
Eduar, _„_̂ „ 
l'any 197¡:? 
aBiarritz, ' ", --^ 
i en una fotografía 
dejoventut a Gimna. 

Ediíard Fíot i Marqués^ 
un artista d^abans 
de la guerra 
Joaquim Valentí i Fiol Eduard Fiol i Marqués fon un 

artista que, fins al 1939, vis
que i t rebal la a G i rona . 
Havia nascut a Bcgur el 1903 
i quan süiamenc tenia 6 anys, 
tota la familia vingiié a viure 

a Girona. El seu pare era menorquí (de Ciu-
tadella) i la seva mare hegurenca. 

Era d'una familia hurgesa. El seu pare 
tenia un negoci de fabrieació de taps de 
suro, uns els mes rendibles al final de segle. 
L'establiment principal el tenia a Franca, a 
la regió de la Xampanya, concrctamenr a 
Reims, i íou un negoci prósper fins que un 
incendi destruí la fabrica. No fou possible 
redre^ar-lo per culpa de les dificultats que 
sorgiren a l'hora de cobrar l'asseguran^a. Per 
altra part, la fabrieació de taps comenta a 

declinar ja al 1900, fins a esdevenir ruinosa 
per ai petit empresari. Ja era massa tard per 
al pare de l'Eduard Fiol, que tampoc pogué 
reeixir des de Begur en el mateix negoci. Ja 
t an sois h i guanyaven diners les grans 
empreses i les multinacionals. 

Aix! dones, marxaren tots de Begur 
Tany 1909, els pares i els germans solters que 
quedaven, i anaren a viure a Girona, comp-
rant solament amb els estalvis i els ingressos, 
hen migrats, de donar classes de francés. Els 
íills i filies hagueren d'espavilar-se, a Girona, 
Barcelona i altres indrets de Catalunya. 

Els primers anys a Girona 

Sens diibte, l'Eduard Fiol no tingué gaire 
bona sort. Primer, la ruina del seu pare; al cap 
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de poc, a Girona, la niorr del seu germá 
gran i mes tard la d'una scva gennana; 
fínalmenr, el 1920, quan ell solament 
tenia 17 anys (era el mes joves deis ger-
mans), morí el sen pare, i, ja en plena 
maduresa, la Guerra Civil ho acaba 
d'espatUar tot. Les advensitats i la seva 
inteMigéncia, pero, actuant sobre el 
desenvoiupament d'un jove com ell 
donaren com a resultat el seu taranná 
liberal i realista, també materialista. 

Dins la seva familia, havia viscut 
des de petit l'ambient propi de la bur-
gesia, amb les seves escales de valors 
moráis, religiosos i de gent d'ordre. 
Havia rebut una bona educació, amb 
la Uengua francesa parlada habitual-
ment amb el pare i els germans i afec-
cions musicais, amb un piano i altres 
instruments a casa seva. De gran, pero, 
es trobá que havia de guanyar-se la 
vida d'alguna manera i que de tot alió 
no en podia tirar cap tros a Volla.. 

Havent triat l'art com a ocupació 
professional, s'hagué d 'adonar que 
viure'n no era gcns fácil. Encara mes a 
Girona: era una ciutat massa petíta. Els 
seus esquemes mentáis s'anaren formant 
a mida que sorgien les contradiccions 

Autocaricatura de Fiol 
amh "el senyor Narcís' 

' e-.&. F i o i . . 
— No sé si será Grac ia a just ic ia a el pes de Ij 

Sabctla^ pero sSn^Pre cute de peus^ 

entre el codi étic familiar i la praxi dia
ria. Era intcMigent i, per tant, les iligons 
apreses dia a dia, extretes d'aquelles 
contradiccions i ílurs conseqücncics, 
feren de l'Eduard Fiol un home política-
ment d'csquerres, totalment agnostic, 
amb una rigorosa moral laica i una intc-
gritat absoluta; no eta un home gaire 
raonable pero sí liberal, si bé inflexible 
davant les facécies própies de falses 
amistats. Tambe era íronic, fins i tot 
sarcástic, en les convetses. Sens dubte, 
no era un home de tráete fácil, pero 
tenia un fons de bondar. 

