havia de vincular-se amb Gaietana Paradellas, de Vilafranca del 
Penedès, que fou la padrina de l’acte.

Fou el més gran i el destacat de cinc germans: Joaquim (1889-1957), 
que va continuar l’ofici de ferrer; Josep (1891), ferroviari i gerent d’un 
garatge; Narcís (1895), escrivent, i Anna (1897-1978), mestra.

El seu pare va encomanar la formació dels fills a un seminarista, 
que fou ordenat capellà el 1908: Agapito Picamal Bigas, fill de Llers. A 
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l’Institut de Girona s’examinà d’ingrés i de tres assignatures de primer 
curs, com a alumne lliure, el 1896. Com a alumne oficial hi estudià la 
resta de cursos i obtingué qualificacions brillants. Es graduà el juny 
de 1900 amb la nota d’excel·lent. Acabat el batxillerat, va estudiar 
Medicina a Barcelona entre els anys 1900 i 1907. 

Essent estudiant, l’any 1904, i per oposició, guanyà un internat 
d’anatomia del professor Planelles, càrrec que exercí fins que es llicen-
cià. Josep M. Pla Dalmau explica que sempre fou un alumne estudiós 
i que obtingué les màximes qualificacions en els exàmens, però que 
un professor –potser per error– el va suspendre: “ell no s’hi va confor-
mar i demanà ésser examinat per un tribunal extraordinari, cosa que li 
fou concedida, i es guanyà olímpicament una altra matrícula d’honor”. 
Efectivament, en el seu expedient predominen les matrícules d’honor i 
els premis extraordinaris.

Durant les vacances d’estiu treballà d’ajudant del doctor Bonaven-
tura Carreras Peralta (1855-1905), futur pare polític, que havia estat 
regidor local i president del comitè provincial del Partit Republicà Na-
cional, i del qual Joan Vinyas afirma que era popularíssim, tant per 
la seva reputació professional com les qualitats del caràcter, entre 
les quals es distingia per la generositat, no limitada als estrictament 
pobres. 

El seu pare, Francesc Coll Dagas, va morir el 1907 i deixà usufruc-
tuària de tots els béns i drets la seva esposa Àngela Turbau i la resta 
de béns per als cinc fills. A l’hora del repartiment entre germans, fet 
davant el notari Francesc Català, a Francesc li pertocaren els baixos 
de la casa de la rambla de Pi i Margall, on el pare tenia la ferreria i 
dos crèdits hipotecaris. El mateix any 1907 es llicencià en Medicina 
i Cirurgia i es doctorà a Madrid, l’any 1909, amb un treball sobre “El 
cáncer y su tratamiento con la fulguración”. 

Era inclòs dins la lleva de 1907. El 3 de març de 1907, presentat 
a l’Ajuntament, van mesurar-li la talla, que era de 1,760 metres, i el 
perímetre toràcic, de 91 centímetres. No al·legà cap impediment i fou 
classificat com a soldat útil.

El 1908, pensionat a París per Junta d’Ampliació d’Estudis, amplià 
els estudis en cirurgia. Per l’expedient acadèmic, el 1914 li va ser con-
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Ban del 26 de maig de 1930, escrit en català i signat per l’alcalde Coll, arran de la 
visita d’Alfons XIII.
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cedida la creu d’Alfons XIII. Professionalment, el 1908 obrí consultori 
en un pis del començament del carrer de la Força, número 4. Per mi-
llorar les atencions als pacients, habilità el segon pis de la casa dels 
pares, al carrer de la Font Major, dit després rambla de Pi i Margall i, 
a hores d’ara, plaça de Catalunya. 

El 1910, per concurs de la Diputació, va ser nomenat metge de la 
beneficència provincial. En el primer moment s’encarregà de la clínica 
de cirurgia del departament de dones. El 1922 hi afegí el departa-
ment d’homes.

El doctor Coll es va casar, el novembre de 1912, amb Manuela –
Manolita– Carreras Duran, nascuda el 1885, a Girona, filla del metge 
Bonaventura Carreras Peralta, el seu antic mestre. Josep Pla la re-
corda com “una persona morena, molt femenina, més aviat fluent 
de carns, de conversa abundant i extremament simpàtica”. L’acte va 
emmarcar-se a la capella de Sant Narcís i esdevingué un acte social 
típic de la classe burgesa i privilegiada de la ciutat:

