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A tots els pa i esoe sol haver-hi uns noms il. lustres, de

famí 1ies que es passen. d' una generació al' al tra un esperi t de

servei que enriqueix la historia col. lectiva. A Catalunya els

Rahola han fet aportacions inestimables al patrimoni comú, en

diversos campssque config'uren la identitat d'un poble.

Recordaré sempre la terrible impressió que va causar

l' afusellament d' en Carles Rahola. En els primers moments de

l' exili, quan la notí cia fou coneguda pels refugiats que ens

't r-obavem a Fr-anca , vam tenir una evidencia mé:3 de la magni tud de

la derrota. ¿Quina mena d'odi era aquell que s'encruelia contra

un home bo, d'una tan alta qualitat humana? La resposta a aquesta

pregunta confirmava que, en bona part, la guerra havia estat una

premeditada agressió contra Catalunya.

Han passat tant de temps i tantes coses que, en fer

ba Lanc , ens adonem que no hem aconsegui t, encara, una completa

j ustí c í a , que ens queden molts deutes que no hem pagat del tot.

Pero la memoria deIs pobles té una tossuderia que es manté vi va

per més que sembl i soterrada i que es manifesta per sal var-nos

d'oblits imperdonables. Aquella invocació severa i comminatoria

de Pau Casals, el seu "algú ha de recordar" és una crida que

continua convocant-nos mig segle després d'haver estat formulada.

Els germans Carles i Darius Rahola van tenir unes vides i

unes morts paral.leles, totes dues sota el signe de la seva

fidelitat a la nostra patria. En els darrers dies de la Catalunya

republicana, quan Barcelona ja havia caigut i a Girona comen<;aven

els preparatius d' exili per a les persones més compromeses, el

drama dels dos germans adquireix una commovedora rellevancia. Els

seus devots malden per convencer-los; que no es poden quedar, pero

en CarIes dubta, no es resigna a abandonar tot aLl ó que estima
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tanto Finalment, quan la insistencia de familiars i amics
aconsegueix de portar-lo fins a la frontera, en Carles Rahola es
repensa i decideix "tornar a.casa" i continuar "la seva feina".
Que li pot passar? S'ho diu a si mateix i ho diuen companys seus,
segurs que la rectitud de la seva vida li valdra per mantenir-lo
al marge de repressions i de venjances. Pero no li fou estalviat
el martiri, no es va aLc ar- cap veu entre els vencedors per
recordar amb prou f or-ca la decisiva actuació d'en Rahola per
salvar moltes vides que van córrer un greu perill a conseqüéncia
de la reacció motivada per l'al<rament militar.

En Darius Rahola sí que s'exilia, pero duia la mort a
l'anima i no pogué superar l'enyorament ni la tragedia de
l'execució del seu ger-má , En Darius morí a Perpinya, trist i
descoratjat, amb la pena de veure que el seu món s'ensorrava per
sempre. Amb la desaparició dels germans Rahola es van cloure,
efectivament, quaranta anys de vida gironina. Pero l'empremta que
hi van marcar no tan sols perdura, sinó que la seva tasca ens
sembla més valuosa a mesura que transcorre el temps.

Amb el pas dels anys, el que va significar "L'Autonomista"
en la premsa comarcal catalana ha anat adquirint una gran
importancia. Actualment, quan els pe r-Ló d í ce de comarques tenen
una vigoria i una projecció tan considerables, els prececlents
histories corn el que representa "L' Autonomista" són mereixeclors
d'una general reconeixen<ra.

L'''alg6 ha de recordar" d'en Pau Casals ens fa present en
la memoria i en la gratitud el deute contret amb els germans
Rahola. 1, per venturosa extensió, amb els seus descendents,
fills i nebots, que prolonguen amorosament el seu testimoniatge
de fidelitat a Catalunya.
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