La Fontana d'Or aplega aquest Nadal una breu mostra de la prodúcelo
artística del professcr, dibuixant i
pintor saítenc Josep Aguilera i Martí
(Sait, 1882 - Barcelona, 1955). La recerca sobre la complexa vida cultural
I artística del Vuit-cents i primer tere
del segle actual ha experimentat des
de fa poc temps un avene considerable
els resultats del qual es palesen a casa
nostra en les exposicions que darrerament s'han celebrat i en els catálegs
que d'aquestes s'han publicat. En
aquest sentit cal esmentar entre d'altres les mes tres dedicades a l'arquitecte Rafael Masó (Girona, Casa de
Cultura, 1 97 1), a I'escultor Fidel A g u i jar (Girona, Sala Municipal
Fidel
Aguilar, 1973) i, a la f ¡ , ais Artistes
Gironíns de 1800 a 1900 (Girona i
Olot, Casa de Cultura, 1974).

L'ob ra
de Josep
Aguilera

Malgrat la seva condició humil i el
seu carácter apocat, Josep Aguilera
fou un deis protagonistes signiMcats
de! món artistic gíroní i també del barceloní. No obstaní aixó, la seva figura
ha restat en la penombra i el seu nom
descuidat gairebé per tots els autors
de monografles, enciclopédies i manuals de pintura, Hem de consignar,
pero, les úniques excepcions de l'homenatge que I i dedica l'Ajuntament de
la vila de SaIt l'any 1949 amb m o t i u
de la celebrado d'una exposició a les
mateixes sales de TAjuntament, del
«Diccionario Biográfico de Artistas de
Catalunya» de J. Ráfols, de les «Biografías de Gerundenses» de J, Pía Gárgol,
del «Diccionario Espasa» i del «Diccionari d'Artistea Catalans, Valencians i
Balears», publicat ara per l'Editorial
Bíbliograf (Barcelona, 1978). Justament el desig de voler situar aquest
artista al lloc que li correspon, ha estat
el móbil que ha portat la Comissió Socio-Cultural del G.E. i E.G. i I'Obra
Cultural de la Caixa d'Estalvis Provincial en preparar la present exposició.

assaig
d'introducció

«Nat a Catalunya el 1882, ais 13 i 14
ariys ja feia retrats». Aquesta frase autógrafa
de Josep Aguilera mostra, d'una banda, la
precocitat de l'artista en el maneig del llapis
i de l'altra, l'afecció principal que tingué al
llarg del seu mesler: el retrat. El segon tema
que toca, de vegades amb composicions en
gran escala ( 1 9 2 1 , Mercat a Girona, A j u n t a ment de Girona, SaIt), fou el paisatge. A m b dós, paisatge i retrat, executats preferentment amb llapis carbó, sanguina i pastell — a
ccps u t i l i t z á albora aquests materials en una
rnateixa composició, i menys vegades la técnica de l ' o l i — , constitueixen la iconografía
mes abundosa en l'obra d'Aguiíera.
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Dibuixanl abans que pintor, Josep A g u i lera es forma en l'ambient d'un tipie café de
barrí a la Ramibla de Barcelona, propietat d'un
gsrmá del seu pare, Comencá a dibuixar apunts
deis parroquians que sovintejaven el café, albora que ccpiava les reproduccions de dibui>:cs d'Apelles Mestres, Pellicer i d'altres, que
aleshores apareixien en els populars setmanaris, en especial, r«Esquella de la Torratxa»
i «La Campana de Gracia». A l mateix temps
assislí a l'Académia del pintor Emili Casas, un
de lanís continuadors de la renovació pedagógica que havia introduTt a Catalunya Ramón
M a r t í i Alsina i que es ccncretava, lluny de
la rigidesa académica de lo classicista, en l'cbservació del natural i en l'exercici sobre objecies corpóris. Mes tard cursa el Batxillerat,
Uns amics del seu pare, el qual es trobava ¡a
en edat avancada i delicat de salut, portaren
Aguilera a l'esccla deis Salessians de Barcelona i després al collegi deis Escolapis de Balaguer, «En treballs a la ploma — e s c r i u ell mat e i x — no tenia competidor i en lletra anglesa no cal d i r . . . En canvi, els estudis na anaven
massa a l'hora)). A Vic, finalment, assistí a les
aules del collegi San Miguel de los Santos en
féu nombrosos decoráis per a les representacicns teatrals del collegi.
Josep Aguilera i Marti
(Salí. 8-VIH-1882 — Barcelona. 29-X-J965J.

