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SANTIAGO RUSIÑOL : ESBÓS D´UN PINTOR-LITERAT   
 
 
SEMPRE CAMINAR 
Rusiñol va ser un artista viatger. Va canviar contínuament d’espai buscant aliment per 
nodrir el seu esperit creatiu i per poder desenvolupar-lo a través de les seves tres 
passions: la pintura, la literatura i el col·leccionisme. Seguir la seva trajectòria ens faria 
viatjar per la Catalunya rural, Sitges, la Cerdanya, Tarragona, Mallorca... França, 
especialment París, Itàlia, on ens detindríem a Pisa, Roma i Florència… l’extensa 
geografia espanyola, sobretot Madrid i Andalusia, i l’Argentina. 
 
VIURE 
Es tractava doncs d’un esperit inquiet. Algú que volia aprendre, experimentar, viure 
intensament, renovar... i és el fruit d’aquest pelegrinatge el que constitueix el material a 
partir del qual construirà el seu art, ja sigui pintant o escrivint. 
 
APRENDRE  
Copsar l’excepcional dels grans mestres de l’art als temples de l’art: el Louvre, el Prado, 
els Ufficci... 
Aprendre dels amics artistes… Casas... 
 
TREBALLAR 
Rusiñol va ser un home ric i treballador. La pintura i la literatura van ser per a ell una 
vocació que va exercir fins a la seva mort. 
 
COMUNICAR 
En la seva manera d’estar en el món hi haurà una voluntat de transmetre als altres allò 
que anava descobrint sobre l’art i la vida. Aquest coneixement es materialitzarà en els 
seus escrits, en els seus àlbums, on la memòria esdevindrà també col·lecció, o en les 
seves conferències i els seus discursos. Les seves pintures són les imatges que 
il·lustren el seu  itinerari vital: els llocs on va treballar, les persones que va conèixer, els 
amics que el van acompanyar... això sí, tot filtrat i seleccionat per la seva particular  
mirada. 
Si la seva manera de pintar el món es podia veure als llocs d’exposició de l’època: la 
Sala Parés a Barcelona, els salons de París... els seus escrits es podien trobar en forma 
de cròniques a La Vanguardia o en llibres com Fulls de la vida o Anant pel món… 
construïts a base de records, d’apunts que anava acumulant. També va escriure 
regularment a revistes i diaris de l’època com L’avenç, Pèl i ploma, L’esquella de la 
Torratxa o l’Eco de Sitges. 
Comunicador brillant, va ser un home molt popular, admirat i requerit per qualsevol acte 
o celebració. La seva faceta com a autor teatral li va fer conrear molts  
èxits. 
 
COMPARTIR 
Rusiñol va voler compartir  amb els amics, molts d’ells creadors (pintors, escriptors, 
músics), i amb la gent dels llocs on va viure, el gaudir de l’art. Fer teatre, organitzar 
exposicions, escoltar música, llegir poemes... aquest desig es plasmarà en la creació 
d’un espai on tot això pugui tenir lloc i on serveixi d’estímul per a l’entrada d’idees 
noves, d’aires nous. Aquest espai va ser el Cau Ferrat i una de les seves expressions, 
les festes modernistes. 
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Altres llocs on compartir van ser els cafès i els llocs de tertúlia com ara Els Quatre Gats, 
el Casino Prado de Sitges, La Punyalada a Barcelona o el cafè Weber a París. 
Rusiñol també va voler compartir amb nosaltres la seva col·lecció, per això va decidir 
exposar-la en un museu: el Cau Ferrat. 
 
CONTEMPLAR 
Per equilibrar aquesta faceta tan sociable de la seva vida, Rusiñol buscarà refugi i 
intimitat en l’exercici de la pintura i en la contemplació de la natura. En les seves millors 
pintures hi ha un alt grau de sensibilitat i de subtilesa, una essencialitat difícil 
d’aconseguir sense una observació intensa, sense un estat de contemplació i de  
comunió amb allò que es mira. Aquest artista trobarà, finalment, l’expressió més exacta 
d’aquest verb en la seva pintura de jardins. En els jardins de Rusiñol, la contemplació 
poètica dels espais naturals ordenats per la mà de l’home esdevindrà una mena 
d’autoretrat, d’exploració interior, d’exercici de l’esperit. 
 
ENTRE DOS LLUMS 
De la mateixa manera que a un espai geogràfic hi ha una llum que li correspon, a cada 
llum li correspon una pintura. La col·lecció del MNAC és un exemple clar d’això que 
acabem de dir, la llum i la boira de París inspirarà en Rusiñol una pintura que difereix de 
la que produirà a la llum del Mediterrani a Sitges o a Andalusia.  
  
�Què val més, no sabria dir-ho, quan sóc en aquella hermosa platja, mullada d’ones, graduada 
de colors (…) enyoro la boira del Nord, la vista em demana repòs, el cor me demana somnis i el 
cap visions difuminades. Quan sóc aquí, els ulls em demanen sol, sol com el crit dolorós d’Ibsen, 
i cares blanques i colors que m’enlluernin i m’emborratxin de llum; allí voldria misteri i aquí 
veritats; allí viure lluny de mi, i aquí també; que sempre, sempre en la vida el cor demana 
impossibles i vol córrer adelerat envers lo desconegut� (escrit a París �En plena boira�� dins �Anant pel 
món�� a Obres Completes II, Barcelona, Selecta, 1976. p 41) 
 
SENTIR 
El dolor i la malaltia el van acompanyar durant part de la seva vida. Per intentar defugir-
los va caure en l’addició a la morfina, que el va conduir a episodis de depressió i 
melangia profunda i de la qual va haver de fer una cura de desintoxicació a França el 
1899.  
Va fer dels estats d’ànim, inclosa la malenconia, un material de base per a la creació 
artística. 
 
CREURE 
Va viure la passió de l’art com una religió de la qual l’artista n’era una mena de 
sacerdot. Va creure en la força moral de l’artista per moure la consciència d’una societat 
adotzenada i indiferent.  
 
COL·LECCIONAR 
Rusiñol col·leccionava “ferros vells”, en realitat peces antigues de forja que considerava 
com l’expressió més noble i esforçada de l’art dels antics.  
Per a Rusiñol col·leccionar és com fer una biografia material. Cada objecte representa 
un lloc, un moment viscut i té una història, és també el testimoni material d’una dèria, de 
la història d’amor entre Rusiñol i l’art. 
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PINZELLADA BIOGRÀFICA 
 
 
- Neix a Barcelona el 25 de febrer del 1861. Mor a Aranjuez el 1931. 
- Nét d’un industrial de fils i teixits de Manlleu. El seu pare mor quan ell és força jove i 
passa a la tutela del seu avi, qui voldrà que sigui el continuador de l’empresa familiar. 
- Es casa amb Lluïsa Denís, de la qual es separa gairebé immediatament després de la 
boda i de tenir una filla. La relació es reprendrà al cap dels anys a causa de la malaltia 
de Rusiñol.  
- Molt aviat es desperta la seva vocació per la pintura, que no serà ben vista per la 
família, compartirà taller amb Clarassó al carrer Muntaner, que serà el primer Cau 
Ferrat. Pràcticament autodidacta assistirà a l’acadèmia del pintor fortunyà Moragas.  
- Trets de caràcter: sempre envoltat d’amics de joventut. Home puntual, tossut i poc 
amic de la política. Gasiu amb els diners però generós amb els amics. La seva passió 
serà la pintura, la seva filla Maria explica que a les nits escrivia per fer-les més curtes, 
tot esperant l’endemà per continuar el quadre que estigués fent. 
 
- 1888  
Marcarà un punt d’inflexió a la vida de Rusiñol. Per primer cop comença amb tres 
activitats noves: publica uns escrits a La Vanguardia, participa en un saló de París i 
celebra la primera exposició individual a la sala Parés. La seva pintura d’aquest període 
s’adapta als temes propis de la pintura catalana del moment; figura, paisatge i interès 
per les antiguitats, que el porta a representar monuments medievals entroncant amb els 
romàntics com Lluís Rigalt. Mostra també una gran admiració per la pintura de Vayreda. 
 
- 1889 
- Casas i Rusiñol organitzen activitats com el Viatge en carro per Catalunya a fi 
d’escandalitzar i sorprendre la burgesia. Mostren els retrats que s’han fet mútuament  i 
criden l’atenció per l’ambient degradat en què han decidit retratar-se. 
- Primera estada a París. Viu a Montmartre, a la rue d’Orient, amb Utrillo, Clarassó i 
Canudas. Assisteix a l’acadèmia del pintor Henri Gervex. Allà desapareix el ruralisme 
que havia adoptat a Barcelona i fa una progressió cap al naturalisme. S’acosta als 
plantejaments temàtics, que no tècnics, dels impressionistes, i a la voluntat de copsar 
una instantània fugaç. Ja apareix en aquestes obres el sentiment de solitud i de 
desolació. Manté un plantejament compositiu característic: primer terme buit i amb una 
perspectiva acusada dirigeix la mirada de l’espectador cap a un segon terme, on hi ha el 
veritable tema protagonista de l’obra. Des de París escriu per a La Vanguardia les 
cròniques �Desde el molino�. A París entrarà en contacte amb nombrosos artistes que 
vénen de tot arreu, entre ells el músic Erik Satie, que retrata en més d’una ocasió 
 
 
- 1890  
- Estableix relació amb Sitges, on pintarà algun dels seus primers patis i jardins que 
definiran l’estil posterior. 
- Primera exposició conjunta de Casas-Clarassó i Rusiñol a la sala Parés de Barcelona, 
on exposaran les pintures de París. La crítica conservadora va qualificar els temes de 
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desagradables, i de la mateixa manera els artistes, per considerar com acabades obres 
que semblaven només esbossades o simples estudis. 
 
 
- 1890-1892 
Segona estada a Montmartre amb Casas i Utrillo al Moulin de la Galette. El Moulin de 
la Galette era un molí en desús que s’havia convertit en un espai d’esbarjo amb un parc 
d’atraccions i un ball. Aquest espai serà el protagonista de molts dels seus quadres. Un 
aspecte interessant és observar com retrata Rusiñol aquests espais de diversió i com, 
paradoxalment, apareixeran solitaris i buits. 
 
- Alguns estudiosos parlen de la influència de la pintura de Whistler, tot i que alguns 
autors (Trenc Ballester, E, Rusiñol i la pintura francesa del seu temps, Barcelona, Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, 1998. p.47- 57) creuen que Rusiñol mai no arriba al nivell d’abstracció, als 
paisatges boirosos d’aquest pintor americà. També seran importants les influències 
d’artistes nòrdics com Edelfert o Zorn, pel que fa al seu interès per expressar 
sentiments de tristesa o malenconia. 
- Tot i la separació de la seva dona, es retroba amb la seva filla Maria, amb qui decideix 
mantenir el contacte. De fet els nens apareixen sovint a la seva obra; utilitza un punt de 
vista trist i pessimista, però tendre.  
- Combinà la vida a París amb estades a Sitges. Allà pintarà nombrosos patis, uns patis 
d’esquenes al carrer on transcorre la vida quotidiana, més familiar, més tediosa i més 
domèstica, i dels quals li interessa copsar-ne aquesta intimitat. 
 
