U n a estatua
per al carrer

L

esculliiFLi de Miqucl Blay Conira rinvasoí: que es iroba ul Miiseu d'Arl de Girona. té una hisLória que coniLíni^'a a ser cducguda. Encarrcgada per la Dipuiació de Girona ai gran escuílor oknfcom a conlraprestació d"Lina beca, va ser
felá a París l'any 1891 coni un símbol de la rcsisléneia gironina a la invasió napoleónica. Caries Rahola, en plena guerra civil, va invocar aquesta estatua com a símbol de roposició gironina a la nova invasió de la ciutai. i el scu a n i d e
—-tilulaL L'oni Pescultura— va ser una pci^'a de convicció fonamcntal en el Consell de Guerra que el
va condcmnar a morí.
El dia 8 de febrer d'aquesl any, dcsprés d'evocar aqüestes circumstancies en el clima cordial
d'una scssió celebrada al Musen d'Arl, vaig teñir
ocasió de iormular una proposla: la de complir la
voluntat cxprcssada Tany 1938 per Rahola. Eli, en
el seu a n i d e , l'havia Ibrniulal així: <(Escauria de
veurc-la (rescullura de Blayí fosa en bronze, a
plena lluní, engiandida i amb el pedestal adequat,
animada i viveni, al niig de Tagora, per tal que el
poblé hi veiés a tota hora r e n c a r n a c i ó del scu
fcrm vüler de llibertLit».
Aquesta eslütua, posada en un lloc públic de la
ciutat, seria a bores d'ara un triple iiionunienl: a
l'esperil de Ilibcrtat del gironf, a r o l o l í Miquel
Blay {c|iie té escampades esculturcs arrcu del nióu
i no en lé cap a Girona) i a la memoria de Caries
Rahola, que en el seu al^amenl paeífic conira I'invasor hi va Irobar la mon.
La proposta formulada entre ainics al Musen
d'Arl de Girona va rebre des del primer moment
una molí bona acollida i va suscitar nombroses re'Lccions favorables, Els miljans de c o m u n i c a d o
!se'n van ferresso immcdiLitamem a les pagines jníormalives i lambe a les columnes d'opinió. En
aquest sentit, Jordi Dalmau, al Diari de Girona, va
^uggerir que l'eslalua de Blay podria substituir la
deis defcnsors de la ciutat que s'alga a la plag'a de
la liidependcnda, 1 Francesc Ferrer, a El Piiin. va
afirmar que «seria d'un gran interés que rAjuniamcnt gironí assumís com a seva aquesta idea i
1 estatua de Blay l'os hunorada per la seva valúa
artística i lambe p d scu valor simbolice.
Aia falla nomcs que les inslitucions direciameni conecrnides vulguin donar a aquesta iniciativa el suport coiTcsponenl. No hi ha cap mena de
dublé sobre la seva bona disposició. i per lanl hem
de creure que la proposla. sorgida d'una manera quasi esponlania. podra Icnii- aviat una coiicreció oficial i real. Si és així, l'escullura de Blay adquirirá finalmcnl —al cap de cent
anys— tot el significal que Tautor va atorgar-li, enriquil amb el que li han afegit els esdeveniments posteriors. Com ha escril Francesc Ferrer. «una manera pedagógica de i'er presenl
la historia és maierialilzar amb files urbanes els símbols que representen els captcniments
del passat».

—
Revista de Girona/mmi. 1^1 iiwri; - ahrd IWZ

NARCÍS^JORDl ARAGÓ

"Contra I'invasíir",
deMiqueiBlay, ¡89!.

