Carta a
Caries Rahola

E

stimat Caries Rahola,
Aquí ens teniu. aplegáis en el vestíbul d'aquest edlfici que us va acoUir. dia rere dia, durant quaranfa-un anys.
Ara n'ha fet cent que vau entrar a treballar en aquesta casa, com a escrivent temporer. N'havíeu complert disset, i a casa vostra neccssitaven que us guanyéssiu un sou per poder íer bullir Tolla. La primera gratificació que vau cobrar era de 50 pessetes mensuals, Després accedíreu a la categoría d'escrivent de plantilla, consoltdat com a taquígraf i estenógraf, amb una retribució de mil pessetes aiiitals. Mes tard us ascendiren a
oficial auxiliar i a cap de secció, de tercera i de segona classe, amb uns sous de sis mil i de sct mil pessetes.
Entraveu cada dia per aquesta porta, matí i tarda; hi veníeu tanl, que un dia Rafael Masó es va estranyar
molt de no trobar-vos i us va escriure una nota que deia; «Ahir vaig anar a la Diputació i no hi éreu; és que no
treballcu, el dissabte a la tarda?» Ja veieu com han canviat els temps i els ritmes laboráis.
Vau treballar aquí com a funcionari de la Diputació, de la Mancomunitat de Catalunya mentre va durar, i de
la Comissaria Delegada de la Generalitat republicana. 1 encara vau tornar a ocupar el lloc de sempre, quan la
Diputació va ser reinstaurada pels venccdors de la guerra, l'any 1939. Va ser aquí que us van trobar, assegut a
la taula de treball, i no a casa vostra, quan us van detenir per dur-vos a la presó, al conseil de guerra i a la mort.
A horcs perdudes, o potscr guanyadcs, de bon matí i ais vespres, i les tardes tranquil-les deis diumcnges,
deixáveu de banda la feina de funcionari per dedicar-vos a les activitats vocacionals que us farien famós: el periodisme, l'assaig, la investigació histórica, la redacció de Ilibres, les conferencies, les xerrades radiofóniques,
les traduccions, les reunions. la presidencia de TAteneu. 1 res de tot aixó no us privava de teñir una intensa vida
de familia i de pailicipar de pie en els successius esdeveniments de la vida ciutadana,
Pero cada matí i cada larda tornaveu tena^ment aquí on, per sota de les paraules I les obres que us han
donat gloria perdurable, discorria el riu secret del vostre deure silencios i constant; la tasca d'obscur treballador
de la funció ptíblica, al servei de la institució que us havia acollit i de les iniciatives que aglutinava i emprenia.
Després, estimat Rahola, va passar tot el que va passar, i ni aquí ni enlloc no ens era permés d'esmentar públicament el vostre nom. Per trobar infonnació sobre la vosha mort increíble, havíem de recorrer a les publicacions
fetes a Testranger pels catalans que, menys indecisos o mes reahstes que vos, havicn travessat la frontera camí de
Texili. Aquí s'havia estés un omitios vel de silenci sobre la vostra vida i sobre la vostra mort que, segons la partida
oficial de defunció, s'havia produít «a consecuencia de colapso cardíaco, ignorándose las demás circunstancias».
A poc a poc, en encetar-se la transido democrática, la vergonyosa historia de la vostra condemna va sortir a
la Uum. i la vostra memoria colgada per les cendres va tornar a brillar com una flama. A poc a poc, van aparéixer articles i revistes i Ilibres sobre els aspectes mes ocults de la vostra biografía. A poc a poc, va arribar també
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l'hora de les reivindicacións i cls homenatges. Dotzenes d'artistes van
crear obres plástiques entom de la vostra imatge. Us van dedicar carrers
a Cadaqués i a Girona. També a Girona i a Cadaqués van crear premis
anuals d'assaig i de periodismo que duen el voslre norn. A Cadaqués
van posar una placa a la casa on vau néixer; a Girona en van col-locar
una allra a la casa on vau viure i us van al§ar un monument a la rambla
de la Llibertat, La Diputació va reeditar en facsímil el vostrc Breviari de
ciutadania, i rAjuntament de Girona va crear, amb aquest mateix títol.
