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Aquests són els trets prin-
cipals del simposi, orga-
nitzat per la Societat Esta-
tal de Commemoracions
Culturals, adscrita al Mi-
nisteri de Cultura, l’Ajun-
tament de Sitges i dirigit
pel crític d’art Daniel Gi-
ralt-Miracle.

� Pintor europeu
Isabel Coll, professora

d’Història de l’Art a la
Universitat de Barcelona,
va fer un repàs de les in-
fluències europees que
Rusiñol va aprendre i des-
prés va adaptar al seu estil
personal, seguint la tesi de
l’exposició Rusiñol i la
pintura europea. Segons
Coll, Rusiñol està connec-
tat amb tots els corrents,
els quals amplia i moder-
nitza, i fa sempre un pas
endavant.

� Literat i periodista
La coordinadora de

l’Any Rusiñol, Margarida
Casacuberta, va tractar la
literatura rusiñoliana, in-
separable de la resta de la
seva creació. L’oposició
entre el seu art total i la
burgesia ancorada al XIX
és el gran tema dels seus
escrits. Entre les seves
obres sobresurt Oracions,
en què es conjura com a sa-
cerdot de l’art per exalçar
la bellesa. El catedràtic
Joaquim Molas veu aques-
ta obra com la «culmina-
ció que obre les portes a
les grans realitzacions del
segle XX, com els poemes
en prosa de Foix». Però
Rusiñol també va excel·lir
com a cronista. Segons Jo-
sep Maria Casasús, cate-
dràtic de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fa-
bra, Rusiñol introdueix el
reportatge testimonial, ba-
sat en les seves experièn-
cies, com ara els coneguts
viatges en carro i en bici-
cleta per Catalunya. «Ru-
siñol és modern per la seva
dimensió periodística», va
argumentar, la qual va do-
tar amb «objectivisme i
compromís naturalista» en
contraposició al «perio-
disme doctrinal del XIX».

� Sitges i el Cau Ferrat
L’escriptora sitgetana

Vinyet Panyella va ser
l’encarregada de glossar el
paper de Sitges en el camí
de l’artista, i no va dubtar a

sentenciar que la dècada
del 1891 al 1901, en què
Rusiñol va viure a Sitges
–tot i que sempre hi feia
estades màximes de cinc
mesos–, va ser la millor de
la seva vida. «Són deu
anys de plenitud, d’èxit in-
terior, en què realitza la se-
va vocació artística a tots
els nivells; tota la teoria
sobre el modernisme s’ar-
ticula a Sitges.» Panyella
sosté que per a Rusiñol
Sitges esdevé el paisatge,
l’escenari i la societat, tres
elements que troben la
«síntesi lírica» en les dife-
rents composicions del Pa-

ti Blau. També contribueix
a construir la modernitat
local, i a partir d’ell sor-
geix la vida artística que ja
mai va abandonar la vila,
així com el seu potencial
d’atractiu turístic. Artistes
com ara Joaquim Sunyer i
Artur Carbonell són fruit
de la petjada rusiñoliana.
El Cau Ferrat, la casa mu-
seu de Rusiñol, que ha per-
durat com el sancta sanc-
torum del modernisme, va
ser en boca de tothom. Pa-
nyella va posar la veu críti-
ca i va denunciar el «dèfi-
cit estructural i institucio-
nal que encara té el Cau

Ferrat, amb problemes en-
dèmics que cal resoldre».
En un altre to, s’hi va refe-
rir l’historiador de l’art
Gijs van Hensbergen, que
va reivindicar que la Unes-
co hauria de reconèixer el
Cau com a patrimoni de la
humanitat. «Santuari de
l’estètica simbolista» i
«autobiografia visual» són
dues de les definicions que
va fer del Cau Ferrat, lloc
on Rusiñol va ser el «pre-
cursor dels happenings
dels 60». L’historiador ho-
landès va ressaltar que el
Cau va inspirar col·leccio-
nistes dels EUA, i va des-

tacar la presència de Rusi-
ñol al món anglosaxó.

� Connexions de Rusiñol
El congrés ha evidenciat

la petjada de Rusiñol a di-
versos indrets de l’Estat i
també a l’estranger. Eliseu
Trenc, catedràtic de la
Universitat de Reims, va
posar de manifest l’enor-
me importància de les es-
tades a París, la seva «terra
de llibertat». Trenc també
va revelar la faceta de tra-
ductor de Rusiñol, que va
introduir autors francesos
com ara Paul Jean Toulet,
en els aforismes del qual

