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L'homenatse a Sant iago Rus i f í o l 
LA SORTIDA 

Amb- un cel rúfol i lirist, menaçant pluja, sortim de casa i 
ens <l!i\nigim al baixa'dor del Passeig de Gràcia. 

Una gran gentada ho invaidia itot. Al "Térmiiiiais", en Jo
sep Maria de Sagarra prenia un oafè amb lliet, i «in Lluís Cap
devila "veritnouth". 

A l'eratrada, mns seaiyors de la comissió rebien als que ana
ven amibaiirt. 

Hi érem tots, els que fanfede savis i els que no en fan i en 
són; iels literats de debò i els disfressats de literat; els intel-
leiotuals i el poble. 

Veu's aquí alguns dels noms que recordem; els escenògrafs 
Salvador Alanma, Maurioi Vitomara i Josep Castells; Josep 
Canals, empresari de "Romea"; Enric Giménez, Florenci Cor
net, Aimbrosi Carrión, Enric Lluelles, Iguiasi Iglesias, Enric 
de Rosas, Salvaidor Perarnau, Melcior Font, Pujol i Brull, Lluís 
Capdevila, Amadeu Vives, Santiago Vinandell, Chavatri, Camps 
Margarit, Alexandre Plana, Damiel, Alumà, Opisso, Terruella, 
Bagaría, Poal Aregall, Ramon Casas, Enric Clarasó, Francesc 
Vilà i Costa, Maria Vila, Pius Davi, l'impressor Rovira, Ribera 
Rovira, Avelí Artís, Joaiquim Borralleras, Josep Maria Fran
cès, Cassià Casademiunit, Emili Ferrer, Picarol, Pere Corominas, 
Colom, Alexandre Cardunets, mestre Clara, Manuel Sugrañes, 
Duràn i Tortajada, Brauli Solsona, Francesc Madrid i molts 

Pugem al trem—-qual màquina està adornada amb flors—, 
que arrenca entre visiqueis! !• aplauidiments-, camí de Sitges. 
UN MOMENT EMOCIONANT 

Al pasar êl tren per davant la presó model, surten els pre
sos a ies finestres i fan voleiar «Is blancs mocadors—ales d'es
perança i de glòda en la grisor del matí—, i aclamen ai mestre 
Rusiñol. 

Es un moment d'una fan intensa emoció, que difícilment 
l'oblidarem. Ja que no podien vetór amb nosailtres, ens cnvñen 
els presos la seva ànima! 

L'ARRIBADA A SITGES 
ATmibeim a Sitges amib sol. El poble obre pas a la comiti

va presidida per en Rusiñol, la seva senyora, l'Enric Morera, 
en Salvador Alarma, en Ramon Casas, l'Enric Clarasó, l'Antoni 
López, editor de L'ESQUELLA i "La Campana", en Maoi-
ríci Vilumara, l'Amadeu Vives, en Màrius Aguilar, en Joseip 
Maria de Sagarra. 

Les músiques i les aclamacions omplenen l'aire. Dels bal
cons, gentilmient endomassats, plouen flors i llorer. 

El matí plujós i trist d'abans s'ha convertit en un matí d'a
poteosi. 

L"'Elenc artístic arbosienc" ha construït una "roulotte" 
com la de "L'alegria que passa", que ens surt al pas, tripulada 

L arribada del tren expedicionari a Sitges. 
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; 

A l sortir de T'andén", en Rusiñol amb la seva companya, donya Lluisa Denis. 

pels persoina.tges de la famosa comèdia d'en Rusiñol: "En Cop 
de puny", la "Zaira", el "Clown", que ens rescita molt cor
rectament el monòleg famós. 

