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JosEP CLARA
ill d'en XicLi del Cafe, I'establimenr sítuat al
darrer edificí del carrer Mollera de Salt, el dibuixant Josep Aguilera i Martí (Salt, 1882-Barcelona, 1955) va ser durant els anys que van de la dictadura de Primo de Rivera a la guena civil, mes
concretament del 1927 al 1939, l'artista representatiu de
Girona, Thome que va marcar el ritme artístic de la ciutat i
que posa els fonaments d'una escola pictórica que es perllonga fins ais nostres dies, basada en la temática de la Girona
monumental. Pero, atesa la trajectoria vibrant i accelerada
del moment polític —entre l'esperanf a i la trustració de molts
somnis-, a part de la preocupació pels problemes plastics.
Aguilera va viure intensament la preocupació pels problemes socials i polítics de la comunitat en qué vivía.

F

El primer dibuix d'aquestes característiques va sortir al
número 5 d'Avangada (23 de maig de 1931). La publicació
es definía com a "periodic d'esquena", i en aquell mateix
número anunciava: «Aguilera i Avangada. Com prometérem ais nostres lectors, avui comencem la publicació d'una
serie de dibuixos obra d'aquest conegut i notable artista.
Des d'aquest número, ens plau de nou remerciar-lo per la
seva gentilesa». El dibuix es titula «Alliberació» -expressa
el recobrament de les tlibertats personáis i coMectives de
Catalunya sota el nou régim república després del pcríode
funest de la dictadura de Primo de Rivera- i és signat amb
el pseudonim de Pepus. Malauradament no s'ha conservat
cap mes número d'aquella publicació on cambé coMaboraren els joves Santiago Sobrequés i Jaume Vicens Vives.

Ja el 1928 un alumne de la seva escola, Enric Adroher
(Girona, 1908-Barcelona, 1987}, que mes endavant fou
militant sígníficat del POUM i del Moviment Europeu, en
una article publicat al suplement literari de £! Autonomista,
va saber copsar el fons social que bategava en l'obra de
l'artista i advertía que els seus dibuíxos que «no son muts i
cncarcarats, sino que son mogiits per les convulsions de la
tebre i maleeixen i preguen albora a tot aquest munt de
gent que bo eixorda tot amb les seves músiques, els seus
balls, les seves alegríes i el seu benestar; son la miseria que
sura sempre i que estripant les seves robes ensenya els ossos
descamats i que amb les seves estupideses i vícis avergonyeix la ignorancia; és la bitmanitat que plora i sotreix, que
demana llum per a l'esperit i pa per al cos»( 1).

El dia 13 d'abril de 1933 el diari L'Autonomista commemora - a primera p á g i n a - el segon aniversari de la
República amb articles signats per R. (Rahola), J. Bancells
i Francisco Rico. La iMustració que els acompanya és un
dibuix de Josep Aguilera en qué una matrona jove simbolitza la República espanyola, contemplada com el triomf
sobre la tradició i el feixisme, representáis per les paraules
«Dios, Patria, Rey» i «Fascio»,

La incidencia política
Aguilera va aconseguir també una divulgació del seu
art per mitja de les coMaboracions ais mitjans de comunicació del seu temps. La seva presencia és evident ais suplements literaris de El Autonomista (els anys 1927 a 1932) i
en publicacions de caire comercial, com el volum del
mateix estil dedicat a Sant Feliu de Guíxols l'agost de 1928,
on il-lustra portades, articles i capi^aleres, i dissenya publicitat. També recordarem acf la portada de Ciarincí (24 d'agost
de 1930), en qué ens presenta el pintor Joaquim Mir davant
les cases de l'Onyar.
La instauració del régim república el 1931 fou una aleñada d'esperan^a en molts sentits, que va incidir també a l'obra
dAguilera, com bo reflecteixen les iMustracions de temática
política que aparegueren a la premsa d'aquell moment.
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El 13 d'abril de 1935 L'Autonomista publica un article de
Josep Puig Pujades, excomissari delegat de la Generalitat a
Girona, que glossava novament l'efeméride i acabava amb
aquest parágraf: «Esperem i confiem sense trontollar un instant, en les virtuts de la República, veu inestroncable de Llibertat i de Justicia social, indispensables per a la vida i la
prosperitat d'Espanya i de Catalunya». El dibuix d'Aguilera
s'hi inspira per a it-lustrar l'escena amb un símbol de la República al damunt d'un lleó a l'estil de «La Llibertat guiant el
poblé» d'Eugéne Delacroix, envoltada de banderes que repeteixen les consignes de «Llibertat» i «Justicia social».
Aguilera no solament il-lustrá les dates sígnificatíves
del nou régim, sino que va ser també el dibuixant oficial
de les institucions de la República. Hi ha constancia que
dibuixos seus presidien les sales representatives de tres edificis públics. Els retrats deis personatges símbols de la
Catalunya autónoma eren penjats a la comissaria delegada
de la Generalitat i a la casa de la ciutat. Segons un acord
del 14 de marg de 1936, el comissari Puig Pujades va decidir d'adquirir, per l'import de 300 pcssctes i per al despatx
de la comissaria, un gran retrat al carbó, original d'Aguilera, que representava el president Maciá. El 30 de maig de
1936, segons que informa el Díari de Gíroiia, «en el salóRevista de Girona / ni'mi. ! 7S sccLMobro - tictiibrc 1996