Les esc£sses noticies ex t re tes d'entre els
papers escríts que l'artista ha deixat ens parlen del seu pas per l'Escola de Llotja: «He t i n f u t dos bons mestres: Emili Casáis i A n t o n i
Eslruch. El record d'ells será per a mi perdurable...». Heus aquí que la biografia del jove
Aguilera apunta una etapa de dificultats, canviant contínuament de residencia i d'escola,
hem de pensar que per causa de les diverses
tutories que li dispensaren les amistats de la
familia. Orfe de mare, vell í delicat el seu
pare. Aguilera bagué de guanyar-se la vida des
de molt aviat i no pas mitjancant l'activitat
professicnal que ell havia desitjat sempre. No
cbstant aixó, mantingué, ferma i decidida, la
seva vocació. Albora que treballava a les
«Aigües Potables» de Barcelona, els vespres
no li faltava temps per assistír a les classes de
dibuix i pintura que el pintor A n t o n i Estruch
impartía a Llotja.

Dil aixó arr-.b i'objectiu de situar genéricament el seu art dins el corrent mes genuí de
la darrera pintura catalana en ('época moderna, el Realisme de carácter naturalista, hom
no pot cblidar a mes i'activitat docent que
Aguilera desenvclupá a Gircna en, tot i l'aíllament en qué no sempre voluntáriamení es
mantingué, el seu mestratge a l'Escola de Dibuix i Pintura que tenia oberta al carrer de
la Forca n," 2 3 , i també a l'Escola Municipal
de Belles A r t s , determina una substancial reviscolanca de les arls plástiques a la nostra
ciutat, adjuntant-se aixi al renaixement c u l t u ral i artístic iniciat a principis de segle psls
Masó, Bertrana, Rahola, Palol, Aguilar, Pons
M a r t í , etc.

D'aquesta primera etapa el termini de la
qual podem fixar en l'any 1926, ccneixem
díssortadament poques obres. Un retrat del
seu pare (c. 1896) i alguns paisatges real i tzats amib la técnica que domina sense limitacíons: el llapis carbó. Les critiques contemporánies posen en relleu la seva habilitat en la
ufilitzacíó d'aquesta técnica que sovint combinava amb sanguina i llapis de colors, la cor •
recció del trac i el grau elevat d'expressivitat
que mostren les seves obres, grácies al seu
dcminí del clarobscur. D'altra banda, la correce ió técnica que exhibeix des bon principi
no impedeix a l'artista de copsar la psicología
i els trets signifícatius deis rostres.

La característica essencial de la seva obra
és rhcmcgeneVtat. Forma I ment experimenta
una exigua evolució, llevat del millorament
continu de la técnica de l'oli i que porta Aguí
lera d'encá els anys quaranta a scrtir del rigorós corrent realista per introduir-se en al
tres tendéncies com ara l'impressionisme o
rexpressicnisme.
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La segona etapa de Josep Aguilera fou molt
prolifera. L'any 1925 instaMá la seva residencia
a Girona, després de prendre la decisió de viure
o, malviure, dedicat enterament al dibuix i a
la pintura. Prcbablement l'origen gircni de la
seva muller Herminia Romero, amb qui s'havia
casat l'any 1919, l'induí a pensar en la possibilitat d'una vida futura mes esperancadora que
no pas continuant a Barcelona. Prcbablement
lambe, conscient del seu carácter apocat i de
la seva proverbial modestia, cregué que una ciulat peí ila com la Gi roña d'aquel la época, I i
podría oferir majors facilitáis de subsistencia,
L'enírada fou vertaderament positiva. Després
d'haver c b ü n g u t un notable éxit en l'exposició
de dibuixcs que féu el mateix any 1926 a l'Ateneu, es decidí a cbrir una Escola de Dibuix i
Pinlura, com s'ha d i t , al carrer de la Forca on
també hi tenia el taller t'arliíex Adolf Fargnoli,
L'elcgi deis SGUS dibuixos fou generalitzar. En
la presentado a l'Ateneu, Caries Rahola pronuncia les següents paraules: «Heus aqu¡ la
seva obra, podria dir-vos: contempleu-la, És
l'obra d'un artista conscient i fervorós, que sap
triar amb encert els mctius deis seus dibuixos i
en sent intensament la poesia». Aquests motius
son els raccns aleshores silenciosos de la Girona
vella, la placa deis Apóstols, la pujada de Sant
M a r t i , les escales de la Pera. Son també les
panorámiques de les cases sobre l'Onyar i les
deis campanars de Sant Feliu, de Sant Rere de
Galligants i de la Seu, les quals arriba a reproduir nombrases vegades hns i tot de memoria.
Sempre equilibrats, sense estridéncies, amb una
llum suau que esmorteix els volums, acolcrits
o excutats amb totes les gammes que van del
blanc al negre, els paisatges urbans i camperols
d'Aguilera se sitúen en un pía emotiu i líric
com pocs artistes del nostre país han assolit
mai. S'ha dit que Aguilera no pertany a cap
escola definida. No és avantguardista ni academicista: «L'objecte de la pintura — s o n paraules d ' e l l — va mes enliá del color i de la
llnia. T o t és color i res no és color; tot és ünia
i res no ho és. Cerqueu l'emoció peí procediment que sigui i haureu assolit el mágic secret,
la suprema finalitat de l'art pictóric»,