Cal felicitar an aquests joves de r"Elenc artictic «irbosínc". 
Al passeig, i davant l'estàtua d'"El' Greco", en Josep Maria 

de Sagarra, pronuncià un bell parlament, que reproduïm. 
Llargs aplaudiments acolleixen les paraules d'en Sâ janra. 
S'avença el nét d'en Rusiñol, Santiago Planàs, i li ofrenà 

un ierro forjat en forma d'unes branques de roure i llorer en-
llaçaides— obra de Muñoz Morató i Jaume Mercader, segons 
dibuix del pintor Domènec Carles—, amb aquestes paraules: 

—Aquí tens aquesta brarnea de roure i llorer, que ja et dic 
jo, avi, qoie te l'has ben guanyada. Visca l'avi 1 

En Rusiñol féu un petó a| seu net i s'aixecà, emocionadíssim, 
per ai 'dir que sentia no tenir .uns braços prou llargs per a què 
dintre d'ells hi ca.pigipés itot un poble. 

Acabat l'acte ens en anem a dinar en pau i gràcia de Déu, 
a l 'Hotd Subur. 

EL DINAR 

En idiverses taules llargues i a la terrassa de l'hotel, pren
gueren seient uns 450 comensals. 

A la taula presidencial i als costats d'en Rusiñol i de la seva 
muller, estaven els senyors Josep Maria de Sagarra, el pintor 
Casas, el mestre Morera, l'escultor Clarasó, Pompen Fabra, 
l'Antoni López, En Junyent, l'Eduard L. Chavarni, Soler, Camps 
Margarit, Domènec Carles i Màrius Aguilar. 

Als postres parlà en Pojnpeu Fabra, oferint el banquet. Ja 
donem també el parlament d'en Fabra, com així mateix el del 
senyor Cabré. 

Seguidament en Pere Corominas féu un fervorós elogi de la 
vida i l'obra d'en Santiago Rusiñol. Digué que gairebé tots 
tenim al fons de d'ànima el rossinyol de la nostra vida i dels 
nostres ideals. 

Aquest russinyol hi ha qud .no el sent cantar mai, n'hi ha 
qui el sent cantar algun cop i hi ha qui sempre e! sent cantar. 

D'aquests darrers ha estat l'insigne artista al qual honorem 
avui. 

Que caída un de nosaltres faci examen de consciència i que 
brindi pel russinyol del seu esperit i dels seus ideals, represen
tat ara pel nostre gran Santiago Rusiñol. 

Tots abeïm la bella indicació del gran Corominas i alcem 
la copa enlaire fervorosament. 

S'aixecà l'Ignasi Iglesias, el gloriós dramaturg. Amb parau
la càlida, efussiva i encesa, lloà l'obra totaJ d'en Rusiñol i , par-
ticuianment, "L'alegria que pajssa". 

Posà de relleu les excellènoics de l'obra teatral d'en Rusiñol 
i Ja seva eficàcia en la vida del teatre català i en l'educació del 
nostre poble. 

Elogià, com cal, la personalitat artística i literària d'en Ru
siñol. Recordant i variant els versos d'en Maragall, del seu 
famós "Cant espiritual", digué, dirigint-se a en Rusiñol: "Sia 
aquest homenartge, per vós, una major naixença." 

Grans aplaudiments coronaren cl discurs dc l'Ignasi Igle
sias. 

El sènyor Cabré llegí el següent parlament: 
"En aquesta festa que s'ha organitzat en honor de Santiago 

Rusiñol, trobo encertat—i per tant dec agrair la designació que 
va fer-se'tn de parlar-hi—que hi faici sentir la seva veu ía re
presentació del descendent del .senyor Esteve. 

En Rusiñol, a més a, més de la seva prosa personalissima, 
agradable i viscuda; dels seus quadros amb recons encanta
dors que coiwiden al repòs i a la vida contemplativa; de la seva 
atreient bonhomia; del seu Cau Ferrat amb ferros forjats, durs 
i permanents com l'ànima de la llengua amb que ha escrit totea 
les seves obres; és el creador dc dues figures preeminents de la 
nostra literatura: l'una, la del poeta romàntic dc "L'alegria que 
passa", que canta la plenituid <lcl viure pels pobles ensopits; 
l'aLtra, la personificació excelsa de Ics nostres virtuts i el nostre 
estalvi: efl senyor Esteve. 

