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Els premis LiberPress, or-
ganitzats per l’associació
del mateix nom i la Dipu-
tació de Girona amb el su-
port de l’Ajuntament de
Girona, celebraran la seva
20a edició el divendres 5
d’octubre a l’Auditori, en
un acte en què es lliuraran
una desena de guardons.
Aquests premis, nascuts a
Girona el 1999 per “donar
a conèixer i promocionar
el que podríem anomenar
cultura de la solidaritat”,
segons els seus promo-
tors, reconeixeran com a
Gest d’aquest any els lla-
ços que s’utilitzen per do-
nar suport a les causes
més diverses –evident-
ment, els grocs del procés
català, però també tota
una àmplia gamma de co-
lors que serveixen per de-
nunciar altres injustícies i
visualitzar malalties–, i
també es recordarà la figu-

ra de Carles Rahola, assas-
sinat pel règim franquista,
amb el Memorial Liber-
Press 2018. Com va dir
ahir a la Diputació el presi-
dent de LiberPress, Carles
McCragh, en la seva 20a
edició aquests premis de

vocació internacional han
volgut remarcar el seu ori-
gen gironí tant amb el re-
cord a Rahola com amb el
premi LiberPress Camins,
que es lliurarà a la cuinera

Montserrat Fontané, ma-
re dels germans Roca, per-
què “des de molt petita ha
treballat i continua fent-
ho i ha obert, amb senzille-
sa, grans camins per a la
gastronomia”, en paraules
de McCragh, que va estar
acompanyat en la presen-
tació dels guardons pel
president de la Diputació,
Miquel Noguer. “Els Liber-
Press representen un sen-
timent noble i per això la
Diputació ha de ser-hi”, va
dir Noguer sobre la impli-
cació de la institució que
encapçala en aquests
guardons, als quals aquest
any ha incrementat el seu
suport econòmic.

El palmarès dels Liber-
Press 2018 és tan ampli
com divers: el premi Liber-
Press, el més antic i desta-
cat de tots, es lliurarà al di-
buixant i caricaturista
nord-americà Peter Ku-
per, “per la seva superba
trajectòria artística i hu-
mana”. Kuper, que ha tre-

ballat per a The New York
Times, Newsweek, Time i
Mad Magazine, “ha retra-
tat i denunciat la insolida-
ritat, l’autoritarisme i
molts aspectes de la des-
humanització de la nostra
societat”. A més, Kuper és
l’autor d’un dels dos car-
tells de l’edició d’aquest
any. L’altre, el de la boca
formada per dos ocells ver-
mells, és obra del dibui-
xant basc Eneko, que l’any
passat va ser acomiadat
del diari 20 Minutos per
un dibuix en què la Marca

España es representava
amb el cap d’un toro d’Os-
borne en què una de les ba-
nyes havia estat substitu-
ïda per un braç colpejador.

El premi LiberPress Ci-
nema es lliurarà a la direc-
tora, productora i guionis-
ta de cinema documental
Silvia Venegas, autora de
Boxing for Freedom o
Nuestra vida como niños
refugiados en Europa.

El LiberPress Catalu-
nya ha estat concedit a
Metges sense Fronteres i
el LiberPress Associa-

cions, a la Fundació d’On-
cologia Infantil Enriqueta
Villavecchia. El Liber-
Press Cançó serà per a Ma-
rina Rossell, el LiberPress
Literatura, per a Almude-
na Grandes i el LiVerd-
Press, per a Carlos Magda-
lena, conegut com “el mes-
sies de les plantes” per ha-
ver salvat moltes espècies
agrícoles en risc d’extin-
ció. A més, en l’acte dels
premis hi cantaran mem-
bres del col·lectiu Música
per la Llibertat, de diver-
ses localitats del Bages. ■

LiberPress:
vint anys
de gestos
Xavier Castillón
GIRONA

Els premis celebraran 20 anys
el 5 d’octubre amb reconeixements
als llaços i a la figura de Carles Rahola

Quatre premiats: Kuper, Marina Rossell, Montserrat Fontané i Almudena Grandes ■ L.S. / J.R.

El Festival de Cinema de
Girona va inaugurar ahir
al vespre la seva 30a edició
als cinemes Albèniz amb
una gran festa en què no
va faltar el glamur de la ca-
tifa vermella, aportat en
bona part per l’actriu giro-

nina Carla Nieto, protago-
nista del curt Duele, de
Bernardo Rumaga, i el
llargmetratge Conscien-
cia, de Sergio Peña, les
dues produccions mexica-
nes que van obrir el festi-
val. Avui la seva programa-
ció continua al matí amb la
primera sessió de cinema
per a les escoles i, al ves-

pre, amb la pel·lícula I hate
New York, de Gustavo
Sánchez, que es projecta-
rà als Albèniz en una ses-
sió que obrirà el curt Som-
bras, de Víctor Manuel
Vázquez Ortegón (20 h).
Durant el dia també hi
haurà projeccions a la
Fundació Valvi, Moby Disk
Records i el bar Cu-Cut. ■

Redacció
GIRONA

Comença la gran festa
del cinema gironí

Lluís Valentí i Carla Nieto, primer i tercera per l’esquerra, ahir a la inauguració ■ QUIM PUIG
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l’entrevista

gastrònom

“No és bo que la cuina  
com a fet mediàtic o d’èxit 

tingui un accent 
 tan marcadament 

masculí” 

NÚMERO 182

Ni prostitució 
ni ‘top manta’  

ni ‘food trucks’

P 07

Els hostalers es queixen de 
les pràctiques que donen 

mala imatge al territori
ACN

Kuper, Rossell i 
Fontané, premi 

LiberPress

P 06

Els guardons a la solidaritat 
celebren el vintè aniversari  
el dia 5 d’octubre a Girona

El santuari  
dels primats 

canviarà d’espai 
La Fundació Mona, ara 

a Riudellots de la Selva, 
s’instal·larà a Porqueres el 2020  

Es va crear el 2001 i va recollir el 
testimoni de la tasca que havia fet 

una parella anglesa als anys 70

EL PSIQUIÀTRIC DELS PRIMATS 
La Fundació Mona acull actualment 14 ximpanzés i 4 macacos. La majoria dels animals que hi arriben –per no dir tots– han sigut 
maltractats físicament o psicològicament. Per això les responsables del centre el defineixen com “un psiquiàtric per als primats”. 

Diuen que volen ser la solució per a aquests animals, alhora que fan la feina de formigueta d’anar conscienciant la societat. DAVID BORRAT

TERRITORI
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06 DIJOUS, 27 DE SETEMBRE DEL 2018 ara comarques gironines  

Vint anys de premis  
a la cultura de la solidaritat

els llaços de tota una àmplia gamma 
de colors que serveixen per denun-
ciar altres injustícies o visualitzar 
malalties”.  

La llista de guardonats d’aquest 
any l’encapçala el dibuixant i carica-
turista nord-americà Peter Kuper. 
Segons McCragh, “a través dels seus 
còmics i dibuixos aguts i valents, Ku-
per ha retratat i denunciat la insoli-
daritat, l’autoritarisme i molts as-
pectes de la deshumanització de la 
nostra societat, i ho ha fet des de pla-
taformes que arriben i influeixen a 
tot el món, com el New York Times”.  