despacx de l'Aícaldia han estat coMocacs uns arríscics
retrats, obra mesera del dibuixant Jüsep Aguilera, deis senyors President de la República Azaña, President de la
Generalitat Companys, expresident de la Mancomunitat
Prat dü la Riba i expresident de la Generalitat Maciá». A
l'Audiéncia de Girona, el símbol de la República és evocae en una crónica del judici del Tribunal Popular l'occubre de 1936: «En el inateix iloc que abans ücupaven els
emblemes antipopulars de la nefasta monarquía, existeix
ara una magnífica alegoria deguda al Ilapis mestre de
l'artista gironí Josep Aguilera. És una matrona republicana, plena de serenitat augusta i de fortalesa invicta: les
dues vircuts de qué está saturada l'auténtica Justicia del
Poblé» ÍL'Autonomista, 10 d'octubre de 1936).
Estampes épiques de la revolució
El 12 de setembre de 1936, en un arricie editorial de
L'Autonomista, Aguilera era presentar com el prototipus
d'«artista revolucionari» o «el mes auténtic artista de la revolució». El diari república, bo i recordant que moltes grans
obres han sorgit de momenrs passionals del poblé, afirmava:
«Aquesta revolució allíberadora ha donat motiu a que un
nostre artista -el mes modest entre els modestos- dones vida,
llum, moviment, expressió i forma a uns dibuixos d'ésser
posats en la bandera del poblé, per a servir de lema i símbol».
La publicació al-ludia, concrerament, a tres obres que
Aguilera havia enllestit aquells dies, inspirat per l'epopeia de
la Iluita antifeixista. L'una es titulava «El milicia desconegut» i era descrita així: «Es tracta d'una escena punyent de la
revolució en la ciutat. En un carrer, on hí ha abandonáis
estris de guerra, el cadáver d'un jove milicia. Es un home
fort, jove, caigut en la Iluita. Una má es crispa, encara, en el
gatell del fusell. L'altra, damunt del pit, on hi ha florit un
clavell de sang de la feridu. Una bandera roja i unes flors
vennelles posen una magnifica taca de color en el dibuix».
L'altre dibuix es citulava «L'heroi de la Llíbertat»: «Aquest
-deia la descripció- és la visió esplendida d'un milicia símbol de la ra^a que s'ha al^at en armes contra el feixisme tiránic. El seu pit nu demostra la fortalesa i, a l'ensems, la noblesa del poblé que Iluita cara a cara, donant la vida per la Llíbertat. Els seus punys closos fan palesa la virilitat del guerrer,
la santa ira del soldat de l'ídeal». La darrera obra, en la fase
final, era un dibuix animat de dinamisme í de moviment
enorme, una «magnífica alegoría de la revolució triomtal del
poblé, sota el guiatge de la República espanyola».
El mateix diari dona noticies posteriors deis preparatius
per exposar aqüestes obres a la sala Galería de Bells Oficís
de J. Basquees. L'Autonomista havia reclamar, des de bon
comen^ament, l'exhibició pública d'aquclles obres: «El
poblé - a s s e g u r a v a - té dret a admirar-los». I és que el
comentarista valorava justament la importancia de les
imatges per exaltar els ideáis i la moral de la legalirat republicana entrone de l'enemic.
En aquesta líníá d'art épic cal incloure el cap de Bonaventura Durruti, el mícic heroi de la resistencia de la C N T
en les jomades claus del julio! de 1936, que pertany a la
coMeccíó particular del pintor Josep Perpiñá. Es tracta
d'una obra que, com les deis antics creadors de l'art clássic,
tradueix els trets físics del personatge i albora els psícolóRevista de Girona / niíin. I 7H ^cTu-mbro - ociuhrL- \'-)96

