ALCALDES DE GIRONA
1923-1931
Josep Clara

JOAQUIM TORDERA I GIRBAU
(Blanes, 1869 - Girona, 1939)
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Representant del món dels negocis com a venedor de vins, seguidor
històric del republicanisme federal i figura popular, Joaquim Tordera va ser regidor per vocació pública i un alcalde de circumstàncies
després de la caiguda de la dictadura. Abillat amb barret, americana
i corbata, oferia la imatge d’un comerciant burgès. Era d’una família
arrelada a Blanes, però va viure la major part de la seva vida entre
Santa Eugènia i Girona. Home de sentiments i bona voluntat més que
de formació intel·lectual, era representatiu dels elements que s’aplegaven al Centre d’Unió Republicana i conformaven el Partit Republicà
Nacionalista de les Comarques Gironines. En el primer Ajuntament de
la II República esdevingué un simple regidor, va malparlar de l’actuació dels companys i l’expulsaren del partit.

De Blanes a Girona
Nascut, a Blanes, el 16 de juny de 1869, era el primer fill del matrimoni
format per Pasqual Tordera Carbó i Marianna Girbau Bosch, ambdós
de Blanes, enllaçats el 20 d’agost de l’any anterior. Fou batejat, tres
dies després, a l’església de Santa Maria, i li posaren els tres noms
de ritual: Joaquim, Francesc i Vicenç. Tant els avis paterns –Vicenç
Tordera i Eulàlia Carbó– com els materns –Francesc Girbau i Pepeta
Bosch– eren originaris de la mateixa població marinera. El matrimoni
Tordera-Girbal va tenir quatre fills més: Pepeta (1873-1877), Pepeta II
(1878-1968), Francesc (1880) i Maria (1884-1970).
En la infància estudià al Col·legi Blandense, posat sota l’advocació
de Sant Tomàs d’Aquino i fundat el 1864 per un grup de blanencs
interessats a donar un bon ensenyament a llurs fills. Consta que, essent-ne alumne, el 1879 va contribuir amb una aportació a la subscripció dels escolars per socórrer les víctimes dels aiguats de Múrcia,
Alacant i Almeria.
Era de la lleva de 1888. El 14 d’abril de 1888, en sessió celebrada
per la Comissió Provincial, els facultatius civils i militars van judicar les
exempcions de la lleva d’aquell any corresponents a diverses poblacions i determinaren que Joaquim Tordera era soldat sortejable.
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Es va casar, a la població d’origen, el 28 de maig de 1898, amb
Anna Orench Fornés, de 23 anys i natural de Blanes, neboda del també blanenc Sebastià Fornés Clavell (1851-1905), comerciant de vins i
soci de la lògia maçònica de Girona, que va ser regidor republicà a la
mateixa ciutat, ja que sortí elegit el 1891 i el 1903. Sis fills foren fruit
del matrimoni: Joaquim (1899-1959), Francesc (1899-1980), Josep
Maria (1904-1957), Antoni (1905-1940), Maria (1909-1999) i Anna
(1913).
Joaquim Tordera s’instal·là a la ciutat de Girona vers el 1896 i, exercint la professió de semoler, habità al carrer de Sant Pere. A part de
l’esposa i fills, hi residí amb la sogra i dos cunyats. Es traslladà, el 1904,
al municipi de Santa Eugènia de Ter (al veïnat de la Rodona), on el 1910
apareix inscrit al cens d’habitants, concretament a la plaça “del Recreo”
(actualment plaça de la Rodona) i amb la professió de jornaler. Fou veí
de l’escriptor Prudenci Bertrana, que també habità aquell veïnat unit
pràcticament a Girona pel carrer de Santa Eugènia i que la seva filla
Aurora evoca en les memòries.
Com a resultat de les eleccions municipals celebrades el novembre de 1905, entre 1906 i 1910, a Santa Eugènia mateix, Tordera fou
regidor d’una corporació presidida per l’alcalde Francesc Vilà Martí.
Va estar adscrit a les comissions de governació i hisenda. Les actes
del municipi no ressalten intervencions particulars seves, llevat de
la que correspon al dia 15 de gener de 1906, quan “dijo que debía
llamar la atención respecto a las frases de la destitución del Secretario y propuso se suprimieran la parte ofensiva que hay, contra el
propio Secretario, puesto que si bien comprendía que la mayoría de
la Corporación estaba en su derecho en votar la destitución por no
ser de su confianza, pero que esto no obstaba para que dejaran de
eliminarse las palabras antedichas”.