D'una manera agre dolça, amb tot l'amor amb què en Ru
siñol descriu la figura—recordant segurament ensenyaments 
viscuts ben íntims—posa dc relleu defectes del senyor Esteve, 
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El carro de T'Elenc Artístic Arbosenc", representant "L'Alegria que passa" al pas de la comitiva. 

tan suaument, però tan remarcablement, que els seus descen
dents, tot veient-s'hi retratats i reconeixent-los, se n'han espor
gat del tot i sols han conservat—com joia preada—totes les se
ves bones qualitats. 

I per això heu vist que "La Puntual" ja JIO la pestaura un 
pintor de sala i alcova, sinó q.ue són els artistes amb els mar
bres i els bronzes que l'han substituït. Que el senyor Esteve, 
quan vol esbargir-.se no se'n va ulna 'tarda de íesta a la Mun
tanya Pelada, sinó que traspassa els Pirineus i fa estada quin
ze dies a Font Romeu; que Ja seva botiga ja no s'obre a les 
set del matí ni es tanca a les deu del vespre; 'que la senyora 
Tomasa no està darrera el ta-ulell; i ique la «cva comprensió 
fa que el senyor Pope·t, abans tan resignat i esicanyolit, avui ja 
no se'l troba encongit i fa barrila, i «ncara 1! «obra temps per 
a crear entitats de defensa de la .seva olasse amb edifloi pro
pi. I , per això, ha fet més socialment en Rusiñol en retreure 
defectes del senyor Esteve, que l'han fet mirar sense por les 
evolucions del món, que no haurien fet dotzenes de discursos 
dissolvents. 

I aquesta és la transformació actual del descendent del se
nyor Eíjteve que avui molt satisfet col·labora en aquesta festa 
i aixeca la seva copa per honor i glòria pròpia i la de San
tiago Rusifiol". 

En Salvador ScJcr, en representació de la joventut die Sit
ges, digué que Sitges, en els actes que s'estaven celebrant era, 
a més de simple espeotadora, una petita partícula, car la festa 
d'avui és l'homenatge que dedica a en Rusiñol tota Catalunya. 

La millor part^afegí—que Sitges pot prendre'en l'homenatge 
a l'home il·lustre que tant estima aquest poble, és treballar per 
la seva cultura. 

Tots els parlaments foren molt aplaudits. 
I aote seguit, entre grans ovacions, s'aixecà en Samtiago 

Rusiüol a parlar. Una frenètica ovació el saludà. 
Fet el silenci, «n Rusiñol saludà els reunits d agraí amb pa

raules sinceres, tantes mostres d'adhesió i afecte. 
Víctor Balaguer—digué—gairebé sempre que parlada en ac

tes semblants, començava així els seus discursos. "Profunda
mente conmovido, como ya he dicho otras veces..." Jo no dic 

que estigui profundament commogut, perquè si fos així no po
dria estar ací, però sí que estic emocionat, agraït a tots i per 
tots començant per aquella sentida manifestació que m'han fet 
els reclosos en passar el tren per davant de la presó. 

Toíhom canta les meves virtuts de gran treballador. Jo us 
dic •que jo no sóc un gran treballador, el que sí ihe tingut és el 
pla/er de treballar. Aquesta és una de 'les meves satisfaccions. 
Altra és que en les meves obres i en els centenars d'articles 
que he escrit he atacat, de les entitats, el que m'han semblat 
defectes o vicis, però mai no he atacat cap persona. 

Jo he concorregut a les exposicions i he anat per guanyar 
medalles i recompenses, però no mai fent la traveu, intrigant, 
ni desitjant per a mi allò que corresponia a uns altres. 

El aneu ideal polític també és aquest. Jo voldria per a Ca
talunya la primera medalla en tots els aspectes de la seva vida, 
però sense desitjar el mal per als altres pobles ni per a ningú. 

