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Ana Perpinyà
Del 23 d’abril al 21 de març del 2007

Inauguració, avui dijous 26 d’abril a les 19.30 h.

Horaris:
Dimarts a divendres de 17 a 20.30 h.
Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20.30 h.

Matins: visites concertades

Esteve Puig, Arbúcies. 
Autor dramàtic, col·leccionista,
narrador i, sobretot, pintor, San-
tiago Rusiñol no va morir a Ar-
búcies per poc, doncs feia vuit
dies que havia marxat del poble
quan el traspàs li va sobrevenir
a Aranjuez, el 13 de juny de
1931. 

Només per una setmana el
municipi no ha figurat irre-
meiablement a la biografia d’a-
quest artista, dels més impor-
tants de la Catalunya modernis-
ta d’entre els segles XIX i XX. I
diem que no s’hauria pogut evi-
tar perquè cap dels seus biò-
grafs esmenta Arbúcies, mal-
grat que l’artista va passar aquí
els deu darrers estius de la seva
vida, on va pintar 28 quadres de
l’entorn i paisatges diversos del
Montseny. També va protago-
nitzar anècdotes, curiositats i
fets propis d´un home polifacè-
tic, bohemi i divertit. A més, l’in-
dret li va servir d’inspiració per
escriure Màximes i mals pensa-
ments (1927). 

És per això que, aprofitant la
commemoració del 75è aniver-
sari de la seva mort i de la pro-
clamació de l’Any Rusiñol, Ar-

búcies li vol retre homenatge
amb diverses activitats, coinci-
dint també amb la Fira de l´Ai-
gua que se celebra aquest cap
de setmana. 

L’actual edició del certamen
ha estat batejada amb el nom
de Fusió de l’aigua, Rusiñol i la
seva època a Arbúcies. Diumen-
ge, durant tot el dia, hi haurà
instal·lada a la placeta Pepet Pol
(el millor amic del pintor en la
seva estada aquí) una exposició
fotogràfica titulada L´Arbúcies
de Rusiñol. 

A dos quarts d’onze del matí,
al Gorg Nou (un dels indrets fre-
qüentats pel pintor), es farà l´es-
pectacle Els putxinel·lis de Rusi-
ñol, a càrrec de la companyia Se-
bastià Vergés, i a les sis de la tar-
da, al Teatre Centre, es farà la
representació de l’obra Cap al

Tard, amb Ramon Madaula sota
la direcció de la seva dona , l´ac-
triu Sílvia Munt. Es tracta d´un
monòleg d´una hora de durada
que transcorre en un cafè buit i
en el qual Madaula s’estrena
com a dramaturg per interpre-
tar proses autobiogràfiques de
Rusiñol. Amb un muntatge to-
talment personal, aquest saba-
dellenc només compta amb la
companyia a l’escenari de Sergi
Cuenca al piano, que dóna vida
a Eric Satie, íntim amic de l’ar-
tista. Últimament l´actor és molt
present a causa del seu paper
com a advocat i espòs de la met-
gessa a la sèrie de TV3 Vent-
delplà. 

El actes a Arbúcies de l´Any
Rusiñol tindran continuïtat el
diumenge 10 de juny amb l’es-
pectacle El jardí abandonat de

Santiago Rusiñol i música de
Joan Gay. Hi intervindran com
a lector Lluís Soler, al piano Jo-
aquim Rabaseda i el grup de fa-
des a càrrec del Cor de Veus
Blanques Lutiana. 

A més, des del dissabte i fins
el dia 1 de juliol, es podrà visitar
al Museu Etnològic del Mont-
seny-La Gabella una exposició
de fotografies sobre Santiago
Rusiñol pintant a Arbúcies així
com del poble entre els anys
1920 i 1930, l’època que el va
conèixer. La majoria de les ins-
tantànies són originals de San-
tiago Carreras, cedides per l´Ar-
xiu Municipal de Mataró. La
mostra portarà el títol Rusiñol i
Arbúcies, l´espai viscut - l´em-
premta retrobada. En aquest
municipi va pintar els quadres
titulats: Jardí Gris, Caseta dels
infants, Aigües cap el tard, Rie-
ra d´Arbúcies, El brollador, Ca-
minal d´hostènsies, El poble
d´Arbúcies i, a més d´altres, El
Montseny, que va ser subhastat
el novembre de 1998 a la casa
Sothey’s de Madrid,  amb un
preu de sortida de 10,5 milions
de les antigues pessetes. La ma-
joria  dels quadrestenien com a
referència el paratge del Molí
de les Pipes i als jardins de Can
Badés, avui Parc Mongé, que
amb un estat dolent de salud i
per no haver de viatjar, més
d´una vegada els havia fet pas-
sar per Jardins d’Aranjuez a cau-
sa de la seva similitud.