“La capilla estaba espléndidamente iluminada y alfombrada, y 
en el altar se había colocado una hermosa imagen de la Virgen 
del Carmen, a la que tiene especial devoción la piadosa familia 
de la novia. El Iltre. Sr. Dr. D. Agustín Vilá, canónigo de nuestra 
Catedral, dio la bendición nupcial a los cónyugues y celebró 
la misa de velaciones, después de una sentida y elocuente 
plática, que arrancó lágrimas de emoción. También participó 
a los contrayentes que S.S. Pío X se había dignado concederles 
especial bendición apostólica para el acto del matrimonio. Fu-
eron padrinos de la boda, por la novia, su hermano el Dr. Bue-
naventura Carreras y su señora madre, Dª. Carmen Duran, Vda. 
Carreras; y por el novio, su tío Mateo Coll y su señora madre, 
Dª Ángela Turbau, Vda. Coll. Testigos de la boda lo fueron, por 
parte de la novia, D. Francisco Martí, médico de Palafrugell, D. 
Francisco Pi, médico de Bagur, su tío D. Joaquín Doménech y 
Vilallonga; y por parte del novio, D. Jaime Figueras, médico de 
esta ciudad, D. Mateo Coll y D. Fernando Ruiz de Grijalba, dele-
gado de Hacienda [...] Durante la misa, un sexteto de profeso-
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res de cuer da tocó selecta música de Massenet, Bizet y Bach, 
y el barítono Rdo. Roquet cantó con su buen gusto y hermosa 
voz dos motetes [...] La novia estaba elegantísima, vestía rico 
traje blanco de gran cola, que hacía resaltar la distinción de su 
figura. Con motivo de su boda ha recibido espléndidos regalos 
de su familia, amigos y parientes, lo mismo que el novio [...]” 
(Diario de Gerona, 19-XI-1912). 

El matrimoni Coll-Carreras va tenir tres fills: Roser (1926), Mont-
serrat (1926-1929) i Francesc (1929-2002), que no repetí la profes-
sió paterna, es casà amb Maria Antònia Boada Juliol, de Cassà de la 
Selva, i es dedicà a la indústria hotelera a Lloret de Mar (Hotel Reina 
Isabel). La família va viure als carrers de la Força, número 19, i de Joan 
Maragall, número 24, prop de la Clínica Girona.

El 1912, Francesc Coll secundà el projecte il·lustrat de Rafael Masó 
i Xavier Montsalvatge de crear Athenea, entitat cultural que sobre-
sortí en la divulgació dels valors del noucentisme. Durant els cursos 
1914-1915 i 1915-1916 va ser professor especial interí de Fisiologia i 
Higiene, a l’Escola Normal de Girona.

En ocasió de celebrar-se a Girona el IV Congrés de Metges de Llen-
gua Catalana, l’any 1921, va realitzar una operació pràctica d’apendi-
citis, a l’Hospital de Santa Caterina. El 1923, arran de la XXVI Assem-
blea anual del Col·legi de Metges, va pronunciar la conferència “Evo-
lució del tractament de les ferides, com a resultat dels ensenyaments 
de la Gran Guerra. Rehabilitació dels mutilats”. 

De conservador a regionalista

S’inicià en la política com a militant conservador, seguidor de Dato. El 
novembre de 1913 va ser elegit regidor pel districte primer de la ciu-
tat, inclòs en una candidatura carlina conservadora. Va obtenir 395 
vots. Restà per darrere dels regionalistes Josep Ensesa Pujadas, fa-
bricant, i Albert de Quintana Serra, advocat, que n’aconseguiren 487 
i 423, respectivament. 
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La sorpresa arribà quan va ser nomenat alcalde de reial ordre. 
Els regidors de la minoria conservadora en telegrama al ministre de 
la Governació expressaren el malestar: “enérgica protesta nombra-
miento alcalde Coll, impuesto contra voluntad partido patrocinado 
por funesto caciquismo barcelonés, impulsor del anticonservador 
proyecto de mancomunidades”. Va ser ben rebut, en canvi, per Di-
ario de Gerona (1-I-1914): “El Sr. Coll es reputado como persona de 
cultura, buen criterio y esquisita corrección. Son dotes suficientes 
para esperar que en la Alcaldía pueda desempeñar con acierto la 
misión que le está señalada como presidente de la Corporación mu-
nicipal”. 

La primera etapa de l’alcaldia de Coll va durar del dia 1 de gener 
de 1914 al dia 1 de gener de 1916. Una de les renúncies que va haver 
de fer per tal de poder estar al capdavant de l’Ajuntament, fou la de la 
paga de metge de l’Hospital Provincial, que rebia de la Diputació. La 
incompatibilitat havia estat denunciada per Lluís de Llobet i Joaquim 
Oviedo. 

Durant el temps de mandat es restaurà el saló de ses sions de 
l’Ajuntament i es construí el pont d’en Gómez, sobre l’Onyar, obra 
de ciment armat, de factura singular i interessant per comunicar el 
carrer de les Ballesteries i la pujada de Sant Feliu amb la plaça de la 
Independència.