La resta de la iconografia de l'obra d ' A g u i lera, natures mortes, ñus femenins, temes coslumistes i religiosos, contenen tanmateix el seu
esperit de sínlesi i d'abandó de les normes académiques, És coneguda en aquest sentit la frase
que prenuncia Rusiñol en contemplar els dibuircs de l'artista definÍní-lo així: «Tot ell és un
renec».
D'encá l'any 1928 coHaborá a El Autonomisla (1928-1929, portades del Suplement Literari) i inicia un seguit d'exposicicns a caps
juntament amb treballs deis alumnes de la seva
Escola. A la pregunta del métode emprat peí
mestre amb els seus alumnes respongué: «Mcit
fácil. Res d'imposicions al comencar, al contrari, deixar-Ics llaurar al seu albir, pero sempre
ccmencant peí comencament... Tot el que fem
és tret del natural. Ha passat a la historia el
model de lámina, encara que sia al comenament, i el guix també hi está passant... Gairebé
cada tarda sortim al camp a treballar; la millor
sala de Ireball psr nosaltres son les muntanyes,
els prats, les cases de psgés...». La renovació
pedagógica portada a cap a la seva Escola primer i a I'Escola Municipal de Bel les Arts
després, fou decisiva per a desterrar el rigid
academicisme que encara era vigent en determina ts ambients. El programa de l'expcsició
Alumnes Josep Aguilera que l'any 1930 tingué
lloc a l'Ateneu, conté un escrit de Josep Aguilera el qual transcrivim tot seguit creient que
presenta trets significatius de les seves experiéncies i que il-lustra cabalment les seves inquietuds artístiques i pedagógiques: «S'espera
de vos, visitant inquiet i observador, que sereu
indulgent i bsnévol amb l'obra d'un estol de
jovencells els quals sense presses han iniciat el
cami esquerp i incitant, ensems que agrados,
que mena al coneixement de la ncstra mare
Natura, La vostra cultura i l'entusiasme que us
ha afranquit les portes d'aqueixa exposició, fan
que jo no esperi altra cosa deis que visiteu una
obra com aquesta. Els autors deis treballs expcsals, son, els uns, empescs per un afany nobilissim de cultura; altres per una necessitat
espiritual.
També creu el signant que el fareu partícep de la benevolenca esperada, puix estima
que bé ho mereix la preocupació que l'anima
de conduir per bon cami a l'artista incipient,
gairebé sempre desvalgut i fins i tcí menys
preat; i al qui de bona fe intenta resseguir el
be 11 enfila 11 de les coses apreses durant una
vida d'artista, curulla de somnis i beutats i,
també, perqué no dir ho, ungida peí dolor deis
desenganys...

Quant ais retrats, no menys nombrosos (retrats de Caries Rahola, de Miguel de Palol, deis
pintors Roca Delpech, Perpinyá i Joaquim M i r ,
deis músics Francesc Civil i Josep Baró, deis
dcclors Pascual i Prats i Coll T u r b a u . , . l , Aguilera rebutjá els aspectes accidentáis per a aturar-se pacientment —les sessions eren Margues
i pesades, ens ha comentat aigú a qui l'artista
r e t r a t a — en la individualitat del personatge
Deixant de banda vestimentes i ambients,
expressá el seu interés exclusiu pels rostres,
de factura precisa i ben acabats. La resta del
paper o de la tela, en canvi, queda en un pía
secundari; els fons son neutres, correntment
la mateixa textura del suport.

