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Artista polifacètic i exponent del
pas al Modernisme, Santiago Ru-
siñol va plasmar tant en pintures
com escrits l’empremta que les
terres gironines van deixar a la
seva obra. Ara, el Museu d’Art de
Girona li dedica una exposició
centrada en aquest vincle, la més
gran que s’ha fet de l’artista a la ciu-
tat. S’hi apleguen cap a una cin-
quantena de quadres –alguns, de
gran format–, dibuixos, escrits i
fotografies que ressegueixen els in-
drets que van inspirar Rusiñol.

Santiago Rusiñol en terres giro-
nines compta amb 340 metres
quadrats d’exposició, amb 26 olis
i 12 dibuixos, a més de corres-
pondència i fotografies d’època, al-
gunes d’elles de caràcter inèdit, que
mostren els escenaris que van ins-
pirar moltes de les obres de l’artista,
com també diversos moments
quotidians de les seves estades a les
comarques gironines.

Ripoll, Olot, Puigcerdà, i sobre-
tot Girona i Arbúcies van ser els in-
drets gironins més freqüentats per
l’artista, si bé no els únics. Els seus
paisatges i racons van ser pintats en
un bon nombre de quadres i des-
crits en diferents articles i relats pu-

blicats en la premsa del moment.
En tots aquests indrets, on va fer es-
tades, Rusiñol hi va deixar la pet-
ja del seu tarannà afable i hi va sa-
ber travar amistats que perduren
en la memòria i en l’anecdotari po-
pular.

«Des del primer cop que va ex-
posar, el 1878 per les fires de Gi-
rona, fins un any abans de morir,
quan al 1830 pintava a Arbúcies,
l’obra de Rusiñol a les terres giro-
nines és un reflex de la seva tra-
jectòria», va explicar ahir una de les
dues comissàries de l’exposició,
Mita Casacuberta. 

Des de la vida i els paisatges d’O-
lot (plasmats en una trentena de te-
les de l’artista) fins als caracterís-
tics jardins que caracteritzen la
seva pintura, Rusiñol evoluciona i
fa que les terres gironines en sigu-
in testimonis. «Tornant de París,
per exemple, es va establir un
temps a Puigcerdà; a partir d’aquell
moment, se centra en interiors, que
podrien ser típicament parisencs»,
va afegir la comissària.

A la mostra no hi falta, tampoc,
la Girona de pedra (com el mateix
Rusiñol la va batejar). Les vistes ca-
racterístiques de la Catedral, Sant
Pere de Galligants, Sant Fèlix o

els patis senyorials. Olis sobre te-
les que l’artista va pintar durant les
seves estades a la ciutat -intermi-
tents però ininterrompudes- que
s’estenen entre el 1911 i el 1929.

Retalls de premsa
El recorregut per les sales s’inter-
cala amb un recull de premsa i he-
meroteca original amb títols com
La Vanguardia, l’Esquetlla de la
Torratxa, on Rusiñol publicava
periòdicament les seves cròni-
ques, entre elles els relats de les se-
ves anades i vingudes a indrets gi-
ronins. Així mateix, es presenten
una selecció dels textos més des-
tacats de l’escriptor que fan refe-
rència als paisatges gironins, entre
ells i com a exemple la Girona de
pedra, un detallat itinerari per la
ciutat, des de l’estació fins al cim de
la Girona monumental, en què
defensa la conservació de la ciutat
històrica enfront del perill de trans-
formació que l’incipient progrés es-
tava provocant.

L’interès de la crítica i de la
premsa artística per l’obra de San-
tiago Rusiñol també queda pal·lès
amb exemplars de publicacions de
l’època com La Il·lustració Cata-
lana o La lustración Artística entre

d’altres, reproduint molts dels seus
jardins, especialment els pintats a
Girona, que són l’exemple de la
fama de l’artista ja en vida. 

Una mostra rellevant d’aquesta
fama i reconeixement cap a la fi-
gura de Rusiñol n’és l’homenatge
que la ciutat de Girona li va retre l’a-
ny 1926 i que es pot veure sols en-
trar a l’exposició: quatre minuts de
pel·lícula que posen de manifest la
importància del personatge i la
significació que va tenir per la ciu-
tat. No en va, les seves visites a la
demarcació de Girona deixaren
una petja en l’imaginari cultural i
popular. Des de els cercles intel·lec-
tuals -Bertrana, Oller, Miquel de
Palol, Carles Rahola- li dedicaran
escrits i records, fins a les anècdo-
tes vinculades als tipus més po-
pulars com l’entranyable Pepet
Gitano. 

Fotografies inèdites
Una part a destacar de l’exposició,
més enllà de les pintures i escrits
de Rusiñol, és la mostra d’imatges,
algunes inèdites, del pintor en di-
ferents indrets gironins. Des d’unes
fotografies datades de 1890, en
què es veu un jove Rusiñol a Giro-
na, a Banyoles o a Puigcerdà, re-

collides en l’Àlbum recordatori,
també present en la mostra, fins a
unes imatges inèdites de Girona,
que segurament van sevir per ins-
pirar els quadres que hi va pintar.

La mostra, produïda pel De-
partament de Cultura, ha estat co-
missariada per Mita Casacuberta
i Vinyet Panyella, i ha comptat
amb l’assessorament de Mercedes
Palau-Ribes i amb més de 40 pres-
tadors, entre particulars, museus,
arxius i biblioteques. 

