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Presentació del llibre
EL AUTONOMISTA: EL DIARI DELS RAHOLA. 
Els orígens del periodisme modern a Girona (1898-1939) 
de Lluís Costa
La presentació anirà a càrrec de Xavier Pla, professor de la Universitat de Girona.

Lectura de textos a càrrec del poeta Lluís Lucero.

En el transcurs de l’acte s’exhibirà el documental 
“Carles Rahola: memòria de la presó”, de Joan Roura.

El Autonomista (a partir del 2 de gener de 1933, L’Autonomista) representa una 

de les experiències més emblemàtiques i significatives de la premsa gironina. 

La seva història s’identifica amb la del naixement i consolidació del periodisme 

modern a Girona, i manté una periodització coincident amb la del model comu-

nicatiu més avançat a l’època. La llarga vida d’El Autonomista (més de quaranta 

anys ininterromputs de cita amb el lector) constitueix una part important de la 

mateixa història de Girona. Tots els grans esdeveniments del país, de la ciutat 

i de les comarques gironines reflectiren en les seves pàgines, però el periòdic 

no fou només el mirall d’aquella societat, sinó que formà part de l’engranatge 

social; el periòdic no era un instrument passiu, sinó tot al contrari, va esdevenir 

protagonista rellevant de la història gironina. És evident, doncs, que la història 

d’El Autonomista no es pot deslligar, en absolut, de la història de Girona, de la 

mateixa manera que no es pot deslligar la història d’El Autonomista de la història 

de la família Rahola, dels germans Darius i Carles Rahola Llorens. El tràgic destí 

dels germans va ser paral·lel al del diari. L’exemplaritat de la vida i l’obra dels 

Rahola es va fer tangible a partir de la cruenta i ominosa repressió franquista. 

Com afirmava Agustí Cabruja: «Amb la mort dels germans Rahola, en Carles i en 

Darius, desaparegueren quaranta anys de vida gironina; és a dir, tota una època. 

Ells eren com les voltes i els arbres de la Devesa, les muralles i els campanars».   

Lluís Costa (www.lluiscosta.net) és 

doctor en història i professor titular 

de la Universitat de Girona (UdG).

Les seves línies de recerca tenen 

com a eix principal la història de 

la comunicació i les seves relacions 

amb la societat, així com l’anàlisi 

dels lligams històrics entre Cuba 

i Catalunya. És autor d’un notable 

nombre d’articles científics i de 

divulgació, i de més d’una vintena 

de llibres, entre els que destaquem: 

Història de la premsa a la ciutat de 

Girona (1787-1939), (1987), La dicta-

dura de Primo de Rivera (1923-1930), 

Comunicació i propaganda a les 

comarques gironines (1995), El 

periodisme (1996), El nacionalisme  

cubà i Catalunya (2006), La comuni-

cació local (2009), La Llumanera de 

Nova York. Un periòdic entre Catalu-

nya i Amèrica (2012), Pensar és 

triomfar. La publicitat a través de la 

Història (2015) i Las construcciones 

nacionales: entre el imaginario y la 

realidad (2017). Ha participat en 

diversos esdeveniments científics 

i acadèmics celebrats a Cuba i ha 

exercit la docència a la Universitat 

de Río Piedras, a San Juan de 

Puerto Rico. És director del Grup de 

Recerca en Comunicació Social i 

Institucional de la UdG, i director 

científic del Campus de la Comuni-

cació Cultural i Corporativa, també 

de la UdG.
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[...] Sobre aquest periòdic, El Autonomista, 

Lluís Costa i Fernàndez ens n'ofereix ara una 

monografia que m'atreveixo a qualificar 

d'exhaustiva i que és, al mateix temps, una 

contribució remarcable a la història política, 

econòmica, social i cultural de la ciutat de 

Girona. [...] Però és, també, un homenatge 

implícit als homes que, durant quatre dècades, 

van sostenir aquell diari i li van insuflar el seu 

acusat caràcter polític i civil. El millor epitafi d'El 

Autonomista el van escriure els seus botxins 

quan el titllaren de «periódico rojo-separatista»; 

traduït del llenguatge excloent i fratricida de llur 

«victoria» al nostre, volien dir que el diari havia 

estat liberal, demòcrata i catalanista, una 

escola de ciutadania i de civilitat. [...] Aquest 

llibre de Lluís Costa té encara un altre mèrit 

que vull subratllar, i és que, en fer la història del 

«diari dels Rahola», evoca de nou l'ignominiós 

assassinat de Carles Rahola. [...] El crim del 

15 de març de 1939 a Girona resulta tan 

monstruós i carregat de simbolisme, i és tan 

feble la memòria col·lectiva, i és tan corrent 

avui dia sentir a parlar del franquisme en 

termes trivials o fins i tot elogiosos, que tota 

recordança és poca.

Del pròleg de Joan B. Culla a la primera edició 
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