El mes d’abril de 1907, amb altres ciutadans, va adreçar un telegrama de protesta per l’atemptat que Francesc Cambó i Nicolás Salmerón sofriren a Barcelona, arran de la campanya electoral de Solidaritat Catalana, fet que fou atribuït a un lerrouxista. Políticament
estava vinculat al Centre d’Unió Republicana, del carrer del Carme, de
Girona, i en fou membre de la junta directiva.
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De jornaler passà a regentar un comerç de vins. El 1908 va ser
admès com a soci de Foment de la Indústria, Comerç i Propietat. L’any
1911 formava part de la junta directiva dels magatzemistes de vins,
com a secretari. L’entitat era presidida per Ricard Garriga i composta
per altres venedors de vi: Miquel Moratones, Honorat Comas i Jaume
Catà. El 1915, essent president del mateix gremi de magatzemistes de
vins, els agremiats, per subscripció, li regalaren les insígnies de jutge
municipal de la població veïna de Girona. La presidència del gremi li
fou renovada diverses vegades.
El febrer de 1917, una comissió de Blanes li oferí un lloc a la candidatura dels federals perquè els representés a la Diputació, però ell
refusà l’oferta.
Cap al 1919 tornà a traslladar el domicili a Girona, a la ronda de
Ferran Puig, on prosseguí el negoci de vins que ja havia estat la seva
dedicació a la Rodona de Santa Eugènia. Fou representant a Girona i
comarca del vermut Cinzano.

Regidor i alcalde
Es presentà a les eleccions municipals del 8 de febrer de 1920 pel
districte primer. El manifest electoral que signà juntament amb Darius Rahola Llorens, Llorenç Busquets Ventura, i Emili Auguet Farró
parlava de fomentar el desenvolupament dels interessos materials de
la ciutat, atendre’n el sanejament i els mitjans d’instrucció i cultura,
fer obra social i ampliar l’esfera d’actuació municipal més enllà del
caire administratiu. Així mateix volien municipalitzar “aquellos servicios que en manos de empresas particulares resultan deficientes
u onerosos para la Ciudad, y que con la explotación directa por el
municipio se obtendría una reducción del precio en los servicios e
impuestos, en beneficio de todos”. La seva ambició era servir la causa
de la República, la llibertat de Catalunya i els interessos de Girona.
Com a candidat més votat, rebé 498 vots i fou regidor de 1920 a 1923.
Va ocupar la plaça de tercer tinent d’alcalde en el mandat de l’alcalde
Albert de Quintana Serra (1920-1921) i segon tinent en el de Francesc
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Coll Turbau (1921-1923). Hi va presidir les comissions permanents de
Central i Cultura, i Foment i Eixampla, respectivament.
La dictadura de Primo de Rivera no solament el desposseí del càrrec, sinó que el processà, detingué i empresonà, el 30 de desembre de
1923, amb altres regidors que l’any 1922 havien promogut una proposta d’acord municipal d’adhesió a un suggeriment del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI), de Barcelona,
a favor de la nació catalana i del dret a tenir un govern propi, que rebé
l’adhesió de nombrosos ajuntaments catalans. El nombre de regidors
processats i empresonats a Girona per la mateixa causa, procedents de
diverses poblacions (Figueres, Llagostera, Olot, Palamós, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí...), superà el
centenar i no van cabre a la presó. De Girona també hi havia l’advocat
Albert de Quintana Serra, el metge Francesc Coll Turbau, l’arquitecte
Rafael Masó Valentí, l’advocat Joaquim de Camps Arboix, el farmacèutic Ramon de Llobet de Pastors, el periodista Darius Rahola Llorens,
el comerciant Josep Calvet Ruhí i l’industrial Ramon Varderi Solà. Un
dels empresonats, Albert de Quintana, explicà que la presó era tètrica,
humida i freda, però que els bons ciutadans de Girona “ens ompliren
d’obsequis, vins exquisits i tabacs, que passaren a les nostres mans després d’haver pogut conseguir rompre per un cap, la tela metàl·lica que
hi havia existent a la doble reixa de la presó” (Clar i Net, 5-IV-1931).
Foren alliberats, provisionalment, el 3 de gener de 1924, per ordre del
capità general Barrera, i finalment la causa va ser sobreseguda.
En 1927, Joaquim Tordera i el seu fill Francesc van formar part
de la comissió organitzadora de l’homenatge a Josep Dalmau Carles i
contribuïren a iniciar el capital de la beca instituïda en tribut d’agraïment a l’obra educativa del mestre del Grup Escolar, dedicada als
joves que no comptaven amb recursos suficients per dedicar-se a
l’estudi. Cap dels altres alcaldes perfilats en aquest aquest llibre no
repetiren l’acció, i és que Dalmau Carles era d’ideologia republicana.