Jo vull en aquest moment solemne brindar per la dona que 
ha estat per a mi la veritable companyona estimada, la dona 
que quan jo he pintat, l'he tinguda al costat meu i ha pintat 
també; quan jo he escrit, també ha escrit ella; i quan ni pintava 
ni escrivia, ella ha cantat i m'ha alegrat Ja vida. 

En Rusiñol acabà el seu discurs amb aquestes paraules: 
"Brindo per la Comissió organitzadora d'aquesta festa, per Sit
ges, per Barcelona. 

El parlament d'en Rusiñol, que havia estat interromput di
verses vegades pels aplaudiments, fou coronat per una llarga 
i visques al nostre Rusiñol, al nostre Sant Rusiñol. 

Alguns escriptors i artistes, en Ruyra, en Capdevila, en 
Lluelles, s'atansaren a la taula presidencial i abraçaren al 
mestre. 

L A TORNADA 

Ja nit entrada retornem a Barcelona. El poble de Sitges 
ens surt a acomiadar a l'andén amb bengales, piules, músiques 
i entusiàstica ovació i amb visques a en Rusiñol. 

A l'arribar e'l tren al baixador del Passeig de Gràcia, una 
gran gentada esperava als excursionistes i a l'homenatjat. En 
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En Josep Maria de Sagarra ensenyant al poble la branca de roure i llorer, després d'haver llegit el seu magnífic discurs. 

aparèixer aquest el carrer s'omplí d'aplaudiments i veus d'en
tusiasme. 
UNA NOTA SIMPATICA 

En mig de grans ovacions, en Rusiñol, aoompaniyat d'uns 
amics, prengué un auto-taxi i es féu conduir a l'Olímpic Bar. 

A J'auar a pagar, el xòfer va dir-li, refusant els diners: 
—Sóc un bon català, i un bon català a homes tan gloriosos 

com en Santiago Rusiñol, no els hi cobra. 
L A FUNGIO DE GALA A ROMEA 

Sigué un èxit. El teatre estava adornat com en les grans 
solemnitats, i ple d'una conoorrència distingidissima. 

Els simpàtics actors de "Romea", i la senyoreta Bugatto, 
representaren "L'auca del senyor Esteve" i "L'alegria que 
passa", amb un fervor i un entusiasme dignes de tots «Is elogis. 
DISCURS D'EN JOSEP MARIA DE SAGARRA . 

Amics: 
Eu aquell temps que encara no havíem vingut al món una 

bona colla dels qui ens trobem aquí presents, hi havia a Ca
talunya un home excepcional. Aquest home vivia aleshores el 
punt dolç de la més florida joventut, i esanunyint-se dels" tau
lells i els de la seva tradició familiar, va descobrir en el fons 
de si mateix una mena de follet saitironaire i faceciós, ena
morat de totes aquelles coses que, vistes arran de torra ysón 
inútils, però que vistes des del nivell del cor, vénen a ésser la 
gràcia i «1 prestigi espiritual d W poble. Aquest home extraor
dinari, era aleshores afavorit d'una varonil bellesa romàntica: 
alt i ben plantat tot el que en la seva cabellera i la seva barba 
i el seu vestit era senyorívola despreocupació, en la seva pa
raula i en el seu gest era fresc i inesgotable cascadeig d'enginy, 
cos i ànima, s'embolicava amb la púrpura de la més irresistible 
i la més flamejant de les simpaties. 

Era una figura i una voluntat fetes a posta per a triomfar 
immediatament, per a deixar en cada petjada del seu camí la 
punta d'humoff, clariana d'alegria o caliu d'ensomnis, i tot ell, 
senyal de l'eficàcia. I amb un esperit d'aventurer, de poeta i 
de saltimbanqui, va ésser l'hoste de la bohèmia descordada i 

l'apòstol de les patinades vellúries; fumava la seva pipa al "Chat 
Noir", en mig de totes les cabelleres despentinades de l'època, 
i fundava un museu orientait per la més estricta arqueologia, 
pintava teles vastíssimes amb els verds, els morats i els grisos 
més sentimentals, i engegava damunt de les taules dels nostres. 
teatres urna generació de titelles de carn i ossos que reien i 
ploraven amb el plor i la rialla de l'actualitat. Inventava festes 
modernistes, processons apassionades, donava ànima a un gra
pat de publicacions, escrivia infadigablement, pinta.va sense re
pòs, conversava sense parar; les seves paraules eren una caixa 
inacabable d'acudits i d'encerts picants; home de cent activi--
tats i de cent recursos, dormia i vetllava dintre d'una onada de: 
dinamisme espiritual. 