Físicament, era un home prim i alt. 
Tenia un toe de distinció, i, sobretot, 
era molt presumit. Vestía amb cura, 
hmiava cigarretes fetes a casa amb 
aquelles maquines, portava Uaf en lloc 
de corbata i, el mes característic, botins 
a les sabates. Malgrat tot, no portava 
mai barret. Freqüentava una mena de 
casino, el «Club de los 13», que hi 
havia a la Rambla, al costat d'aqueü 
passadfs que porta al carrer de la Neu 
(Mercaders), en el lloc que ara hi ha 
una botiga de material electric. Tenien 
una fiiera do seicnts al mateix passeig 
de la Rambla, eren de respatller ale i 
estaven posats Tun al costat de l'altre, 
encarats al passeig, per poder contem-

piar cómodament la gent (les noies), i 
en els que solía haver-hi militars asse-
guts. De nit, es jugava a cartes. En Fiol 
també freqüentava les tertulies que diá-
riament tenien Uoc ai capdamunt de la 
Rambla , al bat de can Muntanya . 
T e n i a amics de to tes menes : cal 
esmentar el pianista Josep-Cantó i el 
sastre (també torero) «Matxaco». 

Naturalment, la convivencia amb 
la seva mare i germanes no era gaire 
platxeriosa a causa d'esquemes mentáis 
tan diferents. Ell portava una vida no 
gaire ordenada, amb notable activitat 
nocturna. Elles, practicaven una reli-
giositat exacerbada. Malgrat tot, l'esti-
mació mutua produía una convivencia 
prou acceptable. Tot i haver tíngut 
algunes xicotes, mai no es va casar. Ho 
bagues fet, sens dubte, pero ía Guerra 
Civil el foragitá de Girona i, a l'exili, 
tampoc no va prendre mai muUer. Va 
viure, dones, semprc amb la seva fami
lia fins al 1939. En els temps del seu 
pare, visqueren a la Fon;a, a la casa on 
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Eduard Fi. 
ranyl97l," 
a Biarritz, 
i en una fo 
dejovenlut a Girima. 

Edtíard Fiol i Marqués^ 
un artista d^abans 
de la guerra 
Joaquim Valentí i Fiol Eduard Fiol i Marqués fou un 

artista que, fins al 1939, vis
que i t reballá a G i r o n a . 
Havia nascut a Begur el 1903 
i quan solament tenia 6 anys, 
tota la familia vinguc a viure 

a Girona. El seu pare era menorquí (de Ciu-
tadella) i la scva mare begureiica. 

Era d'una familia burgesa. El seu pare 
tenia un negoci de fabricació de taps de 
suro, uns els mes rendibles ai final de scgle. 
L'establiment principal el tenia a Franga, a 
la regió de la Xampanya, concretament a 
Reims, i fou un negoci próspcr fins que un 
incendi destruí la fábrica. No fou possible 
redre^ar-io per culpa de les dificultats que 
sorgiren a l'liora de cobrar Tasseguran^a. Per 
altra part, la fabricació de taps comenta a 

declinar ja al 1900, fins a esdevenir ruinosa 
per al petit empresari. Ja era massa tard per 
al pare de l'Eduard Fiol, que tampoc poguc 
reeixir des de Begur en el mateix negoci. Ja 
t a n sois h i guanyaven diners les grans 
empreñes i les multinacionals. 

Així dones, marxaren tots de Begur 
l'any 1909, els pares i els germans solters que 
quedaven, i anaren a viure a Girona, comp-
tant solament amb els estalvis i els ingressos, 
ben migrats, de donar classes de francés. Els 
filis i filies hagueren d'espavilar-se, a Girona, 
Barcelona i altres indrets de Catalunya. 

Els primers anys a Girona 

Sens dubte, l'Eduard Fiol no tingué gaire 
bona sort. Primer, la ruina de! seu pare; al cap 
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de püc, a Girt)na, la mort del seu gcrmá 
gran i mes tard la d'una scva germana; 
finalment, el 1920, quan ell solament 
tenia 17 anys {era el mes ¡oves deis gcr-
mans), morí el seu pare, i, ja en plena 
maduresa, la Guerra Civil ho acaba 
d'espatUar tot. Les adversitats i la seva 
intel-ligéncia, pero, aetuant sobre el 
desenvolupamenc d'un jove com eli 
donaren com a resultar el seu taranna 
liberal i realista, també materialista-

Dins la seva familia, havia viscut 
des de petit l'ambient propi de la bur-
gesia, amb les seves escales de valors 
moráis, religiosos i de gent d'ordre. 
Havia rebut una bona educació, amb 
la Uengua francesa parlada habitual ' 
ment amb el pare i els germans i afee-
cions musicals, amb un piano i altres 
instruments a casa seva. De gran, pero, 
es trobá que havia de guanyar'se la 
vida d'algima manera i que de tot alio 
no en podia tirar cap tros a l'oUa. 