"Bonaventura Dumai", 1936.
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gics, el carácter i la vida interior del lluitador. Com en
altres retrats al carbó, podríem repetir ací unes frases de
Miquel de Palo!, publicades en un deis catalegs del pintor:
"la sang de la vida hi és tan palpitant, que ella sola supleix
tota la gamma de la paleta de rartista»(2).
Aguilera, home humanitari i pacífic, va captar, en tot
cas, la part creadora del procés revolucionarí de 1936. En la
seva obra no hi tenien cabuda les escenes de la violencia
execrable. A diferencia de Goya, que podia pintar els afuseUaments de Madrid, Aguilera era incapa^ -per sensibilitat
hiiínana- de fer el mateix a Girona amb els condemnats a
la darrera pena per la justicia del Tribunal Popular.
IMustrador del paper moneda

Dihuix cnmmcmoTaüu del icgon ím(i'L'r.síiri de ki Rc¡>úhiíca
("UAiaommusia', 13-4- ¡ 933).
Abüix, "Aüihcració" ("Avangaái", ¡931).

N o hcm sabut trobar nous dibuixos de l'artista
en les p u b l i c a c i o n s del t e m p s de g u e r r a , p e r o cal
a n o t a r la partícipació d'Aguilera en l'exposició Pro
S o c o r s Roig I n t e r n a c i o n a l , o b e r t a el s e t e m b r e de
1936 a la sala de la Rambla, i en la il-lustració del
paper m o n e d a que impulsa el consell m u n i c i p a l .
Durant la guerra civil, la mancan^a de moneda legal
fraccionaria dificultava el canvi en les transaccions comerciáis, sobretot per íer pagaments petits, i molts ajuntaments
es van veure obligats a posar en circidacio emissions de
paper moneda de caire local. El Consell Municipal de Girona va emetre també, l'any 1937, eres models diterents de
paper moneda; bitllets d'una pesseta, de 0,50 i 0,25 ptes. Els
dos darrers tipus, emesos per acord de 25 de juny de 1937,
íoren concebuts peí dibuixant Eduard Fiol i Marqués
(Begur, 1903-Biarrit2, 1976).
Josep Aguilera, per la seva banda, dissenya els bitllets
d'una pesseta, els primers que es posaren al carrer. A
l'anvers de Pemissió, hi figura la serie, la Uegenda de l'organisme emissor, el Consell Municipal de Girona, i les signatures de l'alcalde-president, el dipositari i el conseller de
finances. Exhibeixen el símbol d'una República jove que
guia els combatents en la Uuita contra l'encmic, així com
l'cscut de la ciutat mig difuminat darrere els quatre país de
l'escut de Catalunya. Al revers s'afirma que el bitUet era de
curs obligatori a Girona i la data de remíssió (abril de
1937). En aquest cas, el símbol de Girona no son els clássics
campanars de les esglésies -evocadors d'un món que llavors
era sinonim de contrarevolucionari i carca-, sino que és
representant per la típica pujada de Sant Doménec, amb
l'arc de la casa Agullana, que oferia una lectura laica i artística de Girona, mes enlla de les escales que conduíen a una
església i a l'antic centre de formació del clergat.
Arrelament historicO'vital
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L'obra plástica d'Aguilera anterior a l'adveniment de
la República era composta de paisatges i figures, especiaíment retrats de personatges. A manca d'alrres arústes disponibles que hi residissin, era el pintor oficial de la gent
representativa de la ciutat. Les seves produccions destacaven peí domini de la línia, feta amb un tra^ expressiu que
captava els trets fonamentals deis assumptes elegits, i en
qué demostrava que era, segurament, mes dibuixant que
pintor. Pero, mes enllá d'aquesta servitud inevitable en
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molts artistes, ell se sentia república federal, csperit desitjós de les millores socials de la humanitat. Ho va entendre
perfeccanient Enric Adroher, el 1928, quan escrivia que
Aguilera era també «aquell artista que, mes per humanitat
que per la gloria d'un nom, presenta amb tota la cruesa,
davant l'elegancia d'un món felig, la tragedia, la fam i la
ignorancia deis abandonats»{3).
Els temes inspirats per la República i per la guerra civil
no s'aparten de la seva tónica habitual de dibuixar. Tccnicament, dones, josep Aguilera seguía fidel a les formes artístiques consideradas tradicionals, és a dir, les derivades de
l'impressionisme, i a la figuració mes o menys académica, bé
que amb traaos expressionistes personáis. Pero la incorporació d'uns motius polítics i épics, i l'accentuació del compromis social i públic que aíxo representava, sí que suposaren