Coll canvià de partit: ingressà a la Lliga Regionalista, formació que 
va donar-li més protagonisme i que era dirigida per un altre metge: el 
doctor Agustí Riera, que fou president de la Diputació i col·laborador 
de Prat de la Riba en la Mancomunitat. L’evolució era explicada així 
per La Provincia (25-XI-1916): “andando el tiempo, el que fue elejido 
concejal por los votos solicitados al amparo del partido conservador-
maurista, convirtióse en el más fuerte de sus correligionarios y en 
dócil instrumento de los elementos que en el Ayuntamiento tenía la 
Lliga Regionalista; que a tanto se llega cuando se antepone a toda 
delicadeza y miramiento político, el medro personal y la ambición de 
una vara”. I explicava: “en la última sesión celebrada por la corpo-
ración provincial, acordóse a propuesta del regionalista señor Riera, 
dar al Sr. Coll, regionalista de nuevo cuño, un regalito de quinientas 
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Francesc Coll, dret, al centre de la foto, amb regidors de l’Ajuntament de Girona. 
Foto Arxiu de la Clínica Girona.
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pesetas, exactamente las mismas que habría percibido si no hubiere 
renunciado al sueldo que como médico auxiliar le pertenecía, lo cual 
en buena lógica, es una forma como otra cualquiera de bordear la ley, 
y de hacer que para el último lliguero, sean compatibles las quinien-
tas pesetas y el cargo de concejal”. Certament, l’acord de la Diputació 
parlava d’indemnització o gratificació d’allò que li corresponia per 
sou mentre es trobés en situació d’incompatibilitat. 

Novament va concórrer a les eleccions de novembre de 1917 i 
resultà elegit regidor pel districte primer.Va obtenir 342 vots. Fou su-
perat per Xavier Montsalvatge Iglesias, que n’aplegà 388.

La segona etapa d’alcalde va comprendre el període de 28 de ge-
ner de 1921 a 30 de gener de 1923. Fou una etapa de petites millores 
urbanes, com ara l’acord per obrir el Portal Nou, la inauguració de la 
nova casa de Correus i la il·luminació de la Devesa. 

Assistí també al partit inaugural del camp de futbol de Vista Ale-
gre, el juny de 1922, i fou la persona escollida per tirar el kik-off abans 
de la disputa de l’enfrontamente entre la Unió Deportiva Girona i el 
primer equip del Barcelona. 

Apartat de l’alcaldia –el gener de 1923– per un nomenament de 
reial ordre a favor de Bassols, era regidor en el moment del cop d’es-
tat del mes de setembre del mateix any. La proposició que presentà 
arran de l’esdeveniment, el 14 de setembre, i que va ser aprovada per 
la majoria del consistori, expressava la complaença “ante la acción 
reivindicadora que el movimiento iniciado por el Excmo. Sr. Capitán 
General de Cataluña puede representar para el saneamiento de la 
política general de España”, però remarcava que “sin que esta ma-
nifestación envuelva abdicación de las particulares ideologías de los 
Concejales suscritos”.

Destituït arran de la instauració dels vocals associats, ben aviat 
fou processat per sedició i empresonat per la dictadura, com altres 
regidors que s’havien adherit el 1922 a la proposta del CADCI, que re-
clamava el reconeixement de la nació catalana i el dret a autogover-
nar-se. L’alcalde Lluís de Puig els visità i s’interessà per ells. En sortir 
de la presó, el doctor Coll i els seus companys reberen l’escalf dels 
amics que els esperaren i els acompanyaren a casa.
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El febrer de 1930 retornà a l’Ajuntament, com a exregidor, per tal 
de formar part de la corporació que havia de rellevar la designada go-
vernativament per la dictadura. El 13 de març es donà a conèixer un 
comunicat del governador civil que advertia que “ha sido autorizada 
esta Excma. Corporación Municipal para elegir libremente al Alcalde y 
Tenientes de Alcalde, quedando así definitivamente constituida”. Efec-
tuades les votacions corresponents, Francesc Coll resultà escollit alcal-
de perquè obtingué 19 vots a favor i un en blanc. El dia 28 del mateix 
mes de març, el nou alcalde renuncià a la meitat de la quantitat que era 
assenyalada en el pressupost per a despeses de representació.

Aquell consistori laborà per a la normalització de la vida municipal. 
Recuperà l’ús del català en les comunicacions escrites. Fou rehabilitat 
l’arquitecte municipal Ricard Giralt, marginat per l’alcalde Bartrina, 
que havia creat una nova plaça d’arquitecte municipal cap de l’oficina 
d’obres per a Joaquim Maggioni. El 12 d’abril de 1930, a aquest darrer 
se li anul·là el títol d’arquitecte en cap, per bé que continuà com a ar-
quitecte municipal fins que, el febrer de 1931, demanà l’excedència. 