- 1893-1895  
 a París. Es trasllada de Montmartre a un pis burgès del Quai de Bourbon a l’illa de Sant 
Lluís. S’allunya del naturalisme anterior i s’endinsa en l’estudi psicològic de la figura, 
sobretot femenina. Voluntat d’expressar els sentiments i suggerir un estat d’ànim, que 
alhora és el seu, la tristesa, la melangia i la soledat típicament finisecular. En aquesta 
segona etapa la seva pintura esdevé més elegant. Es tracta d’un període molt  ben 
representat a la col·lecció del MNAC. Les dones dels quadres d’aquest moment són 
més properes a l’evocació simbòlica de la soledat que a la sensualitat de les figures de 
Casas. Tindrà com a companys de vivenda Zuloaga, Jordà i el dibuixant Uranga, i més 
endavant Utrillo. Aquest canvi de barri va determinar la fi de l’etapa bohèmia de 
Montmartre, on ja havia vist i après tot el que volia. Les circumstàncies artístiques 
d’aquest moment s’aproparan més a la descoberta i l’estudi dels grans mestres del 
Louvre: Boticelli, Leonardo, Velázquez, Goya, Courbet. Rusiñol es refereix a aquest fet 
amb admiració, ratllant la devoció o el culte, i parla de la visita setmanal al Louvre com 
“la oración del domingo”. 
 
�Visc a l’Illa de St Lluís, on és a casa seva, prop del Louvre, de Nôtre Dame, dues obres que en tant que 
espero fan de bon contemplar, i a les quals faig sovint una excursió d’home que admira�  
Santiago Rusiñol a Verdaguer (12/1893). 
 
- En aquesta època adquireix dos Grecos, avui al Cau Ferrat, que influiran en algunes 
de les seves pintures a nivell cromàtic. 
  
- El 1894 es gesta el viatge que farà a Itàlia amb Zuloaga. Aniran a Pisa, Florència... 
cercant de conèixer de prop els primitius. Al seu retorn farà una exposició de 15 còpies 
en homenatge als primitius a la sala Parés. 
- Inaugura el Cau Ferrat a Sitges 
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- Rusiñol va manifestar en diverses ocasions el seu rebuig a les etiquetes que el 
definien com: simbolista, decadentista, modernista... al seu entendre l’actitud del pintor 
modern ha de ser la d’ algú disposat a obrir nous camins i a fer prevaler la idea sobre 
l’execució ampul·losa; l’artista ��a de sentir la intimitat de les coses, no la presència; del color, 
les vibracions, del dibuix, el caràcter; de la composició, la nota vibrant i sentida; i de tot l’essència 
misteriosa� (discurs de la Tercera Festa Modernista). 
- Serà un artista que esdevindrà model i exemple a seguir pels artistes de la generació 
posterior, com Mir, Canals o Nonell. Serà un pont entre Vayreda i els joves paisatgistes. 
Picasso, que viu en aquell moment a Barcelona, es sentirà atret pel seu carisma i la 
seva capacitat de lideratge. 
 
- 1895. Primer viatge a Granada. Comença la sèrie “Jardins d’Espanya”. El 1897 va fer 
algunes de les seves millors pintures de jardins, interès que també apareix a la seva 
obra literària El jardí abandonat, on cultiva un decadentisme de caràcter simbolista. El 
jardí elegant esdevé protagonista, símbol de la poesia; el jardí abandonat amaga un 
passat d’esplendor perdut. 
La pintura de jardins que va practicar durant gran part de la seva vida li donarà molta 
popularitat. Encara que durant molt de temps es va considerar com un estancament  
dintre de la seva trajectòria artística, com una pintura fàcil i còmoda, en els últims anys 
s’ha revalorat aquest període i s’ha llegit com una manera d’autorepresentació. Rusiñol 
viatja, busca jardins que se li semblin. Pinta jardins interioritzats que mostren la seva 
concepció de la bellesa, la vida i la mort, de l’art i la realitat, de la solitud i el pas del 
temps. L’atreu la llum crepuscular. 
 
- 1889. La prestigiosa sala d’art parisenca L’Art Noveau fa una exposició individual de la 
seva obra, que tindrà molt bona acollida. 
- En la literatura, serà en l’àmbit del teatre on conrearà més èxits. Alguns dels temes 
fonamentals de la seva obra literària seran: la vida, el sacrifici o el calvari de l’artista. 
- Rusiñol construeix el mite de l’artista, a través de l‘organització d’actes culturals a 
Sitges, les processons cíviques, les polèmiques amb la premsa. És una imatge que fixa 
a través de la seva obra literària. L’artista modern neix en el si d‘aquesta burgesia 
emergent i n’esdevé consciència crítica. L’artista és un personatge incòmode, al marge 
dels interessos materials d’aquella classe social. 
La burgesia de l’època accepta l’artista controlat que està al seu servei. L’artista rebel, 
incontrolable li és incòmode. D’aquí la ruptura. De Rusiñol, no agradava l’incon- 
formisme, la rebel·lia, ni l’escepticisme. 
- Totes les seves obres tenen un caràcter eminentment autobiogràfic. Utilitza la realitat 
vista o viscuda, la pròpia biografia com a material creatiu. 
- Rusiñol defensa la idea de l’art per l’art. Lluita entre el materialisme (prosa i realitat) i 
l’espiritualisme (poesia i art). Utilitza la novel·la per establir el mite de l’artista modern i 
es pren a ell mateix com a model. 
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PER TROBAR MATISOS: LECTURES RECOMANADES 
 
 
A l’equip que hem treballat en aquest projecte, Rusiñol ens obert molts camins per a 
explorar i ens ha omplert moltes hores de vagareig mental i de lectura. Aquí us hem 
comentat alguns dels aspectes humans i artístics que ens han cridat més l’atenció. Si 
més no, cadascú de vosaltres i dels vostres alumnes haurà de trobar el seu punt de 
trobada, la clau que pugui connectar els vostres móns i la vostra realitat amb la d’aquest 
artista tan polifacètic i tan peculiar.  
 
El que segurament us pot donar més la mesura d’un artista és enfrontar-vos a la seva 
obra. Mirar les seves pintures, llegir els seus escrits. És per això que, si us manquen 
dades amb el que aquí trobareu o bé teniu curiositat per saber-ne més, us recomanem 
les nombroses biografies que trobareu a la secció bibliogràfica: Josep Pla, la seva filla 
Maria, Margarida Casacuberta, Vinyet Panyella, Laplana... cadascun d’ells us pot oferir 
un punt de vista ben autoritzat. 
Si us manquen escrits més centrats en l’obra pictòrica aneu als catàlegs i a les pàgines 
web que us recomanem. I, finalment, no deixeu d’escoltar la veu directa de Rusiñol a 
través dels seus escrits. Podeu trobar una selecció de textos de les seves obres 
completes al dossier de préstec de l’activitat.    
 
Bona travessia!! 
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LA PROPOSTA DEL MUSEU : VISITA-TALLER L´HORA BLAVA 
 
 
Nivell: Educació primària i secundària 
Durada: 2 hores (primària) i 3 hores (secundària) 
Inici de l’activitat: gener de 2007  
 
1- LA VISITA 
 
Objectius generals de la visita  
 
Continguts: 
 
− Donar a conèixer trets de la vida i l’obra del personatge: Rusiñol, pintor i escriptor 
− Situar les obres del MNAC en el context de l’època i en l’espai geogràfic on l’artista 

va treballar (Barcelona, París, Mallorca, Sitges…) 
− Descobrir els temes que tracta i la vinculació a etapes diferents de la seva vida 
− Establir vincles amb altres pintors presents al museu: Vayreda, Casas, Clarassó, 

Mir, Carles Mani, Pere Ferran o Zuloaga 
− Presentar altres personatges importants dins la seva trajectòria vital i artística que 

amb freqüència apareixen retratats a les seves obres: 
- els amics: Utrillo, Clarassó, Erik Satie, Carles Mani, Canudas… 
- les models:  Suzanne Valadon, Estephanie Nantàs, Madeleine de Boisguillaume… 

− Descobrir la  vinculació de Rusiñol amb la música  
− Posar les obres del MNAC en relació amb les altres disciplines que va conrear, entre 

elles el teatre, i experimentar-ho a la proposta de taller. 
 
 
Procediments: 
 
− Encoratjar maneres diferents de mirar una obra 
− Establir vincles entre la biografia i l’obra pictòrica i literària de l’artista  
− Analitzar pintures en l’àmbit narratiu, el simbòlic i el plàstic 
− Provocar el diàleg al voltant de l’obra, a través d’objectes, textos o audicions  

relacionats amb el personatge 
− Parlar dels procediments pictòrics 
− Analitzar recursos compositius i de creació de perspectiva 
− Distingir maneres de pintar, materials i recursos pictòrics 
 
Actituds: 
 
− Proposar, suggerir i preguntar 
− Mirar amb deteniment 
− Motivar per al treball plàstic 
− Descobrir les motivacions d’un pintor i transmetre la constància i la tenacitat  

d’aquest artista 
− Ésser acurat a l’hora de parlar i descriure el que veiem 
− Aprendre a escoltar 
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1.1 OBRES SANTIAGO RUSIÑOL MNAC 

 
1. Vista de la Creu de Ribes / Creu de terme, 1892 (Museu d’Art Modern del MNAC – 

Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza, Barcelona) 

2. Masia blanca, Bunyola, Mallorca 1902  

3-Ramon Casas .Retrat de Santiago Rusiñol 

4. Retrat de Miguel Utrillo, París 1890/1891  

5. Pati blau. Arenys de Munt, Arenys de Munt 1913  

6. Interior de Sitges, 1892 

7. Laboratori de la Galette, París 1890/1891  

8. Novel·la romàntica, París 1894  

9. Entrada al parc del Moulin de la Galette, París 1891  

10. En campanya, Montmartre, París 1891  

11. La riallera, París 1894  

12. Figura femenina, París 1894  

13. Una romança, París 1894  

14. Jardí d’hivern, París  

15. “La butte” , Montmartre, París 1892  
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MATERIALS DE DINAMITZACIÓ DE LA VISITA : 
 

• La maleta de Rusiñol :  

El contenidor dels materials de dinamització a sales, la maleta, vol ser 

suggeridora del personatge. A part dels objectes que conté, remet a la idea del 

viatger incansable, parla d úna època i és un element visual estimulant. 

 

• Els objectes de la maleta  : 

Seguint l ítinerari d óbres de Rusiñol al MNAC, fem servir una sèrie d óbjectes  

per a que es creïn lligams amb l óbra i sobretot que siguin generadors de 

preguntes i d ídees, que permetin relacionar-se de manera més vivencial amb el 

personatge i les seves obres.  

Aquests materials volen aconseguir  aprofundir i establir llaços antre l óbra com 

a pintor, l óbra com a literat i la biografía intensa del personatge. 

Entre aquests objectes : 

La pipa 

El barret 

Materials de pintor pinzells, tela, i d’escriptor quaderns.... 

L À́lbum Rusiñol : fotos de família, d ámics, París i llocs relacionats,etc.,.. 

Capsa d ún teatrí de joguina 
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MATERIAL DE  DINAMITZACIÓ DE LA VISITA A SALES 
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CONTINGUT DE LA MALETA 
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2- EL TALLER 
      Temporització:  Primària : 1 h i 15 min 
             Secundària : 2 hores. 
 