En l’apartat de cinema, el guar-
dó d’aquest any recau en la produc-
tora i guionista Silvia Venegas, di-
rectora de films com Boxing for fre-
edom i de moltes altres pel·lícules, 
en les quals “denuncia les injustíci-
es i defensa els drets humans”. Al-
mudena Grandes rebrà el premi Li-

berPress de literatura “pel seu 
amor personal i literari a la lliber-
tat pròpia i a la dels altres”, i Car-
los Magdalena, que ha treballat 
en diferents projectes per salva-
guardar espècies vegetals ame-
naçades, serà guardonat amb el 
premi LiVerdPress. 

La cançó, eina de pau 
En l’apartat musical es premiarà 
Marina Rossell “per entendre la 
cançó com una eina de pau”. Al-
tres dels guardonats seran la 
Fundació Oncolliga Infantil En-
riqueta Villavecchia, el dibui-
xant basc Eneko de las Heras i 
Metges Sense Fronteres. També 
la cuinera Montserrat Fontané, 
mare dels germans Roca, del Ce-
ller de Can Roca.  

El Memorial LiberPress serà 
per a Carles Rahola, assassinat pel 
franquisme. Els guardons comp-
ten amb el suport de la Diputació 
de Girona. “També ens mou la so-
lidaritat i dins els nostres progra-
mes d’actuació hi ha espai per a 
les accions que ens fan avançar 
cap a una societat més justa i sos-
tenible”, diu Miquel Noguer, pre-
sident de la Diputació.e

01. Marina Rossell rebrà el premi LiberPress Cançó. 02. El dibuixant Peter Kuper serà guardonat amb el premi LiberPress. 
03. Montserrat Fontané, cuinera i mare dels germans Roca, rebrà el premi Camins. LIBERPRESS

Els LiberPress reconeixen Peter Kuper i Marina Rossell 

LIBERPRESS

Creats ara fa vint anys per donar a 
conèixer “la cultura  de la solidari-
tat” i obrir un espai de debat sobre 
el paper dels mitjans de comunica-
ció dins la societat, els premis Liber-
Press celebren el dia 5 d’octubre 
una edició especial marcada per la 
celebració de les seves dues dècades 
de trajectòria i pel reconeixement 
dels llaços com a “símbol” per de-
nunciar injustícies o donar suport a 
causes solidàries. El llaç serà el Gest 
d’aquest any, que no és un premi si-
nó el símbol que cada any, sempre 
diferent, impregna la gala dels Li-
berPress. Hi haurà llaços grocs, els 
del Procés, però no seran els únics, 
segons el president dels premis, 
Carles McCragh: “També hi haurà 

GIRONA
M.C-P.

Caldran 15.000 
persones a la 

cadena de l’1-O

SOCIETAT

La cadena humana que unirà cinc 
poblacions de les comarques gi-
ronines per commemorar l’1-O 
necessitarà uns 15.000 volunta-
ris. Es farà el 7 d’octubre i passa-
rà per alguns dels col·legis electo-
rals on hi va haver càrregues po-
licials pel referèndum. L’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC) 
vol omplir el recorregut de 15 
quilòmetres des de Sant Julià de 
Ramis fins a Aiguaviva, passant 
per Sarrià de Ter, Girona i Vila-
blareix. “L’inici serà al primer 
col·legi que va viure la repressió, 
a Sant Julià de Ramis, i el final a 
Aiguaviva, on a la tarda les forces 
policials van estroncar un dinar 
popular i van llançar gasos lacri-
mògens”, ha explicat el coordina-
dor de l’ANC al Gironès, Joan 
Carles Bonet. Fins ara s’hi han 
inscrit unes 1.500 persones, a tra-
vés de la pàgina web Femne-
via.assemblea.cat. 

Adrià Puntí hi actuarà 
A Aiguaviva hi haurà un berenar-
sopar groc que posarà el punt fi-
nal a la jornada. Segons ha deta-
llat Bonet, hi haurà parlaments 
de personalitats que ja han con-
firmat la seva assistència, com la 
presidenta de l’ANC o els alcal-
des de les cinc poblacions per on 
passarà la via. A més, també hi 
haurà actuacions de Jordi Pesar-
rodona, Titot o Adrià Puntí. La 
cadena humana estarà dividida 
en 27 trams. En paral·lel a la ca-
dena humana, ràdios municipals 
de diferents poblacions de la de-
marcació faran un programa 
conjunt en directe: Llagostera, 
Cassà, Sarrià de Ter, Salt, Sant 
Gregori, Celrà i Vilablareix.e

GIRONA
ACN

Literatura  
Els guardons 
també 
premien 
Almudena 
Grandes i  
Carles Rahola

01 02 

03 
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■ L'associació LiberPress va do-
nar ahir a conèixer els guanyadors
d’uns premis que, en l'edició d'en-
guany, tenen noms com el dibui-
xant i caricaturista nord-americà
Peter Kuper per una «superba tra-
jectòria artística i humana»; l'es-
criptora Almudena Grandes per la
seva «humanitat i entrega incon-
dicional envers la convivència,
pau i veritable democràcia», i la
cantautora Marina Rossell pel seu
«compromís amb les llibertats i els
drets humans». 

Coincidint amb el è aniversa-
ri, també s'ha volgut fer un «home-
natge» a la ciutat de Girona reivin-
dicant a títol pòstum la figura de
Carles Rahola amb el Premi Me-
morial i el premi Camins a Mont-
serrat Fontané, mare dels ger-
mans Roca. El lliurament serà el 
d'octubre a l’Auditori.

Els premis, organitzats conjun-
tament per l'associació LiberPress
i la Diputació de Girona, tenen
com a objectiu «obrir un espai de

debat» sobre el paper que han de
tenir els mitjans de comunicació
dins la societat i, al mateix temps,
premiar els personatges interna-
cionals que destaquen per la seva
tasca «independent, democràtica
i solidària».

L'encarregat d'anunciar els
guardonats d'aquesta nova edició
va ser el president de LiberPress,
Carles McCragh.

El Premi LiberPress és per al di-
buixant i caricaturista nord-ame-
ricà Peter Kuper, que ha treballat
per mitjans com The New York Ti-
mes, Time Magazine o Newsweek,
fent ús de la historieta muda per
buscar la complicitat del lector. 

Se li atorga perquè «a través dels
seus còmics i dibuixos aguts i va-
lents ha denunciat la insolidaritat,
autoritarisme i molts aspectes de
la deshumanització de la socie-
tat». 

En la categoria de Cançó, s'ha
escollit la cantautora catalana Ma-
rina Rossell per una trajectòria
«compromesa amb les llibertats i

els drets humans» tot destacant un
«gran virtuosisme» musical basat
en la «solidaritat, respecte, gene-
rositat i humanisme». Aquest pre-

mi passarà a dir-se a partir d'ara
Premi LiberPress Joëlle Stinkess. 

