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BUTLLETI DELS MUSEUS D'ART

DE BARCELONA

PUBLICACIÓ DE LA JUNTA DE MUSEUS

INAUGURACIÓ DE «MARICEL»
DE SITGES

ANTECEDENTS

En els números d'aquest BUTLLETÍ cor
-responents als finesos de juny i agost de

l'any 1935, donàvem compte dels motius
que havien induït al Patronat del «Cau
Ferrat» de Sitges a ampliar el museu
fundat per Santiago Rusiñol amb part de
Fedifici conegut per «Maricel» i de l'acte
de presa de possessió d'aquest edifici per
a l'esmentada finalitat.

Des d'aquest darrer acte els serveis tèc-
nics de la Junta de Museus sota la direc-
ció del director general dels Museus se-
nyor Joaquim Folch i Torres, han anat
realitzant els treballs d'installació corres-
ponents.

El Patronat en la seva reunió del 28 de
maig darrer, es va assabentar de l'estat
d'aquests treballs; i va assabentar-se, a
més, que estaven acabats els d'installació
de la Biblioteca Popular «Santiago Rusi-
ñol» que la Generalitat ha creat i ha si-
tuat en una de les dependències del re-
petit edifici sitgetà, confiant-la al mateix
Pa tronat.

Davant d'aquests informes va acordar
efectuar la inauguració oficial d'aquesta
ampliació del «Cau Ferrat» el dia 14 del
mes de juny següent, per escaure's en diu-
menge i coincidir amb el cinquè aniver-
sari de la mort de Santiago Rusiñol.

A més, va acordar, recordant que
fou Rusiñol qui va contribuir amb més
entusiasme a començar la reivindicació
d'El Greco i que aquesta actuació es
va manifestar d'una manera pública a la
vila de Sitges, reunir en una de les sales

de «Maricel» les obres del famós pintor
de Toledo que es troben a diversos llocs
públics de Catalunya i fer amb elles una
exposició que seria inaugurada junt amb
les noves installacions de «Maricel».

Presos aquests acords es preparà l'acte
inaugural començant per circular en el
veïnat de Sitges la següent allocució:

«Als sitgetans:
En complir-se el cinquè aniversari de

la mort de Santiago Rusiíïol, el Patronat
del Museu del «Cau Ferrat» s'adreça a
tots els sitgetans per a invitar-los a la
commemoració solemne d'aquesta data
(que s'escau el diumenge dia 14 d'aquest
mes) , amb la inauguració a l'edifici de
«Maricel» de l'ampliació del museu que
Rusiíiol va llegar a la vila, i amb la de
la Biblioteca Popular que portarà el nom
del gran artista, establerta per la Gene-
ralitat de Catalunya en una part d'aquell
local.

En morir Santiago Rusiñol i en rebre
Sitges el seu llegat, l'Ajuntament de la
vila i la Generalitat de Catalunya que
volgué ajudar-la, confiaren al Patronat
del «Cau Ferrat» la conversió en museu
públic del tresor heretat, i la conservació
i manteniment normal d'aquest.

Acomplert alló fonamental d'aquesta
missió, el Patronat ha considerat tothora
que l'herència rebuda obligava a continuar
la collecció per Rusiñol iniciada, i a tal
efecte, aconseguí que la Junta de Museus
de Barcelona aportés la seva collecció de
ferros d'art, i ha procurat adquirir altres
objectes i fomentar les donacions de ma-
nera que el museu fundat per Rusiñol
no sigui una cosa morta, sinó una obra que
a la memòria seva, es continua.

Però l'augment de les colleccions i la
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Moment en què es reuniren a la plaça de l'Estació les entitats de Sitges, per
a formar la comitiva de l'homenatge a Rusiñol

collocació de nous objectes a les sales del
«Cau Ferrat» implicava la desfiguració
dels aspectes que Rusiñol havia donat al
seu museu, i que calia respectar, i a
aquest respecte respongué la decisió del
Patronat d'ampliar els locals, prenent en
arrendament (i assegurant el dret d'opció
a compra per al futur) aquella part de
l'edifici de «Maricel» més propera al mu-
seu de Rusiñol.