Presidí la Cambra Oficial d’Inquilins en 1929 i va ser membre de la
Societat Econòmica d’Amics del País.
La caiguda de la dictadura li donà el millor protagonisme que podia esperar d’una vida dedicada a la política. Convocats una represen-
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Ban de Joaquim Tordera, datat el 27 de febrer de 1930, amb motiu de la constitució del nou Ajuntament.
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tació dels antics regidors i els majors contribuents per tal de substituir
la corporació designada a dit, el 26 de febrer de 1930, Tordera n’obtingué la presidència en ser el de més edat. De fet, no ho era; però
aleshores no se sabia que l’industrial Alfons Teixidor l’avantatjava en
aquest sentit, ja que havia nascut quatre anys abans. En el decurs
de la sessió, l’exregidor Joaquim de Camps va defensar que havien
d’haver estat reposats tots els regidors desposseïts del càrrec per la
dictadura. Llorenç Busquets parlà de marginació de la classe mitjana
i obrera, i Pla lamentà l’oblit de què havia estat objecte la classe intel·
lectual i artesana, mentre que Joaquim Font s’excusà d’haver participat, forçat com a funcionari, en els ajuntaments de l’etapa closa.
El periodista Manuel Bonmatí Romaguera ha revelat l’alegria
que expressà Joaquim Tordera en obtenir la presidència per edat:
“Només cal dir que acabada la sessió de l’Ajuntament, l’home va
venir tot cofoi al cafè Barris de la Rambla –que era un cafè polític
de totes les tendències– i va entrar cridant: “Sóc l’alcalde de Girona!”. D’allí mateix va telefonar a la seva família per fer-los conèixer
la bona nova” (Presència, 18-V-1974). Per exteriortzar la satisfacció
del moment, el 27 de febrer, va publicar una al·locució als gironins
en aquests termes:
“Amb la constitució de l’Ajuntament que en aquests moment
m’honoro presidint, ha quedat restablerta –sisquera en la forma transitòria que el Govern ha considerat convenient– la normalitat de la vida municipal.
El poble de Girona ha donat prous i prou inequívoques mostres de la seva condemna del règim caigut, per a permetre el
dubte més insignificant de la satisfacció amb què s’ha degut
veure reintegrat al dret de fiscalitzar als administradors dels
seus interessos, ja que no sigui encara arribada l’hora d’elegir-se’ls lliurement. Representants avui d’aquest dret, ens plau
a tots, i a mi en nom dels demés, manifestar als ciutadans de
Girona el nostre ferm propòsit de fer-nos dignes d’exercitar-lo
posant-hi tota la cura, tot l’amor, tot l’esperit de sacrifici, si això
cal, que la nostra major aspiració estarà en identificar-nos amb
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el sentiment de la Ciutat en aquesta gloriosa empresa de vindicació, de reparació i de justícia” (Diario de Gerona, 27-II-1930).
El nou consistori va decidir la celebració de l’esdeveniment amb
una ballada de sardanes a la Rambla, a la qual convidà els gironins
perquè exterioritzessin la satisfacció general.
L’alcaldia de Joaquim Tordera fou interina, car durà només uns
dies: del 26 de febrer al 13 de març de 1930. Va presidir tres sessions plenàries, en les quals ja va sortir el problema del mercat sobre
l’Onyar iniciat pel consistori anterior. Tordera, però, era un home més
de bona voluntat que de discursos.
En la corporació que a continuació presidí Francesc Coll Turbau, a
Joaquim Tordera li correspongué la segona tinencia d’alcaldia. S’encarregà de qüestions de cultura i fou criticat per la revista Scherzando, perquè la publicació dirigida per Tomàs Sobrequés, de la Lliga,
considerà que havia sofert una desatenció en l’acte d’homenatge a
l’Orfeó Català. Tordera contestà que “no és ell [Sobrequés] qui m’ha
de donar lliçons de cultura, car jo estic disposat a donar-n’hi de moltes coses que ell desconeix, i he de dir-li que no sóc cap pispa, mai no
m’han donat cap bufetada i si me’n donaven alguna, m’hi tornaria”
(Clar i Net, 30-XI-1930).