Havent triat l'art com a ocupació 
professional, s'hagué d 'adonar que 
viure'n no era gens fácil. Encara mes a 
Girona: era una ciutat massa petita. Els 
seus esquemes mentáis s'anaren formant 
a mida que sorgien les eontradiccions 

Autocaricatura de Fio 
amb "el senyar Nards" 

— No sé si seri Grseia o Justicia o ei pes de U 
•abala, ferb sempre caic áe peas. 

entre el codi etic familiar i la praxi dia
ria. Era intel-ligent i, per tant, les Ui^ons 
apreses dia a dia, extretes d'aquelles 
eontradiccions i llurs conseqüéncies, 
feren de l'Eduard Fiol un home política-
ment d'esquerres, totalment agnóstic, 
amb una rigorosa moral laica i una inte-
gritat absoluta; no era un home gaire 
raonable pero sí liberal, si bé inflexible 
davant les facecies própies de falses 
amistats. També era irónic, fins i tot 
sarcástic, en les converses. Sens dubte, 
no era un home de tráete fácil, pero 
tenia un fons de bondar. 

Físicament, era un home prim i alr. 
Tenia un toe de distinció, i, sobretot, 
era molt presumit. Vestía amb cura, 
funiava cigarretes fetes a casa amb 
aquelles maquines, portava lla^ en lloc 
de corbata i, el mes característic, botins 
a les sabates. Malgrat tot, no portava 
mai barret. Freqüentava una mena de 
casino, el «Club de los 13», que hi 
havia a la Rambla, al costar, d'aquell 
passadís que porta al carrer de la Neu 
(Mercaders), en el lloc que ara hi ha 
una b(ítiga de material eléctric, Tenien 
una filera de seients al mateix passeig 
de la Rambla, eren de respatUer alt i 
estaven posats l'un al costat de l'altre, 
encarats al passeig, per poder contem

plar cómodament la genr (les noies), i 
en els que solia havcr-hi militars asse-
guts. De nit, es jugava a cartes. En Fiol 
també freqüentava les tertulies que diá-
riament tenien lloc al capdamunt de la 
Rambla , al bar de can M u n t a n y a . 
Ten ia amics de totes menes : cal 
esmentar el pianista Josep Cantó i el 
sastre {també torero) «Matxaco». 

Naturalment, la convivencia amb 
la seva mare i germanes no era gaire 
platxertosa a causa d'esquemes mentáis 
tan diferents. Ell portava una vida no 
gaire ordenada, amb notable activitat 
nocturna. Elles, practicaven una reli-
giositat exacerbada. Malgrat tot, l'esti-
mació mutua produía una convivencia 
prou acceptable. Tot i haver tingut 
algimes xicotes, mai no es va casar. Ho 
bagues fet, .sens dubte, pero la Guerra 
Civil el foragitá de Girona i, a l'exili, 
tampoc no va prendre mai muUer. Va 
viure, dones, sempre amb ta seva fami
lia fins al 1939. En els temps del seu 
pare, visqueren a la For^a, a la casa on 
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—MiVa.- amb aixd de ¡es responsabiíílals no t'hi 
capfiquts más. fierquécom els responsables son ds 
¡rresponsables, ves si és ^aire fAcil d'arreglar. 

mes endavant hi havia d'haver i'emis-
sora EAJ 31, Radio Girona. Mes tard, 
al carrer de Santa Clara, núm. 4, a la 
casa on hi ha TestahUment de queviu-
rcs de can Vallmajó. Allá hi estigué 
molts anys i és on disposá d'espai sufi-
cient amb prou claror per tenir-hi el 
scu estudi d'artista. Tenia una fjnestra 
sobre el riu. 

La Girona del seu temps era molt 
diferent de la d'ara. Sense automóbils, 
sense TV, amb una població reduída on 
tothom es coneíxia, si mes no, de vista; 
al principi, sense radio, mes tard, les 
galenes i molt pocs aparells de válvules; 
cine mut i mes tard sonor, sempre sense 
color. Difícil de guanyar-s'hi la vida si 
no s'era funcionan, hotiguer Ü treballa-
dor de can Groher. Amb xafarderies... 

Malgrat tot, hi havia un notable 
ambient cultural, sobretot artístic, en 
el qual les publicacions periódiques 
jugaven un paper cabdal. 

Barcelona: L'Esíevet 
i ha mainada 

Des de molt jove, féu dihiiixos per 
a lgunes revistes de Barce lona . A 
L'Es,tevei, una revista setmanal satírica 
de principi de segle que s'autotitulava 
«nacionalista popular», els principáis 
personatges de la política del moment 
(Cambó, Romanones, Sánchez Gue
rra...) hi eren ridiculitzats amb dibui-
xos dApa, Castanys, Cornet i d'altres 
menys coneguts entre els quals també 
n'hi trobem d'en Fiol. Recordem-nos 

que la dictadura del general Primo de 
Rivera s ' implantá el setembre del 
1923 i, evidentment, el que s'acaba de 
dir fa referencia a temps anteriors a 
l'esdeveniment. També al setmanari 
infantil La Mainada trobem els scus 
dibuixos que, aquí, ja no representen 
els polítics i es limiten a iMustrar acu-
dits d'humor blanc. 