En la categoria de Literatura,
que a partir d'ara es rebatejarà
com a Premi LiberPress Ramón
Chao, el guardó és per a l'escripto-
ra Almudena Grandes per haver
«lluitat a partir de la literatura so-
cial, el compromís i des de l'esque-
rra» amb un llenguatge «molt ric»,
segons paraules del president de
LiberPress. Per altra banda, el pre-
mi LiVerdPress és per a Carlos
Magdalena (Gijón, ) per ha-
ver «estudiat, protegit i evitat la de-
saparició de moltes espècies de
plantes» i haver contribuït a tenir
un «món més verd». 

Segons McCragh, aquest auto-
didacte s'ha convertit en una figu-
ra de renom internacional a qui ja
se l'ha denominat com el «Messies
de les Plantes». Des de fa dues dè-
cades que treballa al Kew Gardens,
el jardí botànic de Londres. 

El LiberPress Cinema és per a la
directora, productora i guionista
Sílvia Venegas (Santa Marta, )
en reconeixement al seu treball i
compromís per denunciar «les in-
justícies i defensar els drets hu-
mans, la dignitat de les persones i
la necessitat de pau». Entre docu-
mentals que ha fet, destaquen tí-
tols com Boxing for Freedom, Los

ninos diamante de Seydu i Kosovo,
la última cicatriz de los Balcanes. 

El premi Catalunya reconeix
enguany la feina «humanitària i

solidària» que durant dècades
porta fent Metges sense Fronteres
mentre que la categoria Associa-
cions és per a la Fundació d'Onco-
logia Infantil Enriqueta Villavec-
chia. Es tracta d'una entitat priva-
da constituïda a Barcelona el 
que dona cobertura «integral» a
les necessitats dels infants i joves
que reben tractaments oncològics
així com suport «econòmic i mo-
ral» a les famílies. 

Enguany hi ha dos cartells coin-
cidint amb el è aniversari. Un el
signa el guardonat Peter Kuper i
l'altre és obra del ninotaire basc
Eneko de las Heras que va ser aco-
miadat pel  Minutos pel dibuix
sobre 'Marca España' on es veia
una mà amb una porra a una de
les banyes del toro. 

Lliurament amb «llaç»
El lliurament d'aquests premis,
que són honorífics i no tenen do-
tació econòmica, es farà a l'Audi-
tori de Girona el  d'octubre. 

Durant la gala, hi haurà molta
presència del «llaç» com a símbol
de causes solidàries com la lluita
contra el càncer de mama, el Sida
o més recentment per reclamar la
llibertat dels polítics catalans pre-
sos. També es comptarà amb la
participació de ciutadans del Ba-
ges que de forma espontània s'han
organitzat en grups de músics i co-
rals per cantar cada dia pels seus
pobles el Cant dels Ocells com a
«cant a la llibertat». 

El president de la Diputació de
Girona, Miquel Noguer, va refer-
mar el suport de l'ens als Liber-
Press tot reivindicant la figura dels
periodistes i entitats que «lluiten
per les causes justes». 

El dibuixant nord-americà Peter
Kuper rebrà a Girona el premi
LiberPress 2018

Una de les obres de Peter Kuper denuncia la insolidaritat de la societat. 

PREMI CAMINS
a Montserrat
Fontané
 L’accent gironí serà pre-
sent també en la categoria
de Camins, que enguany és
per a la mare dels germans
Roca, Montserrat Fontané.
Segons McCragh, «des de
ben jove i des de la humili-
tat ha obert camins amb la
gastronomia». També ha
transmès valors com «el sa-
crifici i la il·lusió per fer les
coses bé» als seu tres fills
d’El Celler de Can Roca. Ac-
tualment continua treba-
llant des del seu restaurant
de Taialà. ACN GIRONA

MARC MARTÍ

L’escriptora Almudena Grandes, la mare dels
germans Roca i la cantant Marina Rossell també
pujaran a l’escenari de l’Auditori el proper 5
d’octubre Carlos Magdalena, Silvia Venegas i
Metges Sense Fronteres són altres dels guardonats

HOMENATGE A GIRONA COINCIDINT
AMB EL 20È ANIVERSARI DELS PREMIS LIBERPRESS

Carles Rahola, «l’únic escriptor
català executat per la seva obra»
 Liberpress reivindicarà la figura de Carles Rahola (1881-1939),
periodista, escriptor i assagista i que va ser assassinat pel règim
franquista. Es vol reconèixer amb el MemorialLiberPress com a
«intel·lectual gironí exemplar». Se'l considera com «l'únic escriptor
català executat per la seva obra» després que el règim s'hi referís
com «un dels més destacats separatistes»
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Centre de serveis prop de
l’aeroport per a 400 camions
Serà un aparcament i s’hi farà formació
per al sector del transport a la demarcació

Infraestructures P26

Set convictes viuen en un habitatge
controlat fora de la presó per reinserir-se

Figueres P24,25

Dos dels homes, a la cuina de l’habitatge ■ E. CARRERA

Un pis per a presos
en tercer grau

El PP du una ‘rojigualda’ a la
seu de la Generalitat a Girona

Política P32

Els populars volen que es pengi al lloc on
hi havia la que es va treure l’1-O passat

Els premiats: Albert Stern (Metges sense Fronteres), Rosa Ros Rahola, Montserrat Fontané, Emili Ros Rahola, Núria Pardo
(Fundació Villavecchia), Peter Kuper, Almudena Grandes, Marina Rossell, Carlos Magdalena, Eneko i Silvia Venegas ■ JOAN SABATER

CULTURA I ESPECTACLES P44

Els premis celebren vint anys recordant “un home bo” afusellat

LiberPress: Rahola al cor

NACIONAL P12

Desmemòria
del Sis
d’Octubre
Aquell episodi ha
estat tergiversat 
com si hagués estat
una proclamació
independentista

NACIONAL P10

El polític deixa el Parlament i la
presidència del PP per centrar-se
en la cursa per a l’alcaldia

Albiol busca
refugi a
Badalona

ENTESA · En una declaració,
es “conjuren” per assolir una
millor coordinació del govern
i dels grups parlamentaris

JxCat i Esquerra
garanteixen unitat
fins a la sentència
COMICIS · Quim Torra i Pere
Aragonès s’esforcen per donar
una imatge d’estabilitat que
allunyi el fantasma electoral

P6 i 7
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paper reciclat en un 80,5%
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VILAMALLA Un xofer begut xoca amb
el tràiler contra una benzinera 19

ESPORTS Eusebio prescindeix de Mojica,
Planas i Ramalho per rebre l’Eibar 36 a 39

TORNAVÍS ELÈCTRIC
Aconsegueix aquesta pràctica eina i fes bricolatge
sense fils ni esforç, amb 12 puntes intercanviables

Detenen un noi de 18 anys
acusat de ferir un mosso a
la protesta de l’1-O a Girona

