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RUSINOL

Santiago Rusifiol es, no hi ha dubte, un personatge important en la nostra

historia moderna Era un home de moltes habilitats, ( pintor en primer terme,

escriptor en segon, col.leccionista d'art " .. ) i sempre, sempre,
"

personatge" ,

algu present en la vida social, artistica. Nemes cal que agafeu la guia de

qualsevol ciutat i vila de Catalunya i hi trobareu una placa, un carrer, uns

jardins, dedicats a Santiago Rusifiol . Com passa amb el nom d'altres

personalitats de la seva epoca : Angel Guimera, Jacint Verdaguer, Anselm

Clave. La memoria d'aquests personatges es viva entre el poble, el poble se'ls

ha fets seus. Tant mes ,
en el nostre cas, que a la seva obra artistica i literaria

Rusifiol afegia un aspecte molt vivac, d'humorisme, d'acudit, d'enginy; i se'n

conten moltes d'ell . No totes son veritat, un cosa que els passa a aquests

personatges de caracter agut i frase humoristica 0 ironica encertada. AI mateix

Francese Vicenc Garcia, Rector de Vallfogona , se li pengen moltes facecies ,

comicitats i aventures que no va pas protagonitzar. Tot amb tot, encara que la

majoria de vivents no van coneixer pas Rusifiol, si se'n segueix la trajectoria,

sembla que si que moltes de les coses gracioses 0 inesperades que es conten

d'ell son reals.

Si volem acostar-nos a l'esperit de Santiago Rusifiol tenim una manera

infal.lible de fer-ho : es assistint a la representacio de la seva Auca del Senyor

Esteve, la famosa obra de teatre . Els acudits, la comica situacio, els

personatges descrits perfectament de forma caricaturesea i al mateix temps

tendra, son marca de la casa. Rusifiol era un artista i, per molta barrila que fes,

sempre Ii apuntava la sensibilitat, l'exacte retrat dels tipus, els ambients, la

naturalesa humana. Perque era un observador extraordinari tant de la realitat

com d'allo que de mes ames la realitat amaga.

Santiago Rusifiol neix el 1961 a la Barcelona vella, al carrer de la

Princesa, prop de Santa Maria del Mar, el barri antic, i llavors senyorial, ,
molt



prop del carrer Montcada . La familia del pare proveriia de Manlleu, al nord de

la comarca d'Osona i posseia un vapor, com se'n deia llavors de les fabriques

textils; l'avi es desplaca a Barcelona i va muntar el despatx de l'empresa alIi.

L'avi Rusifiol, el senyor Jaume, es important en la vida del personatge perque

se'n fa carrec quan el pare de Santiago mor essent ell molt petit. La voluntat del

senyor Jaume es de formar aquell net al seu costat perque mes endavant porti el

negoci. EI jove Santiago, pen), es passa el dia dibuixant, sent dintre seu la crida

de I'art; al mateix temps, sense renegar de la burgesia que es la seva classe, li

troba aspectes que demanen critica; aquesta actitud antiburgesa no te caracter

social, es una rebel.Ii6 artistica, espiritual : Rusifiol de ben aviat qualifica la

vida burgesa, la de les classes empresarials i benestants, en allo que pertoca al

gy,g, d'antiquada i encarcarada, massa igual sempre a ella mateixa per adonar

se que moltes coses han de canviar i canviaran, i tossudament incapac tambe

d'entendre que algunes persones vulguin volar pel seu compte i no subjectar-se

ales regles establertes per aquella societat en part ancorada en el romanticisme

i en part positivista i molt practica, que fa del culte al diner una reIigi6.

En canvi, ell enten I'art com precisament una mena de reIigi6: per ell

la crida de I'art es tan forta que no podra resistir-se-Ii. I iaixi, doncs,va

d'amagat a classes nocturnes de dibuix en una academia. Pero no deixa de

treballar al despatx de l'empresa, perque no vol contrariar l'avi. Compagina,

doncs, obIigaci6 i devocio. EI padri , finalment, en veure algunes mostres

artistiques del noi, com un quadret que li va dedicar el 1875 , Ii dona permis per

estudiar pintura a Belles Arts, sempre de nits perque
" de dies, al despatx ",

Rusifiol no es troba gens a gust ni a I'empresa, que li resulta una preso, ni a

l'escola de Belles Arts, precisament perque I'Escola estava impregnada

d'aquell encarcarament de l'art del segle XIX , academicista, historicista, d'un

realisme fotografic , de quadres realitzats en llocs tancats, "construits", sense

contacte amb la bellesa real del mono Una escola, l'academica, la crosta de la

qual ben pocs havien romput, nomes algun geni com Maria Fortuny. Ell se

sentia mes inclinat per l'aire lliure, i els colors de la naturalesa.



