Fidels a
Fidel Aguilar
idcl Aguilar, nascut ara fa cent anys, va viurc una existencia fosca i grcu. Fill de la CortReial, tenia el pis al carrer de la Forfa i el taller a la pujada del Rei Martí. Fins allá li arribaven els corrents eslctics moderns a través deis Ilibres i revistes que li mostraven Xavier
Montsalvatge i Rafael Masó. Autodidacte absolut, va acumular les heréncies ancestrals i
les informacioiis d'iiltima hora per emmotllar-lcs a la seva propia vivencia personal.
Quan Fidel va morir, ais 22 anys, víctima d'una pcrforació d'estómac, Rafael Masó va dir que, si
bagues viscut mes temps, bauria estat «el mes gran artista que la nostra ciutat hauria tingut». De fet,
no li va caldre viure mes anys per ser-bo. Mig segle després, Alcxandre Cirici afirmaría rodonament
que «Fidel Aguilar és una de les personalitats mes importants de la historia de l'escultura moderna
al nostre país». El posaria al costat deis grans escultors nouccntistes, com Casanovas, Clara i Rebull,
i I'emparentaria amb la sobria i concentrada escultura del volum i de la massa que van prodigar
Maillol i Bourdelle. Cirici, dones, aniria molt mes líuny que Masó; per a ell, si Aguilar hagués viscut, podría baver estat tan important i tan reconegul com Bráncusi.
Pero Masó va escriure, a mes, uns mots sobre la mort d'Aguilar que esdevindrien profétics:
«Quanta llavor que no germinará! Quanta bellesa que restará ignota! I en lloc d'aquest florir, Girona, veurás créixcr sobre ton si els cards i les espines i els buits valors i les vanes cridories».
En efecte, a partir de la seva
mort física, la presencia de Fidel
A g u i l a r es va anar e s l l a n g u i n t .
Amb l'erecció d'un monumcnt en
honor seu a la Devesa, l'any 1930,
va caure sobre la seva memoria un
oblit que havia de durar quaranta
anys. No va ser fins ais setanta que
va tornar a sortir el seu nom ais papers. Fins al 1972 no es va fer una
exposició antológica i no es va materialítzar un acord amb la familia
per exhibir la seva obra al Museu
d'História de la Ciutat. Fins al 1976
no es va donar el seu nom a una de
les sales municipals d'exposicions
de la Rambla. Duranl tot aquest període, Aguilar fou només una ¡legenda, i el seu nom, com digué
Enric Marqués, «surava vagament
en la ciutat» de la llarga postguerra,
en la qual, com havia predil Masó,
regnaven i dominaven «els buits
valors i les vanes cridories».

Autaretrat
de Fidel Aguilar.
Dibuixal carhó.
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Pero, enmig del silcnci i del
menyspreu, sempre hi hagueren uns
quants fidels a Fidel, Es amb ells
que volem connectar ara nosaltres i
aprofitar Tocasió del cenlenari, que
s'escau aquest 20 de juliol, per evocar l'artista i el seu entorn amb
l'amplitud i amb el rigor deguts.
Ho farem a través d'un dossier que
publicaren! aviat, i amb el desig
d'obtenir que la persona i l'obra del
malaguanyat escultor tinguin una
presencia permanent en Fámbit cultural de Girona.
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La catedral
subterránia
a dos números que parlávem, en aqüestes pagines, deis fanlasmes lileraris
que poblcn la catedral de Girona. Aportávem textos de Blanch i Illa, Bertrana, d'Ors, Comadira, Espriu, Gardella, Arbonés i Vivó. Podíem haver-hi afegit aquest parágraf de Rahola: «Dubtem que pugtii experimentar-se enlloe
mes la impressió de sobirana grandesa d'aquest temple. Veus i
tesos que moriren reviuen novament;
els segles parlen amb misteri; la sedúcelo és completa: el temps desapareix i
sentiu a manera del rossec d'una ala invisible que US dona una sensació d'eternitat». I potser ho podríem cloure tot
amb aquesta añrmació d'Espinas: «La
catedral de Girona deixa entendrc que
l'estat natural de Thome és la por».
D'on ve aquesta por? Sobretol, deis
faniasmes deis morts; del misieri que
s'amaga sola les lloses del temple. A la
novel-la Dies verges, de Mingue?., els
seminaristes temen «que una relllscada,
fent cedir el irespol, pugui acarar-los
amb les desferres deis sepulcres que trepitgen». No és estrany que, en aquest
context, sorgissin Iota mena de tenebroses llegendes. Caries Vivó n'ha recollit
una segons la qual en el subsol hi hauria
un drac adormil, encarnació de les forces tel-ltinques típiques de les csglésies
cristianes edificades sobre temples pagans. Mariá Oliver, a la seva monografía sobre la Scu, dona per fet que el
temple paga va existir, a dait de tot del
turó, erigit en honor de Júpiter, Venus i
Minerva. En coincidencia amb Pere de
Palol, Josep Calzada es mostra mes precfs: a partir de la pau de Constantí, o es
va bastir una primera església o es va
utililzar redifici q u e j a hi havia: el temple paga deis romans. No es pot dubtar
tampoc, segons ell, de Texisténcia posterior d'una catedral visigótica, convertida en mesquita pcls sarraíns, refeta peí bisbc Teotari i desaparcguda del tot amb Tedificació de la seu románica, també desmamada al scu torn per construir-hi la gótica al damunt.
Ara tots aquests enigmes potser es podran aclarir un xic grácies ais prodigis de la tecnología. Investigadors catalans i franceses han explorat els secrets subterranis de la catedral
sense aixecar cap pedra del seu sol. Ho han fot a través de dos métodes diferents: el radar de
subsól i el sistema de quadripols electrostátics, mai no utilitzats fins ara a TEstat espanyol
amb aquest designi. Es tracta de descobrir 1 reconstruir les possibles estructures i restes
d'interés arqueológic anteriors al temple actual, sense haver de fer cap excavació. Encara
que els resultats no es coneixeran fins passal l'estiu, diuen que les prospeccions experimentáis han resultat positivas. Polser les noves dades acabaran per esbandir els vells fanlasmes
alimentáis per la ignorancia i la por. Caldrá velllar, en tot cas, perqué l'espiral de la curiositat no porti a volcr comprovar sobre - i sota- el lerreny la realital de les dades ofertes per la
técnica. Sempre será millor una catedral misteriosa que una catedral foradada.

Líi wmha deis preUils.
'Xilugrafia d'Antoni
Gelahen per al Ilihre
La Sen adorant
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