Així, a l'hora que resolia un aspecte del
problema, assegurava per a Sitges la pos-
sessió del conjunt urbà «Maricel» -«Cau
Ferrat» i amb ell honorar la memò-
ria del colleccionista Mr. Charles Deering,
el gran amic que fou de la nostra vila,
i la de Miquel Utrillo, autor de l'obra, el
qual, vingut en companyia de Rusiñol
entre nosaltres, fundà la seva llar aquí,
i aquí morí després d'haver-nos deixat els
fruits del seu talent artístic i de la seva
sabiduria.

A «Maricel» s'hi han installat les col-
leccions de ferros de la Junta de Museus,
els adquirits pel Patronat i alguns dona-
tius. A més, una collecció de dibuixos de
Santiago Rusiñol que romanien guardats
en carteres al «Cau Ferrat», i la collecció

de pintures d'artistes sitgetans o residents
a Sitges que posseïa el nostre Ajuntament.
A ella, la Junta de Museus de Barcelona
hi ha afegit el quadre de la Processó de
Sant Bartomeu, original de Felip Masó,
i el de la Processó de Corpus a Sitges, de
Mas i Fondevila, a les quals obres s'han
afegit alguns donatius, entre ells, dues
teles de Roig i Soler i un retrat de Felip
Masó, l'autor del quadre ja esmentat.

En les sales principals de l'edifici s'hi
exposa provisionalment una part de la
collecció de reproduccions d'art sumptua-
ri, dels Museus d'Art de Barcelona, que
aniran essent substituïdes a mesura que
augmenti la collecció de ferros, que és
propòsit del Patronat augmentar-la cons-
tantment.

Finalment, s'ha installat a la part alta
de l'edifici la collecció de marineria,
formada en vida per l'illustre sitgetà Eme-
rencià Roig i Raventós, i que a la seva
mort fou donada a la població pel fill
predilecte de la nostra vila, l'eminent
metge i escriptor, doctor Josep Roig i
Raventós.

Tals són les installacions, que en ho-
menatge a la memòria de Rusiñol seran
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Les entitats de Sitges, en manifestació, es dirigeixen al monument a Rusiñol

inaugurades el dia que s'escau el cinquè
aniversari de la seva mort. Per tal de so-
lemnitzar més aquesta data i com a re-
cordatori que fou a Sitges, i dins l'am-
bient creat per Rusiñol en el «Cau Fer

-rat», on s'inicià la rehabilitació de les va-
lors de la pintura d'El Greco, el Pa-
tronat ha organitzat una reunió temporal
de les obres del famós pintor de Toledo,
que es guarden en museus i altres llocs
públics de Catalunya.

En aquesta festa inaugural hi assistiran
les altes autoritats de la nostra terra, i el
senyor conseller de Cultura de la Gene-
ralitat, que presideix el Patronat, ha in-
vitat també per a assistir a l'homenatge
a El Greco al director general de Be-
lles Arts de la República, don Ricardo
de Orueta, que vindrà a ' posar un ram de
flors al peu del monument a Rusiñol, i
un altre al peu de l'estàtua del gran pin-
tor de Toledo.

L'amor de la vila de Sitges a Rusiñol,
que es manifesta cada any amb l'ofrena
de flors al peu del monument a l'artista,
tindrà aquest any una major solemnitat.
Perquè així sigui, el Patronat demana a
totes les corporacions i entitats de la vila,

que vulguin concórrer el dia 14 anih les
seves ensenyes i amb ofrenes de flors, a
la manifestació que a presència de les
autoritats de Catalunya i el nostre Ajun-
tament, desfilarà per davant del monu-
ment, al matí, i a la tarda al peu de l'es-
tàtua d'El Greco per a escoltar els
parlaments de les autoritats, i des d'allí
anar a inaugurar «Maricel», l'Exposi-
ció d'El Greco, la installació de la col-
lecció de marineria — d'Emerencià Roig
i Raventós —, i la Biblioteca Popular
«Santiago Rusiñol» fundada per la Ge-
neralitat.

