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Carles Rahola Llorens (1881-1939) va ser 
un escriptor i periodista republicà executat 
per la dictadura franquista. Les proves 
inculpatòries per condemnar-lo van ser 
tres articles antifeixistes publicats durant 
la Guerra Civil espanyola. 

Vuitanta anys després de la seva mort, 
la vida de Carles Rahola continua essent 
un exemple de lluita democràtica.





(Xavier Benguerel, escriptor)

“





L’execució de Carles Rahola 
el 15 de març de 1939 a mans 
de les tropes franquistes és un 
dels episodis més traumàtics 
de la Girona contemporània.
Vuitanta anys després, aquell 
fet tan brutal continua eclipsant 

.la vida d’un intel lectual a qui 
l’escriptor Josep Pla definia 
com un «home civilitzat», per 
la seva educació, sensibilitat 
i cultura. 

Amb aquesta exposició volem 
ressaltar la seva trajectòria com a 
periodista, historiador i activista 
cultural, per situar-lo al lloc que 
li pertoca a la Catalunya del 
primer terç del segle XX.

Introducció



Carles Rahola va ser molt estimat a Girona, conegut per la seva bonhomia i tracte afable.
A la fotografia apareix acompanyat, entre d’altres, pel fotògraf Salvador Crescenti 
i la seva filla Lucrècia (1935-1938).



Carles Rahola durant una visita a les excavacions del jaciment arqueològic d’Empúries. 
Rahola, amb llaç negre, és el quart per la dreta (1920-1925).



Carles Rahola i la seva filla Maria 
passejant per la Rambla de Girona. 
La Sala d’Art d’Art Fidel Aguilar 
(l’edifici del fons) aleshores era la 
biblioteca municipal. 
Rahola va ser l’encarregat 
d’inaugurar-la el 1931. 



(Narcís-Jordi Aragó, periodista)

“





Als 14 anys, va entrar a treballar a la impremta 
que havien obert el seu pare i el seu germà 

Darius, que va ser qui va fundar El Autonomista 
el 1898. Aquest diari va esdevenir el portaveu 

del republicanisme gironí i un dels més importants 
de la Catalunya del primer terç del segle XX. Carles 

Rahola va fer bona part de la seva carrera periodís-
tica en aquest mitjà i es va convertir en un referent 

en l’àmbit del periodisme. Els articles «Refugis i 
jardins» i «L’heroisme», publicats en plena Guerra 

Civil, van ser utilitzats com a proves incrimina-
tòries durant el consell de guerra a què va ser 

sotmès i que el va condemnar a mort. 

El seu germà gran, Darius, va ser el 
director d’El Autonomista i un dels 

principals polítics republicans de Girona. 
Va morir a l’exili el 1940, profundament
afectat per la mort del seu germà petit.

Periodista



Un grup de treballadors a la impremta d’El Autonomista. El 1939 el material 
de la impremta va ser incautat pels franquistes, que el van utilitzar per 
elaborar el diari de la secció local de la Falange, El Pirineo. 



Rahola va formar part del petit grup d’intel·lectuals que van remoure la Girona de principis de segle XX. En aquesta 
imatge de 1907, feta al jardí de la muralla de la Mercè, hi apareixen d’esquerra a dreta: Xavier Monsalvatje, 

Carles Rahola, Eduard Prats, Prudenci Bertrana, Tomàs Sobrequés i Pere Ciurana. 





(Josep Benet, historiador)

“





Republicà
L’escola, l’educació i la cultura eren 
eines bàsiques per als republicans, els 
quals           no aspiraven només a acabar amb 
la monarquia, sinó que, inspirant-se 
en els valors sorgits de la Revolució 
Francesa i desenvolupats durant el segle 
XIX, volien aconseguir una societat lliure, 
justa i democràtica.

Rahola era un republicà convençut que creia 
en la socialització del saber. Ho va defensar 
des de tots els fronts possibles: amb 
articles de premsa, intervencions 
radiofòniques, conferències... 
i des de l’Ateneu de Girona, 
entitat clau durant els anys 
vint i trenta, i que ell va 
presidir des de la seva 
fundació el 1922.



Carles Rahola, al despatx de treball que tenia a casa, envoltat de la seva família: 
la seva esposa, Rosa Auguet Farró, la seva sogra i els seus fills, Ferran, Carolina 
i Maria (dreta, al costat del seu pare). 



La proclamació de la Segona República va ser un somni fet realitat per a Carles Rahola. 
Aquesta imatge correspon a la visita que va fer el president Macià el 21 de juny de 1931 

a Girona. Rahola és al balcó lateral, seguint el discurs. 



Carles Rahola assegut 
al seu despatx.



“

(Josep Pla, escriptor)





Des de ben jove va demostrar interès per les lletres 

i, amb Prudenci Bertrana, Xavier Monsalvatje i 

Miquel de Palol, va formar part del grup que re-

vitalitzà el panorama cultural gironí a principis 
 

del segle XX. Els seus primers llibres van ser Pequeños  
ensayos i El llibre de l’August d’Alzina, en què 

barrejava ficció i reflexió filosòfica. El plantejament

no va encaixar en el noucentisme imperant i durant 

uns anys abandonà la idea d’escriure. A partir del 

1920 va trobar un nou camí: la recerca històrica. 