Participà en l’acte de dedicar un carrer al metge Bonaventura Carreras Peralta, acordat per l’Ajuntament el 16 de maig de 1930 i materialitzat el 8 de març de 1931. Propietaris i veïns del carrer de les Sabateries
Velles proposaren que fos substituït el vell nom del carrer i que fos
dedicat a Carreras, ja que hi havia residit durant anys. El nostre biografiat, com a president de la comissió municipal encarregada d’executar
l’acord, glossà la trajectòria i la personalitat de l’homenatjat.

De l’eufòria al conflicte
En les eleccions del mes d’abril de 1931 va repetir com a candidat a
regidor pel districte primer, dins la candidatura d’Unió Republicana,
formada per representants del Centre Republicà –adherit a Esquerra
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Republicana– i d’Acció Catalana. Per als signants del manifest electoral
republicà, la consulta era la crida a un plebiscit, el resultat del qual s’havia de sentir de seguida en tots els estaments, des de la gestació d’una
constitució nova fins als detalls de l’administració municipal. “El clam
de redempció –afirmaven– és eixordador i ara és l’hora de mesurar el
seu abast, dient quants són els qui volen un règim d’oprobi i desordre i
quants són els qui volen un règim de dignitat i d’ordre”. A part de mesures concretes en els camps econòmic, cultural, social, sanitari i urbanisme, la propaganda endegada va remarcar que el problema català només podia resoldre’l un govern liberal, que era exclusiu de la República.
Va obtenir 662 vots i esdevingué un dels triomfadors de la jornada. Al
mateix districte, Miquel Santaló fou el més votat: recollí 850 sufragis.
El 14 d’abril, com els altres regidors republicans elegits i eufòrics,
participà en la manifestació que des del Centre Republicà del carrer
del Carme es traslladà a l’Ajuntament, per tal de constituir la nova
corporació que va presidir el professor Miquel Santaló i alhora per
proclamar la República. Però, aquesta vegada, les tinències d’alcaldia
foren ocupades per a Miquel de Palol Felip, Josep M. Dalmau Casademont, Josep Vidal Maynegre i Llorenç Busquets Ventura, i ell hagué
d’acontentar-se amb la plaça de regidor simple.
En ser preguntat sobre l’adhesió del Centre d’Unió Republicana
a Esquerra Republicana, respongué succintament i apuntant desacords: “Estaré d’acord sempre amb tots aquells republicans que vulguin l’Autonomia de Catalunya, per això vull que s’aprovi l’Estatut,
que amb ell obtindrem les llibertats que tenim dret a tenir”. I sobre
l’actuació d’Esquerra Republicana: “L’Esquerra de Catalunya, en el
meu entendre, ha sofert algunes equivocacions, però això no vol dir
que els seus dirigents i en Francesc Macià no hagin obrat de bona fe,
per lo que tenen la meva simpatia” (Reflex, 12-III-1932).
Per discrepàncies amb la majoria del grup, declarà obertament
que se’n sentia incompatible. Ja es parlava de la seva dimissió el
juliol de 1932: “El Sr. Tordera, portat per un afany de noble dignitat
i perquè no li han reconegut els seus mèrits de veritable republicà
i de federal, i de catalanista, es veu compel·lit a presentar la dimissió” (Clar i Net, 30-VII-1932). Es deia que volia ser alcalde: “S’ha
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Tordera vist en caricatura per Clar i net, 1 de novembre de 1930.
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ficat als bigotis que vol ésser Alcalde [...] Cada dia s’indisciplina. I tot
ho veu malament” (Clar i Net, 27-VIII-1932). Finalment, ell mateix
es despenjà amb una carta crítica a Diari de Girona (14-XI-1932), on
n’exposava els motius:
“Em sento incompatible amb la política que se segueix a l’Ajuntament de Girona; em sento també incompatible amb certs elements de la majoria. Declaro també que em sento totalment
allunyat de l’actuació general que segueix el partit polític dintre
el qual fins ara he militat. Republicà federal de tota la vida, catalanista convençut, patriota fervent, jo no puc continuar dintre
unes organitzacions que fan servir la República per a sembrar la
discòrdia social; amb organitzacions que si bé es diuen federals,
demostren no recordar-se d’aquesta salvadora correntia que
amara tants d’esperits espanyols; amb organitzacions que ho
demostren tot, menys sentir catalanitat. I com que no he estat jo
el que s’ha separat dels camins que fixàrem abans del 12 d’abril
per a guanyar la gran victòria d’aquest dia gloriós, sinó que han
estat els meus companys els que s’han llençat per viaranys que
cap republicà conscient pot seguir, per demagògies que cap
patriota pot consentir, i actuacions que cap home responsable
pot tolerar... per això declaro que no em considero renunciat en
l’acta de regidor que el poble de Girona va confiar-me. Jo declaro que em quedo amb l’acta, perquè segueixo essent republicà
federal i catalanista. I que em separo d’aquells que ja no es recorden de la República, ni del Federalisme, ni dels sentiments de
Catalanitat avui indispensables per a actuar vigorosament i amb
eficàcia en les Corporacions públiques”.
