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urant mes de Irenla anys. la figura de Caries Rahola va haver de ser silenciada. A poc a
poc. el scu iiom prohibil va conieiiyar a sorgir cnire la boira, pero només es podia parlar d'ell com a escriptor o liisloriador. deixant de banda qualsevol referencia a la seva
significació política i encara mes a les circumstáncies de la seva mort. que, segons el
certiHcal oficial de defunció. havia eslal deguda a un «colapso cardíaco».

Anib Tarribada de la democracia, les coses que havien passal es van poder dir peí
seu nom. pero els lels estaven envollats de niolts silencis, de paraules mig diles i de sobreentesos
que en algún cas van ser també malenlesos. Vaní lardar a conéixer el texl sencer de la semencia que
el va condemnai' a mort. pero encara era prohibida la considla deis arxius oficiáis on es trobava, íntegra, la documentació de la causa seguida contra I'escriplor. La primera persona que, després de
molls intcnts, ha aconseguit d'accedir a aquesis papers ha estal Josep Benet. i és ell el qui finalment
ha pogut escriure, amb la precisió, el rigor i la intenció que el carao le ritzen, la crónica sencera sobre
els dies fináis de Rahola: el Ilibre Caries Rahola. afusclla!. aparegut al cap de seixanta anys —i ja
son anys!— de la seva inimolació davant les tapies del cementiri de Girona.
Fins ara coneixíem ractilud de Rahola durant Testada a la presó, pero no sabíem res, en canvi.
de les inlerioritats del procés seguit contra ell. Desconeixíem el fil secret del procediment que. al
marge de tota garantía jurídica, va desembocar en un consell de guerra sumaríssini d'urgéncia. «barbara invenció» que el franquismo aplicava en els teiriloris que anava ocupant i que, segons Benet,
«és un deis crinis majors comesos per aquest regim».
Ara, pero, ja no resten secrets. Sabeni que «uns militars convertits en jutges en un lerritori que acabaven de conquerir» van demanar informes a la policía i a la Guardia Civil, que vaii prendre declaració personal o per escril a nombrosos teslimonis —tots. menys un. favorables— i que van elevar tot aque.st material al Consell de Guerra Permanent de Girona. Sabem que el reu només va teñir dret a desigual" un defensor militar i que unes hores mes tard ja es celebrava el jiidici. Sabem que el president del tribunal va
emetre un vot paiticular perqué dissentia de la condemna a moil, «estimándola excesiva», fet absolutament excepcional en aquells momenls repressius. Sabem que. davant els arguments aportats
per alguns amics influenls. l'audilor de guemí de
Catalunya, en un gcst igualment insólit. va deciJosep Benet
dir
que la mateixa auditoria adrecés ai general
Caries Rahola, afusellat
Franco una proposta de comniutació de la pena
aplicada a Rallóla, «dadas las características que
perfilan su personalidad a través de la prueba de
autos». Sabem c|ue algú que podia fer-les va intentar diverses geslions per parlar directament
amb Franco, i que totes van ser endebades.
Sabem que. malgrat tots els esforgos. la sentencia es va executiu*. ratificada préviament per l'indispensable «enterado», la fatídica lletra E posada en llapis vermell per la ma del general al peu
de la resolució.
Ara que ho sabem tot. constaten! amb
Josep Benet que «Rahola no fou víctima d'un
escamot mes o menys incoutrolat de militars o
civils, ans al contrari. ho fou de la repressió
judicial oficial franquista». A la llum d"aqucstes dades definitives, lu figura de Caries Rahola pren, mes que mai, el trágic i exemplar
valor de símbol que el fa entrar per la porta
gran a les pagines de la nostra historia.
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