Arbúcies recorda Santiago Rusiñol amb
espectacles al carrer, teatre i exposicions
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Acn/DdeG, Nova York. 
L'Institut Ramon Llull vol con-
vertir Nova York en una de les
capitals de la projecció de la cul-
tura catalana. Per això, el Made
in Catalunya, el programa d'ac-
tivitats culturals catalanes que
des del març es celebra a Nova
York, tindrà continuïtat a partir
de l'any que ve. A més, s'inten-
sificarà la tasca del Catalan Cen-
ter que ahir va inaugurar ofi-
cialment el president del Parla-
ment de Catalunya, Ernest Be-
nach, i el director de l'Institut
Ramon Llull, Josep Bargalló.

La promoció de la llengua i la
cultura catalana a Nova York va
donat ahir un pas més amb la re-
novació del conveni del Catalan
Center amb la Universitat de
Nova York (NYU), que a partir
d'ara serà plurianual. El Catalan
Center, dirigit per Mary-Ann
Newman, existeix per fer pro-
gramació cultural i tot i que està
sota el paraigües de la Univer-
sitat de Nova York, no és un pro-
grama només acadèmic, sinó

que la seva tasca és la promoció
cultural a dins i fora de la uni-
versitat per diversificar també
l'oferta. 

Tot i que fa sis mesos que
funciona, el president del Par-
lament, Ernest Benach, que es
troba de visita als EUA, i Josep
Bargalló, director de l'Institut
Ramon Llull el van inaugurar
ahir oficialment després de reu-
nir-se amb el rector i exrector
de la universitat que van valorar
la voluntat de «continuïtat» de
la cultura catalana i de «voler
ser-hi sempre», va dir Bargalló.
Per la seva banda, Ernest Be-
nach, va explicar que les auto-
ritats universitàries han desta-
cat «la constància» de la cultura
catalana, «el no ser flor d'un dia
i la voluntat de clara per-
manència». 

Benach també va destacar
«el coneixement molt directe de
la realitat catalana» que tenen
les autoritats universitàries de
la NYU. El president del Parla-
ment va afegir que projectes

com el Catalan Center demos-
tren la visió de globalitat que es
dóna de Catalunya, «que les ins-
titucions van a una i que hi ha
un interès clar en que això fun-
cioni».

Institucionalitzar el Made in Catalunya
D'altra banda, el programa

Made in Catalunya, que se ce-
lebra a Nova York del 7 de març
al 3 de juny, coincidint amb l'ex-
posició Barcelona i la Moderni-
tat al Metropolitan Museum of
Art, tindrà continuïtat a partir
del 2008. Així ho va anunciar el
director de l'IRL, Josep Barga-
lló. «Made in Catalunya ha de
ser una marca constant de pro-
gramació cultural catalana a
Nova York mes rere mes i any
rere any», va dir Bargalló qui va
confirmar la voluntat de fer un
Made in Catalunya permanent
«perquè sigui la nostra marca
cultural i de país en aquesta
gran capital del món que és Nova
York oberta a tot i en la qual s'ha
de ser sempre». 

El programa «Made in Catalunya»
tindrà continuïtat a Nova York
Benach i Bargalló van inaugurar ahir el Catalan Center

ESTATS UNITS

ARBÚCIES. Imatge del cafè on Santiago Rusiñol oferia tertúlies. 
ARXIU

■ L’òbit de l’artista es va
produir a Aranjuez des-
prés de vuit dies d’haver
marxat d’Arbúcies, el
poble on va passar els
darrers deu estius de la
seva vida, hi va pintar 28
quadres i hi va escriure
l’obra «Màximes i mals
pensaments». 

■ El poble reivindica
el seu paper en la
trajectòria de
Santiago Rusiñol

El premi Velázquez, que re-
coneix cada any a un creador
d'arts plàstiques, recau en la
seva edició d'aquest any en el
pintor sevillà Luis Gordillo.
Així ho va anunciar ahir la mi-
nistra de Cultura, Carmen
Calvo, que va llegir un nom
reconegut pel jurat com el
d'«un dels pioners en la recu-
peració de la figuració i el co-
lor» i precursor de l'art pop in-
ternacional a Espanya. 

ARTS PLÀSTIQUES

Luis Gordillo rep el
premi Velázquez 2007

El DOG va publicar ahir una
resolució del 7 de març, del
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, per
comunicar que està en expo-
sició pública la nova delimita-
ció de l’entorn de protecció
del bé cultural d’interès na-
cional del conjunt arqueolò-
gic d’Ullastret. El document
es pot consultar a la seu de
Cultura de Barcelona i també
de Girona.

PATRIMONI

Nova delimitació de la
protecció d’Ullastret

L'alcaldessa de Ripoll, Teresa
Jordà, va assegurar ahir que
la setmana que ve l'Ajunta-
ment signarà un conveni amb
la Diputació de Girona per re-
bre una subvenció de 400.000
euros destinada a la rehabili-
tació de Can Budallès, edifici
on ha d'anar ubicat el Museu
Etnogràfic. Amb aquesta da-
rrera subvenció, el consistori
sumarà un total de 3,2 milions
d'euros d'inversió al Museu.

RIPOLL

La Diputació de Girona
subvenciona el museu