Com en etapes anteriors, va ser criticat per acumulació de càrrecs. 
M. Ros en una lletra publicada al setmanari L’Opinió, de Barcelona (IX-
1930): “Si els regidors de l’anterior dictadura varen malbaratar moltes 
mils pessetes, els que hi ha en l’actualitat, catalanistes i republicans, 
no procedeixen pas justicierament, perquè el senyor Alcalde, Fran-
cesc Coll i Turbau, que es creu popular, no té cap dret a fer de batlle 
si no deixa algun dels seus càrrecs incompatibles amb aquest. Com és 
possible que aquest senyor, amb la complicitat de tots els regidors, 
tingui un càrrec d’incompatibilitat? Ell fa d’alcalde cobrant un sou i 
ultra això és el metge de l’hospital provincial i Inspector Municipal de 
Sanitat, que ell com a Alcalde és el President i com a inspector és el 
secretari de la mateixa Junta. Què en diuen d’això?”.

Com a primera autoritat de la ciutat, acompanyà el rei Alfons 
XIII en la darrera recepció a Girona, el 28 de maig de 1930. La co-
mitiva oficial va visitar la capella de Sant Narcís, els Banys Àrabs, 
l’Ajuntament i la fàbrica Grober. La visita s’inserí en el programa 
d’actes pensats per superar la mala impressió que havien dei-
xat les estades del monarca a Catalunya durant la dictadura, quan 
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–en lloc de mantenir-se en una posició prudent– havia manifes-
tat els seus sentiments contraris al catalanisme. Les despeses de 
l’acte, però, foren criticades a la premsa: “El més estrany del cas 
–apuntà un comentari de L’Opinió– és que si repassem la filiació o 
manifestacions fetes pels regidors potser troba ríem una majoria re-
publicana en el consistori: Rahola, Tordera, Varderi, Calvet, Busquets, 
Vidal, i també Cornellà, Palol, Escatllar, Camps i Arboix...”. 

L’Ajuntament que presidí es preocupà –a través d’una proposició 
del regidor Darius Rahola– de la construcció de dos grups escolars 
que foren inaugurats en temps de la República, el d’Ignasi Iglésias 
a la muntanya de Montjuïc i de Ramon Turró al barri de la Mercè. El 
10 d’octubre de 1930, acollí Pompeu Fabra a la sala de sessions de la 
casa de la ciutat, on pronuncià una conferència sobre fixació i depura-
ció del llenguatge. Participà en l’erecció al monument a Fidel Aguilar, 
a la Devesa, promogut per Amics de les Arts. Acabà la central elèctri-
ca de Pedret. El 8 de març de 1931 assistí al reconeixement públic del 
seu sogre i antic regidor, Bonaventura Carreras Peralta, al qual va ser 
dedicat el carrer que duia la denominació de Sabateries Velles, on ell 
havia residit. A Coll li tocà d’agrair l’acte en nom de la família. 

Alhora que alcalde, Francesc Coll –el 25 de febrer de 1930– va ser 
designat diputat provincial, en representació del Col·legi de Metges. 
La Diputació, que s’havia hagut de renovar en caure la dictadura, va 
ser formada per exdiputats (Paulí Geli Maymí, Bonaventura Sabater 
Burcet, Josep M. Masramon Vilalta, Josep M. Bonmatí Pujol i Josep 
M. Iglesias d’Abadal) i membres corporatius: Josep Ensesa Pujadas 
per la Societat Econòmica d’Amics del País, Emili Saguer Olivet per la 
Cambra Oficial Minera, Joaquim Franquesa Barceló pel Col·legi d’Ad-
vocats, Ferran Casadevall Rosés per la Cambra Oficial de la Propietat 
Urbana, Manuel Vancells Tomàs per la Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria, i Carles Jordà Fages per la Cambra Agrícola de l’Empordà. El 
notari Saguer n’assumí la presidència. Però Coll, atès que havia optat 
a l’alcaldia de Girona, renuncià a l’encàrrec. 

Coll fou un home indispensable en el teixit associatiu de la ciu-
tat, en camps ben diversos. Podia presidir l’Arxiconfraria de la Passió i 
Mort, ser soci de la Societat Econòmica d’Amics del País i de l’Ateneu 
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Retrat de Francesc Coll Turbau, en una sanguina de Josep Aguilera. Arxiu de la 
Clínica Girona.
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de Girona, i posar-se al capdavant del Comitè Provincial de la Federa-
ció Catalana d’Atletisme i el Col·legi de Metges. 