El jove hauria colpejat l’agent amb una
barra de ferro, fent-li un tall obert a la barbeta
 Ha quedat en llibertat i se l’acusa

de desordres i atemptat a l’autoritat 


14

Demanar cita
prèvia a Trànsit
s’ha convertit
en una missió
impossible

JxCat i ERC
garanteixen
el govern fins a
les sentències
del procés

QUIM TORRA I PERE ARAGONÈS

ANUNCIEN UN ACORD PER EVITAR

LA CRISI I ASSEGURAR

L’ESTABILITAT DE L’EXECUTIU

4

EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

REIVINDICA L’«ÈXIT» DEL MODEL

PENITENCIARI CATALÀ 

4

3 i 4

■ Queixes de ciutadans perquè
no poden demanar fer tràmits per
web i telèfon a l’estament de Tràn-
sit a Girona. El subdelegat reco-
neix que estan saturats. 12

Lloret i Palamós
se situen entre
les deu alcaldies
que cobren 
més de Girona

■El Ministeri de Política Territo-
rial i Funció Pública dona a conèi-
xer les retribucions dels alcaldes i
el que van cobrar per assistències
el . 8 i 9

■ El Govern central admet que
està «preocupat» per la paralitza-
ció de l’activitat parlamentària i
avisa Torra que actuarà «en con-
seqüència» si el Parlament deso-
beeix la Constitució.  29 a 31

Obren a Figueres
el primer pis de
la província per
a presos en
el tercer grau

Grup Cañigueral
supera els 800 milions
d’euros de facturació
per primer cop 27

A més a DdG

Peter Kuper, premi Liberpress: «Trump és una rata acorralada» El dibuixant
nord-americà Peter Kuper va dir ahir a Girona, en l’acte de lliurament dels premis Liberpress, que el president del seu país,
Donald Trump, és «un fatxa» i resulta «més perillós ara perquè és una rata acorralada». Kuper va alertar del creixement
desbocat d’un nou feixisme a diferents punts del món. Els premis Liberpress es van lliurar a l’Auditori de Girona.
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El 1980 es va publicar als
Estats Units el primer nú-
mero d’una revista de cò-
mics, amb una línia mar-
cadament esquerrana, ti-
tulada World War 3 Illus-
trated i poc mesos després
va ser nomenat president
un actor mediocre i ultra-
dretà anomenat Ronald
Reagan. Un dels funda-
dors d’aquella revista va
ser el dibuixant Peter Ku-
per, que ahir va rebre el
20è premi LiberPress a
l’Auditori de Girona. Gai-
rebé 40 anys després go-
verna el seu país una rèpli-
ca molt augmentada de
Reagan, Donald Trump, i
Kuper definia ahir la seva
política com “una espècie
de feixisme”, per rectificar
tot seguit: “No és una me-
na, és feixisme.” Per això,
Kuper manté activa la se-
va pròpia guerra il·lustra-
da des de publicacions
com ara la clàssica Mad
Magazine, amb els llapis
com a única arma, i per
aquesta actitud coherent i
lluitadora va rebre ahir el
premi principal dels Liber-
Press 2018, els guardons
que reconeixen iniciatives
en defensa de les llibertats
–ara amenaçades en dife-

rents fronts– i la cultura
de la solidaritat, organit-
zats per l’associació que
presideix Carles McCragh
i la Diputació de Girona.
Kuper i el dibuixant basc
Eneko han estat els autors
dels dos cartells d’aquesta
20a edició. Aquest últim,
acomiadat del diari 20 mi-
nutos després de 17 anys
col·laborant-hi, per un pa-
rell d’acudits sobre “el te-
ma català” i sobre la cor-
rupció, recordava ahir que
“als mitjans de comunica-

ció sempre hi ha hagut te-
mes tabú, com ara el con-
flicte basc, però cada vega-
da s’està imposant més el
pensament únic”.

La cuinera Montserrat
Fontané (premi Camins)
va destacar sobretot el va-
lor del treball, que ha sa-
but transmetre als seus
fills, els germans Roca: “Fa
55 anys que treballo i la
cuina és la meva vida.”

Una Marina Rossell
(premi de la cançó Joëlle
Stinkess) molt combativa

va dir: “Cada vegada em
sento més lluny dels polí-
tics i més a prop dels pre-
sos.” I Almudena Grandes
(premi de literatura Ra-
mon Chao) va subratllar
que “el compromís és im-
plícit a l’escriptura”.

Carlos Magdalena (pre-
mi LiVerdPress) va recor-
dar la importància que te-
nen les plantes en les nos-
tres vides i va alertar de
l’amenaça, encara evita-
ble, de perdre milers d’es-
pècies en les pròximes dè-
cades. Albert Stern va re-
collir el premi per a Metges
sense Fronteres, que ara
mateix té milers de perso-
nes treballant en 72 països
amb conflictes de tot ti-
pus, alguns dels quals han
quedat plasmats en els do-
cumentals que realitza
Silvia Venegas (Liber-
Press Cinema) amb la se-
va productora, Making
DOC. Núria Pardo, presi-
denta de la Fundació d’on-
colliga infantil Enriqueta
Villavecchia, va recordar
que el seu nou repte és do-
nar suport als nens ma-
lalts terminals perquè pu-
guin passar a casa els seus
últims dies, i va dedicar el
premi a una nena gironi-
na, l’Arianna, “petita, però
molt gran en la seva lluita
contra la malaltia”. ■

Els XX Premis LiberPress recorden Carles Rahola
i defensen la llibertat amenaçada en diferents fronts

Xavier Castillón
GIRONA

Ments lliures, de
Rahola a Kuper

Els LiberPress van celebrar la
seva 20a edició amb una nit
farcida d’emocions, imatges
colpidores i música. El Gest
triat aquest any, el llaç, es va
simbolitzar fent pujar a l’es-
cenari set representats de di-
ferents entitats amb fulards /
llaços de colors diferents: del
groc en suport als presos i
exiliats catalans, al rosa que
consciencia sobre el càncer
de mama o el morat que aler-
ta de la violència masclista.

Tant l’alcaldessa, Marta
Madrenas, com el president
de la Diputació, Miquel No-
guer, van recordar Carles Ra-
hola, abans que els seus nets
Rosa i Emili Ros recollissin la

Tots els protagonistes: els portadors dels llaços, els premiats i els lliuradors dels premis, i Música per la Llibertat ■ J. SABATER

placa del Memorial Liber-
Press 2018 que uns dies
abans havien portat al nínxol
de Rahola al cementiri de Gi-
rona –on va ser afusellat
aquest “home bo” aviat farà
80 anys– una delegació de Li-
berPress amb un altre net,
Pompeu Rahola. En la part
musical, Marina Rossell va
cantar “per a la gent que es-
pera els presos” una preciosa
i despullada T’esperaré, i el
mig centenar de membres de
Música per la Llibertat van
cantar Tot el poble cantarà i,
ja al final de l’acte, L’estaca i El
cant dels ocells, en un esce-
nari ple de premiats i copro-
tagonistes de la vetllada.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Per a un home bo i els que esperen

La llibreria Geli clou avui el
cicle que ha dedicat a Pa-
nikkar, coordinat per Xevi
Delòs en el centenari del
seu naixement, amb la
conferència Raimon Pa-

nikkar. El diàleg dialogal,
del teòleg Jaume Angelats
(12 h, gratuït). El diàleg
dialògic o dialogal és, se-
gons Panikkar, “la recerca
conjunta del que és comú i
el que és diferent” per arri-
bar a “una autèntica com-
prensió de l’altre”. ■

Redacció
GIRONA

Panikkar, vist
per Angelats
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DANIEL BONAVENTURA GIRONA

■Els premis Liberpress de Giro-
na i la seva reivindicació de lli-
bertat d’expressió, defensa dels
drets humans i cultura de la so-
lidaritat van tenir ahir com a pro-
tagonista el dibuixant i caricatu-
rista nord-americà Peter Kuper,
que va alertar del creixement
desbocat d’un «nou feixisme
mundial» i va titllar el president
del seu país, Donald Trump, de
«fatxa ara encara més perillós
perquè és una rata acorralada»,

en referència als escàndols que
desacrediten l’ocupant de la
Casa Blanca.