Té interés l'extensa carta que va 
adreg:ar-li el conegut AveMí Artís , 
imprcssor i editor, del carrer de Vích, 
16, de Barcelona, datada I'11 de setem
bre del 1922. Es escrita amb una 
máquina de les d'aquell temps, fent set-
vir cinta bicolor, en un foli a espai sen-
zill, per les dues cares. Entre moltes 
altres coses diu: 

«No t i nc res que veure amb 
L'Estevet... de manera que els seus 
dibuixos vingueren quan jo ja no sois 
no hi manava, sino després que els que 
el segueixen fent ct)meceren amb mi 
una informalitat que em priva de tenir-
hi cap mena de tráete». Mes endavant: 
«Vaig a parlar-li ara de La Mainada. 
Aquest periódic segueix essent meu i 
seguirá essent-ho sempre.,. Estic fent 
un sacrifici enorme per a sosrenir-lo, 
(...) té per ñnalitat primordial fer tasca 
patriótica entre els infants...». I uns 
quants consells del senyor AveMí Artís 
al jove Fio! Marqués (19 anys): «Per 
que no es desprén d'aquest afany d'imi-
tar a en Nogués? Vosté te prou condi-
cions per a fer-se un estil propi...» 

Es veritat que mirant els dibuixos 
d'en Fiol d'aquella primera época es 
veu una certa influencia de l'exceMent 
dibuixant Xavier Nogués, que aviat 
desapareix, per adquirir un caire mes 
sobri i estili tzat, mes noucent i s ta . 
Altres consells del senyor Artís: 

«Cal fer-li una observado respecte 
ais seus xistos... nosaltres mai no farem 
burla deis professors, com fan d'altres 
que van de dret al negoci. Així mateix, 
t ampoc publ iquem esguerrats . Els 
ínfants han d'apreri-
dre a compadir-los, 
no a fer befa de la 
seva desgracia». 
F ina lmen t , en t re 
moltes altres qües-
tions, fa referencia a 
projectes que en 
Fiol tenia llavors per 
guanyar-se la vida: 
«Trobo molt bé el 
que m'anuncia que 

fa:... les xaradcs iidustrades, el conté 
rondalla amb iletra i ninots... i les car-
tes gráfiques, és a dir, páranles expressa-
des per imatges». 

Els dibuixos d'aquesta época de 
joventut, maigrat les influencies, teñen 
una for^a i una expressivitat remarca
ble. Ja llavors signava Fiol m., amb la F 
majúscula i a voltes minúscula; la m, 
pero, .sempre minúscula. 

La revista Aigua-cuit 

De feina, a Gi rona mateix, en 
aquella primera época, n'hi va fer tota 
la que va trobar, és a din no gaire. Par-
lem d'un noi tnoít jove, de menys de 
20 anys. El mes important és la seva 
coMaboració a l'exceMent revista giro-
nina Aigua-cuit, («revista quinzenal de 
joventut i humor»). En Fiol n'és autor 
de la capgalera, que representa unes 
rajóles que porten el nom de la revista 
amb majúscules i, fora de les rajóles, un 
cassó d'aigua-cuit, al foc i fumejant. 
Direm que l'aigua-cuit era la cola que 
els fusters d'aquells temps feicn servir 
per enganxar (encolar) la fusta, que es 
feia dissolent unes pastilles en aigua 
calenta tot remcnat amb un pal; ais 
tallers de fusteria, solia haver-hi un 
petit foc amb una olla o un cassó on es 
coia l'aigua-cuit. Ja fa molt de temps 
que l'aígua'Cuit no es fa servir. Era una 
cosa mes d'aquells temps. 

La primera época de VAigua-cuit 
encara és anterior a la dictadura, tot i 
ésser del 1923. La redacció era, segons 
diu a la propia revista, al carrer de la 
For^a, 8, ir, que era on vivia en Fioi 
amb els seus pares. El primer número 
va sortir el 22-4-1923, amb un acudit 
d'en Fiol a tota plana a la mateixa por
tada. En Ciset (pseudónim d'en Fiol) 
invita a l'Álvarez de Castro de Sant 
Agustí a un hall deis conservadors que 
es feia en un local de la mateixa pla^a; 
el general li diu: -Mau! ¿Qué també 

josep cantó 
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— ¿ I que ai'Ae d'o/eitcr, /: 

süu conservador 1-; i en Ciset contesta: 
- Vos direu, Mariant), ¿que no 

saben que tinc fabrica de conservas^. 
Tota una revelació de la ideología 
d'en Fiol. L'editorial d'aquest primer 
númcrd, amb el tícol "Ja som aquí!», 
és una presentació bastant reveladora, 
si bé conté algún enigma: «Som aquell 
noiet que Uegia Aigua-forts amb un 
fervor d'iniciat, el que dcsprés con-
tempiava amb els uUs oberts el pas de 
l'entremaliat Ciar i Net, els que sentí-
rem la buidor de la pérdua deis dos 
amics i com una estela de lloani¿:a pcr-
petuem la seva obra». 