Tordera considerava inacceptable l’absència i la no substitució de
Miquel Santaló, que era diputat a Corts, i malparlava dels companys:
“l’abandó de l’Alcaldia per part del titular, sense que doni lloc a que
un altre company –el més capacitat– pugui ocupar dignament i eficaç
el primer lloc de l’Ajuntament; fins al fet que sien certs elements indesitjables els qui predominin de nou a la Casa de la Ciutat”.
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La determinació adoptada per Tordera va fer que el comitè directiu local del Partit Republicà Nacionalista de les Comarques Gironines, en sessió extraordinària del 14 de novembre de 1932, prengués
l’acord d’expulsar-lo com a soci, desautoritzar-lo perquè pogués fer
ús de l’acta de regidor i veure amb satisfacció l’actuació de la minoria
republicana de l’Ajuntament.
Datat i signat el 14 de novembre de 1932, Joaquim Tordera va
lliurar un paper que deia: “Sr. Alcalde i Regidors del Ajuntament de
Girona. Prego amb [sic] sigui aceptada la dimissió del càrrec de Regidor de aquesta [sic] Ajuntament”. Així, el 18 de novembre de 1932,
li fou acceptada la dimissió de regidor que ell mateix, finalment, va
presentar. Però tot seguit sorgiren dubtes, atès que la Llei municipal
establia l’obligatorietat del càrrec i només preveia la incapacitat, la
incompatibilitat i l’excusa com a excepcions per deixar-ne de ser. Basant-se en un dictamen jurídic, al cap de força temps, es decidí que
l’acceptació de la renúncia podia ser legal per raó de l’edat.
Es pot dir que d’aquesta manera tan poc idònia, l’industrial Tordera posà fi a una trajectòria pública respectable. Això sí: no va perdre ni els amics ni els ideals que havia abraçat. En temps de guerra,
l’agost de 1936, contribuí amb 100 pessetes a favor de la campanya
dels hospitals de sang. D’aportacions altruistes ja n’havia fet d’altres,
en circumstàncies diverses, arran de les subscripcions propresos, polítics, desterrats i famíles de víctimes pels successos de 1930, i també
per a la festa de reis organitzada per l’Ateneu de Girona.Tanmateix,
els esdeveniments del procés revolucionari de 1936 també l’afectaren com a propietari d’un negoci. Figura a la llista de comerciants
i industrials que, per haver acordat penyorar-los el Comitè Executiu
Antifeixista, no els foren fetes efectives les factures per la comissió de
finances de l’extingit Comitè.
Vidu des de 1931, Joaquim Tordera no va sobreviure a l’acabament de la Guerra Civil. Va morir, a Girona, la segona quinzena del
mes de gener de 1939, pocs dies abans de l’ocupació franquista de la
ciutat. Havia complert 69 anys. El diari L’Autonomista (20-I-1939) encara va tenir temps per recordar-ne la trajectòria política i retratar-lo
com a home sensible i voluntariós: “El senyor Tordera havia figurat,
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durant molts anys, en el partit d’Esquerra Republicana de Catalunya
i havia ostentat diversos càrrecs públics, com els de regidor del nostre Ajuntament, Tinent d’Alcalde i Alcalde Popular per majoria d’edat.
Fou un dels companys que a l’adveniment de la Dictadura de Primo
de Rivera foren portats a la presó de Girona per haver aprovat una
proposició enviada pel Centre de Dependents de Barcelona demanant l’autonomia de Catalunya. Home de cor, el seu sentiment era
més fort que totes les altres facultats”.
Des de la distància dels anys, Manuel Bonmatí, antic regidor de la
Lliga i company al consistori en el primer Ajuntament de la República,
va poder definir Joaquim Tordera i reconèixer-li allò que havia estat:
“Persona honesta i molt popular pel seu caràcter, durant el seu curt
pas per l’alcaldia de Girona es féu estimar” (Presència, 18-V-1974).

Joaquim Tordera, a primera fila, amb regidors republicans i regionalistes després
de les eleccions de 1920. Foto Fundació Rafael Masó.
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Retrat d’estudi de Joaquim Tordera Girbau, 1927. CRDI, foto Unal.
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