El catàleg de l’exposició, que es
presentarà el dissabte 11 de juny,
compta amb textos de: J.M. Puig-
vert, Narcís Figueras, M. Lluïsa
Faxedas, Vinyet Panyella, Jordi
Falgàs, Mercedes Palau-Ribes, Ma-
riàngela Vilallonga, Eva Vàzquez,
Glòria Granell i Iolanda Vila. La pu-
blicació ressegueix les estades de
Rusiñol i l’obra literària i artística
de l’autor present a la mostra. 

El conseller de Cultura, Santi
Vila; l’alcaldessa de Girona, Mar-
ta Madrenas; el president de la Di-
putació, Pere Vila, i el bisbe Fran-
cesc Pardo van fer ahir el recorre-
gut inaugural per les diferents sa-
les de la mostra, que restarà ober-
ta al públic fins al pròxim 1 de no-
vembre.
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El Museu d’Art dedica una exposició al
vincle de Santiago Rusiñol amb Girona

La mostra inaugurada ahir aplega en 340 metres quadrats una cinquantena de quadres, dibuixos, escrits i fotografies

ACN/MARC MARTÍ

«SANTIAGO RUSIÑOL EN TERRES GIRONINES» aplega 26 olis i 12 dibuixos, a més de correspondència i fotografies, es podrà visitar fins al pròxim 1 de novembre al Museu d’Art. Dos olis
que retraten el paisatge típic de Girona, amb Sant Fèlix, la Catedral o Sant Pere de Galligants. El Conseller de Cultura, Santi Vila, i el bisbe de Girona, Francesc Pardo, en l’acte inaugural d’ahir.
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El cap de setmana del 5 i 6
de febrer del 1926, Girona
va dedicar un gran home-
natge al pintor i escriptor
Santiago Rusiñol, (1861-
1931) amb una funció ex-
traordinària al Teatre Al-
béniz, el dissabte a la nit, i,
l’endemà, amb una multi-
tudinària audició de sar-

danes a la Devesa i un ban-
quet a l’hotel Peninsular,
en què van intervenir els
germans Darius i Carles
Rahola, entre altres intel-
lectuals i artistes de la ciu-
tat, i en què Rusiñol va de-
clarar que “si bé no era gi-
roní de naixença, ho era
per vocació i entusiasme”,
com va reflectir la premsa.

Ahir, noranta anys des-
prés, es va inaugurar al

Museu d’Art de Girona
l’exposició Santiago Rusi-
ñol en terres gironines,
que s’obre justament amb
un reportatge cinemato-
gràfic sobre l’homenatge
del 1926: una bona mostra
que Rusiñol, que va visitar
sovint Girona, Arbúcies i
moltes altres localitats de
les comarques gironines,
com ara Puigcerdà, Olot i
Ripoll, era “un personatge

estimat” en aquestes ter-
res, com va remarcar,
ahir, la directora del Mu-
seu d’Art, Carme Cluse-
llas, durant una inaugura-
ció que va precedir la de
Temps de Flors i a què van
assistir també les autori-
tats civils i eclesiàstiques
locals; Àlex Susanna, di-
rector de l’Agència Catala-
na del Patrimoni Cultural,
que ha produït l’exposició

comissariada per Margari-
da Casacuberta i Vinyet
Panyella, i el conseller de
Cultura, Santi Vila, que va
tancar l’acte ressaltant de
Rusiñol “el seu esperit lliu-
re, crític i autocrític, com a
home modern, inquiet i vi-
tal, enamorat de la vida i
sempre molt exigent des
del punt de vista intel·lec-
tual”. Vila va recordar que
Rusiñol, mort a Aranjuez

el 13 de juny del 1931, dos
mesos després de la pro-
clamació de la Segona Re-
pública, havia escrit: “Una
revolució és el triomf dels
ambiciosos de sota sobre
els porucs de dalt.” “Us so-
na això?”, va dir Vila, fent
un paral·lelisme amb el
moment actual.

Vint-i-sis pintures
L’exposició Santiago Ru-
siñol en terres gironines,
una visita obligada no no-
més per als visitants de
Temps de Flors –acabarà
en una altra data molt gi-
ronina: l’1 de novembre–,
inclou 26 pintures, una
vintena de dibuixos i foto-
grafies, escrits i altres do-
cuments de Rusiñol, al-
guns inèdits. La mostra es
reparteix en diferents sa-
les que sumen 340 metres
quadrats i segueixen el pe-
riple de Rusiñol, comarca
per comarca. S’hi exposen
deu dibuixos del Ripollès i
del Montseny a ploma i lla-
pis sobre paper; vuit obres
pictòriques creades a Olot,
el 1888 i el 1889 –la seva
primera gran exposició in-
dividual, a la sala Parés de
Barcelona, va ser Records
d’Olot (1888)–; quatre
pintures fetes a la Cerda-
nya el 1890-1891; deu pin-
tures i un dibuix de Giro-
na, del període 1908-
1927; un oli d’Hostalric,
del 1930, i quatre jardins
d’Arbúcies, pintats entre
1927 i 1929. Reben el visi-
tant els seus característics
barret i pipa, sobre una
tauleta, i un dels articles
que va dedicar a El museu
de Girona al seu Glosari
del setmanari satíric L’Es-
quella de la Torratxa, amb
el pseudònim Xarau, en
què també es pot apreciar
una altra de les qualitats
de Rusiñol, la ironia, sub-
ratllada ahir per Casacu-
berta, que també va coin-
cidir amb el bisbe Fran-
cesc Pardo a destacar la
“dimensió espiritual” de
l’artista.