L’Ajuntament encapçalat per Coll va ser l’encarregat de cedir el pas 
als homes que proclamaren la II República, durant la qual va mante-
nir-se a la reserva i no va tenir càrrec de representació institucional. 
Claudi Ametlla –militant d’Acció Catalana– recordà que, quan va ser 
governador a Girona, “em visitava sovint, que s’ajuntava a la meva 
tertúlia i que fou tothora un amic grat i segur”.

Juntament amb Manuel Bonmatí Romaguera, Ramon Capdaigua 
i Ramon Xifra Riera, fou un dels delegats del Centre Catalanista de 
Girona enviats a l’assemblea del mes de febrer de 1933, fundacional 
de la Lliga Catalana.

Una desaparició sobtada

A part dels interessos professionals, cal apuntar que el 1928 fou nome-
nat director de l’Institut Provincial d’Higiene, que a l’Hospital Provincial 
fou degà del cos facultatiu i que el 15 de març de 1934, amb altres met-
ges, va constituir la societat anònima Clínica Girona per a l’assistència 
mèdica i quirúrgica, inscrita amb un capital inicial de 132.000 pessetes. 
S’hi associaren els metges Enric Roca Pinet, Francesc Burch Sitjar, Felip 
Sánchez Llistosella, Josep M. Riera Pau, Joaquim Dausà Oliver, Josep M. 
Bosch Masgrau i Josep M. Massa Servitja.

De fet, la iniciativa per a la construcció de la clínica reculava a 
1929, quan el 31 de desembre d’aquell any, sol·licità llicència d’obres 
per alçar un edifici en terrenys propietat de la seva esposa, al carrer 
del pare Claret (després de Joan Maragall). El 10 de gener de 1930 li 
fou concedida l’autorització. Uns anys després, el desembre de 1934, 
obtingué el permís per a l’ampliació de l’edifici, i el juliol de 1935 per a 
bastir la seva casa habitació, en un solar de la seva propietat situat al 
carrer de Joan Maragall, davant de l’editorial Dalmau Carles Pla, obra 
que fou enderrocada el 2006. Els plànols dels tres projectes foren 
signats per l’arquitecte Rafael Masó, antic correligionari i company 
del consistori.
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En la plenitud de la vida, el doctor Coll va morir, el 14 de març de 
1936, arran de l’epidèmia de grip que aquell hivern es propagà per 
la ciutat, víctima d’una pneumònia vírica, encomanada en l’exercici 
de la professió. Tenia 49 anys. L’esquela publicada, uns dies després, 
a L’Autonomista (31-III-1936) indicà que havia mort “confortat amb 
els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica” i reproduí tots els 
títols del finat: “Doctor en medicina i cirurgia, president de l’Arxicon-
fraria de la Passió i Mort de Girona, exalcalde de Girona, degà del cos 
facultatiu i cap del servei de cirurgia de l’Hospital de les Comarques 
Gironines, conseller del Sindicat de Metges de Catalunya, president 
de la secció gironina del Col·legi de Metges, subdelegat de Medicina, 
membre corresponent de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona i de 
la Societat per a l’Estudi del Càncer, de París”. 

La desaparició inesperada d’una persona tan coneguda i destaca-
da va causar un fort impacte a la ciutat. Carles Rahola, situat en una 
òrbita política més a l’esquerra, en glossar la personalitat del difunt, 
remarcà, entre altres detalls que: “El Dr. Coll i Turbau era de l’època 
de Xavier Monsalvatge, de Rafael Masó i Valentí, d’Albert de Quinta-
na i d’altres gironins selectes que han deixat un rastre perdurable de 
llur pas per la vida professional i ciutadana [...] Gironí de soca i arrel, 
fill d’una família humil, honesta i treballadora, Coll i Turbau, que en 
altres ciutats s’hauria obert pas ràpidament pels seus mèrits, preferí 
restar a la seva ciutat nadiua, al progrés moral i material de la qual ha-
via de contribuir des de l’Alcaldia i des dels altres llocs que enaltí amb 
la seva assenyada i patriòtica actuació [...] El Dr. Coll i Turbau, sota 
aparences, potser, de certa brusquedat i fredor per al qui no el conei-
xia bé, era, en el fons, un cavaller correctíssim i un home que posava 
tot el seu saber al servei al malalt, la guarició del qual ell s’imposava 
com un deure d’humanitat” (L’Autonomista, 16-III-1936). 

Diari de Girona (16-III-1936), per la seva banda, subratllà: “Afiliat 
de sempre a Lliga Catalana n’era un dels homes representatius i un 
dels millors valors amb què el partit comptà a les nostres terres. Catò-
lic fervent, sabé conservar fins a darrera hora la fermesa de les seves 
convic cions religioses i la devoció que palesà en els darrers actes de 
religio sitat de la seva vida, fou exemplar i commovedora”.