Els diferents guardonats amb
els Liberpress d’enguany van
atendre els mitjans de comuni-
cació ahir en el decurs d’un di-
nar a l’Escola d’Hostaleria de Gi-
rona ofert per la Diputació de Gi-
rona i l’Associació Liberpress,
que presideix l’advocat Carles
McCragh, amb la col·laboració
de Joelle Stikness, vicepresiden-

ta. A la nit es va celebrar la gala
de lliurament a l’Auditori de Gi-
rona, amb la periodista Clara Jor-
dan com a presentadora.

Fundador de la revista de cò-
mics World War  Illustrated,
professor de la New York’s
School of Visual Arts i autor de
treballs per a The New York Ti-
mes i la revista MAD, Kuper va
rebre el Premi Liberpress 
per haver «retratat i denunciat la
insolidaritat, l’autoritarisme i

molts aspectes de la deshuma-
nització» de la societat.

Ahir va alertar del retorn del
feixisme i va assegurar que als
Estats Units hi ha «racisme i xe-
nofòbia» i «s’arriba a empreso-
nar nens». En una societat que
recorda els relats d’Orwell, el dia
es desperta amb notícies com
per exemple que «ja és massa
tard per lluitar contra les emis-
sions dels cotxes».

Sosté Kuper que no només
practica la denúncia publicant
els seus dibuixos i historietes,
sinó que usa el seu cos ben so-
vint en manifestacions progres-
sistes als carrers. «Quan faig això
em sento menys boig».

Autor de llibres traduïts a l’es-
panyol com Ruinaso l’adaptació
al còmic de La Metamorfosi, de
Kafka, Kuper va insistir que sota
la imatge d’home divertit,
Trump amaga un «fatxa ara molt
perillós capaç de fer qualsevol
cosa per intentar posar l’opinió
pública de la seva part; espero
que arribi la seva fi». També va
dir que entén la reclamació de
«llibertat» dels catalans.

També al món dels ninots per-
tany Eneko de las Heras, un basc
nascut a Caracas que va ser «aco-
miadat del  Minutosper un di-
buix d’un toro amb una banya
que es transforma en una porra
de policia.

De las Heras va assegurar que
a la premsa espanyola hi ha con-
sens a declarar determinats te-
mes tabú, com ara l’acostament
dels presos bascos. «No pots par-
lar de determinats drets humans
si no vols tenir problemes», va
dir. Va denunciar «molta mani-

pulació i desinformació en el
tema català», però en aquest cas
hi ha el valor positiu que «Cata-
lunya té una premsa pròpia».

L’altra protagonista dels pre-
mis va ser Montserrat Fontané,
mare dels germans Roca, que va
rebre el premi Camins per haver
transmés als seus fills, els tres es-
trelles Joan, Josep i Jordi, «la hu-
militat, l’esperit de sacrifici i la
il·lusió de fer les coses bé».

Fontané va agrair el premi i va
reconèixer que, efectivament, ha
ensenyat els seus fills a treballar,
«però totes aquestes coses que
fan ara jo no les sé fer, ho canvien
tot».

Els altres premiats de la nit
són l’escriptora madrilenya Al-
mundena Grandes (Literatura),
«per donar vida a tantes vides» i
pel seu llenguatge «apassionat i
riquíssim», i la cantant Marina
Rossell (Cançó), pel seu «virtuo-
sisme» basat en la «solidaritat, la
generositat i l’humanisme».

Metges Sense Fronteres ha
merescut el premi Liberpress
Catalunya i l’Associació Oncolli-
ga Infantil Enriqueta Villavec-
chia, constituïda a Barcelona el
, el premi Liberpress Asso-
ciacions. 

Encara hi ha Carlos Magdale-
na (Gijón, ), amant i defen-
sor de les plantes, premi LiVerd-
Press, mentre que el Memorial
Liberpress recau en Carles Ra-
hola, afusellat el  a la tanca
del cementiri de Girona. 

Aquesta edició inclou la dis-
tinció «Gest» al llaç, sigui groc,
morat, verd o taronja, en solida-
ritat amb diverses causes amb
les quals s’identifica. 
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El dibuixant nord-americà rep a Girona el premi Liberpress al costat
d’altres guardonats com Almudena Grandes o Marina Rossell La mare
dels germans Roca, Montserrat Fontané, agraeix el premi Camins

Kuper definex Trump com un «fatxa»
i «rata acorralada ara molt més perillós»

Joan Roca acompanya la mare, la premiada Montserrat Fontané. ANIOL RESCLOSA Marina Rosell, premi Cançó, amb Albert Stern. ANIOL RESCLOSA

 El dibuixant no va deixar de sorprendre ahir els periodistes gironins pel seu tracte franc i de proximitat. Va parlar
en espanyol (va viure dos anys a Mèxic) i en anglès per explicar que el seu compromís amb les causes de les esque-
rres progressistes i contra el «nou feixisme» no passa només per publicar ninots i historietes a la premsa, sinó que
també implica prestar el seu cos a les manifestacions, cosa que fa sovint a Nova York. 