A tal objecte, i esperant que atendreu
la nostra crida, seran cursades les oportu-
nes instruccions per a l'organització d'a-
quest acte d'homenatge del poble a Rusi-
ñol, anib el qual, la vila de Sitges, una ve-
gada més testimoniarà el seu gran amor
al seu gran amic i gran artista.

El Patronat del Museu del «Cau Fer-
rat» de Sitges. — President: Ventura Gas-
sol i Rovira, conseller de Cultura de
la Generalitat. Vice-presidents: Salvador
Olivella i Carreras, alcalde de Sitges;
Pere Coromines i Muntanya, president
de la Junta de Museus de Barcelona.
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Tresorer i vocal delegat: Josep Planas i
Robert, tècnic. Vocals: Josep Mirabent i
Magrans, Joan Julià i Masó, Sebastià Pas-
qual i Mirabent, regidors de Sitges; Jo-
sep M." Planàs i Amell, Josep Roig i Ra-
ventós, delegats permanents; Alexandre
Soler i March, Pere Comas i Calvet, Josep

gas i Tarragó, administrador general dels
Museus.»

El Patronat va invitar especialment a
aquests actes al director general de Be-
lles Arts de la República don Ricardo de
Orueta. El senyor Orueta arribà a Barce-
lona, per a assistir-hi, el dia 13. Aquest

La bandera del «Cau Ferrat» en sortir de la plaça
de l'Estació

M. Massip i Izabal, membres de la Junta
de Museus de Barcelona; Joaquim Su-
nyer i Miró, Trinitat Catasús i Catasús,
Pere Jou i Francisco, tècnics. Secretaris:
Josep Matas i Puig, de la Secretaria de
l'Ajuntament de Sitges; Joaquim Borra-
lleras i Gras, secretari de la Junta de Mu-
seus de Barcelona. Director del Museu:
Joaquim Folch i Torres, director general
dels Museus. Administrador: Pere Bohi-

dia fou obsequiat amb (linar íntim pel
Patronat, la Junta de Museus, el Museu
d'Arqueologia i els Salons de Barcelona
i Montjuïc, al qual assistiren els presi-
dents respectius.

D'acord amb la idea de l'allocució
abans transcrita el Patronat invità direc-
tament a prendre part a l'homenatge a
les escoles primàries i a totes les entitats
de Sitges.
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L'HOMENATGE A RUSINOL

Aquestes escoles i entitats es reuniren
a les onze en punt a la plaça de l'Estació
amb llurs banderes i estendards. Allí
s'organitzà la comitiva. I aquesta es posà
en marxa a dos quarts de dotze.

Darrera venien la totalitat dels infants
de les escoles primàries de Sitges, agru-
pats i dirigits per llurs professors.

Seguidament, venia la vella bandera
del «Cau Ferrat». La portava en nom del
Patronat el seu vocal delegat i antic amic
de Rusiñol senyor Josep Planas Robert.

La bandera de Sitges al cap de la comitiva, tlespre
d'haver-se incorporat a aquesta les autoritats

Al davant d'aquesta comitiva hi figu-
rava la bandera de la vila conduïda pel
conseller municipal de Cultura senyor
Josep Mirabent, acompanyat pel senyor
Joaquim Parés, representant del «Prado
Suburense», i el senyor Joaquim Rosés,
representant d'«El Retiro», en qualitat
de cordonistes.

A continuació, hi anava una banda di-
rigida pel mestre Manuel Torrents.