El catàleg de l’exposi-
ció, que es presentarà el
dia 11 de juny, ha estat
coordinat per Casacuber-
ta i inclou textos de J.M.
Puigvert, Narcís Figue-
ras, M. Lluïsa Faxedas,
Vinyet Panyella, Jordi
Falgàs, Mercedes Palau-
Ribes, M. Àngela Vilallon-
ga, Eva Vàzquez, Glòria
Granell i Iolanda Vila. El
Museu d’Art també ha
preparat un complet pro-
grama d’activitats al vol-
tant de Rusiñol que co-
mençaran el 18 de maig
amb una xerrada de Ca-
sacuberta. ■

a ‘Santiago Rusiñol en terres gironines’, inaugurada, ahir, al Museu d’Art, inclou pintures, dibuixos
i algunes fotos inèdites que mostren la seva vinculació amb Girona, Arbúcies, Puigcerdà i Olot

Xavier Castillón
GIRONA

Una gran exposició recorda
Rusiñol, gironí per vocació

La inauguració de l’exposició, durant la visita de les autoritats a la sala dedicada a Girona i la seva comarca ■ LLUÍS SERRAT
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Concessionari Oficial 
BMW Martin i Conesa

Imprescindible idiomes (anglès i/o francès). 
Jornada completa de dilluns a divendres

en horari partit.

Interessats, envieu c. v. a
rclientes@martinconesa.net.bmw.es

necessita

RECEPCIONISTA
per a les instal·lacions de Salt

Temps de Flors 2016
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Pintures, fotografies, dibuixos i relats plasmen la relació de l’artista amb el territori

ElRusiñolmésunit aGirona

PERE DURAN / NORD MEDIA

L’exposició Santiago Rusiñol en terres gironines és lamés gran de l’artista feta a la ciutat

Santiago Rusiñol tenia una unió
especial amb Girona. Paisatges,
jardins i racons de pobles i ciu
tats es plasmen en els seus olis
sobre teles i també són presents
en diferents relats que va publi
car a la premsa del moment. Du
es arts, la de pintar i escriure, que
el polifacètic artista i exponent
del pas al Modernisme anava al
ternant en diferents llocs per on
passava: Ripoll, Olot, Puigcerdà i,
sobretot, Girona i Arbúcies van
ser alguns dels que més va fre
qüentar, tot i que no els únics.
D’aquest vincle entre l’artista i

els espais que el van inspirar
tracta la mostra que pot visitar
se alMuseu d’Art, en què s’expo
sen una cinquantena de quadres
(alguns de gran format), dibui
xos, escrits i fotografies.
L’exposició, situada en més de

380 metres quadrats de superfí
cie, la més gran que s’ha fet de
l’artista a la ciutat –i que al seu
torn permet seguir la trajectòria
pictòrica de l’artista–, exhibeix
obra des del 1878, any en què Ru
siñol va exposar per primera ve
gada per les Fires de Sant Narcís
a Girona, fins a un any abans de
morir, quan el 1830 va pintar a
Arbúcies els olis sobre tela.
La vida i els paisatges d’Olot,

plasmats en diferents teles, o els
característics jardins són alguns
dels exemples en què s’observa
aquesta evolució de Rusiñol.
També destaca la Girona mo

numental (que va batejar com la
Girona de pedra), les vistes de la
catedral, Sant Pere de Galligants,
Sant Fèlix o els patis senyorials.
Obres que Rusiñol va pintar du
rant les seves estades a la ciutat
entre el 1911 i el 1929, intermi
tents, però ininterrompudes.
Després d’arribar de París es va
establir un temps a Puigcerdà i a

La mostra, que pot visitarse
fins a l’1 de novembre i que porta
per títol Santiago Rusiñol a terres
gironines, intercala obra pictòri
ca i dibuixos amb articles de
premsa, en què Rusiñol publica
va les seves cròniques, i a més
ofereix una selecció de textos re
lacionats amb els paisatges giro
nins. El visitant, per exemple,
podrà accedir a quatre volums
originals de La Vanguardia, dels
anys 1889, 1890, 1891 i 1892, en

què hi ha articles de Rusiñol, o
un altre dels que va dedicar al
Museu de Girona en el seu Glo
sari del setmanari satíric L’Es
quella de la Torratxa, amb el
pseudònim Xarau, per citarne
alguns.
El recorregut es completa amb

fotografies (algunes de les quals
inèdites) i una pel∙lícula de qua
treminuts que va formar part del
gran homenatge que Girona va
retre a l’artista el 1926. Una cita
que va reunir intel∙lectuals i
artistes de la ciutat i en què Rusi
ñol va declarar que “si bé no era
gironí de naixement, sí que ho
era de vocació i entusiasme”, tal
com va reflectir la premsa en
aquell moment.
Les peces que s’exposen pro

venen de més de quaranta pres
tadors, entre museus, particu
lars, arxius i biblioteques. c

Lamostra
permet
resseguir
la trajectòria
pictòrica
de l’artista

Literatura argentina

Comapartde laSegonaSetmana
del Llibre Argentí –inaugurada
ahir– avui té lloc a les 20 hores a
la llibreria de Sants Barra/Llibre
Voces del barrio, un recital en el
qual actuenMarcelo Mercadan
te (bandoneó) iEstebanBarbaria
(rapsode).
La majoria dels actes se cele

bren a la llibreria Calders. És un
esdeveniment dedicat als llibres
i autors argentins i que aquest
any tindrà la presència de diver
ses editorials argentines que ja
es distribueixen aquí, com Caja
Negra, La Bestia Equilátera,
AdrianaHidalgo, Eterna Cadèn
cia o El Zorro Rojo, entre d’al
tres. Es tracta d’una proposta in
dependent, en què l’objectiu és
“aprofitar l’interès” del públic
barceloní pels llibres argentins,

segons l’escriptor Andrés Eh
renhaus, “també per ampliar el
mercat de lectors”.
Alguns dels actes més desta

cats de la setmana seran l’home
natge al prestigiós poeta Juan
Gelman –el quart argentí guar
donat amb el premi Miguel de
Cervantes– i la sessió dedicada a
els argentins del boom, en què
participen el periodista de La
Vanguardia Xavi Ayén i el crític
J. Ernesto AyalaDip.c