Peter Kuper presta el seu cos a les manifestacions antiracistes
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Wm_̀[Zq]a_e_̀]�jl_̀]l_̀]jdW]�Xjl_̀ Ŵ]èW�_Ze�̀[W]Ẁe�Xe[ZW][]bjmWdW��]hV_XZ̀[leỲW
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:V0&J*4-J433/3&J2W&JH34QX4,$&J4,J1)$)0Y
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��������� ����	
	����
�	����������������������������

���
�������������������������������	
	��� 
�	 �� ��� �� �� ������� ������� !��

"#$%&'()'%*+,%)'%-,+(./%0$%/0$1%,(2345
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KL(,H0$$0B'(/%B,$%DEFGE8%B'),+=<,%+)%<0(5
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OPQRS43%B,%$0%T'$30%F030$0)0
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/05(4Y454d%$$+430%4%&0//41%&,$/%/,+/%3(,/%Y4$$/8%v'0)d%v'/,&%4%v'(B4d%,$/

0(34/3,/%4%0+3'(/%5+$4)0(4/%B,$%F,$$,(%B,%F0)%e'50;

wjxyjhrzpkp{hlrU+0)]0%,$%[(,<4%|j}pq~qpllrgjkpih;%J4(,53'(0d
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54),<0d%B,)+)540)3%$,/%4)V+/3u54,/%4%B,Y,)/0)3%$0%B4U)4303%B,%$,/

&,(/'),/;%�,<&(,d%0&$450)3%+)0%<4(0B0%5(u3450%4%B+(0d%&,(2%5'<H4)0B0
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340 articles publicats
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Les grans novetats de la represa literària
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novetats-de-la-represa-literaria/)
Joan Margarit: fer el salt a la prosa per explicar la
poesia (https://www.nuvol.com/noticies/joan-
margarit-fer-el-salt-a-la-prosa-per-explicar-la-
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Realisme brut en català entre el Bon Déu i l’Infern
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Julià de Jòdar i el seu Frankenstein
(https://www.nuvol.com/critica/julia-de-jodar-i-
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Francesc Ginabreda (https://www.nuvol.com/autor/francesc-ginabreda). Setmana
Rahola 17 (https://www.nuvol.com/esdeveniment/setmana-rahola-17).
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El proper 15 de març farà 78 anys de l’assassinat de Carles Rahola, un

nom que va reivindicar Carles Puigdemont el dia que va ser investit

president de la Generalitat. En el seu discurs, l’exalcalde de Girona

també va fer menció de L’Autonomista, el diari que Carles Rahola i el

seu germà Darius van dirigir durant quatre dècades. Aquest 2018,
LiberPress reivindica a títol pòstum la figura de Carles
Rahola amb el Premi Memorial.
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‘L’Autonomista’, de Darius i Carles Rahola

L’Autonomista va néixer a finals del segle XIX i va ser un dels símbols

més visibles i decisius de la modernització de Girona. En el context

d’aquella època, el diari (aleshores un setmanari) va néixer en castellà,

El Autonomista, i el seu primer número va sortir el 18 de setembre

del 1898, mentre Espanya s’acomiadava de Cuba, Puerto Rico i

Filipines. Un any i mig abans de la seva creació, Darius Rahola i J.
Lluhí Risech havien fundat El Eco del Pueblo, òrgan del comitè

republicà inspirat en la doctrina de Francesc Pi i Margall, però fou

suspès pel govern militar per haver denunciat les guerres a les –

últimes– colònies del Carib i el Pacífic, decisió que va precipitar la

creació de El Autonomista.

La impressió del setmanari es feia a l’empresa familiar del seu pare,

Ferran Rahola. Tal com explica l’historiador Lluís Costa a El
Autonomista: el diari dels Rahola. Els orígens del
periodisme modern a Girona (1898-1939), “disposar d’impremta

pròpia, per a un periòdic, era una característica molt inhabitual en una

ciutat com Girona, i permetia intuir que el projecte periodístic tenia una

estructura prou sòlida i una important vocació de continuïtat” (2000,

pàg. 23). El germà petit de la família, Carles Rahola, només tenia quinze

anys quan El Autonomista va veure la llum.

El Suplement Literari
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La seva línia editorial –la tendència ideològica– era de caràcter

federalista, republicana i catalanista, i denunciava la política del Govern

espanyol sota la regència de Maria Cristina, sobretot arran del

desastre de Cuba. Però El Autonomista també es va obrir al món

cultural, i fou principalment gràcies a Carles Rahola: l’any 1902 es va

crear el Suplemento Literario de El Autonomista, que no trigaria

gaire a publicar escrits en català i a comptar amb la col·laboració de

grans personalitats de la cultura gironina i catalana. L’activitat

periodística de Carles Rahola, a partir d’aleshores, començà a adquirir

notorietat: “Fou un dels pocs homes de la seva generació que va exercir,

plenament, fora de Barcelona, les funcions professionals del periodisme

d’opinió en la línia de les grans tradicions articulistes europees”, tal com

afirma Josep Maria Casasús (1991, pàgs. 125 i 126, citat per Costa,

2000, pàg. 31).

Al Suplemento Literario s’hi publicaven articles molt variats relacionats

amb l’art, la literatura, la poesia, la història… i escrits heterogenis que

donaven protagonisme a altres poblacions de la província gironina. Tot

i que la seva periodicitat de publicació va ser força irregular, el

suplement va anar sortint cada any fins al 1935. Dos anys abans, El
Autonomista havia començat a editar-se íntegrament en català. Des

d’aleshores podem parlar, amb el rigor històric i lingüístic que ens

pertoca, de L’Autonomista.
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+ Llegits
1 Liberisliber: 15 llibres i un premi

(https://www.nuvol.com/noticies/liberisliber-
15-llibres-i-un-premi/)

2 Treballadors del MACBA: doneu-me un marc
mental
(https://www.nuvol.com/noticies/treballadors-
del-macba-doneu-me-un-marc-mental/)

3 Raül Garrigasait: “Fugir és el gest modern per
excel·lència”
(https://www.nuvol.com/entrevistes/raul-
garrigasait/)

4 Els deu errors més freqüents en català
(https://www.nuvol.com/noticies/deu-errors-
frequents-en-catala/)

5 Noves eines per aprendre català
(https://www.nuvol.com/noticies/noves-eines-
per-aprendre-catala/)

6 Mercè Aránega: "Els espectadors són la meva
xarxa"
(https://www.nuvol.com/entrevistes/merce-
aranega-els-espectadors-son-la-meva-xarxa/)

7 Jordi Gràcia: “A l’esquerra li anirà bé si comença
a dir la veritat”
(https://www.nuvol.com/noticies/jordi-gracia-
a-lesquerra-li-anira-be-si-comenca-a-dir-la-
veritat/)

8 Post no bills: art i absurd
(https://www.nuvol.com/noticies/post-no-bills-
art-i-absurd/)
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El ‘Suplemento Literario’ de ‘El

Autonomista’, amb una estètica clarament

modernista

L’Autonomista, un diari modern

Durant les dues dècades anteriors, el periòdic dels Rahola es va acabar

de consolidar com a mitjà de referència a Girona i es va convertir

definitivament en diari el 1920: la Primera Guerra Mundial va ser
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9 Liberisliber: moltes propostes i un ultimàtum
(https://www.nuvol.com/noticies/liberisliber-
moltes-propostes-i-un-ultimatum/)

10 Ester Pujol, nova Directora Editorial a
Enciclopèdia Catalana
(https://www.nuvol.com/noticies/ester-pujol-
directora-editorial-enciclopedia-catalana/)

un dels esdeveniments més significatius que van impel·lir els Rahola a

fer de El Autonomista un diari modern i d’actualitat amb tots els ets i

uts, amb una aposta definitiva per la informació periodística estricta –

abanderada per la notícia com a peça principal– però sense perdre la

seva ideologia, possiblement el gran tret identitari del diari.