134 alcaldes de girona (1923-1931)

Així mateix, el Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya inserí 
sengles necrològiques signades per Manuel Corachan i Josep M. Ri-
era, les quals glossaren l’activitat professional i corporativa del seu 
afiliat i conseller, en sentit valoratiu.

Fou enterrat en el panteó familiar, a Lloret de Mar, població de la 
qual era originària la mare de la seva esposa i en la qual la família pas-
sava les vacances d’estiu, i on també el successor tingué interessos 
com a empresari en el món de l’hostaleria.

En el desglaç de la postguerra, per acord municipal del dia 8 
d’agost de 1950, li va ser dedicat un carrer al sector de l’Eixample, 
entre la Gran Via de Jaume I i el carrer de Ferran Agulló. La justificació 
oficial declarava que era per tal de “perpetuar el nombre del emi-
nente médico y ex Alcalde que prestó relevantes servicios a la ciudad 
dignos de agradecimiento y recordación, como la introducción en Ge-
rona de la moderna cirugía y haber dado impulso, eficacia y prestigio 
al Hospital provincial”. Ho van poder celebrar els seus fills i la vídua, 
Manolita Carreras, que va sobreviure fins al 1963, però no la mare, 
traspassada el 1942, quan tenia 79 anys.

L’alcalde Coll acompanya el rei Alfons XIII en la visita a Girona. CRDI.



PER CONCLOURE

Només dos dels personatges protagonistes d’aquest llibre foren origi-
naris de la ciutat que regiren com a alcaldes (Bartrina i Coll). Els altres 
quatre eren nascuts en indrets ben diferents: a la Garrotxa, l’Empor-
dà, la Selva i Osona. S’ha de repetir i remarcar, doncs, la força atracti-
va de la ciutat perquè la gent de comarques hi trobés un mitjà de vida 
adequat a les seves aspiracions socials, professionals o econòmiques, 
i un centre adient per a la formació cultural i ascens dels fills en la 
comunitat i els negocis. 

Tan solament un era comerciant; els altres exercien professions li-
berals sustentades –gairebé sempre– en estudis universitaris. I també 
només un tingué una trajectòria vital llarga que li permeté de viure 
i prestar servei a la segona dictadura del segle xx espanyol, la del 
general Franco, força més agressiva, inhumana i d’una durada més 
perllongada que la del marquès d’Estella. 

Pel que fa a l’experiència política, quatre alcaldes havien estat ja 
a l’Ajuntament, com a regidors o alcaldes, i dos (Puig i Tarrús) foren 
novells a l’hora de prendre la vara i accedir al capdavant de la casa 
de la ciutat. Bassols i Coll repetiren com a primera autoritat local al 
capdavant del consistori.

D’extracció socioprofessional variada, dos alcaldes eren fills d’ar-
tesans (Bartrina i Coll), un d’advocat i terratinent (Puig), un de propi-
etari rural (Tarrús), un de funcionari (Bassols) i un de comerciant (Tor-
dera). En conjunt se’ns dibuixa un perfil de classe burgesa d’origen 
comarcal i en ascens social.

Ideològicament, els batlles del període 1923-1930 pertanyien a 
partits monàrquics, de la dreta catòlica, i foren membres de la classe 
dominant més autoritària. Lluís de Puig i Joan Tarrús foren més tebis 
i breus que Jaume Bartrina i Frederic Bassols, completament identi-
ficats amb el sistema antidemocràtic, per bé que enemics personals 
entre ells mateixos, però tots adularen explícitament el poder cons-
tituït. Els de l’època pròpiament de la dictadura es relacionen amb 
l’esperit provincià que ho dominava tot, i amb l’etapa d’ofegament 
dels sentiments catalanistes. Els dos alcaldes del període de transició, 
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de febrer de 1930 a abril de 1931, l’un republicà i l’altre regionalista, 
eren gairebé de la mateixa extracció social (tots sis alcaldes perta-
nyien a la Societat Econòmica d’Amics del País), però d’una altra fus-
ta: a part de la militància política en formacions democràtiques, els 
diferenciava l’incident d’haver estat processats i sofert presó sota la 
mateixa dictadura, pel fet d’haver-se adherit a una declaració formu-
lada pel CADCI, l’any 1922, que deia: 

“Proclamem el fet de Catalunya-Nació. Reclamem per a la Na-
ció Catalana el dret a regir-se per un govern propi. Declarem 
la voluntat del nostre poble a ajudar a la immediata institució 
d’aquest govern, el qual ha de conduir la Nació catalana a com-
plir els seus destins en la història dels pobles”.