Emergències ................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat . 012
Sanitat respon ................................ 061
Policia ............................................ 091
Guàrdia civil .................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona .............. 092
Bombers de Barcelona .................... 080
Informació carretera ......... 900-123-505
Gas Natural ...................... 900-750-750
Fecsa-Endesa .................... 902-536-536
Manyans 24 h ................. 93-446-59-59
Serveis Funeraris de BCN ... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris..... 902-230-238

Barcelona ciutat

Canvi climàtic: el rol de la biodi
versitat urbana. Conferència a
càrrec de Roser Maneja, ambi-
entòloga del Coamb i investi-
gadora.
Casa Golferichs. Gran Via de les
Corts Catalanes, 491 (19 hores).

Renaud.Miquel Pujadó prota-
gonitza aquesta sessió mono-
gràfica dedicada al cantautor
francès Renaud.
Llibreria Jaimes. València, 318
(19 hores).

El Documental del Mes. Projec-
ció del documental K2. Tocant
el cel, d’Eliza Kubarska, Polò-
nia, Regne Unit, Alemanya,
2015, 72 minuts, VO en an-
glès i polonès subtitulada en
català. Gratuït.
Biblioteca de Vilapicina i la Torre
Llobeta. Pl. Carmen Laforet, 11
(19 hores).

Historiografia de l’art català
de postguerra: nusos i sortides.
Dintre del cicle Art a Catalu-
nya, segona meitat s. XX,
taula rodona amb Àlex Mitra-
ni, professor a Eina, Manel
Guerrero, crític i gestor cultu-
ral, Jordi Ibáñez, professor
d’Estètica i Teoria de l’Art de
la Facultat d’Humanitats
(UPF), i Albert Mercadé, histo-
riador de l’art. Presenta Pepe
Serra, director del MNAC.
Ateneu Barcelonès. Canuda, 6
(19 hores).

Intel∙ligència vital. Agustí
Pàniker presenta aquest llibre
de Jordi Pigem.
Llibreria Documenta. Pau Claris,
144 (19 hores).

L’art de la conversió. El cristia
nisme i la càbala al segle XIII.
Presentació d’aquest llibre de
Harvey J. Hames, professor
d’història.
Institut Europeu de la Mediterrà
nia (IEMed). Girona, 20 (19 h).

Mi tío no se llama Sam. Estats
Units a la gràfica cubana. Inau-
guració d’aquesta exposició.
Casa Amèrica Catalunya. Còrse
ga, 299 (20 hores).

Gaudí, l’arquitecte de la
Sagrada Família. Presentació
d’aquesta biografia escrita per
Josep Maria Tarragona.
Cripta de la Sagrada Família.
SardenyaProvença (21 h).

Jazz Night. Concert del Lluís
Coloma Trio.
El Molino. Vila i Vilà, 99 (21.30
hores). 15 euros.

TELÈFONS ÚTILS

L’AGENDA

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN
AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL

DE LA VANGUARDIA, ENTREU
I CREEUVOS UN COMPTE A:

WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Art

MUSEU D’ART
DE GIRONA.
FINS A L’1
DE NOVEMBRE

Llibres

CITES

R.T.

Barris invisibles

Un any després de les últimes
eleccions municipals a Barcelo
na l’historiador iperiodistaMarc
AndreupresentaLes ciutats invi
sibles. Viatge a la Catalunya me
tropolitana, una obra que recull
tots els seus reportatges publi
cats a L’Avenç sobre les àrees
metropolitanes més desconegu
des de la ciutat i els seus afores.
La Mina i els barris del Besòs,

el Poblenou, Nou Barris i la Ma
rina de la Zona Franca, entre
molts d’altres, són alguns dels
barris que Andreu dissecciona
amb rigor i sense caure en este
reotips, i vamés enllà dels tòpics
per trobar els matisos que hi ha
en cada lloc.
El concepte de ciutats invisi

bles neix d’un llibre de ficció de
l’escriptor italià Italo Calvino

publicat el 1972 en què desenvo
lupaunadiscussió sobre la ciutat
moderna a través de relats
ficticis.
Amb la idea de focalitzar

aquestes idees en els municipis
de Barcelona, l’acte de presenta
ció d’avui (19 h) té la participació
de l’alcaldessadeBarcelona,Ada
Colau, l’alcalde de Sant Adrià de
Besòs, JoanCallau, i diversos re
presentants de cadascun dels
municipis tractats. c

Llibres

LES CIUTATS INVISIBLES.
19 HORES. BIBLIOTECA FONT DE
LA MINA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

RAFA TINTORÉ

BÀRBARA JULBE

partir d’aquell moment es va
centrar en interiors.
En total s’exposen deu dibui

xos del Ripollès i delMontseny a
ploma i llapis sobre paper; vuit
obres pictòriques creades a Olot
el 1888 i el 1889; quatre pintures
fetes a laCerdanya entre el 1890 i
el 1891; deu pintures i un dibuix
de Girona, entre el 1908 i el 1927,
un oli d’Hostalric del 1930 i qua
tre jardins d’Arbúcies pintats en
tre el 1927 i el 1929.