IDEA INICIAL 
�

�Perdoni, que tindria inconvenient a deixar-me pintar el seu pati?�  
Fulls de la vida, 1898 (Panyella, V, El pati blau. Un capítol de la biografia artística de 
Santiago Rusiñol (1891- 1903), Barcelona, Museu Nacoional d’Art de Cataluntya. p. 
101) 
 
 
TEXT DE PARTIDA PER AL TALLER :  
 
 
Acotació per a l’escenografia del primer acte d’El pati blau, Idil·li dramàtic en dos 
actes de Santiago Rusiñol, 1902 (estrenada al Teatre Romea el 1903; adaptació del 
text en prosa d’Els fulls de la vida, 1898): 
 

 
 
“ L’ escena passa en un pati de la costa catalana. El pati és tot blau. Al fons a la dreta, 
set o vuit esglaons pintats de blau, portant a una porteta; al costat una finestra, a 
l’alçada de la porta. Al mig la gran paret blava, amb molts testos I olles de flors a baix, 
posades sobre bancals, destacant-se sobre del blau; al damunt tarongers que, 
sumortant la paret, destaquen sobre’l cel. A la dreta del fons, un portal, amb un arc 
d’entrada que dongui a la porta del carrer, que és oberta I es veu el mar. 
A la dreta de l’ espectador, un pou blau, una porteta I una enredadera, I a l’ esquerra 
una capella amb la Puríssima, dues cortines blanques I uns esgraons per a posar-hi 
gerros de flors. 
Es al matí del mes de María I toca’l sol a l’escala I a la capella.” 
 
 
 
2.1- OBJECTIUS DEL TALLER 
 

• Desenvolupar un treball plàstic que ens permeti abordar dues de les 
passions de Santiago Rusiñol: la pintura i el teatre. 

 
• Traduir en imatges un text literari: a partir de les paraules de Rusiñol a 

l’acotació per a l’escenografia del primer acte de l’obra de teatre El pati blau. 
Recrearem, primer individualment i després en grup, el disseny que ens 
proposa l’artista. Cada alumne i cada grup-classe produirà la seva versió per 
a l’escenografia d’El pati blau. 

 
• Aprofundir en l’exploració d’alguns elements pictòrics i espacials descoberts 

a partir de l’observació de les obres que conserva el MNAC: preferències 
cromàtiques, matís, harmonia o contrast, tipus de factura, plans de 
profunditat... defugint la imitació estilística o la reproducció literal. 
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• Experimentar amb el color: explorar la gamma cromàtica del blau i del seu 
complementari, el taronja, a partir dels elements que apareixen al text, siguin 
de color blau (el mar, el cel, la paret, els esglaons i el pou) o de la família 
dels taronges i del magenta (taronger, testos amb flors...). 

 
• Descobrir les possibilitats dels materials amb què treballarem en funció de 

les eines que utilitzem i dels efectes que volem aconseguir. 
 
• Aprendre a utilitzar diferents tipus de referents visuals (dibuixos, apunts del 

natural, fotografies, objectes, pintures...) observant, seleccionant  i utilitzant 
la informació que més ens interessi en cada moment.  

 
• Experimentar les relacions espacials que hi ha entre una creació 

bidimensional (un dibuix o una pintura d’una escenografia) i la seva 
traducció en tres dimensions en el moment que la muntem en un teatrí o en 
un escenari, i treure’n conclusions. 

 
• Aprendre a projectar i construir una escenografia a petita escala.  

 
• Descobrir que podem dissenyar i construir els nostres propis jocs. 

 
• Utilitzar correctament el vocabulari relacionat amb les disciplines que abasta 

el taller: pintura i escenografia. 
 
 
2.2- CONTINGUTS  QUE  TREBALLAREM 
 
Continguts d’educació visual i plàstica: 
 
COLOR. Matisos del blau de la paret, el cel, el mar, els esglaons, el pou i les textures de 
les superfícies blaves. El blanc de les cortines; els colors de les flors. Els tarongers per 
a treballar la idea de colors complementaris blau-taronja. 
 
ESPAI 
- El pati 
- Elements que separen l’interior i l’exterior de la casa: la finestra, la porta, el mur… 
- Elements que separen nivells: els esglaons. L’horitzó (mar- cel).  
El fet que el resultat final del taller sigui una escenografia, pot ser suggeridor a l’hora de 
desenvolupar temes com la representació o el suggeriment de la profunditat o la 
perspectiva, que són també intrínsecs a l’anàlisi de la representació pictòrica. Dels 
elements representats en dues dimensions, que cadascú treballarà, passarem a 
distribuir-los en l’espai per crear un espai escenogràfic, l’exercici de  traslladar de les 
dues a les tres dimensions aquesta imatge suggerida pel text de Rusiñol pot donar 
eines per entendre la representació gràfica de l’espai que ens envolta. 
 
FORMA  
A partir dels objectes que apareixen al text: pou, testos amb flors, la capella… podem 
estudiar: 
- formes orgàniques (els arbres, les flors) 
- formes geomètriques (el mur, les escales, la porta, la finestra) 
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LLUM  
Podem concretar les característiques lumíniques que suggereix el text de Rusiñol a 
partir de: 
�L’escena passa a un poblet de la costa catalana. Es el mes de Maig, fa sol� 
 

- La ubicació geogràfica. On és aquest pati? 
- L’estació de l’any  
- L’hora del dia  

 
D’aquesta manera podrem establir:  
  

- Contrast  entre zones de  llum i ombra 
- Reflexos  
- Llum exterior i llum que ve de dins la casa 
- La il·luminació escenogràfica. L’escenògraf pot decidir al seu projecte 

com vol il·luminar una determinada escena. Com ho faríem 
nosaltres? 

 
COMPOSICIÓ 
Tal com hem vist en observar algunes pintures de Rusiñol a les sales del Museu, el 
pintor ordena, estructura, projecta una pintura en diferents plans de profunditat. A  
vegades, als quadres de Rusiñol, aquests plans vénen determinats per la presencia 
d’elements (objectes, figures).  
A partir del text de Rusiñol ens podem imaginar que a l’escenari s’hi succeeixen els 
següents plans: 
 
• Al fons, darrer pla 
- Al pla de fons: el cel i el mar al darrere de la paret blava 
- A la dreta: portal amb un arc d’entrada que dóna a la porta del carrer, oberta, des de la 
qual es veu el mar 
 
• Pla intermedi 
- A l’esquerra: set esglaons pintats de blau que porten a una porteta, i al costat d’ella 
una finestra, a la mateixa alçada 
- Al mig: una paret blava amb testos de flors a la part baixa, sobre un bancal, i tarongers 
que la mig tapen i que destaquen per retallar-se sobre el cel, que apareix darrere la 
paret 
 
• Primer pla 
- A la dreta: un pou blau, una porteta i una enrededadera 
- A l’esquerra, capella amb la puríssima, dues cortines blanques i esglaons per posar-hi 
gerros amb flors 
 
 
• La llengua i la literatura 
El fet de partir d’un text escrit per Rusiñol vol motivar a conèixer el seu vessant com a  
escriptor en general i com a autor teatral en particular. 
 



 19 

 
 
- En relació amb el text teatral 
 

- Característiques diferencials del text dramàtic  
- Què és una acotació escenogràfica? 

 
 
 
3.  TALLER PRIMÀRIA 
 
Introducció : - Reprendrem la motivació que s’ha iniciat a les sales a partir del joc de 
teatrí que suposadament Rusiñol ofereix a la seva filla Maria, al taller hi haurà un teatrí 
de joguina muntat. Utilitzarem un llenguatge apropiat i anomenarem les parts més 
importants d’una escenografia (bambolina, embocadura , teló…).- 
Lectura del text de Rusiñol (Acotació per a l éscenografía del pati blau), explicació dels 
diferents elements que hi descriu l áutor. Fem l éxercici de tancar els ulls i visualitzar 
aquest espai descrit. Els panells referents visuals al taller els serveixen per a introduir 
visualment les paraules claus del text. (pou, mur, esglaons, mar, cel,flors, etc.,..). 
 - Distribució dels materials, les pintures, els pinzells diferents, les eines i explicació de 
la proposta.  
 
 
El text  es presenta al taller en un panell, que combina  paraula i imatge. 
A primer cop d’ull les imatges queden amagades sota les paraules clau que 
corresponen als elements que  hem triat per a desenvolupar l’escenografia. 
 
A mesura que es va llegint el text amb els alumnes, es van descobrint les imatges del 
esglaons, el pou, les flors, els tarongers, etc.,.. que són totes fragments de pintures de 
Santiago Rusiñol. 
 

- De dins la casa 
- La il·luminació escenogràfica. L’escenògraf pot decidir al seu projecte 

com vol il·luminar una determinada escena. Com ho faríem 
nosaltres? 
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EXPERIMENTS AMB EL BLAU 
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Experimentació pictòrica:  
 
- Busquem blaus: Si pintessim tots els elements que descriu Rusiñol amb el mateix blau 
no veuríem res, cal que trobem blaus diferents, com ho farem? 
Dirigits pel monitor, el grup-classe començarà fent una sèrie d’experiments per a trobar 
blaus i textures diferents a partir de materials diversos: pintura acrílica, témpera, 
aquarel·la… (es suggeriran materials per a fer una pintura més pastosa o amb més 
textura). L’important és la capacitat d’experimentar.  
- Suport: el suport amb què treballarà cada nen per a experimentar amb el color tindrà ja 
el format i les mides adequades per a, posteriorment, ser retallat i utilitzat directament 
per a cadascun dels elements (bambolines) de l’escenografia.  
- Només blaus? Quins altres colors apareixen al text de Rusiñol? 
 
Metodologia:  
 
- Durant l’experimentació cal provocar la recerca, tot plantejant preguntes: com trobem 
tons, diferents tons clar/ fosc, pur/brut? Com aconseguir un color aigualit o pastós? Quin 
pinzell necessitem per a cada tasca? Pla o rodó? Gruixut o prim? De pèl dur o fi? És 
més fàcil treballar amb l’espàtula els colors empastats? Serà un blau uniforme o tindrà 
matisos? 
- Fer referència als elements visuals que s’hauran col·locat a l’espai-taller perquè 
observin i tinguin referents que puguin ajudar-los. 
- L’èmfasi d’aquesta part del taller es posarà en el tractament del color, més que no pas 
en el dibuix. 
- Treballaran individualment, però sense oblidar que després hauran de col·laborar com 
a membres del mateix grup proposant una escenografia conjunta. 
 
Construïm  la nostra escenografia del pati blau: 
 
- Donant la volta al suport on cada nen ha fet l’experimentació trobarem dibuixades les 
diferents bambolines de l’escenografia per retallar. 
- AL MUSEU : Els nens treballaran individualment aquesta experimentació. Al taller del 
museu només es comença el treball: porten a terme un full d éxperiments i entenen la 
metodología. 
- A L ÉSCOLA :  El mestre s éndú un pack amb un altre full d éxperiments i un teatrí per 
nen, a més d ún full de suggeriments amb les propostes didàctiques per a explotar-lo a 
l éscola. 
 
Conclusió  
 
Al final del procés cada alumne tindrà un joc que inclou l’escenografia que ha pintat- les 
bambolines del teatrí i el retallable d’un teatrí per muntar a l éscola i acompanyat de  
suggeriments per  a continuar jugant. 
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MATERIAL AMBIENTACIÓ:  TALLER PRIMÀRIA 
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PANELLS –REFERENTS VISUALS 
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TEATRE DE JOGUINA:  
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IMATGES TALLER  26/04/07  
( Curs :  3er Primària Fundació Llor ) 
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MATERIAL DE L’ALUMNE : TALLER DE PRIMÀRIA 
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EXEMPLE TEATRI DE JOGUINA   
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4. TALLER DE SECUNDÀRIA 
 
Introducció  
 
- Per a Secundària, la visita introduïrà conceptes més sofisticats : composició, 
perspectiva, plans de representació...Reprendrem les idees de la visita per a introduïr el 
taller.Utilitzarem un llenguatge apropiat i anomenarem les parts més importants d’una 
escenografia (bambolina, embocadura , teló…). 
- Com a referent visual hi haurà la maqueta per a l éscenografía de l è́poca “L Áuca del 
Sr. Esteve” de Vilomara, on es poden seguir utilitzant els conceptes de perspectiva i 
profunditat. 
- Lectura del text de Rusiñol (Acotació per a l éscenografía del pati blau), explicació 
dels diferents elements que hi descriu l áutor. Els panells de motivació al taller els 
serveixen per a tenir referents visuals de cadascún dels elelments descrits al text. 
 - Distribució dels materials, les pintures, els pinzells diferents, les eines i explicació de 
la proposta.  
 