El seu reconeixement, a més, no se circumscrivia a la província on

s’editava; des de la resta del país, intel·lectuals de renom no només se’n

feien ressò, sinó que hi col·laboraven. El Autonomista, com explica

Costa, tenia “un quadre de col·laboradors que sorprenentment

abastaven zones molt allunyades” (2000, pàg. 39), des de poblacions de

les comarques gironines fins a grans ciutats europees com Brussel·les o

París, passant per Barcelona i Madrid.

Abans de la Guerra Civil espanyola, el diari ja havia experimentat a

bastament la censura, fins i tot prèviament a la dictadura de Primo
de Rivera, especialment durant la Primera Guerra Mundial i el

conflicte del Marroc (la famosa Guerra del Rif). La llibertat

d’expressió topava, per variar, amb l’Exèrcit i l’Església. Darius Rahola

fou empresonat en més d’una ocasió. A partir dels anys vint, la

influència de El Autonomista no només era una realitat en tant que

diari: Darius i Carles Rahola també s’havien convertit en personatges

influents, l’activitat dels quals transcendia el diari i es prodigava, al

marge de la cultura, en l’entorn sociopolític d’aleshores, tant per la feina

que desenvolupaven (o havien desenvolupat) a la Diputació o a

l’Ajuntament com per la seva activitat en altres mitjans i organitzacions

de la ciutat.

(//www.via-
vespa.com)

Rent a Scooter
(//www.via-
vespa.com)

Barcelona és un vesper.
Vola per Barcelona amb una
Vespa!

Sigues el primer dels teus amics a indicar que
t'agrada

Núvol, digital de cultura
fa aproximadament una hora

Ester Pujol s’incorpora al Grup
Enciclopedia Catalana com a nova
Directora Editorial de la Divisió de
Llibreries.

NUVOL COM

Núvol, digital de cultura
30 819 M'agrada

M'agrada la pàgina Registra't
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content/uploads/2014/07/JosepPla.jpg)

Josep Pla, col·laborador

de ‘L’Autonomista’

Un altre factor força decisiu que contribuí a afermar la modernització i

la importància de El Autonomista en el marc de la comunicació de

masses, juntament amb la implantació dels avenços tecnològics i el

paper decisiu de la publicitat, fou la incorporació de Josep Pla com a

col·laborador. Segons Josep Maria Casasús, era “el més representatiu

dels periodistes catalans d’aquesta etapa de modernització, i el més

complet dels professionals catalans de la seva generació” (1993, pàg. 30,

citat per Costa, 2000, pàg. 93).

En aquesta època, però, el general Primo de Rivera capitanejava una

dictadura que, com en tantes altres esferes de la societat, per la premsa

resultava senzillament nefasta. La censura, lògicament, estava a l’ordre

del dia, i diaris com El Autonomista van haver de treballar coartats per

l’amenaça del règim, “con un pie en la redacción y el otro en la cárcel”,

https://ad.nuvol.com/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1601__zoneid=123__cb=74f74ad6c3__oadest=https%3A%2F%2Fwww.tnc.cat%2Fca%2Fels-jocs-florals-de-canprosa%3Futm_source%3Dnuvol%26utm_medium%3Dbaner%26utm_campaign%3Djocs%2520florals%26utm_content%3D300x300
https://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2014/07/JosepPla.jpg


segons el testimoni del col·laborador Gonzalo de Luján (2000, pàg.

101). El diari estava doblement amenaçat: no només era d’ideologia

republicana, sinó que, a més (a sobre), era català. I catalanista.

L’exercici periodístic, per tant, malvivia com podia entre la prudència i

la denúncia.

La Segona República i la Guerra Civil: de l’apogeu a la desaparició del diari

El Autonomista, conegut pel seu exercici periodístic i cultural, tenia

també una faceta i una orientació socials molt determinades. Encara

durant la dictadura de Primo de Rivera, els germans Rahola van

organitzar, el 1928, les primeres colònies escolars, que es farien molt

populars i que apostaven, a banda d’ajudar els infants, per promoure la

sanitat pública. Aquest compromís social els va permetre vincular-se

més estretament i extensa amb la societat gironina. Pocs anys després,

la capçalera entraria en la seva època d’or, coincidint amb la vinguda de

la Segona República Espanyola.

Ara bé, tot i que a partir del 1931 la llibertat de premsa –la llibertat

d’expressió– va tornar a ser una realitat, el control sobre els mitjans de

comunicació no va desaparèixer malgrat reviscolar-se la transperència

democràtica de l’exercici periodístic. I encara va desaparèixer menys

(ans al contrari, va repuntar) durant el bienni negre, en què la

censura prèvia es va imposar habitualment, sobretot en les publicacions

d’esquerres, i de manera molt evident durant l’octubre del 1934. Des



(http://www.museuexili.cat/index.php?
option=com_content&view=article&id=38%3Adesta
2&catid=34%3Adestacat2&lang=ca)
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d’aleshores, foren habituals les portades de L’Autonomista advertint:

“Aquest número ha passat per la censura militar” o “Aquest número ha

estat visat per la prèvia censura”.

En aquest període, el diari va fer una regressió: va tornar a recuperar

ostensiblement el seu paper com a mitjà ideològic i va reintroduir amb

força els articles d’opinió en detriment (relatiu, esclar) de la informació

estricta, convertint-se en portaveu oficiós d’Esquerra Republicana
de Catalunya. Quan va esclatar la Guerra Civil, la tendència dels

periòdics de convertir-se en òrgans propagandístics va ser inequívoca,

deliberada i inevitable. En aquesta conjuntura, L’Autonomista es va

autodenominar “diari d’Esquerra”, després d’haver estat “diari

Republicà d’informació” i “diari federalista republicà d’avisos i notícies”

durant els anys anteriors. El conflicte bèl·lic no deixava espai per les

mitges tintes. I les cròniques de guerra es van convertir en articles

habituals; tan habituals com ho fou, novament, la censura prèvia.

S’acostava la fi del diari dels Rahola.
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Portada de ‘L’Autonomista’ del 5 de gener del 1938

Els tres articles que van condemnar Carles Rahola

L’Autonimista sortia per últim cop el 25 de gener del 1939. El

franquisme va confiscar la seva impremta i va posar fi als seus més de

quaranta anys de vida. Però el drama, com tristament sabem, no es va

acabar aquí: el 15 de març del 1939, Carles Rahola va morir afusellat.

Se’l va acusar de ser uno de los más destacados separatistas de Gerona,
colaborador asiduo del diari separatista de esta localidad
L’Autonomista en el que escribió artículos literarios e históricos y
últimamente otros de caràcter político, en los que alentaba a las masas
a prolongar inútilmente su resistencia. Els “articles polítics” que

l’acabarien condemnant foren aquests:
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“Refugis i jardins”, publicat el 8 de febrer del 1938; “L’heroisme”,

publicat el 6 d’agost del 1938; i “Contra l’invasor”, també publicat el

1938 i que no aparegué a L’Autonomista, sinó en un recull d’articles

titulat Estudis napoleònics. “Contra l’invasor” fa referència a una

estàtua de Miquel Blai ubicada al Museu de Sant Pere de Galligants, a

Girona, que simbolitza la lluita contra l’invasor –el feixisme.

