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L’abril de 1889 Santiago Rusiñol (Barcelona, 
1861 - Aranjuez, 1931) emprèn una campan-
ya pictòrica al Monestir de Poblet atret per 
la monumentalitat i la història del recinte en 
ruïnes, juntament amb Ramon Casas.
Reconegut en el medi artístic, participa en 
exposicions i ha realitzat campanyes a la re-
cerca de temes i paisatges a Granada (1887) 
i Olot (1888). En començar la de Poblet ha 
deixat al seu germà Albert les regnes del va-
por Rusiñol Hermanos.
La campanya de l’abril de 1889 li ofereix 
l’atractiu de les ruïnes i la soledat encalma-
da del paisatge. Són els motius determinants 
que el porten a emprendre el “desterrament 
voluntari” a Poblet, lluny de la muller, la filla 
i la sogra. 
El balanç artístic que en resulta mostra el 
punt d’inflexió d’aquesta breu temporada 
en la trajectòria de l’artista. Rusiñol clou la 
visió romàntica paisatgística i historicista, 
alhora que pren força la visió subjectiva que, 
sense renunciar al realisme, atorga a la seva 
pintura el caire de lirisme intimista i melan-
còlic que l’abocarà al simbolisme i que im-
pregnarà tota la seva obra.  

L’atracció de Les ruïnes

Vinculat a l’excursionisme des de la seva 
primera joventut, Rusiñol es revela com un 
artista amant i observador de la naturale-
sa. La memòria que publica sobre l’excursió 
al Taga i la Vall de Ribes amb l’Associació 
d’Excursions Catalana (1881) i altres tre-
balls d’excursionisme científic manifesten 
l’atracció que sent vers les ruïnes dels llocs 
monumentals: l’Abadia de Sant Joan de les 
Abadesses, el Monestir de Ripoll, el Cas-
tell de Centelles... En les seves descripcions 
uneix la visió del dibuixant i del pintor a la 
de l’escriptor. 

tres artistes, quatre amics

Mentre Rusiñol es troba a Poblet, rep co-
rrespondència dels amics de l’entorn del Cau 
Ferrat del carrer Muntaner de Barcelona, 
taller que comparteix amb l’escultor En-
ric Clarasó. Aquest i el pintor Lluís Quer el 
mantenen al corrent de les exposicions de la 
Sala Parés i de les activitats dels amics. Al-
bert Rusiñol l’anima a seguir els viaranys de 
l’art i l’informa sobre l’evolució de la fàbrica. 
El conjunt de retrats de 1889, de Rusiñol per 
Ramon Casas, i de Ramon Casas, Lluís Quer 
i l’escultor Enric Clarasó pintats per Rusiñol 
són testimonis de l’amistat i del domini del 
retrat més enllà de la representació de la pin-
tura de gènere.
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Les ruïnes de PobLet

El Monestir de Poblet, derruït i majestuós, 
ofereix tots els elements que l’artista reque-
reix: magnificència arquitectònica i artís-
tica, historicisme i una prestigiosa tradició 
literària i excursionista. 
Davant de la punyent realitat, la visió de 
Rusiñol es delecta en la contemplació de la 
dignitat i la bellesa de les restes de l’antic 
esplendor. Defugint la imatge tòpica de la 
monumentalitat, Rusiñol plasma la seva 
visió subjectiva i lírica en una atmosfera de 
recolliment i de malenconia. 

eL guardià deL monestir

El guardià del monestir, Sebastià Sumalla i 
Roca, esdevé protagonista de l’interès pic-
tòric tant per part de Rusiñol com de Ramon 
Casas; amb ell continuen explorant les pos-
sibilitats del retrat. El de Rusiñol contrasta 
amb la figura ferrenya de Sumalla que, als 
ulls de l’artista, apareix taciturn i capficat, 
plenament integrat en la desolació del pai-
satge que l’envolta. 

reminiscències

Acabada la campanya de Poblet, Rusiñol no 
torna a la seva llar i s’instal·la a Navarcles, a 
la casa familiar de Ramon Casas. 
Pel maig, tots dos artistes emprenen la vol-
ta a Catalunya en carro, un periple pictòric 
i literari per la Catalunya Vella. Al setembre 
Rusiñol marxa a París obrint una nova etapa 

artística a la capital de l’art modern. 
La campanya de Poblet ha deixat reminis-
cències: l’amistat amb Ramon Casas, que es-
devé inestroncable, i la veneració de Rusiñol 
pels claustres i els jardins tancats. Són espais 
pictòrics que va trobant i habitant al llarg 
de la seva vida i dels diversos indrets i cicles 
pictòrics per on transcorre la seva obra. 
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HORARIS
27.1.2012 - 22.5.2012

 De dimarts a dissabte:
 de 10.30 a 14.00 i de 16.00 a 18.30

 Diumenges i festius:
 de 10.30 a 14.00


