Fitxa de Llibre

BREVIARI DE CIUTADANIA / LA PENA
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Carles Rahola, Josep-Maria Terricabras i Nogueras
Carles Rahola va néixer a Cadaqués el 29 de juny de 1881 i va morir
assassinat pel règim franquista a la tàpia del cementiri de Girona el 15 de
març de 1939, abans de complir els 58 anys, tot just un mes i onze dies
després de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat. Durant més de trenta
anys del segle xx, Rahola va ser, sens dubte, un dels intel·lectuals gironins i
catalans de referència, tant per la seva obra com per la seva vida. Després ho
ha estat també per la seva mort. Rahola va defensar sempre els valors de la
civilitat, del respecte, de la tolerància. És molt oportú, doncs, oferir en un sol
volum dues de les seves obres més significatives i més clàssiques: el Breviari
de ciutadania (1933) i l'opuscle La pena de mort a Girona (segles xviii i xix)
(1934).
Per a Rahola, civilitat i cultura eren dues expressions per a una mateixa
realitat. L'estudi preliminar d'aquest volum ressegueix el procés intel·lectual
que va portar Carles Rahola fins a la formulació més madura del seu
pensament.
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Carles Rahola
(1881-1939) Historiador, periodista i literat de Girona, vinculat al diari familiar
"L'Autonomista".
S'interessa per la història de la ciutat i les comarques gironines i publicà obres
com Proses històriques, Visions històriques. Els Jueus a Catalunya, La
dominació napoleònica a Girona, La ciutat de Girona, Vides heroiques, Vides
modèliques, Breviari de ciutadania, La pena de mort a Girona, entre d'altres.
Fou president de l'Ateneu gironí. Ciutadà exemplar, d'idees republicanes i
catalanistes, fou assassinat per la repressió franquista.

Josep-Maria Terricabras i Nogueras
Calella de la Costa, 1946.Doctor per les Universitats de Barcelona i de
-Münster (Alemanya). Membre de l'Institut d'Estudis Catalans, catedràtic de
filosofia i director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de
la Universitat de Girona. Entre altres llibres d'èxit, ha publicat: Ètica i llibertat
(Premi Carles Rahola d'Assaig, 1982), Fer filosofia avui, La comunicació,
Atreveix-te a pensar, Raons i tòpics, I a tu, què t'importa?, Pensem-hi un
minut, Qüestió de criteri i Idees de combat. Ha editat i traduït obres de
Wittgenstein, Nietz-sche i Freud, i el projecte Philosophy for Children, de M.
Lipman. Ha dirigit l'edició actualitzada del Diccionario de filosofía en quatre
volums de J. Ferrater Mora i és col·laborador habitual d'El Periódico, El
Temps, Catalunya Ràdio, Ràdio 4 i Televisió de Catalunya. Des del 2003 té
obert el portal de filosofia www.terricabras-filosofia.cat.
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