un guardó destina! a premiar actuacions cíviques exemplars,
Pero faltava, encíira, aquesta última placa. Ja saben que d'inscripeions amb noms de governants. de polítics i d'empresaris se'n posen
moltes; fins i tot n'hi ha que se les fan posar ells mateixos. Pero no
abunden les plaques amb noms de treballadors o en íionor de funcionaris, per mo!t fidel que hagi esfat la seva dedieació. Com a molt, el dia
que es jubilen, reben una placa perqué se Tenduguin i la pengin al menjador de casa, pero quasi mai queda constancia pública del seu pas peí
lloc de treball.
El vostre és, dones, un cas excepcional. Ha tardat a arribar, pero f¡nalment la teniu, i no pas pels trenta Ilibres i els milers d'articles que
vau escriure, ni per l'activitat cívica incansable que vau desplegar, ni tan
sois per la immolació heroica de la vostra vida, sino peí fct d'haver vingut a treballar aquí cada dia, discretament, com un de tants. La Diputació us honora amb aquest reconeixement públic, pero de fet sou vos que
l'honoreu a ella. 1 és ben cert que ella se sent altament honorada d'haver tingut una persona cum \ÜS al
seu servei.
Aprofitem l'ocasió d'aquesta carta per donar-vos bones noticies. Heu de saber que la vostra feina
no va ser feta en va, i que la ciutat i el país comencen a assemblar-se, a esfones, a toi alio que tantes
vegadcs havíeu somniat.
El vostre Cadaqués natal encara és, malgrat tot, aqucU «poblct ruiilant de blancor, arrupit al peu
d'una muntanya» que vos vau descriure.
La ciutat de Girona, tal com imaginaveu, s'ha estés cap a Fomelis, a banda i banda de la carretera
de Barcelona i peí pía de Salt. i ha enclós dins del seu recinte les velles esglésies rurals. Pero, a despil
d'aquests progressos, no ha blasmat pas de la ciutat antiga i mostra amb orgull el noble fons secular de
la Catedral i Sant Feüu i de tot el nucli historie rehabilitat. Tenim, tal com volíeu. «grans carrers assolellats, frondosos pares i jardins florits, fabriques i tallers ressonants, escoles i estadis», i també aquell
aeródrom en el qual, d'acord amb la vostra visió anticipada, els avions llunyans hi reposen sovint
«com enormes ocells cansáis».
I els gironins, amb mes o menys fortuna, intentcm ser tal com ens havíeu definit: «idcalistes i
construetors albora, enamoráis de la pau i de la llibertat, arrelats a la térra pero oberls a tots els horitzons». I Girona, també com propugnáveu, ja no és evocada ni invocada com a ciulat épica de batalles i
setges, sino «com a ciutat del treball i de la intelligéneia, experta en les arts de la pau que engrandeixenels pobles».
I així, amb les Uibertats recuperades, amb els patíbuls eliminats definitivament de Thoritzó, amb
les muralles convertides en passeig de ronda i les armes de la guerra desades com volíeu ais museus,
comencem a veure i a palpar tots plegats aquella Catalunya que esperáveu, geograficament petita pero
gran per l'esperit, respectuosa i respectada «en la consteMació de les nacionalitats ibériques i en la
consteMació mes vasta deis pobles europeus confederats».
Per anar construint tot aixó, eomptem amb el vostre estímul i amb el vostre excmple. Hi comptarem
ara mes que mai, perqué us hem fet tornar al lloc on solíeu anar i a l'indret que us pertoca. Sempre mes
us hi veurem i us hi tindrem present; quan entrem a la feina o quan vinguem de visita, recordarem que
ens hi vau precedir amb la claror del vostre ideaüsme i amb la dignilat del vostre treball ben fet.
Moltes gráeies per tot, estimat Caries Rahola, amb el millor record.
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