En l'exposició que visitareu, hi son separáis
els treballs deguts ais alumnes de la meva Acá
démia deis que han sortit de mans deis A l u m
nes de l'Escola de Belles Arts, En la tasca d'aquests observareu un estudi mes acurat, mes
4:Í1

A la nostra Académ¡¿3 es practica l'estudi
del natural segcns les mateixes normes de l'Escola de Belles A r t s ; natures mortes, cbjectes i
utensilis casolans, tnodels vius; bornes, dones i
crialures, escoINts en pie carrer. Porten encara
el baf i el deix propi deis qui mai han pensat
en qué els cmapsssini), amb llur indumentaria
estrafolaria i lluny de la pose ridicula i académica del modei d'ofici.

analiiic i pregcn de les formes de la natura, per
tal d'arribar aixi, gradualment, al pie d o m i n i ,
¡ a l'est¡lització, crfes de iota preocupado o
vicis d'esccla. D'aquesta manera cree es contríbueix a la formació d'homes aptes plenament
capacitáis per ais bells oficis i arts aplicades en
general. Hcmes d'esperit mcdern i progressiu,
posats de cara a la realitat cada dia mes viva i
sentida; d'un art propi i d'un renaixement de
l'art popular.

La Girona

monumental

vista per Jos3p

Aguilera.

No vul cansar mes la vosfra atenció. Per
acabar solament transcric integre aquest pensament d'un deis mes gran arquitectes del renaixement ilaliá, concretant el valor estétic i
moral del d i b u i x : «Un artista que sobresurti en
el dibuix, a l'envellir no deu sentir temenca
de qué li falli vivacitat o ternura, perqué la
práclica del dibuix és de tal eficacia, que amb
ella és suficient per a suplir la fallida deis esperits quan en la decrepitud languideixen». Gian
Lorenzo Bernini.

Observant els treballs deis alumnes de la
mes^a Academia hi trcbareu temptatives de
nove lis arlistes aguijonáis, els uns, per llur
inspiració, altres en canyi incitats per la consideració d'ésser el dibuix un «adorno mes»
veritable error deis temps actuáis en qué el
ccnaixement de dibuix és tan necessari com les
primeres lletres, puix que és no-rés menys que
el llenguatge universal per exceMéncia moViu
per ell sol suficient per f e r i o creditor de posarlo d'ensenyament cbligatori a totes les escoles.
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A la ccnsideració de tots deixo la present
exposició de treball. Que la voslra presencia i
els comentaris benevolents que pugueu fer envers ells, els serveixi d'empenta i de nou esí i m u l per a reemprendre novament l'agradosa
tabca»,

altra vegada enmig de la Barcelona cosmcpoIi1a. La darrera etapa de la seva vida ens és pee
coneguda. Sabem poc mes que li fou cedida una
estanca a les golfes del Cercle Artístic i que els
que s'acostaren a ell l'explotaren mes que el
prctegiren. Féu algunes exposicions al País Base
i en diverses galeries de Barcelona i, fins i tot,
ais seus 63 anys tingué forca de voluntat suficient com per assistir a les classes de gravat a
la secció d'arts gráfiques de l'Escola Elemental
de Treball de la Dipulació,

La vida d'Aguilera transccrregué a Girona
entra el silenci i la humiütat. Aquistes frases
de denuncia i alhcra de desengany aix¡ ho reflecte i xen. Dos anys rnés tard, referínt-se a
TEsccIa Municipal de Belles Arts digué amb un
cert esperit confiat: «Cai reorganitzar-la... cal
esperar flns que Catalunya pugui reorganitzarse baix les facultats que li atorgui l'Estatut.
Entesosr'», El seu desig s'accmpli encara que
malauradanient dura pee temps. Enmig de privacions i penuria económiques, la marxa cap a
l'exili l'any 1939 vingué a minvar d'una manera
prcgressiva el seu temperament ja de per si
apocat. De retorn, l'any 1942, l'hostilitat i la
incornprensió obligaren I'artista a refugiar se

En la seva darrera obra, particularment els
clis (1949, El Fossar de les Moreres, propietat
de Francesc Aguilera, Barcelona), mostra una
técnica agressiva, de pinzellades Margues, i una
riquesa cromática desacostumbrada que contrasta, en canvi, amb les gammes quasi monocromes deis dibuixos, els motius deis quals tornen a ésser indrets de la Girona que mantingué
present fins a la seva mort, executats de memoria o amb l'ajut d'una fotografía.

423