Experimentació pictòrica:  
 
- Busquem blaus: Si pintessim tots els elements que descriu Rusiñol amb el mateix blau 
no veuríem res, cal que trobem blaus diferents, com ho farem? 
Dirigits pel monitor, el grup-classe començarà fent una sèrie d’experiments per a trobar 
blaus i textures diferents a partir de materials diversos: pintura acrílica, témpera, 
aquarel·la… (es suggeriran materials per a fer una pintura més pastosa o amb més 
textura). L’important és la capacitat d’experimentar.  
- Suport: Els alumnes tindràn unes tires de paper bàsic doblegades en acordió, i els 
demanem que en cadscún d áquests espais hi trobin un blau, una textura, un matís 
diferent de blau. L óbjectiu fonamental és l éxperiementació. 
- Només blaus? Quins altres colors apareixen al text de Rusiñol? 
� Treballem cada part de l’escenografia: 
 
 Es distribueixen en grups de 5 alumnes i trien l’element que treballaran:  
• Mar i cel 
• Paret amb arcada des de la que es veu el mar 
• Tarongers i testos i olles amb flors de colors 
• Esglaons i porta 
• Pou 
 
 
FORMAT: 
Per la bambolina de fons el format és aproximadament un full DIN A3, per la resta se’ls 
donarà un suport amb esquemes de cada bambolina per a facilitar-los l’escala amb la 
qual han de treballar. 
 
METODOLOGIA :  
• El paper que se’ls dóna per a realitzar cada element pot tenir algunes directrius del 

tamany de l’element per ajudar-los. Es pot tenir un personatge per grup, que els 
serveixi per entendre el concepte d’escala. 
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• S’hauran de promoure actituds creatives, més que de mímesi amb les imatges que 
hi haurà al taller.  

• Cal recordar-los d’aplicar el que han après amb l’experimentació de la primera part 
del taller. Quins efectes s’adiuen més amb l’element que han de treballar? Potser 
volen barrejar més d’un experiment? Cal que prenguin decisions conscients i les 
raonin. 

• Caldrà tenir en compte els referents culturals dels alumnes i incloure’ls. 
L’escenografia final pot esdevenir una manera de mostrar-nos elements de les 
cultures diferents que hi hagi al grup- classe, i la posada en comú final una manera 
de barrejar-les. La diversitat de certs grups podria donar peu a treballs 
d’interpretació d’aquest taller a l’escola. Com seria un pati del Marroc? N’hi ha? I el 
pati d’una casa a la Xina?… Donaria peu als alumnes a traslladar el treball als seus 
referents més propers. 

• Als grups de secundària hi podem incloure el tema de la perspectiva. Per exemple, 
en elements com els esglaons i la porta, què passa si faig que les línees dels 
esglaons convergeixin? Aconseguiré més sensació de profunditat? Com ho 
aconsegueixo? 

• Es podrà observar al taller la maqueta muntada de Vilomara per a l’escenografia de 
L’Auca del Senyor Esteve, en la qual s’observa l’ús de la perspectiva en cadascuna 
de les bambolines. Farà de suport visual si cal que expliquem què és el punt de 
fuga. Incitar-los a que l’utilitzin en algun element. 

 
 
 
CONCLUSIO DEL TALLER  
Posada en comú de cada escenografia: 
 
• Retallaran cadascuna de les bambolines i les col·locaran a les caixes negres que hi 

haurà al taller per a veure’n l’efecte en l’espai. 
• Els alumnes seran més independents, seran ells qui decideixin a on va cada 

element i de quina manera col·locar-los. Si les decisions són raonades poden inclús 
introduir canvis en l’ordre del text original. 

• Hi haurà un mínim de dues caixes negres, fixes al taller per a mostrar l’efecte final 
en l’espai del seu treball. 

• Un dels alumnes pot fer la fotografia i la introduirà a l’ordinador per a fer-ne una 
impressió. La foto és un material complementari que s’emporten, junt amb les 
bambolines. 

• Si hi ha temps es podria fer una posada en comú de tots els treballs per a veure’n 
les diferències o per a discutir-ne els punts forts i els fluixos. Quines serien més 
aptes per a traslladar-les a escala real? Si s’ha utilitzat la perspectiva per a 
desenvolupar algun element, quin efecte provoca? 
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MATERIAL AMBIENTACIÓ TALLER DE SECUNDÀRIA: 
 
MAQUETA ESCENOFRAFIA PER”L’AUCA DEL SENYOR ESTEVE” D’OLEGUER 
JUNYENT 1917  
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MATERIAL PER AL TALLER DE SECUNDÀRIA 
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EXEMPLE DE MAQUETA PER ESCENOGRAFIA (SECUNDÀRIA) 
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EL CICLE D’ EL PATI BLAU 
 
 
El cicle d’El Pati blau es dóna entre el 1891 i el 1903 i es desenvolupa amb la 
intersecció d’elements autobiogràfics, artístics i literaris. 
 
El pati blau és un cos d’obra ampli i prou concret en la trajectòria de Santiago Rusiñol, 
inclou pintura, narrativa i teatre i s’allarga en el temps. Coincideix amb la descoberta de 
Sitges el 1891. 
Rusiñol parteix de certes referències anteriors, Ramon Casas ja havia tractat el tema 
dels patis de Sitges i el mateix Rusiñol se n’havia interessat durant la primera estada a 
París en pintar els patis de Montmartre. 
 
En el cas de Rusiñol, el pati es un tema revelador que ens dona pistes sobre el seu 
tarannà com a pintor i la seva manera d’entendre el plein air. En la seva tria Rusiñol 
busca la solitud, la intimitat que aquests espais domèstics li ofereixen per treballar. 
Aquesta actitud esdevindrà  una constant de la seva obra pictòrica en general, i serà  
molt acusada quan tracta temes que desenvoluparà tant abastament com el jardí o els 
interiors parisencs.  
 
A Sitges, Rusiñol va restar captivat per la llum i el paisatge, per la blancor de 
l’arquitectura popular en contrast amb el blau canviant del mar i del cel. El mateix blau 
que alguns estadants triaven per pintar les parets dels seus patis o per dibuixar les 
línies blaves que separaven els murs i el terra dels carrers, �el blauet�. 
 
Aquests descobriments plàstics van produir-se de manera simultània a una convivència 
i una implicació cada vegada més gran a la vida de la vila, fins al punt de voler tenir 
casa pròpia, el futur Cau Ferrat. 
 
Aquesta etapa de la seva biografia va estar marcada per una sèrie d’esdeveniments que 
exerciran una gran influència en la seva expressió artística: 
 
- l’experiència de la malaltia i de la mort d’un dels seus millors amics i company a París: 
el gravador Ramon Canudas, l’any 1892. El sol i l’aire de Sitges no van ser suficients 
per guarir l’amic Canudas, malalt  de tuberculosi, el qual Rusiñol s’emporta des de París 
i al qual dedicarà un parell de retrats convalescent. Canudas descansa avui al cementiri 
de Sitges sota una creu normanda de ferro que Rusiñol es va emportar del jardí de la 
rue d’Orient de Montmartre, on vivien plegats. La mort de l’amic significà per Rusiñol 
també el tancament d’una etapa i el sentiment de la fugida de la joventut. Aquest tema 
apareixerà en la seva pintura en obres com La malalta, del 1891, o L’última recepta, del 
1892-1893. 
 
- L’enyorament de Maria. La seva filla Maria, nascuda el 1887, pocs mesos abans de 
l’abandó del domicili familiar per marxar a París, havia viscut lluny del seu pare. Encara 
que l’havia vist algunes vegades, la mare, Lluïsa Denís, no li va donar massa facilitats 
perquè es poguessin relacionar fins a la reconciliació familiar. Segurament, per aquesta 
raó els nens que apareixen a la seva obra literària dels anys de París i a les pintures del 
cicle d’El pati blau són vistos des de la tendresa, a vegades, observats des del silenci 
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d’altres, sols, abstrets o malenconiosos com La nena de la clavellina, malalts com La 
convalescent (1893) o tristos com Les Vicentetes (1895).  
Rusiñol retratarà la seva filla Maria en una ocasió, serà a Maria Rusiñol al Cau Ferrat 
(1894-1896), on petita, a l’últim terme de l’espai, tímida, sembla amagar-se de la nostra 
mirada. Maria, davant del finestral del Cau, forma part de la llum que tot ho inunda; la 
intuïm més que la veiem;  Rusiñol, el seu pare, encara no li defineix molt bé el rostre.   
 
Aquestes experiències, conjuntament amb la pròpia vivència del dolor físic, marcaran 
aquesta època i faran que la malenconia, la tendresa, la tristesa o la desesperació es 
converteixin en material base de creació artística. 
 
 
1.- PATIS BLAUS PINTATS 
 
Entre la tardor del 1891 i el 1893 Rusiñol va pintar a Sitges fins a nou composicions de 
temàtica similar, patis de parets blaves amb plantes on hi apareixen sovint nens o 
figures femenines. 
 
1- Pati blau amb lliris, 1891-1892. Col·lecció particular 
2- Una reprimenda o Interior, 1891-1892. Museu d’Art de Girona 
3- Les hortènsies de la sabatera o Jugant al pati, 1891-1892 
4- Pati Blau, 1891-1892. Museu de Montserrat 
5- Pati suburenc amb dues figures, 1892. Museu del Cau Ferrat, Sitges 
6- Pati amb figures, 1892 
7- La nena de la clavellina, 1892-1893. Museu del Cau Ferrat, Sitges 
8- Interior amb figures, 1892. Museu Nacional d’Art de Catalunya 
9- Pati blau amb nenes a l’escala, 1893. Col·lecció particular 
 
La majoria d’aquests patis corresponen, com ja hem apuntat, a diferents angles del pati 
de Genís Muntaner i, possiblement, a l’antic Hort d’en Falç. 
 
Vinyet Panyella cita, al catàleg del MNAC de 1998, altres composicions, allunyades en 
el temps i en l’espai, que completen aquest cicle pel que fa al tema o al títol: 
- Flors a l’olla, 1897 
- Tres quadres titulats Pati blau que representen el pati de l’editor de Rusiñol, Antonio 
López. El primer va ser pintat el 1913 i es troba a la col·lecció del MNAC, els altres dos 
van ser pintats el 1894. 
 
Un aspecte molt interessant que remarca aquesta especialista al mateix article és el fet 
que, “malgrat l’impacte de la llum, preval l’efecte del blau”, és a dir, que no ens trobem 
amb una llum brillant, encegadora, sinó més aviat amb una llum tamisada pel color blau. 
Segueix Vinyet Panyella a l’esmentat text: 
�La pervivència del blau es perllonga en les tonalitats descrites als textos integrants de 
Fulls de la Vida i en la descripció capvespral, plàstica i literària, dels jardins que, dins el 
corrent de modernitat finesecular, s’estén fins a l’època blava de Picasso� (p.100). 
 