Feien de cordonistes la presidenta i l'as-
sociada del «Ram de tot l'any a Rusiñol»
senyoretes Dolors Beltran i Antònia
Raventós. La seguien un nombrós estol
d'associades d'aquesta entitat.

I a continuació, entitats diverses, cada
una de les quals estava representada per
un nombre crescut de socis:

El Retiro, Prado Suburense, Atrac-
ció de Forasters, Federació de Joves Cris-
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tians, Club de Natació, Joventut Sitge-
tana, Choral Orfeònica, Lliga Catalana,
Estat Català, Foment de Sitges, Patronat
d'Acció Social, etc.

A més, es sumaren a la comitiva l'Orfeó
Infantil de Cardedeu i els Amics dels
Museus de Lleida, que havien organitzat
una expedició a Sitges expressament per
a assistir a aquest acte.

Tancava la comitiva una banda dirigida
pel mestre senyor Gabriel Pallarés.

mon Godayol, el jutge municipal senyor
Josep Serra, el capità de Carrabiners se-
nyor Francesc Bernabeu i d'altres.

Entre els reunits a l'Ajuntament hi ha-
via, a més, els membres de la Junta de
Museus de Barcelona senyors Josep Puig
i Cadafalch, Pere Mayoral, Pere Casas
Abarca, Francesc Carreras Candi, Jaume
Marco i Manuel Rocamora, i a més, les
senyores Dolors Roig i Soler i Filomena
Miralbell, tia i esposa respectivament del

Les banderes de les entitats de Sitges davant el monument a Rusiñol

Mentrestant, el Patronat del «Cau Fer-
rat» i l'Ajuntament de Sitges, reunits a
la Casa municipal anaven rebent els in-
vitats oficials.

Aquests eren en primer lloc la senyora
Lluïsa Denis, vídua de Rusitïol i el senyor
doctor Josep Roig i Raventós, donant de
la collecció de marineria que ha estat is-
tallada a «Maricel» i a més el senyor Ri-
cardo de Orueta, els consellers senyors
Ventura Gassol, Pere Mestres i Manuel
Corachan, el doctor Cristià Cortès en re-
presentació de l'alcalde de Barcelona, el
rector de la Universitat senyor Pere Bosch
i Gimpera, el diputat a Corts senyor Josep
M. Massip, el rector de Sitges senyor Ra-

doctor Roig i Raventós; les senyoretes
Núria i Maria Àngela Roig i Miralbell i
els senyors Enric Clarassó, Alfons Ma-
caya, Enric Borràs, Prudenci Bertrana,
Francesc Peris Mencheta, Agapit Casas
Abarca, Josep Vidal i Vidal, Joan Alave-
dra, Bernard Cordobés, Sebastià Arbó,
Manuel Hugué, J. Casas Carbó, J. Carner
Ribalta, Sebastià Arbó, J. Clarà i altres.

Mentre era esperada la comitiva, a la
sala de sessions de l'Ajuntament el con-
seller senyor Gassol, en la seva qualitat
de president del Patronat del «Cau Fer-
rat» féu lliurament a la senyora vídua
de Rusitïol de l'inventari fotogràfic del
«Cau Ferrat».
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Aquest inventari està format per una
sèrie de fotografies de tots els aspectes de
conjunt del museu i de cada un dels ob-
jectes que hi són exhibits, agrupades en
quatre volums luxosament relligats.

En arribar la comitiva al davant de la
Casa municipal els invitats oficials, sota
la presidència del conseller de Cultura i
del director general de Belles Arts es po-
saren al cap de la comitiva, que continuà
fins al Recó de la Calma.

de flors el conseller de Cultura, el direc-
tor general de Belles Arts, l'alcalde de
Sitges, la senyora vídua de Rusiñol, el se-
nyor Planàs I fill polític de Rusitïol) , la
senyora de Roig Raventós, el doctor Cris-
tià Cortès en representació de l'alcalde
de Barcelona, el senyor Casas Abarca pels
«Amics dels Museus de Catalunya» i els
«Amics dels Museus de Lleida» acompa-
nyant al doctor Rebona, representant del
senyor alcalde d'aquella ciutat.