Era el cap de colla i l'animador de tot: en el nostre país 
donà moltes primeres batalles, aconseguí molts triomfs inicials. 
Va fer d'aquesta vila de Sitges el monestir de tots els qui ales
hores estaven ferits de la bogeria de l'Ideal. El "Cau Ferrat" 
fou el "sancta sanctorum" d'aquest monestir, i el monument 
al Greco una prova definitiva de la seva força de suggestió i 
del seu poder de tauraaturg. 

Han passat els anys, i aquell home excepcional ha vist pla
tejar-se, de mica en mica, la seva varonil bellesa romàntica. 
El seu gest de senyorívola despreocupació ha agafat aquella 
punta tremolosa que marca la maddresa cotiporal í el prestigi 
de la glòria aconseguida. La seva joventut esvalotada i multi
forme, és, avui, . una venerable encarnació d'aquelles hores 
que es digueren el "modernisme" i que engendraren el color i 
l'orientació de la Catalunya actual. 

L'home de la cabellera romàntica, fuma encara la seva pipa 
de Montimartre, pinta encara amb aquells verds sentimentals, 
i encara fa viure damunt de la nostre escena les trifulgues dels-
seus titelles de carn i ossos; avui, però, no és aquell qui va a 
apoderar-se de la glòria amb un esperit de saltimbanqui, de 
poeta i d'aventurer; temps ha que la glòria s'ha unit amb ell 
per sempre, i avui dia aquesta glòria resplendeix en el seu gest 
més insignificant. 

Amics meus: l'home excepcional és amb nosaltres, l'hem 



El cap de la manifestació camí del "Cau Ferrat". 

aconi'panyat tots i l'hem dut aquí; el nostre cor, en unir-se per 
festejar-lo, fatalment havia d'amar a pararr en mig d'aquesta 
platja, haivia de resipirar el bál de les ipedres d'aiquest " Cau Fe
rrat", que és la cosa màgica d'aquest home, i és el palau d'uns 
ferros antics, roents de passió i d'espiritual entusiasme. 

Mentre Rusiüol, home meravellós, que en aquell temips en 
què molts dels que us acompanyen encara no érem nats, vau 
encendre en aquesta vila de Sitges, jo voldria que ara la meva 
veu perdés el seu to peculiar, voldria que de mi desaparegues
sin totes les característiques que denúncien la meva persona 
concreta, i que el to del meu discurs us semblés com el d'una 
veu anónima. 

Féu-vos càrrec que aquestes paraules meves són dictades 
pel sentiment general que ens uneix a tots al voltant nostre. Us 
hom festejat i us hem ihomenatjat cada dia, partkuHarmenit 
amb silenci o amb aldarull. Aquesta festa d'avui no és una en
carcarada cerimònia cívica, que obeeixi a un deure o a una con
signa determinable; aquesta festa d'avui és la mateixa que us 
faríem demà, és la mateixa que haríem fet ahir, perquè el nos
tre cor sempre està a punt per afestejar-vos, perquè el vostre 
cor sempre és un aglutinant dels nostres esperits, penqué la 
vostra presència sempre és una flama per a anborar-uos, per a 
inuprovitzar una apassionada processó. 

Vàrem parlar quatre persones d'acompanayr-vos al vostre 
"Cau Ferrat"; ja ho veieu, tothom hi ha volgut ésser. Com a 
KCordança d'això, de què tothom hi ha volgut ésser, accepteu 
aquestes dues branques. 

