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Uaudácia de
Gabriel Alomar

A

Madrid, seguns din la mm'cia d"agcncia. un dcscetidenl de Gabr¡L'l Aluinar lia li'cl a pública sLibliasUt una col-lecció de curtes que rinlel-ieclual i polílic iiiallorquí va rcbrc de
Valie-lnclán, Azaña. Prieto i altres personatges de Tépoca. L'epistolari ha eslat adquiril
oportunament peí Patrimoni BibliograHc estatal.
Ni) sabcm si entre les cartes subhastatles hi lia\'ia també les t|iic li deyué esei'iiu'e el
nostre Caries Rahola. En tol cas. aquí sí que es conserven les li-entLi i tanles cartes que
Rahoia va rebre d'Alomar. L'escriptor havia nascut a Ciutal de Mallorca l'any IH73. i va ser protessor de diversos instituís, entre cls c]Lials Hgura. fugai^nicnl. el de Figucres. Va ser anibaixador de la
República espanyola a Italia i despi'és a Etiiptc. on va continuar residinl. coni a exilial. en acabar-se
la guerra civil, j'ins a la se va nioii. sobre vi nguda a El Caire l'any 1941. Alomar va ser LUÍ tei>]*ii/aLlor
del modernisme i rinlroduclor a Catalunya del lulurisnie; í'any 1917 va fundar el Partit República
Catak'i i. el 1923. la Unió Socialista de Catalunya. Santiago Rusiñol. en una carta adrei^ada també a
Rahola. ironitzava així sobre la vehemencia del seu amic polític: «Ahir l'Aloniar a la conferencia
ens va manar t|ue teníeni de ser socialistes. Ho va dir anib tan bous niots que el vaig aplaudir de tol
bon cor. sense recordar-nie c]ue sóc parí de Rusiñol Hernuuios. Jahricii de Uüiulos v Turcidos».

Va ser justament Rusiñol qui va posar Alomar en eonlacle amb Girona on. cum tants alires niodernistes. trobaria el caliu literari i huma d'una segona patria. En una de les seves cartes a Rahola
reeorda les seves passejades nocturnes anib Rusiñol. Montsalvatge «i lola la colla, (an cortlial i amable: en Palol. en Tbarrats. en Bei"ii"ana...>'. En el prñleg L|ue va escriiu-e per a El Ilihiv de !'Aiií^iisi
d'Aiziiui. de Rahola, parla també del «bell estol d'amics gironins».
A Gabriel Aiomai- li dcvem un deis priniers canvis de rumb de
ropiniü pública en relació al mite deis setges napoleonics.
Eli va afirmar, poiser abans cjue ningú, (.|ue no era pas
la forij'a de la immortalilat alio que feia grans els
pobles. sino «la potencia de rcnovaeió per la
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qiial les ciulals es Iccuiidcii a si inateixcs i

Galírieí Alomar
rc'iTíiial al carhó
per Raman Casas

s"impi-ovisen joves sobre les ruYnes de llur
propia vellcsa». El lext va ser i n d o s
opoífunamenl. Tany 1917. en el volum
de Montsalvatge i Pía Cargol Terra de
iicsii's i de heiiia!. Pero set anys
abans. en el proleg al llibi'c de Rahola, ja havia gosal dir: «Girona, peí" a
la vulgaritat espanyola, és un nom
que sóna a guerrer. Una vaga rima
el fa consonar amb Saragossa.
sobre la simfonia en verniell i or
deis Episodios Nacionales. Girona. per a molla gent, es un iossil
tiels Silios, i Mariano Álvarez de
Castro és el seu a e o m p a n y a n t
fondos; un nom caslellii. I bé: hi ha
una allra Girona: la Girona-frontei-a. guaita posal ais encontorns del
Pirineu per beiire Palé trat[uella mateixa Fraii^'a en qui respei'il deplorable de 1809 veia Penemic».
Amb aqüestes páranles i altres de
semblants, Gabriel Alomar es revela
^^
cíim un deis admiradors mes lúcids de Gi""
roña, un deis escruladors mes sensibles del
seu esperil enmig deis espessos convencit)nalismes i de la rutina oficial del seu temps. Llasiima c]ue avui. entre nosallrcs. I'audácia del seu gesl
sigui completament oblidada.
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