(https://www.nuvol.com/wp-
content/uploads/2016/02/19380119001_low.jpg)

‘L’Autonomista’ del 6 d’agost del

1938, el dia que es va publicar

l’article de Carles Rahola
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“L’heroisme” | Arxiu de premsa

digitalitzada, Ajuntament de Girona

A “Refugis i jardins”, simplement lamentava que, “per imperatius

indeclinables de la guerra”, es va haver de derruir un Jardí per a la

Infància, a Girona, per construir-hi un refugi antiaeri. Rahola tancava

l’article apel·lant a l’esperança, a la fi de la guerra i a la victòria

republicana, i escrivia: “Tornaran a jugar llavors els petits al sol, sobre

la sorra neta, enmig de flors i arbusts […] Regnaran a la nostra terra

pau, justícia, llibertat i treball. I hom recordarà de tant en tant aquesta

nova guerra d’invasió dels pobles d’Ibèria com un d’aquells pesombres

esgarrifosos que no han de tornar mai més…”. “L’heroisme” era una

crida al pacifisme, a la resistència, i denunciava els atacs de les forces

franquistes i els seus aliats alemanys i italians, fent un paral·lelisme

amb el llibre del belga Maurice Maeterlinck, titulat justament

L’heroisme, sobre el qual el petit dels Rahola va esciure el pròleg de la

seva traducció catalana (1915).

Va ser l’únic escriptor català condemnat a mort pel franquisme a causa

dels seus escrits. El mencionado sujeto se relacionaba con todos los
indeseables que pululaban por Gerona, entre los que se encontraban
los conocidos dirigentes rojos Amadeo Oliva y Darío Rahola,
considerándole, por tanto, como un elemento indeseable para la
Nueva España. Un informe policial, a més, afirmava que Rahola

actuava “en pro de la causa marxista” i que, en els seus articles a

L’Autonomista, havia fet una “vergonzante y sistemática campaña



contra el Glorioso Movimiento Salvador”. El cas és que, a banda

dels tres articles que hem esmentat, el Tribunal Militar no va aportar

cap altra prova “delictiva” per permetre’s assassinar-lo.

Tingueu ideals

Carles Rahola. L’home civilitzat, en paraules de Xavier
Carmaniu, fou  una persona disciplinada, treballadora, defensor de la

cultura i la justícia, que va morir per haver exercit la seva llibertat

d’expressió. “La seva memòria reivindicada i homenatjada l’ha

convertrit en un punt de referència dels homes […] que estimen la

llibertat”, diu Lluís Maria de Puig i Oliver a Carles Rahola. Un
ciutadà de catalunya. Per això ha esdevingut un símbol. I per això

no hem d’oblidar que el seu afusellament retroactiu fou un assassinat,

una vergonya, una injúria. I recordar les seves paraules: “Tingueu

ideals, estimeu-los, defenseu-los”.

Darius Rahola, que sovint queda injustament oblidat, es va veure

obligat a abandonar el país i es va acabar instal·lant a Perpinyà, on va

morir al cap de poc més d’un any, el 16 de juliol del 1940, molt

desmillorat de salut. Darius no ha tingut tanta repercussió com el seu

germà, però el seu esperit democràtic i republicà en favor de la justícia,

la llibertat i el civisme l’acompanyava igual que acompanyava el petit

dels Rahola.



Etiquetes:

Carles Rahola (https://www.nuvol.com/tag/carles-rahola/) Darius Rahola
(https://www.nuvol.com/tag/darius-rahola/) L'Autonomista (https://www.nuvol.com/tag/lautonomista/)

Per la redacció d’aquest article s’han consultat el Servei de Gestió

Documental de l’Ajuntament de Girona

(http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php) i els llibres següents:

El Autonomista: el diari dels Rahola. Els orígens del
periodisme modern a Girona (1898-1939), de Lluís Costa

(Col·legi de Periodistes de Catalunya. Demarcació de Girona, 2000)

Carles Rahola. L’home civilitzat, de Xavier Carmaniu (Biblioteca

Fundació Valvi, 2006)

Carles Rahola, afusellat, de Josep Benet (Empúries, 1999)

Carles Rahola. Un ciutadà de Catalunya, de Lluís Maria de Puig

i Oliver (Edicions del Cotal, 1979)

Homenatge a Carles Rahola 1881-1939 [suplement] (Fundació

Miró, 1976)

Comparteix a Twitter (https://twitter.com/intent/tweet?text=Els germans Rahola i
‘L’Autonomista’%20%7C%20https://www.nuvol.com/noticies/els-germans-rahola-i-lautonomista/)
Comparteix a Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
s=100&p[url]=https://www.nuvol.com/noticies/els-germans-rahola-i-lautonomista/&p[images]
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Articles Destacats

 (https://www.nuvol.com/noticies/la-bestia-del-pare-el-declivi-de-les-

series-i-la-crisi-de-la-masculinitat/)

La bèstia del pare: el declivi de les sèries i la crisi de la masculinitat (https://www.nuvol.com/noticies/la-

bestia-del-pare-el-declivi-de-les-series-i-la-crisi-de-la-masculinitat/)

 (https://www.nuvol.com/noticies/pilar-ens-provocarem-una-crisi/)

“Pilar, ens provocarem una crisi” (https://www.nuvol.com/noticies/pilar-ens-provocarem-una-crisi/)

 (https://www.nuvol.com/noticies/faqs-per-que-a-les-urnes-no-hi-havia-

la-paraula-generalitat/)

FAQS. Per què a les urnes no hi havia la paraula “Generalitat”? (https://www.nuvol.com/noticies/faqs-per-

que-a-les-urnes-no-hi-havia-la-paraula-generalitat/)
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 (https://www.nuvol.com/noticies/per-estimar-catalunya-cal-riure-la/)

Per estimar Catalunya cal riure-la (https://www.nuvol.com/noticies/per-estimar-catalunya-cal-riure-la/)

 (https://www.nuvol.com/entrevistes/eugenia-broggi-la-reputacio-costa-

molt-de-guanyar-i-molt-poc-de-perdre/)

Eugènia Broggi: "La reputació costa molt de guanyar i molt poc de perdre"

(https://www.nuvol.com/entrevistes/eugenia-broggi-la-reputacio-costa-molt-de-guanyar-i-molt-poc-de-

perdre/)

 (https://www.nuvol.com/noticies/gala-dali-ni-musa-ni-superheroina/)

Gala Dalí, ni musa ni superheroïna (https://www.nuvol.com/noticies/gala-dali-ni-musa-ni-superheroina/)
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Serra d’Or (/serra-dor/)
La ruta del jazz (/la-ruta-del-jazz/)
Libelista (http://www.libelista.cat)
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Facebook (https://www.facebook.com/elnuvol)
Twitter (https://twitter.com/nuvol_com)
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+Vilaweb

Vilaweb (http://www.vilaweb.cat)
Surt de casa (http://www.surtdecasa.cat)
Teatre Barcelona (http://www.teatrebarcelona.com)
Fosbury (http://www.fosbury.cat)
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