Als vint-i.cinc anys ha conegut ja pintors, escultors, col.leccionistes

d'art, bohemis, etc, i romp definitivament amb la feina del despatx, un cop mort

l'avi. Es dedicara a pintar, generalment formant colla amb amics de cor, com

el gran Ramon Casas. I cultivara una bohemia especial, de la qual deriva la

imatge que ens ha llegat d'ell mateix. De bohemis n'hi havia, generalment, com

sempre n'han existit, aquell tipus rodaire i desarrelat, el bohemi era qui vivia

fora de les normes de la societat, i que va donar una imatge de I'artista, pobre ,

sense un pa a la post ni un ral a la butxaca. Rusifiol , i tambe el seu.gran amic

Ramon Casas, eren de families riques .i el mateix Rusinol, avancada la

maduresa, va arribar a fer diners amb la literatura i la pintura, pen) durant molts

anys, de fet sempre, va viure de les rendes del negoci, que ell tenia assignades

en qualitat de soci. L'empresa a la mort de l'avi la va portar el

germa de Santiago, Albert - que tambe fou politic -L'artista, doncs, va poder

dedicar-se a l'art i adoptar la vida bohemia per fer palesa, evident,

escandalosament proclamada, la seva protesta contra els gustos de la burgesia,

els benpensants, els conservadors i els encongits. Fara coses "incorrectes"

per escandalitzar els burgesos.
A molts indrets d'Europa es manifestava aquesta protesta contra el gust de la

classe conservadora, que sempre comprava els mateixos quadres nomes per

penjar al menjador, encarregava els mateixos sepulcres, anava a veure els

mateixos drames i operes , i es mudava quan calia, ritualment.

Rusifiol, pero, enfront dels bohemis que corrien pel pais, presentava una

diferencia mes, a banda de portar la cartera plena : els bohemis de vegades no

tenien ganes de treballar, gandulejaven ell treballava, treballava

incansablernent, per millorar, per infondre una atmosfera de bellesa en els seus

quadres, per captar l'harmonia i la riquesa de contrastos de la naturalesa, de les

figures, dels ambients. I no nomes feia quadres, sino dibuixos, i comencava

tambe a escriure. Si algu li deia , treballes molt, treballes com un negre, ell

responia : No com un negre, jo treballo com un negre i mig. Aquestes sortides

gracioses, ben trobades, saber agafar la frase pel canto ironic, el feien cada dia



" (Rusiiiol ) passa pel earrer, entra en un cafe,

-----

mes popular i mes conegut, fins en ambients que no eren propiament els seus.

Tenia una figura excel.lent, es a dir, no era pintoresc o d'aspecte marginal, era
un home alt i molt ben plantat, amb una bellesa un xic melanconiosa heretada de

la seva mare, el cap proven d'una cabellera abundosa que conserva fins a la

mort, nas recte.pero camos, llavis gruixuts ,
i ulls negres i ombrejats . La veu li

ressonava dins un parlar acompassat i segur en la frase. Era una figura que
"

es feiamirar" . Diu Josep PIa que

apareix en un salo i totes les mirades convergeixsen sobre aquesta

figura en la qualla naturalitat de la presencia i del gest, la llibertat de

moviments, les faccions perfectes tocades de malenconia, donen una

existencia senyorial que absorbeix I'ambient. De vegades aquesta

atraeetd Ii proporciona exits sentimentals fulminants que I'artista

resol de la millor manera que pot..•
"

Va comencar aviat a escriure articles a la premsa, de primer sobre

escursions, caminades per recorrer el pais, i tambe.mentre exposava els seus

quadres ales primeres exposicions en que va prendre part, comencava, als seus

vint-i-un anys, a col.leccionar ferros, i ho va continuar fent mentre en trobes que

li interessessin ; una vegada va trobar dues peces esplendides, dos picadors -

picaportes- de factura gotica autentica, medievals, i els va comprar. Era capay

de comprar en qualsevol lloc mentre fos ferro, el ferro dels artesans,humil i

treballat a cops de martell i reble roent , com els de cal Biel.

Ja tenia una col.leccio de baldes, forrellats, brasers, esclamalls, molls,

reixes de finestra, fanals, graelles, fogons, etc. Aleshores lloga un magatxem per

treballar-hi, va traslladar-hi els ferros ,
i en van dir Cau. Mes tard, ho

traslladara a Sitges . En aquest temps Rusifiol ja ha fet moltes coneixences entre

els artistes de la seva 0 semblant edat, pero la mes intensa i duradora fou com

deia, Ramon Casas, I'extraordinari retratista i pintor del seu temps, del

Modenisme.



El 1888 fa el primer viatge a Paris. Es una ciutat amb un atractiu especial,
sembla feta per a I'art i la llibertat . Ales primeres visites ja va endevinar que hi

aprendria coses ,
i que seria una de les seves inspiracions.

El 1889, als vint-i-vuit anys es casa amb LLuIsa Denis, i el matrimoni, no

va anar be malgrat el naixement d'una filla, Maria, - que mes tard escriuria una

biografia del seu pare- : Rusifiol no volia massa lligams i que com menys en

volia ell, mes absorbent es mostrava la seva muller. I Rusifiol deixa ,en un

primer trencament, la dona i la filla, i se'n va a Paris ,meta i meca dels artistes

durant 4 anys . Dibuixa, pinta, juntament amb Ramon Casas, fa la vida intensa i

bohemia dels artistes parisencs, i escriu per a La Vanguardia A partir
d'aleshores anini i tornara de Paris diverses vegades.