Ais primers números de VAigua-
cuit hi trobem dibuixos i caricatures 
d'en Fiol; la portada del núm. 4 torna a 
ésser d'ell i de cotitingut polícic. Pero 
ais últims números desapareixen les 
aportacions d'en Fiol, fins i tot canvia 
la capi;alera, i la redacció es trasUada a 
la rambla Llibertat, 24, 4t. Finalment, 
el número del mes de setembre ja no 
surt: el dia 13 tingué lloc el cop d'estat 
d'en Primo de Rivera... Si aiguna altra 
cosa féu aquel Eduard Fiol de menys de 
20 anys a Girona fou sota pseudonim. 

El senyor Narcís, 
personatge i setmanari 

Deixant enrera aquella primera 
época, és a dir, els anys anteriors a la 
dictadura de Primo de Rivera, l'Eduard 
Fiol ja té 20 anys, i em trobem amb una 
premsa condicionada per la censura. 
Malgrat aquest obstacle, al final de 
1924, en Fiol engega el seu Senyor Nar
cís. No hi ha dubte que s'inspira total-
ment, fins al plagi, amb el Senyor Esteve 
d'en Rosinyol. Diríem que el senyor 

Narcís vindria a ésser 
una mena de senyor 
Esteve gtroní. A mes a 
mes, quan en Fiol signa 
els seus escrits amb el 
pseudonim «Ciset», 
podem pensar que es 
considera fill del senycjr 
Narcís. El pare d'en Fiol 
fou un burgés conserva
dor al qual (si bagues 
viscut) no hauria agra
dar gens teñi r un fill 
artista... En Santiago 
Rusiñol freqüentava 
Girona i s'explicaven 
facécies d'ell i en Pepct 
Gitano. En Fiol admira-

va en Russiñol... Vlassa coincidéncies: 
hem de pensar que tot va anar per 
aquest camí. 

Pero, tant se va! quin hagi estat 
l'origen mental del senyor Narcís. Es 
un personatge prou interessant i amb 
una personalitat atraient, malgrat ésser 
en part manl levada . Es un senyor 
«greixando», que sol portar barret de 
copalta i paraigües. Li agraden les jove
netes i també una mica el «mam». En 
Fiol el descriu en el primer editorial 
d'aqucsta manera: 

«El senyor Narcís és un bon home, 
creient com a bon cristia, metódic i 
ordenar com a bon burgés, incapaz de 
fer mal a ningú. Tots el coneixereu; és 
aquell senyor petitó i gras que passeja 
cerimoniós pels carrers de la ciutat del 
seu Sant Patró. Jo gosaria dir... que un 
parcnt iu de familia i de psicología 
l'uneix amb aquell senyor Esteve tan 
barceloní. Aquest parentiu no us té pas 
d'estranyar, perqué Barcelona i Girona 
també teñen un rar parentiu, i els seus 
noms una casual consonancia. (...) 
Encara que el senyor Narcís sigui borne 
de pau, botiguer, llegidor de La Van
guardia, el seu amic i parent de Uuny 
(en Ciset) és un xicot entremaliat . 
(...)el Sr. Narcís, aquell botiguer, aquell 
graxando que es passeja amb les mans a 
la butxaca, aquell sastre que presideix 
les grans reunions sota les voltes de la 
pla^a del Vi portant sempre les mans 
encueuades darrere l'esquena, aquell 
caferer que és Tamo de Girona, aquell 
músic de tantes simpaties, aquell don 
Fernando de tantes creus i medalles, 
aquell xacolater de mentalitat finance-
ra, en Xinxola mateix i tots, tots els 
senyors Narcisos...» 

El Fiol crea la figura del senyor 
Narcís, per poder ridiculitzar amb faci-
iitat els personatges gironins de dretes, 
catolics i de diners; no cal dir que 
aquesta actitud, en aquell context, li 
ocasiona molts disgustos. Pero tot aixó, 
a en Fiol, li agradava. 

Passem del senytir Narcís personat
ge a El Senyor Narcís setmanari d'art i 
humor; «surt els dissabtcs» diu el núm. 
1 (8-11-1924), pero «surt quan vol i 
pot» segons els restants números. Les 
cap^aleres (en tingué dues), les porta-
des i prácticament tots els dibuixos que 
hi sur ten son inva r i ab lemen t de 
l'Eduard Fiol Marqués. La redacció és 
al carrer de Santa Clara, 4, Ir, nou 
domicili d'en Fiol. 