Els alcaldes més significats políticament, que duraren més i que 
alternaren les estades a la casa de la ciutat amb altres a la Diputació 
–Bartrina i Bassols– foren, especialment, censurats i ridiculitzats en 
caure el règim dictatorial. De fet, ja havien estat qüestionats en plena 
dictadura i en règim de censura de premsa. Lògicament, la crítica, 
inevitable, fou mordaç i severa. Es va arribar a escriure, el 1930, que 
“hem sofert simultàniament dues dictadures ominoses; la implacable 
dictadura militar que instaurà el marquès d’Estella, i la cruel i odiosa 
dictadura dels botiflers, dels trànsfugues, dels cretins de casa nostra 
que feren possible aquella ignomínia”. Però la justícia reclamada con-
tra aquests darrers era per recriminar-los la cooperació política i per 
revisar-los la fortuna personal. Altrament, l’acumulació i la repetició 
de càrrecs institucionals que protagonitzaren els dos esmentats assis-
tents del règim implantat pel general Primo de Rivera s’ha de posar 
en relació amb la manca d’elements qualificats disposats a servir el 
sistema autoritari.

Durant la II República, els homes representatius del règim abatut 
i dels partits de quadres refosos en la Unión Patriótica no pogueren 
assolir cap relleu singular. El seu temps havia conclòs i els pertoca-
va una temporada de penitència. Com que la Unión Patriótica havia 
desaparegut sense pena ni glòria, hagueren de retornar a les posi-
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cions d’abans del cop de 1923, debilitades per tota una trajectòria 
impopular. Bassols –el més veterà i l’únic que va mantenir un càrrec 
polític– morí en 1932. Bartrina, per la seva banda, integrat en una 
formació reticent a l’autonomia catalana, va perdre la vida per culpa 
de l’atemptat personal enmig del procés revolucionari de 1936 i fou 
presentat el 1939 com a “caído por Dios y por España”. Però ales-
hores, a Girona, ningú no es va recordar d’un dels seus padrins –el 
governador Juan de Urquía–, que també figurà entre les víctimes de 
la matança del novembre de 1936 a Paracuellos del Jarama, nom del 
poble madrileny maleït sota la dictadura de Franco. 

La producció escrita dels nostres personatges fou inexistent en 
molts casos (de Puig, Tarrús, Bassols, Tordera). Bartrina es limità a 
participar en les polèmiques dels periò dics que discutien i censuraren 
la seva actuació. El doctor Coll Turbau, l’únic que culminà els estudis 
universitaris amb el grau superior, deixà unes quantes col·laboracions 
de caire especialitzat i professional. 

La mitjana de vida dels alcaldes se situà als 62 anys. Tres dels nos-
tres personatges van viure per damunt i tres per sota de la xifra mitja-
na. Joan Tarrús fou el que gaudí d’una existència més llarga, fins als 92 
anys. Malauradament, Jaume Bartrina només arribà a 40 i esdevin-
gué el segon alcalde de Girona que arribà al final dels dies assassinat; 
el primer havia estat Narcís Farró, mort també d’un tret, en ple carrer 
dels Ciutadans, l’any 1889. 

Tan solament Francesc Coll Turbau i Joan Tarrús han estat recor-
dats posteriorment, i en moments diferenciats del franquisme, amb 
la dedicació de sengles vies urbanes, per bé que valorats, en la de-
fensa o explicació de la resolució municipal corresponent, més com 
a professionals de la medicina que com a gestors o dirigents polítics. 

En un altre sentit, Joaquim Costa Furtià, antic soci de Bartrina en 
els negocis bancaris, exdirigent de Renovación Española i diputat ges-
tor en 1940, va voler homenatjar-lo en una proposició presentada a 
la corporació provincial el 9 d’agost d’aquell any. Inspirant-se en la cir-
cular que el governador civil de Barcelona havia escrit sobre la neces-
sitat de substituir els noms de Prat de la Riba, Claris i “otros separa-
tistas” per uns altres que fossin més d’acord amb la nova Espanya, es 
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mostrà partidari de bandejar els noms de Joaquim Botet Sisó i Fran-
cesc Montsalvatge –ambdós morts l’any 1917 i, per tant, sense res 
a veure amb la Catalunya autònoma– que donaven títol a una beca, 
perquè els considerava “poco gratos a nuestros oídos” i de substi tuir-
los pels d’Onofre Pont i Jaume Bartrina, president i vice president de 
la casa, respectivament, assassinats en 1936 i considerats rellevants 
des de la perspectiva de la nova situa ció política. Miquel Golobardes 
Vila, de Peralada, i Joan Triadú Font, de Ribes de Freser, ben coneguts 
posteriorment per llurs aportacions al camp cultural, foren dos dels 
estudiants que van aprofitar-se de la beca. 