El 1982 descobreix Sitges. El captiva la llum i un atractiu que encara

conserva. A Sitges dedideix comprar una casa situada al turo del barri veIl,

damunt les roques que miren al mar, on ara comenca el Passeig, casa que va

adquirir per (noranta-cinc duros), uns tres euros. Alli va posar la casa-museu,

el Cau Ferrat definitiu. Ja sabem la deria de col.leccionar ferros, pero al Cau

Ferrat hi ha tambe ceramiques , mobles, molts vidres, etc.

Entre 1890 i 1892 Rusifiol es consolida com una figura barcelonina, com a

pintor exposa a la Sala Pares, com a escriptor ha publicat relats curts de gran

poder d'observaic6 i amb els personatges que hi surten molt ben retratats, com

si els hagues dibuixats. Fa un important viatge a Paris ( el tercer) i es aleshores

que adquireix per 200 francs dos quadres del Greco. Eis academics de Belles

Arts, les grans figures de la pintura tradicional no donaven cap importancia al

pintor el Greco, no agradava, i no el valoraven. A Espanya un quadre del Greco

es podia comprar per unes cent pessetes. Rusifiol i els seus amics, en canvi.

opinaven que el Greco era un gran pintor.

Rusifiol, a Paris, convidava a dinar els altres artistes catalans que ho

passaven magre, els protegia en certa manera . I alli va tractar tothom que tenia

un xic de relleu. Despres, el 1894, trasllada els Grecos a Sitges, amb una

I'



processo civil tota pomposa, per fer caricatura de les processons solemnes

oficials.

EI 1894 fa un viatge a Italia per estudiar els grans pintors

Quan te 27 anys , e11898, any de la perdua colonial espanyola, se separa del tot

de la familia i viura sempre mes sol. La dona, pen), acudira sempre al seu costat

quan esta malalt, perque ha de passar per algunes cures de desintoxicacio

alcoholica. Rusiiiol bevia absinta 0 absenta, licor fet amb les fulles del donzell 0

artemisia. Ames, amb el temps prengue morfina.

Rusifiol ja es famos , com a literat enceta una brillant carrera de teatre ..

Tambe pinta amb un estil mes definit; pintura realista pero no nomes, te uns

certs toes d'impresionisme, una poesia especial. EI seu lema es mori la prosa,

visca la poesia. I aixo ho desitjava tant en les lletres com en els quadres.

Aquest any, el 1898 es tambe el de la inauguracio del local Eis Quatre

Gats, un bar 0 cafe endegat per Pere Romeu , on tindran les tertulies aqueslls

artistes plastics, musics i literats de la Barcelona finisecular: s'hi trobaran

Amadeu Vives, Ramon Casas, Claraso, Rusiiiol, Pau Casals, Picasso, Enric

Granados, Isaac Albeniz. A partir de 1901, ja dins el segle xx, Rusifiol ja es tot

un triomfador: pintor admirat, dramaturg aplaudit, ( la seva obra L 'Auca del

senyor Esteve ha resultat un exit constant del nostre teatre), ha organitzat les

Festes Modernistes a Sitges, famoses arreu, es present a actes solemnes, pero no

deixa de treballar. A poe a poe, el personatge , el ciutada que sobresurt i que es

honorat arreu, va passant al davant del pintor i del dramaturg.

Eis darrers vint anys es va especialitzar a pintar jardins ,
i en fou un

especialista magistral. EI rei Alfons XIII el distingi, i les academies tambe. Va

morir mentre pintava, a Aranjuez, el 1931.

Jo no haig de dir res mes, perque aquesta no era una llico, sino una

presentacio del personatge. Ara projectarem una entrevista de Josep Maria

Espinas amb la neta de Rusifiol i el veurem a ell, en pel.licula, entre els anys



Duros a quatre pessetes

La guerra es terrible

Punyalada
Desafiament

Terrissa

Eneara que jo sigui
El nas.roig

Salsa al moeador

l'altra eama

Hi ha el metge

..

vint i trenta del passat segle, el veurem eom un home gran, de eabellera i barba

blanques ...

-----------------------------------------------------------

Anecdotes

Bohemia : Urgell , el senyor Pares i el raspall

(Dinar de les Besties 1870) Fonda Falco.

Area de Noe - 1927 visita de Joaquin Ciervo : Rusifiol, Passarell, Aguilo/a,

Colom, Conill, Perdig6, Peix, Garsa( ball) Guilla(met), Llop, Lobo, Canet,

Cavall, Moix, Isard, Cervera, Fale6,Cabirol, Cabre, Cabral, Bou, Gam, Poreel.

El nostre estable - Pinsos.

Viatge en earro Casas, Rusifiol i l'obrer-earreter.

Manlleu- Navareles-Manresa- Martorell- Reus- Vendrell- Vilafranea-Vie

Manlleu-