No cal dir que s'han acabat les 
caricatures i els sarcasmes polítics. Ara 
tot son xafarderies, per altra part, molt 
adients a la mentalitat del senyor Nar
cís. Les noies de Girona, especialment 
les telefonistes, les modistes i totes les 
altres, hi surten regularment , amb 
histories certes o inventades, a voltes 
descarades pero mai malévoles. També 
hi ha «información^» al voltant de per
sonatges masculins; aquests, a vegades 

Tioi-'"'™* 
El Sr. ¡•:iUvt:-/Ai, S,-:,or/ D„ ue jimgíi n'hi/ac 

ben demolidors. El fútbol també és 
tema que no manca. En política, pero, 
sois pogué ridiculitzar un regidor de 
l 'Ajuntament de cognoms Saurina 
Negre; és ciar que no va anar mes enlla 
de fer acudits fácils al voltant deis seus 
cognoms. La portada del núm. 2 (15-
11-1924) representa el xofer negre 
d'un automóbil fent pipí en una canto-
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Eís hitlteis de dos rah i d'un ral emesiis per i'Ajuntameni de Girona, l'any 1937. 

nada de Girona, mentre una dona diu 
a un «municipal»: «-Miri, guardia: el 
senyor S'aurina». 

Un altre: «-¿Vosré és regidor de 
I'Ajuntamcnt? -Si, senyora: sóc el sen-
yor Saurina. -Ave María Purísima!, com 
ha dit? -El senyor Saurina. -Descarat! >> 

El que molta gent no sap, ni tam-
poc sabia llavofs, és que en Saurina era 
cunyat d'en Fio!, ja que estava casar 
amb una seva germana. No s'estimaven 
gens, fins a l'extrem que sembla (diucn) 
que en Fiol arriba a no estudiar el batxi-
llerat per no haver d'ésser deixeble d'en 
Saurina, que era professor... precisa-
ment de dibuix a l'Institut de Girona. 

La revista El senyor Narcís es publica 
del novembrc del 1924 al mateix mes 
del 1925, i sois en sortiren 7 números. 

L'any de 1925, apareguc la segona 
época de VAigua-cuit, amb capi^alcra 
nova {la que fa 3) d'autor anonim. En la 
portada del núm. 1, un nen sortint d'un 
ou diu un primerenc i prcmonitori «¡¡Ja 
sóc aquí!! •> i, en ciara aMusió a la ccnsu-
ra: «-Me sembla que aquesta vegada 
hauré de canviar la xurriaca per una 
pastilla de sabó». I tant; no pogué fer 
altra cosa que íes mateixes innocentades 
del seu contemporani Hí Senyíjr Narcís. 

En cap deis 7 números de que 
consta la segona época de ['Aigua-cuit 
no hi surt un sol dibuix d'en Fiol. A la 
portada del núm. 3 (22'9--1925) hi ha 
un dibuix de Khimet «El pastel del car-
tell de fires» on un ninot (Fiol), ageno-
llat amb un Uapis a la má, es confessa a 
tres encaputxats {Rodríguez, Giral, 
Pía) sobre una base de pa de pessic 
adornada amb F.M.-F.M.- ere. Era una 
aldusiíj a la facécia mo!t sonada entom 
al concurs que organitzá l'Ajuntament 
per editar un cartell mural de fires al 
qual en Fiol acudí amb un dibuix mok 
bonic i, després que e¡ jurad li atorgués 

el primer premi , l 'A jun tamen t va 
anublar el concurs. En El Senyor Narcís 
del 8-11-1925 (núm. 7), s'hi repro-
dueix aqucst cartell, amb els corrcspo-
ncnts comentaris, molt cáustics. 

Programes, cartells, 
pergamins, aquarebles 

Al niargc de les seves coMabora-
cions a les revistes, en Fiol Marqués féu 
altres coses que han arribar ais nostres 
dies. Trobem portades deis programes 
de Fires fetes per ell d'alguns anys recu-
lats: 1923, 1925, 1926, 1928, 1929, 
amb algunes obres seves i d'altres artis-
tes reproduídcs a l'ínteriür en algún 
d'ells. Una tarja de cartolina amb pro-
paganda de Citroen en qué, a mes de 
I'automóbil, hi surt una parella vestida 
amb la moda deis anys 20 i, al fons, la 
Catedral i Sane Feliu; al centre, un 
espai destinat a escriure-hi els diversos 
plats del menú, ja t^ue aquesta cartolina 
era una carta d'hotel o restaurant, el 
nom del qual figurava a la part de baix 
(Hotel Peninsular-Gerona; Restaurant 
Roig-Figueras...). Una petita obra d'art 
reproduída a l'impremta Salomón Mar
qués, del carrer de la For^a de Girona. 