Completem aquest llistat amb un mosaic d’imatges, però us recomanem entrar a la web 
de l’Any Rusiñol o a la de la societat d’autors catalans, on podreu obtenir imatges de 
bona qualitat per ser impreses o projectades. 
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Patis Blaus: 
 

1.  El pati blau, 1891-1892 (Museu de Montserrat) 

2.  Interior de Sitges, 1892 (MNAC, Barcelona) 

3.  Una reprimenda o Interior, c. 1891-1892 (Museu d’Art de Girona, Girona) 

4.  Pati blau de Sitges 

5.  Pati blau. Arenys de Munt, Arenys de Munt, 1913 (MNAC, Barcelona) 

6.  Pati Blau d’Arenys de Munt, Arenys de Munt 

7.  Pati amb figures 

8.  Pati de Sitges amb dues figures, 1892 (Museu del Cau Ferrat, Sitges) 

9.  Pati de les rentadores, Barcelona, 1891 (Col·lecció particular) 

10. Pati blau amb dues nenes a l’escala, Sitges, 1893 (Col·lecció particular) 

11. Pati dels tarongers 

12. Pati blau amb lliris, Sitges, 1891-1892 (Col·lecció particular) 
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2.- EL PATI BLAU: EL TEXT NARRATIU 
 
 
 
�Havia vist aquell pati des del carrer: un forat de llum allà al fons, uns llims de claror, 
una claror de pessebre; les parets blaves, d’aquell blau brutal, enter i sense mitges 
tintes d’un ultramar violat, avergonyit del mateix cel de la costa, un pou també blau, una 
escala blava, de caixons i gerros, traient a fora una volior de flors. Allí malves reials, al 
costat de clavells encesos despentinant-se i caient en colorida cascada; allí lliris de una 
blancor sense màcula, prop de pensaments petits amb els ullets mig oberts i barbes de 
mariner; allí, grans hortènsies perdent la verdor i agafant colors de rosa, i una 
enredadera clapejant de puntets d’or l’ombra de les rajoles…� 
 
Rusiñol, S. “El Pati Blau”, dins dels “Fulls de primavera”, dins dels “Fulls de la Vida”, a Obres Completes II, Barcelona, 
Selecta, 1976. 
 
 
 
 
El llibre Fulls de la vida, publicat per l’Avenç el 1898, recull narracions i impressions 
d’extensió diversa i amb un fort component autobiogràfic. Els textos estan estructurats al 
voltant de les quatre estacions de l’any. La narració El pati blau apareix dins dels Fulls 
de Primavera. 
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3.- EL PATI BLAU: L’OBRA DE TEATRE 
 
 
El pati blau dins el teatre de Rusiñol 
 
Mentre que una part dels intel·lectuals i artistes modernistes, com ara Ignasi Iglesias o 
Joan Puig i Ferrater, consideraven que l’art i el teatre podien ser una eina de 
transformació social, per a un altre grup d’artistes, entre els que trobaríem Adrià Gual o 
Santiago Rusiñol, l’art és un refugi, un mitjà d’evasió d’una societat massa materialista. 
Aquests últims s’emmirallaran amb les obres simbolistes exemplificades per Wagner en 
la música i pel belga Maeterlinck, amb la seva obra La intrusa, en el terreny dramàtic. 
El teatre simbolista potenciarà la creació d’atmosferes poètiques, vagues, amb una 
ambientació màgica i fascinant que parteix d’arguments senzills. Per provocar altres 
sensacions, els dramaturgs faran replantejaments pel que fa a la llum, l’escenografia o 
les tècniques d’interpretació. 
Rusiñol fundarà al Cau Ferrat de Sitges un espai de reunió i de creació pels artistes 
modernistes: concerts, discursos, conferències, representacions... És en aquest marc i 
amb ocasió de la Segona Festa Modernista, el setembre del 1893, que es va posar en 
escena La intrusa de Maeterlinck, amb decorats de Rusiñol. 
 
La producció teatral de Santiago Rusiñol es mourà bàsicament en dues línies: una 
lligada al sainet, com és el cas de L’auca del Senyor Esteve, estrenada el 1917, i una 
altra que és la que ens ocupa, on apareixen recursos del teatre simbolista, com és el 
cas de L’alegria que passa (1898), Cigales i formigues (1901) o El pati blau: idil·li 
dramàtic en dos actes (1903). 
 
Aquest darrer text va ser escrit el 1902 a Mallorca. L’obra de teatre va ser estrenada a 
Barcelona el 12 maig del 1903 al Teatre Català (Romea) i va ser dirigida pel primer 
actor Enric Borràs. 
 
Encara que Rusiñol va anunciar que estava escrivint una obra l’acció de la qual es 
desenvoluparia a Sitges, en l’acotació de Rusiñol per a l’escenografia hi apareix només 
�un poblet de la costa catalana�. 
 
Sembla ser que l’escenari real que va inspirar el cicle plàstic i literari d’El pati blau era, 
vers 1890, la llar de Genís Muntaner i Barnils, un dels sitgetans que va acollir Rusiñol a 
casa seva. La casa, avui en dia transformada en un establiment comercial, ha fet un 
intent de conservar aquest pati pintat de blau. Té l’entrada principal pel carrer Major i la 
seva part posterior dóna al carrer d’Àngel Vidal, antic carrer de la Muralla. 
 
 
L’argument del text teatral 
 
Un pintor demana autorització als estadants d’una llar humil per pintar un pati que, tot 
passant, l’ha atret irremissiblement pel color, per la lluminositat blava i per l’esplendor de 
les plantes i de les flors que, vistes de prop, s’adona que són esllanguides. Quan el 
pintor inicia el seu treball coneix una jove malalta que de seguida entra a formar part del 
quadre. La malaltia de la noia, molt avançada, fa que el pintor es senti atret per aquesta 
i que hi vagi cada dia, fins veure la mort de la noia i l’acabament del quadre. Un breu 
epíleg explica que uns familiars volen adquirir el quadre per a mostrar la casa a uns 
parents, però esborrant el retrat de la noia, que és l’objecte que l’artista ha acabat 
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estimant més del pati blau. El text teatral reforça l’acció dramàtica, fent molt més 
explícita la narració, introduint-hi la figura de Don José, l’americano ric que presta diners 
a la família sense recursos per quedar-se finalment amb la casa”(1). 
 
Vinyet Panyella ens explica com en aquest argument hi conflueixen, d’una banda, l’estat 
d’esperit de l’artista, sovint hipersensible i turmentat, i per l’altra, la inspiració en alguns 
aspectes de la vida local de la vila de Sitges. 
No és casualitat que la malaltia i, en concret, la mort d’una persona jove per tuberculosi 
sigui un dels temes abordats aquí per Rusiñol. Ja a la nota “al lector” dels Fulls de la 
vida, Rusiñol presenta l’existència humana com plena de “nuvolades negres” i de 
“boires en rosa, més casos de tisis que arrencades d’alegria”. Tampoc és gratuït que, 
finalment, Don José, l’americano, que viu insensible a l’art, als sentiments i al sofriment 
aliè, acabi sortint-se’n amb la seva. 
L’obra presenta un panorama decebedor. No hi ha final feliç. La victòria de la mort sobre 
la joventut i, el que és encara més trist, la desaparició de la memòria, mostren la visió 
desencisada de la vida d’un Rusiñol en aquell moment malalt i deprimit. Per altra banda 
recull, com ja hem comentat abans, la vivència de la mort per la mateixa malaltia d’un 
dels seus millors amics: Canudas. 
 
Els crítics de l’època van elogiar l’obra pel seu missatge en favor de l’art i en contra del 
materialisme, en plena sintonia amb l’esperit del modernisme del moment, i van 
destacar-ne la seva força lírica i evocadora. 
 
El text teatral conserva el mateix argument que la narració, però introdueix variants. 
Veiem algunes característiques d’aquest text dramàtic: 
 
- S’emfatitza l’anècdota de l’enamorament entre el pintor i la noia. Al text narratiu, el 
pintor s’interessava per aquesta més aviat per llàstima, atret per la presència de la 
malaltia i la intuïció de la mort. 
 
- Els personatges: passen de tres, del text narratiu, a cinc personatges principals, a més 
d’un grup de dotze noies i de dues dones grans vestides de negre. Els personatges 
principals del text teatral són: 

 
- Jacint 
Vint-i-vuit anys. Pintor. Ha corregut món, però no ha perdut les il·lusions. Vestit 
de treball. 
 
- L’Agna-Rosa 
Disset anys. Està molt malalta, però de tant en tant li arriba als llavis l’alegria de 
la joventut. Va vestida com una noia menestrala de la costa, sense res al cap, i 
duu un mocador gran que es posa o que es treu segons ho indica el diàleg. 

 
- Maria 
Mare de l’Agna Rosa. Seixanta anys. Vestida de negre. 
 
- Senyor metge 
Seixanta-cinc anys. Metge del poble. Intel·ligent i ple de bondat. Vesteix una 
mica passat de moda. 
 
- Don José 
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Cinquanta anys. Americano. D’aquells a qui els diners els han pujat al cap. Va 
com van els americanos moderns. No vesteix jipijapa ni altres prendes pròpies 
de l’illa. 

 
- Les 12 noies 
De quinze a vint anys. Vestides amb vestits ben clars i ben alegres. 

 
- Les dues dones grans 
Vestides de negre. 

 
 
El drama comença quan Maria, la mare, vídua, pobra i amb una filla malalta, inicia 
conversa amb Jacint, el pintor i alter ego de Rusiñol. 
Jacint representa l’home idealista que viu per l’art. El seu antagonista és Don José, 
l’americano, que, tot i ser de la família, s’aprofitarà de la precària situació de les dones i, 
sota el pretext de l’ajut econòmic, s’acabarà quedant amb la casa. Aquests dos 
personatges són l’encarnació de la lluita entre l’ideal i el materialisme. L’Agna-Rosa 
està malalta però les visites de l’artista i el fet que l’estiguin retratant es converteix en 
una motivació que sembla donar-li vida. El metge és un personatge benèvol, però, com 
a científic, té una visió realista i crua dels fets. 
Hi ha un personatge que Rusiñol no anota al seu llistat i que no té diàlegs escrits, però a 
qui es refereix constantment: les flors i plantes del pati. Aquest tros de “natura 
domèstica” és sensible i sembla comprendre el caire dels esdeveniments que viuen els 
estadants del pati. Rusiñol les hi atribueix qualitats humanes. A la narració d’El pati blau 
ho descriu d’aquesta manera: 
 
�Les plantes eren mal cuidades, tenien set i calor, i les fulles se mustien i les flors es despintaven: sentien 
tristesa, sentien l’enyorament d’una mà que les mimés, l’abandono els sortia a la cara, i les més sensibles, 
com els lliris i els jonquillos torçaven el coll esllanguides, i semblava que patissin; però això feia que lo que 
perdien d’ufana ho guanyessin en simpatia� (Rusiñol, S. “El Pati Blau”, dins els Fulls de la Vida, a Obres 
Completes, vol. I, Barcelona, Selecta, 1976, p.80). 
 
Aquesta sensibilitat envers la natura (com a paisatge, pati o jardí) és una constant en 
l’obra de Rusiñol, tan pictòrica com literària. Altres exemples els podem veure al text Lo 
que diuen les flors, dins del llibre Fulls de la vida, on fa un paral·lelisme entre l’estat 
d’esperit de les persones i les flors que els corresponen, i al drama líric El jardí 
abandonat. 
 
- L’acció s’estructura en dos actes de creixent tensió dramàtica. 
 
