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Pere Rahola i les nadales

La postal enviada per l'escriptor Joan Baptista Solervicens

Dades arxivístiques
CAT AMR 13.5. Pere Rahola Molinas, sèrie Correspondència, Nadala de 1949 de Joan
Baptista Solervicens a Pere Rahola Molinas, amb dibuix del pintor Joan Commeleran,
desembre de 1949, català.

Història arxivística
La poca documentació ingressada del fons del polític rosinc Pere Rahola Molinas va ser
donada pel matrimoni Bàrbara Díaz Rahola i Germán Martínez Arroyo a l’alcalde Carles
Pàramo Ponsetí, el qual la féu arribar a l’AMR. Cal dir, però, que la major part del fons
encara és conservada per la mateixa família. Esperem que en un futur proper pugui
ingressar a l'Arxiu Municipal de Roses per poder estudiar a fons la figura d'aquest rosinc
il·lustre.
Contingut
La postal de Nadal de l'escriptor Joan Baptista Solervicens enviada el mes de desembre
de 1949 a Pere Rahola Molinas mostra el gust i les aficions del remitent. D'una banda, la
pintura del seu amic Joan Commeleran, amb la representació dels Tres Reis sobre un
pont seguint l'Estel d'Orient, i, de l'altra, la poesia, escrita segurament per ell mateix.
L'objectiu final, però, era felicitar el seu amic Pere Rahola, una cortesia social a partir de
la qual es pot copsar el pes i la imatge que tenia Pere Rahola en els cercles de la
intel·lectualitat catalana:
"A l'il·lustre polític i patrici don Pere Rahola,
cordialment,
Joan Baptista Solervicens"
No s'ha d'oblidar que Pere Rahola havia estat president de l'Ateneu Barcelonès (?-1924),
una de les principals plataformes culturals del país, a més de diputat i ministre, uns
càrrecs que li possibilitaren un contacte directe i continuat amb la millor intel·lectualitat
del moment.

Dedicació i poesia de la nadala enviada per Joan Baptista Solervicens

S'ha de ressenyar, també, el gargot realitzat amb un bolígraf blau, molt possiblement
realitzat per algun petit o petita de la família Rahola. El traç és inconfusible: qui no té per
casa algun document batejat amb una "dedicatòria" com aquesta?
Context
El remitent de la postal, Joan Baptista Solervicens Pollina (Barcelona, 1904-1961), va ser
escriptor i periodista. De la seva biografia professional cal destacar que va formar part de
l'equip fundador del diari El Matí, una capçalera íntimament lligada a Unió Democràtica
de Catalunya; va ser redactor de La Veu de Catalunya i catedràtic del Conservatori de les
Arts del Llibre. També va ser assessor de la Fundació Bernat Metge en algunes obres en
vers. Corregí, per voluntat de Francesc Cambó, les memòries del mateix polític català,
amic també de Pere Rahola Molinas. Publicà pòstumament el recull Poesies (1962), un
aplec de nadales, eucarístiques i poemes d'una gran sensibilitat.
Per la seva banda, l'autor del dibuix, Joan Commeleran Carrera (Barcelona, 1902-1992),
fou un dibuixant i pintor barceloní. Format a l'Escola d'Arts i Oficis de Barcelona, va ser
un dels fundadors del Grup d'Artistes Independents i soci del Saló de Montjuïc. Com es
pot veure per la temàtica artística del Document del Mes, a la postguerra es dedicà
especialment a la pintura mural religiosa, de la qual es pot destacar la intervenció
pictòrica a la capella del Santíssim de Santa Maria del Mar (1945). Tot i això,
Commeleran es va dedicar al paisatgisme d'estil simple i no exempt d'influència de
l'estètica naïf. Tal com apunta, també, la Gran Enciclopèdia Catalana conreà alhora la
il·lustració de llibres.
El fons documental de Pere Rahola que es conserva a l'AMR no és gaire extens, però sí
molt significatiu de la transcendència pública del personatge. Els autors i els remitents
de les nadales que es conserven -sobretot enteses com un gest de comunicació i relació
social- són un veritable retrat de la situació cultural del país després de la devastació
franquista de 1939: les escorrialles estroncades que alguns, pocs, mantenien vives.
Més informació
Biografia de Joan Baptista Solervicens Pollina:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Baptista_Solervicens_i_Pollina
Biografia de Joan Commeleran Carrera:
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0019075.xml
Biografia de Pere Rahola Molinas:
http://www.rosespedia.cat/index.php/Pere_Rahola