LaGirona
monumental
o la vida i els
paisatges d’Olot
formen part
de la seva obra

Reportatges de
Marc Andreu
sobre les àrees
metropolitanes
de Barcelona
i els seus afores

SEGONA SETMANA DEL LLIBRE
ARGENTÍ. LLIBRERIA LA CALDERS
I BARRA/LLIBRE

Una setmana
dedicada
a les formes
d’escriptura
i edició literària
a l’Argentina

del dia

comunicacio2
Rectángulo



S
antiago Rusiñol és interessant perquè al
marge de ser el capdavanter del mo-
dernisme, és el caminant de la terra, el
personatge que passeja i que mira el seu
entorn amb una mirada distanciada,
amb un punt d’ironia i de malenconia,
la qual cosa li permet veure la realitat

des d’una altra perspectiva». La frase la pronuncia
l’olotina Margarida Casacuberta, professora i in-
vestigadora en literatura contemporània a la Uni-
versitat de Girona i una de les grans expertes del país
en la vida i l’obra (especialment literària) de Santiago
Rusiñol (Barcelona, 1861-Aranjuez, 1931). Casa-
cuberta –autora de diverses publicacions sobre Ru-
siñol, a qui va dedicar la seva tesi doctoral amb el tí-
tol Santiago Rusiñol: vida, literatura i mite– afegeix
que «va ser un artista modern, un intel·lectual mo-
dern, un esperit lliure... És cert que s’ho podia per-
metre per la seva bona situació econòmica fruit dels
seus orígens familiars, la qual cosa podia provocar
una mica d’enveja en alguns dels seus contempo-
ranis, però el cert és que era un outsider».

Aquesta mirada distanciada de Santiago Rusiñol,
amb aquest punt d’ironia i de malenconia, es va fi-
xar sovint a les comarques gironines, perquè l’artis-

ta i escriptor va visitar desenes de vegades diferents
indrets de la demarcació, per fer-hi estades més

o menys llargues. I sempre va deixar cons-
tància d’aquestes visites, ja fos en forma

de pintures, dibuixos, fotografies o es-
crits. Precisament tot aquest material

és la base de l’exposició Santiago
Rusiñol en terres gironines, que es pot
visitar al Museu d’Art fins el proper
1 de novembre i que segons els seus
responsables és «la més gran de-
dicada a l’obra de l’artista a Girona».
La mostra està formada per una
trentena de pintures i una vintena
de dibuixos i fotografies, a més

d’escrits i documentació diversa,
que procedeixen d’una quarentena

de prestadors entre particulars, mu-
seus, arxius i biblioteques. També s’ha

editat un complet catàleg de la mostra, que
es presentarà dissabte que ve, dia 11, i que

conté escrits de J. M. Puigvert, Narcís Figueras,
Ma. Lluïsa Faxedas, Vinyet Panyella, Jordi Falgàs,

Mercedes Palau-Ribes, Ma. Àngela Vilallonga, Eva
Vàzquez, Glòria Granell i Iolanda Vila. El volum ha
estat coordinat per Margarida Casacuberta, que ha
comissariat l’exposició amb l’escriptora Vinyet Pa-

nyella, també experta en
Rusiñol i que dirigeix els
Mueus de Sitges, entre
els quals hi ha el del Cau
Ferrat, dedicat a Rusiñol
i que està emplaçat a l’e-
difici que havia estat la
seva casa-taller. 

Aquesta exposició
culmina una vella aspi-
ració de Margarida Ca-
sacuberta, que ja en vo-
lia haver fet una de simi-
lar quan va ser la comis-
sària de l’Any Rusiñol, el
2006: «Tenia la intenció
de fer exposicions als
llocs on Rusiñol s’hi va
estar, i hi va pintar i es-
criure, però per diferents
factors que no fan al cas
no van ser possibles».
Ara, però, sí que ho ha es-
tat: «El fet que Carme
Clusellas estigui al cap-
davant del Museu d’Art
ha estat molt important»,
diu Casacuberta, que
afegeix que «quan vam

06_07 GIRONINS AL MÓN
Estressant
i fantàstica
Eduard Cabré, de 26 anys
i de Girona, fa dos anys
que viu a Nova York, on
ha cursat un màster.

08_09 REPORTATGE
Quan Castella
volia navegar
fins al mar
El frustrat Canal de
Castella va ser la gran
obra d’enginyeria del
segle XVIII a Espanya.

11 ARQUITECTURA
Un temple modern
L’església de Sant Josep
de Girona va ser una obra
de l’arquitecte Joaquim
Maria Masramon.

FOTOS PORTADA: SANTIAGO RUSIÑOL,
D’ESQUENES, PINTANT A LA FINCA DE CAN
BADÉS D’ARBÚCIES; ÉS UNA DE LES
IMATGES QUE ES PODEN VEURE AL MUSEU
D’ART DE GIRONA. (FOTO: MARC MARTÍ).
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El Rusiñol
més gironí
Una exposició al Museu d’Art de Girona repassa
la intensa relació de l’artista i escriptor amb les
comarques gironines a través d’una trentena de
pintures, una vintena de dibuixos i fotografies

i una àmplia selecció de documents i escrits
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FOTOS: 

◗ Sobre aquestes
línies, una imatge de
l’exposició sobre
Santiago Rusiñol
que es pot visitar
fins l’1 de novembre
al Museu d’Art
de Girona.
1. Santiago Rusiñol
pintant un paisatge
del riu Onyar al seu
pas per Girona
(1908-1915).
J. VIDAL./ARXIU

FOTOGRÀFIC
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parlar de fer una exposició sobre les estades de Ru-
siñol a Girona ciutat, li vaig dir que havíem de mi-
rar d’aprofiar i abastar totes les comarques gironines,
perquè dóna per a molt i podríem tractar tota la seva
trajectòria com a artista i com a intel·lectual».