- L’acotació per a l’escenografia que fa Rusiñol i que hem utilitzat al taller, recorda 
l’estructura de les pintures El pati blau, del Museu de Montserrat, i Pati blau amb dues 
nenes a l’escala. Un element que adquireix més rellevància al text teatral és la 
presència de la �capelleta de la Puríssima�. Aquest element, que evoca la presència del 
fet religiós a la vida quotidiana de la centúria anterior, li serveix per parlar-nos també de 
com la religió marcava els esdeveniments festius del curs de l’any. �Estem al mes de 
maig, el mes de la verge Maria i les noies amigues de l’Agna-Rosa (les dotze noies) 
vénen al pati a fer ofrenes de flors i a cantar a l’altar de la verge�. 
 
L’escenografia del Pati blau 
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Ens ha semblat estrany que havent fet aquesta acotació tan pictòrica de com és l’espai 
on es desenvoluparà el drama i essent Rusiñol pintor, no fes ell mateix l’escenografia de 
l’obra. 
La veritat és que només tenim constància documentada d’una ocasió en la qual Rusiñol 
treballa com a escenògraf i és, com ja hem comentat, per a la representació de La 
intrusa a la Segona Festa Modernista, de la qual també en farà el cartell. 
 
L’escenografia del El pati blau que es va representar al teatre Romea el 1903 va ser 
realitzada per Maurici Vilomara. D’aquest projecte se’n conserven dos esbossos i el 
projecte definitiu al fons escenogràfic de l’Institut del Teatre, que us mostrarem tot 
seguit. 
L’escenògraf Maurici Vilomara va ser alumne del pintor Martí Alsina a l’escola de la 
Llotja i fins al final de la seva vida va alternar el treball pel gran teatre del Liceu amb 
moltes altres produccions dramàtiques. És considerat un dels millors recreadors dels 
ambients històrics i geogràfics catalans. Vinculat als teatres Romea, Novetats i 
Principal, va realitzar nombroses escenografies per a obres de Guimerà i de Rusiñol al 
costat d’altres escenògrafs com Urgellès, Alarma o Junyent. 
 
 
La música i El pati blau 
 
La música va ser un element molt important en les obres de teatre de Rusiñol i, sovint, 
va col·laborar amb compositors de l’època, com ara Enric Morera o Gay, entre d’altres. 
Per a El pati blau Rusiñol preveu un cor de veus blanques, el grup de noies amigues de 
l’Agna–Rosa. En el llibret complet de l’obra, al dossier de préstec, podeu trobar-hi la 
composició musical. 
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DIBUIXOS DE MAURICI VILOMARA PER L’ESCENOGRAFIA D’ EL 
PATI BLAU. 
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES 
 
• ESCOLA PRIMÀRIA 
 
ABANS DE VENIR AL MUSEU 
 
Per començar a conèixer el personatge pot ser interessant presentar-ho a través del 
monograma que va utilitzar, des del 1896 i com a marca d’autor literari, en totes les 
seves edicions. 
En aquest dibuix es presenta com a pintor (amb la paleta), escriptor (amb el tinter i la 
ploma) i col·leccionista (amb el drac de ferro forjat). Aquest drac el va adaptar d’un 
dibuix d’un atxer que va fer al Palazzo Strozzi de Florència, en un dels seus viatges. 
Podeu intentar que els alumnes identifiquin cadascun d’aquests elements i que 
entenguin el concepte. Després els podeu proposar que pensin i dibuixin el seu propi 
monograma; un dibuix que els representi i que pot parlar de manera simbòlica d’ells 
mateixos, dels seus gustos, les seves afeccions… 
Trobareu la imatge del monograma als annexos. 
 
 
DESPRÉS DE LA VISITA. AL VOLTANT DELS TEATRINS 
 
Amb el teatrí i les bambolines que els nens s’emporten del museu, hi ha adjunt un full de 
suggeriments per poder acabar el muntatge del teatrí a l’escola i desenvolupar altres 
activitats al seu voltant: 
 
• Muntar el teatrí i decorar-lo. Per a fer-ho us oferim algunes imatges originals de 

teatrins que poden servir de referent. Poden pintar-lo, utilitzar el collage, o bé 
barrejar diferents tècniques. 
• Cal que tinguin en compte les parts que són visibles i les que no, o les 

diferències entre l’embocadura del teatrí, la part més important, i el terra de 
l’escenari. Com el pintarien? Com s’imaginen el terra del pati blau? Amb quina 
textura? 

 
• Afegir-hi elements com el teló. El teló serà útil si es decideix fer una posada en 

escena del text que us proposem. És un element que els permetrà jugar a descobrir. 
Se’ls pot proposar tant de fer un teló més convencional, com ara la cortina vermella 
de vellut, com utilitzar-lo com un element creatiu, on els alumnes decideixen i 
inventen. 
• També s’hi poden afegir algun dels altres elements que apareixen a l’acotació: 

les flors, l’enredadera… Tant en el mateix format de les bambolines com en tres 
dimensions. 

 
• Crear els figurins i després fer els personatges per al teatrí. Al full de 

suggeriments hi ha l’acotació que Santiago Rusiñol fa dels personatges. A partir 
d’aquest text els poden dibuixar i després els poden representar en una cartolina 
que retallaran, deixant una tira que els permeti després manipular-los perquè puguin 
entrar i sortir d’escena. 
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• Al voltant dels personatges també es pot crear un joc de disfresses: com ens 
vestiríem per ser el Jacinto? com ens imaginem el vestit de l’Agna- Rosa? 

• El teatrí pot reutilitzar-se per a altres històries. A partir de l’escenografia que han 
creat poden inventar-se una història pròpia que pogués passar en aquest espai, 
inventar-ne d’altres o transformar els personatges que ja tenim, fer els diàlegs, i 
després representar-la. Haurien de ser capaços d’articular una història nova a partir 
d’uns elements donats. 

 
El teatrí és sobretot un joc en el qual hi intervenen diferents factors: la parla, el treball en 
grup... Us proposem un fragment de l’escena IV d’El pati blau per ser representada 
quan jugueu. Aquest joc és una bona excusa per iniciar els nens en el text dramàtic: 
quines diferències hi ha entre una narració i un text dramàtic? 
 
 
FER UNA FUNCIÓ DE TEATRE 
 
Si després de jugar amb el teatrí voleu, amb el text que us proposem o amb el que 
vosaltres heu creat, fer una posta en escena a la classe, podeu utilitzar l’escenografia 
del teatrí com a maqueta de l’escenografia i construir-la a mida natural. Caldrà pensar 
després en la il·luminació, en entendre bé el text, en assajar-lo… 
 

- Per tal de fer intervenir a tots els alumnes podeu fer aparèixer el personatge de 
les plantes i les flors que us suggeríem en parlar de l’obra de teatre. Tal com us 
proposem més endavant, podeu documentar i dibuixar les plantes i les flors que 
apareixen a El Pati blau (us recomanem que feu una ullada tant a l’acotació per a 
l’escenografia com al text narrat dels Fulls de la vida que apareix al cicle d El Pati 
blau). A partir d’aquest dibuix, podeu transformar aquestes flors en màscares, 
que podrien portar els nens o les nenes que representin aquest personatge. Les 
màscares poden ser del material que vulgueu, però, donat que es tracta de 
personatges fràgils, podeu utilitzar, sobre una base consistent, paper de seda de 
colors, per tal que us doni moviment. També podeu buscar a partir de les formes 
d’aquests vegetals de quina manera es mourien i decidir entre tots quin serà el seu 
paper a partir d’allò que passa a l’escena. Han de parlar? O parlaran només amb el 
seu cos? 
 
- La música i altres sons. Ja hem comentat la importància de la música per a 
Rusiñol. Si feu una representació, pot ser interessant explorar el món sonor que 
voleu recrear a la vostra obra de teatre. Quins sons, a més dels diàlegs, sentirem en 
aquest pati? Aigua que cau, un ocell que canta des d’una gàbia, vent, jocs, crits, 
cançons dels nens del veïnat... Com podem crear aquests efectes? 

 
 
ALTRES PROPOSTES 
 
Dins El Pati blau i en l’extensa trajectòria de Rusiñol, els jardins tindran un paper 
fonamental. Aquest personatge polifacètic gaudia amb la contemplació minuciosa de les 
plantes i, sobretot, de les flors. Dins l’escena I d’ El pati blau una noia les descriu: 

 
�NOIA PRIMERA (Amb la veu una mica més baixa):�I quines flors! Mireu, Maria! 
Gessamí, que omplirà d’olor tot el pati; roses de cent fulles: I mireu que fresques i 
que obertes! Poncelles blanques: aquestes són per a que es conservin més dies. 
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Fins flor de taronger portem! Quina hermosura! De tot portem: clavells, margarides, 
semprevives…� 
 
- Documenteu amb fotografies cadascuna d’aquestes flors, o bé d’altres, per poder 
observar-les amb cura. Contempleu-ne les seves diferències, els seus colors, les 
seves mides… i proposeu als alumnes de dibuixar-les a partir de l’observació. 
Podria esdevenir una sèrie en la qual, de tant en tant, algun alumne porta una flor 
nova per dibuixar-la. 
- Amb totes les flors dibuixades, finalitzada la sèrie, podem construir el nostre propi 
jardí en algun espai de la classe. 
- El simbolisme d’aquestes flors també és important, així com la seva vitalitat o el 
moment en que es panseixen. Un altre exercici seria fer una sèrie de dibuixos de la 
mateixa flor al llarg d’una setmana, per a veure’n els canvis i investigar maneres de 
representar el pas del temps, la decadència de les coses vives o els sentiments 
transmeten en un moment o altre. 

 
• El mateix exercici d’investigació sobre el color que hem fet al museu sobre el blau, 

podria complementar-se a l’escola amb els altres dos primaris. Proposar buscar tons 
diferents, textures… treballant amb pinzells diferents, esponges o amb los mans per 
crear un mostrari de tècniques i de maneres diferents de treballar un mateix color. 

 
- A partir dels nens que surten retratats als patis blaus pintats per Rusiñol podem 
interessar-nos per com eren els nens i les nenes de fa 100 anys, de l’època dels 
besavis. Com anaven vestits? A què jugaven? Com era la seva escola? Com era la 
vida familiar? On vivien? Alguns nens treballaven? Què menjaven? Quines malalties 
patien? Això us pot permetre abordar el tema de la malaltia de L’Agna-Rosa i de com 
els avenços en medicina i les millores en els hàbits higiènics i en l’alimentació han 
contribuït a millorar les condicions de vida dels nens d’aquesta part del món. 
Cal que tingueu en compte que no era el mateix un nen de poble que un nen de ciutat, 
així com que també era un factor important la classe social a la qual es pertanyia. 
Per tal que us podeu documentar sobre aquest tema us recomanem molt el llibre La 
Barcelona modernista de Cristina i Eduardo Mendoza, que trobareu a la bibliografia 
general i a diverses webs sobre el modernisme. Una visita que pot complementar 
aquesta proposta pot ser la visita al pis de la Pedrera de Gaudí i al Museu Frederic 
Marès. 
Rusiñol va escriure sobre els seus anys escolars al llibre Anant pel món, en el qual hi 
apareix el text Records d’estudi. Aquest document el podeu trobar als annexos del 
dossier de préstec de l’activitat. 
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• ESCOLA SECUNDARIA 
 
 
FEM TEATRE : El pati blau 
 
Un dels objectius de la proposta de taller L’Hora Blava al museu és oferir un punt de 
partida per a un treball més extens al voltant de l’obra de Santiago Rusiñol en particular 
i del món del teatre en general. El fet teatral promou el treball en equip I la interrelació 
de conceptes. Hi participen llenguatges diferents I és per això que pot ser una eina 
important a l’escola. 
A l’activitat del MNAC, els alumnes hauran fet experiments pictòrics I hauran treballat 
conceptes espacials amb l’objectiu de crear una escenografía per a l’obra “El pati blau”. 
El format del seu treball serà el d’una maqueta, que de fet és el pas previ per a una 
representació teatral. D’aquí parteix la nostra proposta : 
 
• Muntatge I posta en escena d’un fragment o de l’obra sencera “El pati blau” de 

Santiago Rusiñol. Per a dur-la a terme caldrà tenir en compte aquests aspectes : 
• Escala: Cal traslladar a escala real una de les maquetes que s’han fet al museu,   

és a dir, convertir el prototip en un espai real pel qual puguin transitar els 
alumnes-actors. 