També féu pergamins d'homenatge 
de dimcnsions considerables (65x80) 
que eren emmarcats amb mocllures de 
Farrista gironf Adolf Fragnoli, autor 
d'artjuetes, mares i objectes diversos fets 
de fusta noble tallada. Aquells perga
mins eren uns treballs molt elaborats, 
amb escuts i figures diverses, amb dau-
rats i argentars, orles, greques i alrres 
ornaments inspirats en bitllets de banc. 

L'Eduard Fiol i Marqués també és 
autor de dibuixos, aquarebles i pintures 
a l'oli, amb remes gironins i algunes 
marines de Tossa- No recordem, pero, 
que hagi fet mai cap cxposició. Es 

notable el dibuix al natural d 'una 
model gironina que posa per a un con-
junt d'artistes; un dia, aquella noia 
s'enfadá, s'aixecá i se'n va anar, tot 
d i en t que «n 'h i hav ia alguns que 
només hi anaven a mirar». 

La situació económica d'en Fiol 
troba una solució estable i molt digna 
quan entra a la Diputació de delineant. 
Era l'any 1928 i treballava a la secció 
d 'Obres Publ iques a les ordres de 
l'enginyer Izquierdo Carnero, i l'aju-
dant de cognom també Izquierdo. Es 
feren molts plánols de la provincia amb 
camins i carreteres. Ara, la seva situa
ció a Girona ja s'havia consolidar i no 
hi hauria el riso d'haver d'anar-se'n cap 
a Barcelona, com sens dubte hauria 
succeít mes tard o mes aviar. 

La revista Clarinet 

Es decaiita, dones, cap a les publi-
cacions gironines. La revista satírica 
mes emblemática de la Girona d'abans 
de la guerra fou, sens dubte, Oarinet, 
quinzenal d'art i humor: «sortirá cada 
quince dies, per contar xafarderies», 
«qui no compri el Ciar i Net, quasi es 
tocat del bolet», «es vén a can Fran
quee, a can Dalmau i an el kiosc d'En 
Cir iacu», «periódic independen t i 
decent per al jovent», «aquesta revista 
és llarga de vista», etc. 

A la serie de la primera época, no 
hi figura cap dibuix signar per Fiol. El 
primer dibuix el trobem a la portada 
del núm. 18 de la 2a época, 17 de 
maig del 1931 {ja s'havia proclamar la 
República), representa una senyora 
Uegint el Clarinet, en un ambient nou-
centista i un mobiliari evocador de 
I'época, fent ablusió al vor de la dona; 
l'original, en color, és molt bonic. En 
aquest mateix número: «El dihuixant 
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Fiol que ha col-lahorat en altre 
temps en periódícs harcelonins i 
també de la nos t ra c iu ta t , ha 
estat r á n i m a de pubhcac ions 
semblants a la nostra. Fíol, pero, 
ha viscut a l lunyat duran t els 
darrers anys de les scves espléndi-
des ca r i ca tu res . T a n m a t e i x 
CLAR I NET l'ha fet decidir a 
reintegrar-sc en les seves activi-
tats grácies a les quais l'han fet 
popular. Consti, pero, que el fet 
de qué Fiol dibuixi d'ara enda-
vant a CLAR I NET, no vol dir 
que cll pertanyi al eos de redac-
ció del pe r iod ic nos t r e . Eli 
col-laborará amb la seva signatu
ra i nosaltrcs amb la má a l'ermi-
11a...» L'últim parágraf sembla 
que faci al-lusió a certes dificul-
tats en t re ell i R a m ó n Xifre 
Riera, de fet Tamo del Carinet, de 
taranná molt diferent. Hi trobem 
molts dibuixos de Fiol m. a partir 
d'aquest número 18; sois csmen-
taré la caricatura del que nou 
anys mes tard esdevindria mala-
guanyat mártir gironí Caries Rahola. 
La seva manera de dibuixar ja és ben 
diferent de la de la primera época. 

La Guerra Civil 
i els bitUets municípals 

Arriba el 1936. Les convulsions 
socials i els terribles esdeveniments que 
esclataren des del principi feren que la 
Generalitat estahlis, a algunes pohla-
cions, uns organismes anomena t s 
Comissió del Pa t r imoni Arrfstic i 
Arqueülogic, a fi d'evitar la pérdua 
d'obres d'art que, peí seu carácter reli-
giós, eren sistemáticament «requisades» 
i a continuació destruidos pels milicians 
deis comités anarquistes locáis, espe-
cialment mentre dura aquella revolució 
social, encara no ben estudiada, de 
juliol de 1936 al maig de 1937. La mis-
sió de la Comissió era de salvar-Íes o 
recuperar-Íes, per inventar iar-Íes i 
incorporar-Íes ais denominats <'Museus 
del Poblé», nom aquest de ribets ben 
demagogics, d'acord amb els esdeveni
ments de l'época. Aquelles comissions 
del patrimoni artístic es nodriren de 
l'escassa població amb suficient forma-
ció cultural que quedava, després de 
l'esbandida de tots els que tenien ideo-
logia drctana o practicaven la religió. A 
Girona, d'inteMectuals d'esquerra no 