D’aquesta manera, el Museu d’Art ha aconsegu-
ir muntar una exposició de 320 metres quadrats de
superfície en la qual es mostren «vint-i-sis olis i dot-
ze dibuixos, a més de correspondència i fotografies
d’època, algunes d’elles de caràcter inèdit, que mos-
tren els escenaris que van inspirar moltes de les se-
ves obres, com també diversos moments quotidians
de les seves estades al territori gironí», expliquen els
responsables de la mostra, que afegeixen que «el re-
corregut per les sales s’intercala amb un recull de
premsa i hemeroteca original amb títols com La Van-
guardia, o l’Esquetlla de la Torratxa, on Rusiñol pu-
blicava periòdicament les seves cròniques, entre elles
els relats de les seves anades i vingudes a indrets gi-
ronins. Així mateix es presenten una selecció dels tex-
tos més destacats de l’escriptor que fan referència als
paisatges gironins, entre ells i com exemple la Girona
de pedra, un detallat itinerari per la ciutat, des de l’es-
tació fins al cim de la Girona monumental, en què
defensa la conservació de la ciutat històrica enfront
del perill de transformació que l’incipient progrés està
provocant. Un text encara, en molts aspectes, ben vi-
gent».

També hi ha a l’exposició «exemplars de la prem-
sa de l’època com La Il·lustració Catalana o La Ilus-
tración Artística entre d’altres, que testimonien l’in-
terès de la crítica i de la premsa artística per l’obra
de Rusiñol, reproduint molts dels seus jardins, es-
pecialment els pintats a Girona, i són l’exemple de
la fama de l’artista ja en vida. Mostra rellevant d’a-
questa fama i reconeixement cap a la figura de Ru-
siñol n’és l’homenatge que la ciutat de Girona li va
retre l’any 1926 i que es pot veure sols entrar a l’ex-
posició: quatre minuts de pel·lícula que posen de ma-
nifest la importància del personatge i la significació
que va tenir per la ciutat. No en va, les seves visites
a Girona deixaren una petja en l’imaginari cultural
i popular. Des dels cercles intel·lectuals: Bertana,
Oller, Miquel de Palol, Carles Rahola li dedicaran es-
crits i records, fins a les anècdotes vinculades als ti-
pus més populars com l’entranyable Pepet Gitano».

Aquestes relacions ja evidencien el caràcter mo-
dernista i outsider de Rusiñol: en la Girona nou-
centista de Rafael Masó, es decanta pels vincles amb
els intel·lectuals més progressistes del moment,
encara que en paral·lel té una bona amistat amb per-
sonatges populars com Pepet Gitano i tampoc no
dubta a exposar a la sala noucentista Athenea.

UN PINTOR PROLÍFIC
Margarida Casacuberta es mostra especialment
contenta per aquesta exposició i creu que podria afa-
vorir l’aparició de més obres de l’artista: «Va pintar
moltíssim, i moltes obres estan en col·lecions par-
ticulars». Posa l’exemple de l’estada del pintor a Olot,
on se sap que va crear vint-i-vuit quadres, vuit dels
quals es mostren a l’exposició i dos més se sap on es
troben. Però i els altres? «No fa gaire, en un mercat
d’antiquaris a Barcelona hi havia tres quadres de Ru-
siñol a la venda...», afegeix en un altre exemple i apun-
ta que els investigadors han d’estar alerta davant d’a-
quests fets, afavorits per la crisi.

Els treballs per a l’exposició han afavorit la recerca
i les troballes en altres àmbits, apunta Casacuberta:
«En el fotogràfic, per exemple, s’han pogt datar i si-
tuar fotografies gràcies a la feina que s’ha fet per pre-
parar la mostra». Com a excursionista i col·leccionista,
Rusiñol guardava moltes fotografies. Això fa que en-
tre el material que se’n conserva ara puguin aparèixer
sorpreses: «Hem trobat una foto d’una colla de ca-
çadors de Sant Celoni que va ser feta el dia que San-
tiago Rusiñol va assistir a una batuda d’aquesta co-
lla, de la qual en va escriure un article per a l’Esquella
de la Torratxa». És una de les fotos inèdites que es
mostren en l’exposició sobre un personatge que «anés
on anés, tenia aquest esperit de servir com a pal de
paller de moltes coses», diu Casacuberta.

Segons han comptat els responsables de l’expo-
sició, Santiago Rusiñol va visitar al llarg de la seva vida
les següents localitats gironines (entre parèntesi, els
anys en què ho va fer): Arbúcies (1885; 1913; 1926;
1927; 1928; 1929; 1930), Banyoles (1890; hi va tornar
a anar a finals dels anys 20), la Bisbal (1911), Cada-

R

03

D
iu

m
en

ge
, 5

 d
e 

ju
ny

 d
e 

20
16

D
om

in
ic

al
R

e
p

o
rt

a
tg

e

CONTINUA A LA PÀGINA 4 ✒

1

comunicacio@ddgi.cat - 06/06/2016 08:05 - 88.5.167.234



qués (1898; pel 1899 hi tenia anunciada una anada
però sembla que finalment no hi va anar), Cassà de
la Selva (1929), Castellfollit de la Roca (1888), Giro-
na (1878? ; 1890; 1901; 1905; 1908; 1911; 1912; 1914;
1915; 1916; 1918; 1920; 1921; 1924; 1925; 1926; 1927;
1928; 1929), Hostalric (1929), Llafranc (1922), Olot
(1888; 1889; 1901; 1924; 1925), Palafrugell (1924), Pa-
lamós (1921), Puigcerdà (de noi, als anys 1870;
1889; 1890; 1891; 1907; 1913; 1920), Ribes de Freser-
Sant Joan de les Abadesses-Ripoll (1880), Sant Fe-
liu de Guíxols (1892), i Sant Hilari Sacalm (1883). En
l’exposició del Museu d’Art es presenten deu dibui-
xos del Ripollès i del Montseny, vuit pintures ela-
borades a Olot (1888 i 1889), quatre quadres fets a
la Cerdanya (1890-1891), deu pintures i un dibuix de
Girona (entre 1908 i 1927), un oli d’Hostalric (1930)
i quatre jardins d’Arbúcies pintats entre 1927 i 1929.