Són ducs branques les que us donem com a record d'aquest 
bon sol d'avui; en aquestes branques, el forjadoir ha volgut imi
tar amb el ferro la forma del roure; Iha estat una idea atinada 
del forjador, perquè roure i llorer és el vostre esperit, mestre 
Uusifiol, roure i llorer l'exempU; de la vostra vida i la vostra 
obra: glòria i constància, tenacitat i íriomf. 

Siguin aquesíes branques un ferro més del vostre "Cau Fe
rrat"; però aquest ferro, mestre Kusiiiol, no s'envellirà, no es 
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rovellarà mai; és un llorer i és un roure que eternament seran 
joves i tendres per a -coronar el vostre prestigi etern, la vostra 
glòria immortal. 
DISCURS D'EN POMPEU FABRA 

Per encàrrec del Comitè onganitzador de l'homenatge, sóc 
jo, qui no té altre mèrit que el d'ésser un antic amic i adMiira-
dor teu, qui té l'honor de fer-te l'oefrimont d'aquest àpat. 

Ens ha mogut a retre aquest homenatge un sentiment d'ad
miració per la teva alta obra de ipintor i de literat, un senti
ment de- reconeixença per la part principalíssima que has tin
gut en el floriment de les nostres arts i de les nostres lletres. 

I encara hi ha, entre els nostres motius d'admiració, el Ru-
siño'l íntim, vessant a dolls en la conversa aquell humorisme 
tan teu que constitueix un dels encants de la major part de les 
teves obres literàries. Més que enlloc, en la conversa has exer
cit potser el teu mestratge. Jo recordo "bé que, en els pnimeipis 
de la meva carrera, amb unes observacions que em vas fer so
bre el llenguatge de la meva ".traducció de "La Intrusa'', estre
nada en aquesta benvolguda Sitges, tu «n'ensenyares, el primer, 
a fugir de la rigidesa de regles en què perilla decaure cl gra
màtic. Doncs, bé, a la unanera ique et sóc déutor, te'n són segu
rament tots els que, en alguna ocasió ò empresa, nan tingut 
!a fortuna d'ésser els leus companys o els teus col·laboradors. 

Hom vingut a homenatjar-te, no pas am1> motiu d'"un" 
de tants èxits teus, com en aquell àpat llunyà, a l'liort de la 
Paloma, en què celebràrem l'èxit de la teva primera conferèn
cia a l'Ateneu Barcelonès; hom vingut a homenatjar-te per tota 
l'obra que has realitzat durant la teva llarga vida d'Jiome de 
lletres i d'artista. Però tennn Ja sort, rara en ui tal 'hotnena/tge. 
de poder esperançar que aquesta obra que ara festegem, aanb 
tot i ésser enorrae. no és encara "tota" la teva obra. Que la 
teva vida s'allargui miolts anys encara, com desitgem tots vi
vament, i encara has d'enriquir iel inostre art i Ics nositrOs lle
tres amb nous fruits del teu enginy fecunid i inexhaurible. Tots 
admirem la teva insistència en el treball, el teu aifany de pro
duir, que mai no declina. En Ja teva vida hi 'ha hagut prou 
avinenteses en què tot et convidava al repòs, al qual podies 
lliurar-te satisfet de la teva labor aconvplerta; però tu, a penes 
enllestida ,unà' obra, ja t'iiavies posat a treballar en una altra, 
amib el mateix delit que si es tractés de 3a teva primera obra. 
Quan «t crèiem retut pel cansaiment o per la .malaltia, ens sor
prenies aimb una nova producció fresca i vigorosa. 

I és gràcies a aquest delit teu inextingible—exemplar en un 
país on -veiem tantes activitats prematurament estroncades—és 
gràcies a aquest delit sense parió, que, en desitjar-te llargs 
ble que et professem, sinó per un noble egoisme, puix que tot 
anys de vida, ho em moguts, nosoJamént per l'afeote entranya-
el que et resta de vida sabem que ha d'ésser encara en profit 
de l'art i de les lletres de la nostra terra. 

La branca de roure i llorer ofrenada a Santiago Rusiñol. 
(Obra d'en Morató i Mercader). 