• Text: Una part fonamental de la representació serà la lectura I comprensió del 
text de Rusiñol, del desenvolupament de la història I dels seus personatges. Si 
s’en fa un fragment caldrà fer la tría d’escenes. 

• Rols : Si tot el grup classe participa del muntatge s’ha de fer una distribució de 
rols : els actors, els encarregats de l’escenografía, el director, els tècnics 
d’il.luminació I de sò I els figurinistes. 

• Figurins I vestuari : Representar sobre el paper com s’imaginen els 
personatges I els seus vestits, per a poder fer-ne després els que duran els 
actors. 

• Assajos : Seran molt importants per als actors I per a provar els elements 
tècnics que hi participaran, com la llum o la música. 

• Posta en escena : Si tots els membres del grup han fet la seva tasca, nomes 
faltarà triar el dia de la representació I fer-ne difusió.  

 
 
ALTRES PROPOSTES 
 
• Perspectiva : Dibuixar, fer esboços de la maqueta que s’ha generat al museu per a 

entendre el concepte de profunditat. Fer conscient aquest pas de les dues a les tres 
dimensions, què observen? Com representen les bambolines del fons I les del 
davant? Observant el terra de la maqueta, fixar-se en com s’allunyen  els objectes I 
com es representa això sobre el paper. Es pot ampliar el treball fent exercicis sobre 
el punt de fuga. 

• Cartell : El.laboració d’un cartell per a anunciar aquesta obra de teatre. Es pot 
promoure un treball de recerca al voltant dels cartells modernistes, inclús d’algun 
dels cartells que va crear el mateix Rusiñol. Una altra opció sería fer-ne un disseny 
més contemporani, utilitzant l’ordinador, la fotografia. Esbrinar quines tècniques 
s’utilitzen avui día en el món del cartellisme, quines s’utilitzàven a principis del segle 
XX? 
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• Escenografia contemporània : Com han canviat les tècniques escenogràfiques fins 
avui? Els proposem fer una escenografía més conceptual. Quins seríen els elements 
imprescindibles per a explicar la història? Destriar-los. Com podríen resumir tota 
l’escenografía en un sol element?  

• Composició : Utilizar els mostraris de blaus que s’han fet al taller del museu per a 
fer-ne una composició abstracta. Realitzar amb tots ells un catàleg de colors I 
textures. També poden utilitzar-se com a referent per a portar a terme altres 
experiments amb els altres dos primaris. 

• Documentar-se : Els patis són uns espais intermitjos, entre la casa I l’exterior que 
trobem a moltes altres cultures. Fer una recerca d’imatges de patis d’arreu del món, 
veure’n les diferències I semblances. Buscar també més exemples de patis 
mediterranis. N’han vist algun de pati? En tenen  a la seva ciutat/poble? Com són? 
Feu-ne un reportatge fotogràfic.  De la mateixa manera que han fet la maqueta per a 
“El pati blau”, podríen portar a terme una escenografía d’un pati d’una altra cultura I 
traslladar-hi la història. 

• Simbolisme : Quan llegiu I analitzeu el text de l’obra, un dels temes de discusió ha 
de ser el simbolisme, què simbolitzen per exemple els personatges? Com utilitza les 
flors I els dóna una lectura simbòlica? Les flors són un tema recurrent en l’obra de 
Rusiñol, les observava I gaudía estant en aquests espais naturals com eren els patis 
I els jardins. Quin missatge transmet una flor ben fresca I una flor panssida?  Us 
proposem de fer l’exercici de triar alguna flor, potser una de les que apareixen a 
l’obra I fer-ne un dibuix cada dia durant una setmana, enregistrar amb cura els seus 
canvis I comparar al final, l’aspecte que tenía el primer día amb el de l’últim, què 
transmet cada dibuix? Quin podría simbolitzar la vida I quin la tristesa? 
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GLOSSARI 
SOBRE EL MÓN DEL TEATRE I ELS TEATRINS 
 
(Fonts bibliogràfiques: La Gran Enciclopèdia en Català, Diccionari de la Llengua 
Catalana, El món del Teatre. Crèdit de síntesi i L’ escenografia Catalana) 
 
ACTE. Cadascuna de les parts en què es divideix una obra teatral, separada de les 
altres per un interval que pot ser marcat de diferents maneres: baixada del teló, foscor, 
etc. 
 
ARC D’EMBOCADURA. Obertura de l’escenari. Les mides de l’arc d’embocadura 
coincideixen amb l’espai visible de l’escenari. 
 
BAMBOLINES. Bandes de tela o de paper que pengen de l’estructura a la part superior 
de l’escenari. 
 
ESCENA (En l’escenografia). De mides i proporcions variables, la part central de 
l’escena pot dividir-se mentalment en una zona cúbica o apaisada, on es col·loca 
l’escenografia. 
 
ESCENA (En l’obra teatral) Cadascuna de les parts en que hom divideix els actes de 
l’obra dramàtica i on intervenen els mateixos personatges. 
 
ESCENARI. És el lloc del teatre destinat als actors, on passa l’acció de l’obra en 
contraposició amb la sala, que és l’espai destinat als espectadors. 
 
ESCENARI A LA ITALIANA. Caixa escènica que posseeix tota una estructura 
mecànica que facilita els desplaçaments verticals i horitzontals dels elements 
escenogràfics per aconseguir els canvis d’escena en un temps relativament breu. El 
nom prové dels mestres escenogràfics italians, que van perfeccionar la maquinària de 
l’escenari. Les seves parts principals són: l’orquestra, l’escenari i els telers. 
 
ESCENÒGRAF. Es l’encarregat d’organitzar dramàticament l’espai on ha de passar 
l’acció de l’obra. Tradicionalment, la seva feina ha consistit en pintar murals 
bidimensionals. A partir del Renaixament, aquest treball adquireix una gran importància 
amb l’aplicació de la perspectiva. Actualment es construeixen decorats en tres 
dimensions. 
 
ESCENOGRAFIA. Art d’adornar l’escena. Resultat d’un concepte de posada en escena 
que es materialitza en l’organització de l’espai i la construcció d’elements 
imprescindibles per explicar la història. 
 
FIGURINISTA. És l’encarregat del disseny de vestuari. El figurinista ha de tenir molt en 
compte el perfil psicològic dels personatges i el llenguatge estètic de la posada en 
escena. La seva tasca ha estat sempre molt relacionada amb la moda en la 
indumentària de cada època. 
 
FIGURINS. Els figurins són la representació sobre el paper de l’aspecte que tindran els 
vestits dels personatges. 
LATERALS. Franges de decorat vertical que es col·loquen als dos costats de l’escenari 
en successió per a completar el teló de fons. 
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MAQUETA. Es una construcció a escala reduïda del que serà després l’escenografia, 
n’és un prototip. Ha de ser molt acurada per a després poder ser el referent per a la 
construcció real del projecte. 
 
POSADA EN ESCENA. Muntatge i execució de tots els elements que intervenen en una 
representació teatral. El terme inclou des de les idees bàsiques que constitueixen una 
lectura particular d’una obra fins a la direcció dels actors. Es una noció que data de 
mitjan segle XIX, perquè fins aleshores era el regidor o sovint el primer actor el que 
muntava l’espectacle. 
 
PERSONATGES. La paraula persona ve del llatí i significa màscara. El personatge és 
cadascuna de les persones ideades pel dramaturg que prenen part en l’acció d’una obra 
literària, en aquest cas en una obra dramàtica. 
 
PRACTICABLES. En teatre, s’anomena així qualsevol lloc per on puguin passar els 
actors, per exemple, una porta de l’escenografia, que tot i ser fingida permet obrir i 
tancar quan calgui. 
 
TEATRÍ o Teatre de joguina. Aquest terme es sol atorgar als teatres de paper 
començats a fer al segle XIX i que tingueren un gran èxit a Europa fins a principis del 
segle XX. Se’ls anomenava els toy theatre, teatrini di carta, théatres de papier, teatros 
de cartón o papiertheater. S’ha emprat sobretot el terme teatres de joguina, perquè eren 
els infants a qui anaven destinats, sense deixar de banda la seva vessant didàctica i 
cultural. 
 
TELONS. Gran superfície rectangular tensada mitjançant llistons a dalt i a baix. Hi ha 
tres tipus de telons, el curt (duen pintada la totalitat de l’escenografia, sense altres 
elements), el de fons (tanca l’escenari pel darrera i es complementen amb altres peces) 
i el de rompiment (són els telons retallats i buidats per la part central i inferior per tal de 
fer-los transitables). 
 
TELÓ DE BOCA. Tela gran de l’amplària de l’escenari, la qual hom pot fer baixar i 
pujar. Un cop abaixada, aquesta tapa l’escenari. 
 
TEXT TEATRAL. Obra literària que explica una història, però que ho fa fonamentalment 
en forma de diàleg, és a dir, fent parlar als personatges. Un text teatral explica un 
conflicte que descobrim veient i escoltant com dialoguen uns personatges. 
 
UTILLATGE o ATREZZO. Es el conjunt d’objectes que complementen el decorat o que 
utilitzen els actors i les actrius a escena. 
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GLOSSARI  
SOBRE RUSIÑOL I LA SEVA ÈPOCA 
 
 
Anglada Camarassa, Hermenegild. Pintor nascut a Barcelona el 1872. Treballà molts 
anys a París i després a Mallorca. Les seves obres es defineixen per un colorisme 
exaltat, que va promoure apassionades discussions. 
 
Art per l’art. Reacció contra les idees realistes representades per Courbet o Daumier 
que publicà el poeta i crític francès Teophile Gautier en els famosos volums Les Beaux-
Arts en Europe el 1855. La seva doctrina defenia el valor suprem de la forma com a 
autèntica revelació de la bellesa, eliminant qualsevol idea fora d’allò conegut com art. 
Aquest esteticisme radical tingué fortes crítiques, com les del pintor Delacroix, però 
també fervents seguidors com el teòric de l’art Oscar Wilde. 
 
Burgesia. Estament social, els membres del qual són posseïdors del capital industrial i 
financer. 
 
Bohèmia. Estil de vida desordenada i precària, fora de tota convenció social. 
 
Canudes, Ramón. Un dels amics més estimats de Santiago Rusiñol, amb ell i amb 
Ramon Casas van viure a París. Fou gravador. Va néixer a Barcelona i morí molt jove a 
Sitges, el 1892. 
 
Casas, Ramon. Pintor i dibuixant català, nascut i mort a Barcelona (1866-1932). 
Company inseparable de Rusiñol durant l’estada a París. Va ser un dels més 
reconeguts dibuixants del seu temps, destaquen sobretot la galeria de retrats dels seus 
contemporanis. 
 
Casellas, Raimon. Crític d’art que va recolzar la renovació pictòrica d’aquell moment. 
Va ser amic de Rusiñol, sobretot durant la seva primera època a París. La relació va 
esdevenir més llunyana en l’etapa en que Rusiñol es dedicà exclusivament al tema dels 
jardins. 
 