es podria haver inspirat
per a les seves Màximes i
mals pensaments. El lli-
gam mallorquí el va re-
marcar l’escriptor Baltasar
Porcel, que va destacar
que Rusiñol va ser un «re-
vulsiu absolut» a l’illa.
Porcel va qüestionar el
«mite fals» de la Mallorca
plàcida que Rusiñol va
plasmar en L’illa de la cal-
ma. Ara bé, va qualificar
de decisiva la seva aporta-
ció per haver impulsat pin-
tors com ara Antoni Gela-
bert i Joan Antoni Fuster
Valiente. També va trans-
formar radicalment la tra-
jectòria del poeta Joan Al-
cover. Javier González de
Durana, director del Cen-
tre Museu Basc d’Art con-
temporani de Vitòria-Gas-
teiz (Artium), va subratllar
la implicació de Rusiñol,
juntament amb altres artis-
tes com ara Ignacio Zuloa-
ga, a les exposicions d’art
modern de Bilbao de prin-
cipi del segle XX. El dià-
leg peninsular –més enllà
de Granada i Aranjuez– es
va exemplificar en la rela-
ció amb Juan Ramon Ji-
ménez, amb el qual va
compartir la «importació»
del simbolisme francès.
Juan Manuel Bonet, es-
criptor i crític de l’art, va
destacar que tots dos artis-
tes van ser «articuladors
generacionals».

� Personatge popular
El pare Laplana va fer

una radiografia més huma-
na del personatge, i un dels
ítems que va destacar va
ser la popularitat de Rusi-
ñol, que sempre es va rela-
cionar amb tothom, de
qualsevol condició social.
Per a Laplana, l’enterra-
ment de Rusiñol va ser un
dels «grans actes d’acla-
mació popular», una
«exaltació apoteòsica»
comparable a la que van te-
nir Jacint Verdaguer i Gau-
dí, els quals considera «ho-
mes que marquen la feso-
mia d’un poble». També
va incidir en la popularitat
de Rusiñol l’historiador i
crític de l’art Francesc
Fontbona, que va fer un re-
pàs exhaustiu dels llibres
apareguts sobre el perso-
natge així com de l’evolu-
ció desigual de les críti-
ques d’art que es van pu-
blicar en vida de Rusiñol.

Santiago Rusiñol o la renovació de l’art
Experts reunits en un simposi exalcen el geni polièdric que va alimentar l’explosió del modernisme a Catalunya

RAÜL MAIGÍ / Sitges

� Santiago Rusiñol va escriure El
jardí abandonat quan ja havia re-
nunciat a la vida bohèmia (que va
estar a punt de matar-lo). La seva
mirada al jardí desolat de joventut

� Durant anys la figura de Santiago Rusi-
ñol va estar enterbolida per una aura de
personatge pintoresc. El simposi d’espe-
cialistes reunits aquest cap de setmana a

Sitges ha volgut enterrar la faceta anecdò-
tica per posar èmfasi en la rellevància de
Rusiñol com a motor de la renovació artís-
tica de la Catalunya de finals del XIX. La
seva modernitat s’entén des de la plurali-

té un punt cansat i un altre de me-
lancòlic. Reconeix que només pot
viure del record, que el bategar vi-
tal ja forma part de la memòria.
L’artista modernista, que ja percep
un noucentisme abassegador, es
reclou en les pintures de jardins
ben valorats per la burgesia però
malvistos pels companys.

La posada en escena de Francesc
Nel·lo té un encertat toc arqueolò-
gic, perquè trasllada eficaçment
l’espectador a aquell 1900, una es-
cena de brollador exhaust, de jardí
en crisi, d’època que s’acaba. L’Au-

rora (Nausicaa Bonnín) accepta el
destí de deixar-se perdre en aquesta
solitud. Tothom marxa, fuig
d’aquell paratge que ella, com
l’àvia, estima i del qual se sent es-
clava. Com Rusiñol, accedeixen a
viure de la memòria, i a ser uns
morts vivents. La pega és que
aquest devessall de malenconia
acaba esgotant el públic. Potser la
jove hauria de mantenir un to més
arrauxat, com l’edat reclama, que la
portés a una contradicció més tràgi-
ca i, feliçment, a una producció més
contundent i amb més força.

tat de disciplines que va cultivar amb èxit
(sobretot la pintura i la literatura) i per la
importació de les inquietuds intel·lectuals
europees; va fer del naturalisme i el sim-
bolisme la «matriu ideològica i estructu-

ral del modernisme», com va defensar Jo-
sep de C. Laplana, director del Museu de
Montserrat. Un dels fruits de l’Any Rusi-
ñol, que acabarà el 13 de juny, serà la pu-
blicació de les actes d’aquest simposi.

JORDI BORDES

teatre | «el jardí abandonat»

Retorn amarg al record de la vida
� Autor: Santiago Rusiñol

(adaptació de Francesc Nel·lo)

Director: Francesc Nel·lo

Intèrprets: Teresa Cunillé,

Nausicaa Bonnín, Iván Morales

Dia i lloc: Dimecres, 24 de gener

(fins al 4 de març), a l’Espai

Brossa

El jardí abandonat es va estrenar dimecres a l’Espai Brossa. / EUDALD PICAS