una novetat. En aquest sentit. Aguilera és el precedent de
tots els artistes gironins que han incorporat la temática
política a la seva obra.
Tanmateix, aquesta politització de l'obra d'Aguilera, la
identificació amb uns ideáis de transformació de la realítat
responia a les creences propies i intimes de Tarcista, reforgades peí moment especial en qué va desenvolupar-se aquella
etapa. Qui millor que ell, que havia experimentar en la propia carn la crua rcalitat de t'existencia humana i les insuficiéncies economíques a l'hora de tirar endavant una familia, per reflectir els anhels de redempció social i política.
Tota ella és feta, dones, des de l'emoció i l'arrelament en la
conjuntura historico-vital. Perqué, com apuntava Marcial
de la Iglesia el 1927, Josep Aguilera no era un arribista, un
aproíitat de la sicuació. -Todos ios que le conocemos --precisava el crític aMudit- podemos cerüficar cuan limpia de este
pecado está su alma. No sabe Agidlera ni se ha paradti jamás a
pensarlo, sí hay alguna "tnanera" que pueda convenir preferentemente a sus fÍT\es econdmícos. Trabaja con ingenua honradez,
olvidando que hay en el mundo "«cuelas" y "futurismos", y
confía en que su arte, por espontáneo y expresivo de su visión
personal, ha de redimirle del largo calvario cuyas amarguras vienen siendo para él aún más intensas que para la generalidad de
los que llevan toda su riqueza en su cerebro'>{'\).
Per aixo també, arribar el moment de l'éxode que pressuposava la derrtita republicana i la deis ideáis d'emancipació social anhelars -tement ser una víctima de la repressió
franquista- abandona la cíutat i es refugia al país veí, on fou
incemat a diversas camps de concentració. I és així també
com, per superar el control social d'una capital de províncies com Girona, a l'hora del retorn, el 1941, s'instal-lá a
Barcelona, on el seu compromís república va poder-se difuminar mes fácilment.
Josep Clara és hist(iriad(ir.
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Mitjan^ant el dibuix i la pintura, Josep Aguilera expressá el seu compromís república i antifeixista. En els moments mes delicats va reafirmar també
aquesta actitud amb la participació en el comité de
Girona deis Amics de la URSS -enticat constituida
l'abrtl de 1937, sota la presidencia de Miquel Sámalo, i de la qual l'artista fou vocal-, i amb un article
titulat «Contra l'invasor», que publica a L'AutOTíomista, el 31 de marf de 1938, al qual pertanyen
aquests parágrafs:
«Totes les guerres d'invasití i de lluíta en defensa de la Ilibertac contra l'ahsolutisme han tlngut els
seus artistes que les han exaltades plásticament.
Posem-hi, per sobre de tots, Goya. Qui no recorda
"Fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío".
D'esperit obert i altlu, com tot bon espanyol i bon
aragonés, posa tota l'ánima encesa d'odi contra el
vil invasor. Lluitá després contra l'absolutisme de
Ferran VII. Fou sempre l'artista del poblé. D'haver
viscut en aquests m o m e n t s trágics de la nostra
existencia, ho hauria fet mes fort encara, dones la
invasió d'Espanya per la bestia feixista i alguns
espanyols mil vegades traidors no té precedents en
la historia peí seu salvatgisme.
Ens venen a la memoria altres artistes: Miquel
Blay en el seu grup magnífíc "Via fora Tinvasor".
Sceilen, el famós dibuixant francés, i Raemaker,
l'holandés, ens mostren en els seus dibuixos tots els
horros de la gran guerra. Gispert, en el seu quadre
"Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros" ens
dona a conéixer magníficament tot el terror de
l'absolutisme fernandí.
El francés F. Rude, autor del magnífíc grup "La
Marsellesa" coMocat a l'Arc de Triomf de l'Estrella
de París. Actualment el gallee Castelao amb les seves
"Estampes de la guerra" ens produeix esgarrifan^a i
ens fa revíure tots els horrors de la Galicia mártir.
Victimes del feixisme caigueren per sempre mes
García Lorca í Ramón Acín, i en defensa de la Ilibertac trobá la mort gloriosa l'escultor socialista
Emiliano Barral.
Els grans artistes de tots els temps han estat
profundament liberáis i alguns d'ells revolucionaris
com Beethoven i Wagner.
El nostre gloriós mestre Pau Casáis, de fama
mundial, ha palesat amb fermesa el seu odi al feixime deixant de visitar els paísos totalitaris en els seus
acostumats viatges artístics.
Cap artista que ho siguí de cor pot ser feixista.»
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