Clarassó, Enric. Escultor, nascut a Sant Feliu de Castellar el 1875. Mor a Barcelona el 
1941. Treballà amb Chapu a l’Acadèmia Julien de París, on va compartir casa també 
amb Rusiñol. Col·laborà amb ell en la recerca per a la seva col·lecció que després 
constituiria el Museu del Cau Ferrat. 
 
Denís, Lluisa. (1862-1946). Muller de Santiago Rusiñol i mare de la seva única filla, 
María. 
 
Falla, Manuel de. Compositor espanyol, contemporani de Rusiñol. Nascut a Cadis el 
1875 i mort a l’Argentina el 1946. Considerat un dels compositors més importants de 
l’escola moderna espanyola. Entre les seves obres més cèlebres hi ha: El amor brujo, El 
sombrero de tres picos i Noche en los jardines de España. 
 
Ferran, Pere. Pintor nascut el 1873 a Tarragona i mort el 1950. Anà a París i a 
Granada, on fou deixeble de Rusiñol. Més tard seguí els seus estudis a l’Academia de 
San Fernando de Madrid. 
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López, Antonio. Editor de les obres de Santiago Rusiñol i propietari de la “Librería 
Espanyola”, lloc de tertúlia habitual de Rusiñol. 
 
Mani, Carles. Escultor nascut a Tarragona (1866-1911). Marxà amb Pere Ferran a 
París quan el darrer obtingué una pensioneta de la qual havien de viure tots dos. 
Passaren moltes privacions en aquella ciutat, fins que van rebre el suport de Rusiñol. La 
seva obra va ser molt discutida. Fou col·laborador de Gaudí en la Sagrada Família. 
 
Mir, Joaquim. Barcelona (1875-1940). Estudia a l’Escola de Belles Arts. Destaca 
sobretot la seva obra feta durant la seva estada a Mallorca, a partir del 1900. 
 
Modernisme: Aparició d’un llenguatge artístic conseqüència de l’esteticisme i el 
simbolisme, basat en el rebuig de tot allò industrial, acostant-se a la naturalesa i a la 
imaginació com a creadora de símbols. 
Dins d’Europa adoptà noms diversos com Art Noveau a França, Modern Style a 
Anglaterra , Jugendstil a Alemanya o Modernisme a Catalunya. Cadascun d’ells tingué 
unes particularitats concretes però es poden englobar en un mateix conjunt. 
A Catalunya adquirí una importància capdal amb figures com Gaudí, Domènech i 
Montaner, Gaspar Homar, Ramon Casas o el mateix Rusiñol. 
 
Morera, Enric. Barcelona (1865-1942). Mestre compositor. Estudià piano i violí. Seguí 
estudis a Brussel·les. Va estrenar a Barcelona obres simfòniques i teatrals i també 
destacà com a compositor de sardanes i cançons populars, a més de crear l’entitat 
“Catalunya Nova”. 
 
Naturalisme: Tendència plàstica i literària que es desenvolupà a partir de la segona 
meitat del segle XIX com a reacció davant l’actitud artificiosa i acadèmica dels artistes 
que seguien les pautes de l’art oficial marcat pels salons. 
L’escola naturalista restableix el lligam entre l’home i la naturalesa, basant-se sobretot 
en el principi del plein air, on l’artista capta la realitat en tota la seva complexitat. Aquest 
exemple el seguiren els dos gran exponents d’aquest moviment, Courbet i Daumier. 
 
Nonell, Isidre. Barcelona (1872-1911). Pintor, va fer estudis a l’Escola Llotja de 
Barcelona. Bona part de la seva producció té com a protagonistes tipus dels ravals i 
gitanes, destaca la foscor i la manera de la seva pinzellada. Només cap al final de la 
seva curta vida va canviar el to de la seva paleta cap a tons més clars i optimistes. 
 
Plein air. Terme que es refereix a la pintura de paisatge pintada directament des del lloc 
que es volia captar. Significava doncs una traducció versemblant de la naturalesa, 
rapidesa en el traç i adaptació als canvis ambientals de llum o atmosfera. 
Aquesta manera de pintar, introduïda per l’escola realista de Barbizon, tingué el seu 
esclat a l’inici del 1870 amb el naixement de l’impressionisme. 
 
Simbolisme. Més que una tendència, el simbolisme fou un estat de l’esperit i una 
reivindicació de la imaginació davant la forta industrialització que es produí durant el 
segle XIX. 
Tingué implicacions filosòfiques i socials, però sobretot literàries i artístiques que es van 
estendre des de França cap altres països com Bèlgica o Anglaterra. 
Nasqueren importants revistes d’art on Mallarmé, Verlain o Rimbaud publicaven els 
seus poemes, i es feren exposicions perquè Gauguin, Gustave Moreau, Odilon Redon o 
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Pauvis de Chavannes posessin les bases d’aquest sentiment finisecular que volia 
transmetre un ideal a través de la forma. 
 
Utrillo, Miquel. Neix a Barcelona el 1862 i mor a Sitges el 1934. A part de crític d’art i 
pintor, fou l’impulsador més destacat de totes les activitats culturals modernistes. Fundà 
amb Casas les revistes Pèl i Ploma i Forma. Va fer diverses feines relacionades també 
amb arquitectures efímeres. 
 
Zuloaga, Ignacio. Éibar 1870 - Madrid 1945. Estudià a Roma i a París, on va conèixer 
Rusiñol, amb qui va compartir casa i algun viatge. 
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LLOCS WEB 
 
SOBRE SANTIAGO RUSIÑOL  
 
Us recomanem especialment aquestes dues pàgines web. Des de la primera es pot 
accedir a la segona a través de la pestanya Any Rusiñol. 
Les dues compten amb un arxiu d’imatges interessant amb possibilitat d impressió. 
 
1- www.escriptors.cat/autors/rusiñols 
2- www.rusinolsitges.com/content/view/42/ca 
 
 
La següent us permetrà accedir a informació sobre el lloc de reunió dels artistes 
modernistes a Barcelona: Els Quatre gats. 
 
3- www.webpersonal.net/romeu/los4gats.htm 
 
SOBRE MODERNISME 
• La pedreraeducació.org 
 
SOBRE TEATRINS 
 
• www.toytheatre.net 
• www.toytheatre.info 
• www.peopleplayuk.org.uk   (per fer-se un teatrí propi) 
• www.theatremuseum.org.uk 
• www.kannikiskorner.com/toytheatre 
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• www.nyu.edu/classes/bkg/toy    (taller de teatrins actuals) 
 
TEMES RELACIONATS 
 
• www.museudelajoguina.com 
• www.museumares.bcn.es 
• www.institutdelteatre.org (inclou museu de les arts escèniques) 
 
EDUCACIÓ I TEATRE 
 
• www.teatrelliure.com   (servei educatiu) 
• www.tnc.es   (inclou crèdit de síntesi sobre el teatre) 
• www.liceubarcelona.com   (servei educatiu) 
• www.peretarres.org/teatrosocial 
• www.inaem.mcu.es   (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la música) 
• www.cdn.es   (Centro Dramático Nacional) 
 
 
 
MUSEUS ON PODEU TROBAR OBRES DE SANTIAGO RUSIÑOL  
 
- Museu Cau Ferrat de Sitges 
- MNAC 
- Museu de Montserrat 
- Museu Víctor Balaguer Vilanova i la Geltrú 
- Museu d’Orsay París 
- Museu del Prado Madrid 
- Museu de Belles Artes de Buenos Aires 
- “ Es Baluard” Palma de Mallorca 
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SEL·LECCIÓ DE TEXTOS 
 
( Material en préstec  al Departament d Éducació) 
 
1-TEXTOS PER CONTEXTUALITZAR LA VIDA QUOTIDIANA I LA INFÀNCIA A 
L’ÈPOCA DE RUSIÑOL 
 
1.1-Mendoza, Cristina  i Eduardo. “No son tampoco las grandes ciudades muy 
temibles” dins Barcelona modernista, Seix Barral, Barcelona, 2003 p 27-31. 
 
1.2-Mendoza, Cristina  i Eduardo. “Viles y vergonzosos secretos…La vida 
familiar en la Barcelona modernista” dins Barcelona modernista , Seix Barral, 
Barcelona, 2003. p. 27-31. 
 
1.3-Mendoza, Cristina i Eduardo. “Leyendas, acertijos, canciones…La infancia 
en la Barcelona modernista” dins Barcelona modernista, Seix Barral, Barcelona, 
2003. p. 27-31. 
 
1.4-Rusiñol, S. “Records d’estudi”, Anant pel món dins Obres Completes,  
Selecta, Barcelona, 1976,vol II. p. 3 -9. 
 
 
2-EL PARIS DE RUSIÑOL  
 
 
A Montmartre 
 
2.1-Rusiñol,S, “Artistas catalanes en París” a   Desde el molino, dins Obres 
completes, Selecta, Barcelona 1976,vol II, p. 825-829. 
 
2.2-Rusiñol,S, “La casa de París” a Fulls de la vida dins Obres Completes, 
Selecta, Barcelona 1976,vol II, p. 110-115. 
 
2.3-Rusiñol,S,”El estudio de un puntillista” a   Desde el molino, dins Obres 
completes, Selecta, Barcelona 1976,vol II, p. 832-836. 
 
2.4-Rusiñol,S, “Montmartre por la  noche” a   Desde el molino, dins Obres 
completes, Selecta, Barcelona 1976,vol II, p. 832-836. 
 
2.5-Rusiñol, S. “Jardins de secà” dins  Anant pel món,  Obres Completes . 
Selecta,  Barcelona, 1976,vol II. p. 13-15. 
 
 
 
 
A  la casa del quai Bourbon  
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2.7-Casas,R ,Rusiñol,S i Utrillo M, “L’estatge” dins Viatge a París. La Magrana, 
Barcelona,1980, p. 85-87. 
 
2.8-Casas,R ,Rusiñol,S i Utrillo M, “El personal” dins Viatge a París. La Magrana, 
Barcelona, 1980, p. 89-94. 
 
2.9-Casas,R ,Rusiñol,S i Utrillo M, “L’oració de diumenge” dins Viatge a París. La 
Magrana, Barcelona, 1980, p. 95-98. 
 
2.10-Casas,R ,Rusiñol,S i Utrillo M, “El greco a casa” dins Viatge a París. La 
Magrana, Barcelona, 1980, p. 111-115. 
 
2.11-Rusiñol, S. “En plena boira”,dins Anant pel món, Obres Completes. Selecta,  
Barcelona, 1976. vol II, p. 40-41. 
 
 
 
3-RUSIÑOL COL·LECCIONISTA  
 
3.1-Rusiñol, S. “Col·lecció del cor” dins Fulls de la vida , Obres Completes. 
Selecta, Barcelona, 1976, vol II p. 64- 65. 
 
 
4-TEXTOS RELACIONATS AMB EL MÓN DEL TEATRE I L ÉSCENOGRAFIA  
 
4.1-Bravo, I. “L’escenografia catalana al S. XX” dins Teatre a Catalunya. 
Fundació Jaume I, Barcelona, 1994, p. 67-69. 
 
4.2-Rusiñol, S. “El pati blau” dins Obres Completes. Selecta, Barcelona, 1976, 
vol I, p. 1185-1208.  
 
 
5-TEXTOS RELACIONATS AMB ELS TEATRES DE PAPER  
 
5.1.Velez, Pilar,”L’edició de teatres de paper: dels diorames de Engelbrecht als 
teatres cromolitogràfics” dins Teatres de joguina: de l’entreteniment al 
col·leccionisme. Catalunya,segles XIX i XX, Barcelona, 2005, p. 137-157 
(catàleg d’exposició)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 71 

 
6-MONOGRAMA DE SANTIAGO RUSIÑOL 
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