LA «COVADONGA CATALANA»
Els responsables de la mostra donen detalls d’algu-
nes de les visites més destacades de Rusiñol: «El pri-
mer indret gironí que descobrirà Rusiñol serà el Ri-
pollès. El 22 de juliol de 1880, juntament amb altres
membres de l’Associació Catalana d’Excursions, va
fer un recorregut des de Ribes de Freser fins al Taga
passant per Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. L’ex-
cursió va ser relatada i publicada a l’Anuari de l’As-
sociació, acompanyada de dibuixos del mateix ar-
tista». Aquella visita va causar una forta impressió en
Rusiñol, com ho demostra aquest fragment de l’es-
crit que li va dedicar, amb el títol Impressions d’una
excursió al Taga, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll:
«Entrem en un país desconegut i mil voltes somniat;
l’ànim se’ns agita; no caminem ja, volem (...). Per fi,
al tombar una pollancreda, ressona un crit per l’es-
pai: Ripoll!!! Efectivament, Ripoll, la Covadonga ca-
talana; Ripoll, la perla nascuda a l’unir-se el Ter amb
el Freser; la gran vila cantada per Oliba; la que en-
cloïa dintre els seus murs el temple més gran aixe-

cat al cristianisme en el
novè segle, estenent la
seva fama pel món enter,
es presenta davant nos-
tre. Ens aturem un mo-
ment per contemplarla.
La torre quadrada del
monestir i els campa-
nars són il·luminats pels
darrers raigs del sol po-
nent; l’horitzó és pur, so-
lament alguns núvols
brodats de loe s’aixequen
silenciosos, i els xiprers,
dibuixant llurs siluetes
sobre el cel daurat es
destaquen a primer ter-
me amb un to de verd
ombrívol. És un espec-
tacle digne de ser con-
templat amb sagrada
quietud(...)»

Vuit anys més tard
d’aquella excursió ripo-
llesa, «la tardor del 1888,
abans de marxar a París,
Rusiñol farà una llarga
estada a Olot. La ciutat
s’havia convertit en un
dels focus d’atracció dels
pintors catalans del mo-
ment, gràcies als ger-
mans Vayreda i al pintor
Urgell, que havien posat
de moda els escenaris
paisatgístics i rurals dels
entorns olotins. Rusiñol
també s’hi sentirà a atret
i inspirat; a Olot hi va
pintar prop d’una qua-
rantena d’obres que es

van presentar a l’exposició individual organitzada a
finals del mateix any a la Sala Parés. L’any segu� ent en-
cara hi va tornar, però el 1890 Puigcerdà va esdeve-
nir el nou focus d’interès. L’estiueig a muntanya ha-
via consolidat la vil·la de Puigcerdà, des de feia temps,
en una destacada colònia d’estiuejants. De fet, la fa-
mília de Rusiñol hi havien fet estades quan ell era ben
petit. De gran hi va passar dos estius, el de 1890 i el
de 1891; allà mantingué contactes amb Víctor Ba-
laguer, Francesc Matheu i sobretot amb Narcís
Oller. D’aquelles estades en resten dues cròniques
a La Vanguardia i diverses pintures»

Sant Feliu de Guíxols també va rebre la visita de
Santiago Rusiñol, quan el 1892 va participar a l’ex-
posició col·lectiva de Belles Arts, en motiu de la in-
auguració del ferrocarril: «A Sant Feliu hi va anar en
carro, un segon viatge juntament amb el seu amic i
pintor Ramon Casas que va relatar a les pàgines de
La Vanguardia». Aquest viatge en carro havia co-
mençat a Manlleu; abans, el 1889, també havien fet
en carro el trajecte entre Vic i Ripoll.

A Sant Feliu de Guíxols, Rusiñol va conèixer
Prudència Bertrana i se li va despertar l’interés per
Girona, ciutat que «visità assíduament des del 1898
i fins pràcticament la seva mort». Tot i això, Rusiñol
ja havia estat a Girona molt abans: «Girona havia es-
tat el primer lloc on Rusiñol va exposar una obra seva.
Va participar a l’exposició organitzada pel Fomento
de Bellas Artes inaugurada el 29 d’octubre de 1878 al
claustre de Sant Pere de Pere de Galligants, llavors
Museu Provincial. Va ser el seu debut com a artista,
probablement esperonat pel seu mestre, el pintor d’o-
rigen gironí Antoni Moragas».