A banda de la personalitat, encerts i defectes dels primers magis-
trats de la ciutat, l’obra realitzada per les corporacions de la dictadura 
va ser desigual i interessada especialment per l’urbanisme, que és 
el que lluïa de cares enfora, i lògicament qüestionada. La propagan-
da dels òrgans d’informació que els gestors de la institució municipal 
controlaven o influïen no deixà de fer-los la pilota. Ja el 1925, dos 
anys després del cop de força militar, s’atreviren a cantar-ne les glòri-
es. Això sí: emparant-se sota un pseudònim, com ara el d’Ignotus, que 
alegrement va escriure: 

“De mucho tiempo, mejor dicho, jamás, se había visto que 
nuestra ciudad se transformara y adquiriera tan hermosa 
perspectiva como desde que se suceden los Ayuntamientos 
durante el Régimen del Directorio Militar. Y ello con presupu-
esto ordinario, sin tener que apelarse a extraordinarios, que 
no son necesarios, porque si hay interés en continuar la recta 
administración de los bienes comunales, en pocos años pue-
de hacerse lo que se pretende por el actual municipio, en su 
proyecto de empréstito, fracasado antes de nacer, por no te-
ner el asentimiento popular, antes por haberse manifestado 
con unanimidad casi absoluta, la repulsa de tan descabellados 
planes” (La Provincia, 1-X-1925). 

Però val a dir que l’emprèstit –de tres milions– també arribà a 
la casa de la ciutat i que, a més de ser molt criticat, fou administrat 
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de manera errònia i perjudicial per als interessos col·lectius. Un dels 
regidors d’aquell moment, el constructor Antoni Montseny, en va do-
nar un testimoniat ge sincer i negatiu, del referit a l’etapa de l’alcalde 
Bassols:

“Cuando el Gobernador Civil Sr. Urquía me obligó a aceptar el 
cargo de Concejal la primera vez, fue alegando que era muy 
conveniente fiscalizara de cerca las obras que habían de ejecu-
tarse con los tres millones del empréstito. Estaba ya el emprés-
tito concertado, ligeramente estudiado lo actuado, parecióme 
a mí que, en vez de efectuar un empréstito para pagar una 
serie de obras bien determinadas, más bien parecía se orien-
taban las obras para emplear el empréstito; así se explica no 
estuviera muy entusiasmado con mi cargo, mayormente que 
aquel Alcalde tenía especial cuidado en obrar a mis espaldas, 
lo que me obligó a retirarme” (La Ciudad, 15-II-1930).

El darrer Ajuntament del temps dictatorial varià el pla d’obres 
projectat i no va tenir pressa a l’hora de tramitar la inversió, però el 
balanç no fou menys galdós i no s’estalvià la crítica:
 

“En primero de octubre de 1928 [...], el Sr. Bartrina nos dijo 
que tenía en caja, en concepto de fondos procedentes del em-
préstito, la cantidad de 1.831.276,63 ptas. Pero el Ayuntami-
ento que llevaba ya más de un año de actuación, viendo que 
si tenía dinero no tenía planes para ejecutar enseguida, esto 
es no tenía manera de invertir las cantidades procedentes del 
empréstito, decidió para no tener desvalorizadas aquéllas, ad-
quirir Deuda Amortizable al 5 por ciento, adquiriendo títulos 
por un valor efectivo de 1.052.212,50 pesetas. La renta que 
dicha inversión producía era el de un 4,30 por ciento, contra el 
6 que pagaba por el empréstito. El negocio era pues redondo 
y de esta pérdida es solo culpable la pasividad y la lentitud 
municipal, mejor diríamos su total desorien tación, que lo ha 
impedido después de más de dos años tener no ya resueltos, 
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si ni siquiera pensados los proyectos con los productos del em-
préstito. Esta pérdida del Ayuntamiento puede estimarse en 
17.000 pesetas y a ella habrá que añadir la correspondiente a 
una posible desvalorización del papel adquirido en el día que 
sea preciso desprenderse del mismo para hacer pago de las 
obras que se realicen” (Diario de Gerona, 6-II-1930).

 
De tota manera, sí que cal remarcar que l’urbanisme va fer un pas 

endavant per configurar una Girona més presentable i acurada. La mà 
inspirada i la ment intel·ligent de l’arquitecte municipal Ricard Giralt 
Casadesús es va fer notar de forma notòria, malgrat la marginació a 
què l’exposà el darrer alcalde del període d’excepció. I és que Giralt 
sabia molt bé què calia reformar en la vella urbs perquè Girona no 
deixés de ser allò que era: una ciutat històrica.