A/ amyvtf AEASB i UAciík, boaiv" de dlrau^ 
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de la biblioteca municipal de la 
Rambla; hi estigucren alguns dies 
fins que algú se les endugué sense 
que s'bagi pogur saber on anaren 
a parar ni qui les va agafar. 

Durant els anys de guerra, 
continua l'activitat artística d'en 
Fiol, pintant algún quadre i fent 
dibuixos polítics pels diaris. Pero 
s 'ha d ' e smen ta r el p ro jec te i 
dibuix deis bitUets de 25 céntims 
i 50 céntims de TAjuntament de 
G i rona , l 'un verd i l 'a l t rc de 
color de taronja. El tema princi
pal, hen adienr amb la preocvipa-
ció per la cultura que sempre tin
gué en Fiol, és una vista del Grup 
Escolar de Montjuic, llavors de 
r ecen t cons t rucc ió , amb una 
dona i uns nens; l'escut de la ciu
tat i els banys árabs completen la 
compüsició. 

Exili a Tolosa i mort a Biarritz 

anrif-l? d>!WtnbR l93l ¿ÍTOAS». II ¿pwa . n." M ^O c t / . 
religiosos, aptcs per nomenar-los mem-
bres d'aquella Comissió de la Generali
tat, no n'hi havia gaires. L'Eduard Fit)l 
n'era, sens dubte, un d'ells, i fou nome-
nat des del primer moment. 

La Comissió del Patrimoni Artís
tic i Arqueológic intervingué en la 
«salvació» de nombrosos objectes de 
valor tant per intervenció directa com 
a r e q u e r i m c n t de persones . Sois 
e s m e n t a r e m I ' e sdcven imen t mes 
conegut, que tingué Uoc entorn del 
sepulcre de San t Narcís : corria el 
rumor que dins del sepulcre hi havia 
un trcsor amagat des deis temps de 
Napoleó; els memhres de la Comissió 
hav i en p rec in ta r el sepulcre amb 
scgclls de la Generalitat, que els mili
cians respectaven, pero demanaven 
amb insistencia que s'obrís el sepulcre. 
La Comissió s'hi negá en tot momento 
fins que hagué d'accedir a obrir-lo en 
rebre un ofici amb l'ordre expressa de 
la Generalitat. Es procedí a Pobertura 
del sarcófag per mcmbres de la Comis
sió, en presencia de milicians armats; 
s'aixecá acta de tot el que s'hi trobá i, 

Al principi del 1939, l'Eduard 
Fiol marxá a l'exili i no n'ha tor

nar mai mes. Tingué l'avantatge de 
parlar correctament el francés, que 
havia aprés de petit a casa seva. Ais 
pr imers temps pa t í les conegudes 
adversitats deis republicans exiliats, 
pero ana millorant la s.fuació fent les 
feines que podia. Estigué a Tolosa de 
Llenguadoc bastant de temps fins que 
s'establí def ini t ívament a Biarritz. 
Reprengué la seva professió de dibui-
xant; féu exposicions i es guanyá la 
vida. Artísticament, ana evolucionant 
cap a les técniques de l'aerogral'a, que 
ja de jovc li havien interessat. Quan 
es fabricaren les tintes i els utensilis 
moderns per manipular Taire compri
mir i practicar adequadament aquesta 
modalitat artística, pogué desenvolu-
par plenament les seves idees. 

L'Eduard Fiol no voigué tornar mai 
de Franga mentre no hi bagues un 
canvi de régim a Espanya. No tenia res 
a temer pero aquesta tossuderia era un 
deis trets característics del seu carácter. 
L'any 1976, quan la rransició política 
ja estava encarrilada, en Fiol es dispo-
sava, per fi, a tornar a Girona, pero 

finalment, els milicians ordenaren ais havia arribat la seva hora i morí aqucll 
memhres de la Comissió que marxes- mateix any, quan n'havia fet 73. Es 
sin, sense que poguessin fer-hi res mes enterrat al cementiri de Biarritz, 
des d'aquell moment. Pocs dies des
prés, fou exposat un taüt amb les res- Joaquim Valentí i Fiol és enginyer 
tes trobades dins del sepulcre ais locáis industrial i nebot d'Eduard Fiol i Marques. 
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