ELS MODERNISTES I PEPET GITANO
Malgrat aquell primer episodi, «Girona la descobriria
gràcies a Bertrana, amb qui havia travat una bona
amistat i qui l’acabaria introduint en els cercles mo-
dernistes de la Girona de tombant de segle. A Giro-
na Rusiñol hi arribava en tren. A peu de vies ja l’es-
perava en Pepet Gitano, un pobre home popular de
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FOTOS: 

◗ Sobre aquestes
línies, un dibuix
fet per Santiago
Rusiñol durant la
seva visita a Ripoll.
2. Girona (II) (1918).
FUNDACIÓN BANCARIA
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la ciutat què li feia de
camàlic i ajudant durant
l’estada. La vida a la ciu-
tat es limitava a passar
hores de tertúlia al cafè
Norat o al cafè Vilà. Ber-
trana, Xavier Montsal-
vatge, Miquel de Palol i
un jove Carles Rahola
van ser-ne companys de
tertúlia i acompanyants
de les sortides de tarda a
pintar els voltants de la
ciutat. Llavors Rusiñol ja
era conegut i admirat i
les seves sortides i pas-
sejades despertaven la
curiositat dels gironins.
De la relació amb Girona
en resten moltes anèc-
dotes, algunes fotografies
i prop d’una trentena de
pintures, deu de les quals
es poden veure ara agru-
pades. També en resten
un bon nombre de relats
que demostren l’admi-
ració per la Girona de
Pedra que tan bé va des-
criure en l’escrit del ma-
teix títol publicat a l’Es-
quella de la Torratxa, el
1912».

Girona de pedra està
considerat un dels grans
escrits d’aquella època
sobre la ciutat. En aquest
fragment (que es repro-
dueix amb l’ortografia i la
sintaxi originals), des-
criu la vista des del pont

d’Eiffel (de les Peixateries velles): «Afigura’t dos
rengles de cases de totes les mides y midetes, que vo-
len mirarhi, an aquest riu, y com que no hi ha lloc per
qui’n voldria, s’apreten les unes a les altres ab els bras-
sos y ab els colzes, y estiren el coll pels terrats fins a po-
dershi enquibir. Ne veras algunes que no hi ha pogut
treure més que un ull, altres un bras, altres una cama,
y per galeries y galeristes, terrats com capses de pan-
ses y balcons com gavies de canaris mostren les inti-
mitats. El que li dona pels conills treu una gavia y allí
fa la cria; el que li agrada l’esquirol li fa una roda, y
roda que rodaras penjat a la galeria; el que té galli-
nes, cap al terrat; el que infants, allí ont volen ells; el
que es aimant de les flors, vinguen testos penjats ar-
reu, y el que no té res per penjar, hi estén la roba... di-
guem-ne blanca; y com que tot això’s destaca de pa-
rets torrades pel sol, y teulades de color de suro, y bar-
requetes ab tubes pera servir.. pera lo que serveixen,
la visió és extraordinaria. Ve a ser una gran nierada
que viu de sol, de color y de molsa!».

ELS DARRERS ESTIUS
Arbúcies és l’altra localitat gironina amb una pre-
sència destacada de Santiago Rusiñol: «On tantes ve-
gades hi havia anat a fer salut al balneari i on hi ha-
via conegut la seva dona Lluïsa Denís, va ser l’indret
on el pintor va passar els darrers estius de la seva vida,
del 1927 al 1930. D’aquestes estades queden els tes-
timonis fotogràfics de Rusiñol pintant a la finca de
Can Badés i un bon nombre de pintures, algunes de
les quals es poden veure a l’exposició».

Encara que l’exposició Santiago Rusiñol en terres
gironines serveix d’una banda per documentar i di-
vulgar la presència de l’artista i escriptor a la de-
marcació, i de l’altra ha permès incrementar els co-
neixements sobre la seva vida i la seva obra, enca-
ra queda molt a investigar i a conèixer, sobre un per-
sonatge tan polièdric i prolífic: «Vinyet Panyella
diu que no ens l’acabarem mai, Rusiñol», comenta
Margarida Casacuberta. «Va pintar moltíssim, va es-
criure moltíssim... No parava», postil·la. ◗ 

Q
uan Santiago Rusiñol i Prats
(1861-1931) va començar a
escriure, tenia vint anys, tre-
ballava a l’empresa familiar i
ocupava part del seu temps

lliure pintant. Era, també, excursionista, i
havia començat a col·leccionar les peces
de forja catalana antiga que localitzava en
masos i ermites aprofitant les seves sorti-
des amb l’Associació d’Excursions Cata-
lana». Aquest inici de biografia escrit per
Margarida Casacuberta posa de relleu la di-
versitat d’interessos de Rusiñol. Nascut a
Barcelona en el si d’una família de l’alta bur-
gesia (el seu avi havia fundat una impor-
tant manufactura tèxtil), Santiago Rusiñol
va ser pintor, escriptor, dramaturg, col·lec-
cionista... Considerat el precursor del mo-
dernisme, la seva literatura va començar
amb cròniques i articles, va continuar
amb llibres de narracions i va arribar al tea-
tre, àmbit en el qual aconseguiria molt èxit.
Entre els seus títols hi ha Anant pel món
(1896), El jardí abandonat (1900), Cigales
i formigues (1901), El pati blau (1903), El
català de «La Mancha» (1914), La «Niña
Gorda» (1917), L’auca del senyor Esteve
(1907), etc. Pel que fa a la seva pintura, és
naturalista, amb domini de paisatges i en
la seva etapa final, de jardins (a Aranjuez,
on va morir, n’estava pintant)./A.P.B.

Diversitat
d’interessos
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3. El barber de
Puigcerdà (1890).
4. Una noia passa
per davant del
quadre Bosc de Cuní
(Olot, 1891), una de
les obres de
Santiago Rusiñol
que s’exposen
al Museu d’Art.
5. Finca d’Arbúcies
(1911-31).
6. Monestir de
Ripoll. Detall del
sepulcre de l’Abat
Oliba (juliol 1880).
ARXIU NACIONAL DE

CATALUNYA
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