Va abordar temes innovadors per a l’època, 

com ara l’ocupació napoleònica o 

els jueus a la Catalunya medieval. 

El seu bagatge literari previ i la 

destresa periodística van fer que 

els seus llibres combinessin 

l’erudició amb una prosa àgil, 

per posar el coneixement 

històric a l’abast de tothom. 

Escriptor



La història va ser una de les passions de Carles Rahola. A la imatge, durant un 
banquet celebrat a l’Escala després de visitar el jaciment arqueològic d’Empúries. 
Rahola, amb llaç negre, va presidir l’àpat (1920-1925). 



Després de la jornada laboral a la Diputació, Rahola passava les tardes treballant al despatx que tenia al seu 
domicili, a la ronda de Ferran Puig. Actualment el mobiliari i la màquina d’escriure que apareixen a la fotografia 

es poden veure al Museu d’Història de la Ciutat de Girona.



1929. Gerona y sus monumentos
1929. La ciutat de Girona
1929. Els jueus a Catalunya
1931. La vila de Peralada i el castell dels Rocabertí
1932. Ferran VII a Girona
1932. Vides heroiques
1932. Vides modèliques
1932. Serventa per amor, de J. i J. Tharaud (traducció)
1933. Antologia de poetes i prosistes catalans
1933. Breviari de ciutadania
1933. Proses històriques
1934. La pena de mort a Girona (segles XVIII i XIX)
1934. Peralada
1934. En defensa d’una antologia
1934. Xavier Montsalvatge. Assaig per a una biografia sentimental
1935. Amadeu I a Girona
1938. Estudis napoleònics
Sense data. La vall dels gegants, de P. B. Kyne (traducció)

1905. Pequeños ensayos
1908. Els remences, de F. Montsalvatje (traducció)
1909. Guyau, el filòsof de la solidaritat humana
1910. El llibre de l’August d’Alzina
1911. La joventut de Catalunya davant Europa
1919. Assaig sobre l’art de navegar per dessota l’aigua, de N. Monturiol (traducció)
1922. La dominació napoleònica a Girona
1922. En Ramon Muntaner. L’home. La crònica
1925. Girona
1925. L'Empordà a la “Crònica” d’En Ramon Muntaner
1926. Els emigrats polítics en la història
1926. El ensueño blanco, d’H. Ardel (traducció)
1927. Visions històriques
1927. Gerona
1928. L’amor al llibre i els grans amics del llibre
1928. Anatole France i la seva obra
1928. Bergson, de Le Roy (traducció)

Bibliografia de Carles Rahola



 (Agustí Cabruja, polític)

“





La Diputació va ser el lloc de feina de tota la 
vida de Rahola. Hi va començar als 16 anys 
com a «escribiente» i va arribar a ser cap 
de secció als 50.

Gràcies al testimoni d’Agustí Cabruja sabem 
que durant la guerra va fer gestions perquè 
la institució protegís religiosos que s’amagaven 
a causa de la violència anticlerical. Alguns 
van entrar a treballar a l’Arxiu 
provincial i fins i tot l’ajudaven 
en les seves recerques. Precisa-
ment va ser a la Diputació on 
la policia franquista va 
detenir-lo el 17 de febrer 
de 1939. Un mes més tard 
el van executar, malgrat 
les súpliques dels eclesiàs-
tics als qui havia salvat.

Servidor públic



Sovint Carles Rahola era l’encarregat de guiar els visitants il·lustres per la Girona històrica. 
A la imatge, acompanyant un grup d’alumnes de l’Institut-Escola de la Generalitat 
(Barcelona) als Banys Àrabs (1934-1935). 



Retrat d’un grup de treballadors de la Diputació Provincial de Girona. 
Carles Rahola hi apareix amb jaqueta clara.



Rahola era una persona creient i molt respectuosa amb en el tema religiós. Aquí el podem veure al costat d’altres 
periodistes d’El Autonomista i del bisbe d’Elna-Perpinyà en l’acte de restauració de la campana de Sant Martí del 
Canigó el 1932. És l’única foto en què apareixen junts els dos germans Rahola: Carles al darrere i Darius a la dreta.



(Miquel de Palol, escriptor)

“





El franquisme va assassinar Carles Rahola el 15 
de març de 1939 i,  a partir d’aquell moment, el nom 
de l’escriptor va ser tabú a Girona. Ara bé, per 
més que el règim feixista volgués eliminar el seu 
record, moltes persones no el van oblidar mai. 

És cert que familiars, amics i admiradors 
.de l’intel lectual afusellat van haver 

d’esperar molts anys per poder restituir 
la seva memòria, però finalment ho 
van aconseguir.

Aquesta exposició vol retre un 
homenatge a totes les persones que 
van posar el seu granet de sorra 
perquè la figura de Carles 
Rahola aconseguís ocupar 
el lloc que li pertany a 
la història d’aquest país.

Memòria



Coberta de l’expedient personal de 
Carles Rahola a la Diputació de 
Girona, on s’hi pot llegir «Cesado 
por abandono de destino, en virtud 
de acuerdo de la Comisión Gestora 
de fecha 11 de octubre de 1940». 
Rahola havia estat afusellat un any 
i mig abans.
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