El conseller de Cultura, altres autoritats i els invitats oficials durant el pas
de la comitiva per davant del monument

A 1'estrada del monument a Rusiñol hi
prengueren lloc les personalitats esmenta

-des junt amb els membres del Patronat
del «Cau Ferrat» que ja hi havien acudit
anticipadament, i el president i els socis
dels «Amics dels Museus de Catalunya»
que assistien collectivament a l'acte.

Aleshores tota la comitiva desfilà en
mig de grans aplaudiments per davant
del monument; les banderes s'inclinaven
davant d'ell; les músiques interpretaven
composicions musicals catalanes i el mo-
nument s'anava cobrint d'ofrenes de flors
de tots els manifestants.

Quan hagué passat tota la comitiva cu
-rullaren aquestes ofrenes atnb més ranas

L'homenatge a Rusiñol va continuar a
Sitges anih altres actes.

Al vespre del mateix dia 14 un grup
d'amateurs sitgetans va representar a l'es-
cenari de la societat «El Prado Subu-
rense», l'obra de Rusiñol «Els savis de
Vilatrista»; entre el primer i el segon
acte Miquel Utrillo va llegir una notable
conferència. El diumenge següent dia 21,
va tenir lloc una altra funció al teatre
de la societat «El Retiro», també a càrrec
d'un grup amateur, en la qual foren in-
terpretades les obres del mateix autor
«Ocells de pas» i «La Verge del Mar»;
abans pronuncià una conferència el dis-
tingit literat J. Navarro Costabella.

231



BUTLLETÍ DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

LA SESSIÓ INAUGURAL

Seguidament va tenir lloc l'acte inaugu-
ral. A aquest efecte s'havia muntat al
Baluard Vidal i Quadras una estrada, a
la taula presidencial de la qual hi pren

-gueren llocs els senyors conseller de Cul-
tura, que tenia a la dreta l'alcalde de Sit

-ges, el conseller d'Obres Públiques, l'al-
calde de Barcelona (representat pel con-
seller regidor senyor Cristià Cortès), el
president de la Junta de Museus de Bar-

nica, però pobreta vila de pescadors i de
pagesos, convertida en centre bellíssim
d'art i de cultura! És com una creació
meravellosa d'aquells contes orientals; és
com un Aladdí, enriquit tot d'una per la
màgica protecció d'un geni omnipotent
i bondadós.

I és ben cert; que en la vida, jo sé
veure, malgrat que soc solament un noi,
cona es verifiquen coses que semblen con-
tes i cona són realitats les més rebuscades
novelles.

L'alcalde de Sitges llegint el seu discurs en la sessió inaugural

celona (representat pel director general
dels Museus senyor Folch i Torres) i el
doctor Josep Roig i Raventós, i a l'es-
querra la senyora vídua de Rusiñol, el
director general de Belles Arts, el conse-
ller de Sanitat, la senyora de Roig i Ra-
ventós i el vocal delegat del Patronat del
«Cau Ferrat» senyor Planas i Robert.

Fet el silenci, el nen Emili Picó, d'una
de les escoles primàries de Sitges, llegí
el següent discurs:

«Honorables senyors:
Oh, quin dia de joia per a la nostra

estimada vila!
El Sitges dels nostres avis! Aquella bo-

Digueu-me, si no; ¿no és el Sol un geni
i la Mar altre geni? ¿No són ells dos els
qui es besaren en la bonica conca de nos-
tra platja? I d'aquell bes, d'aquell mari-
datge entre la Mar i el Sol, brollaren cons
pel refrec de la llàntia meravellosa, un
Rusiñol, un «Cau Ferrat» i un «Maricel».

Tots els nois de Sitges, assabentats pels
nostres mestres i pels nostres pares, por-
tem al cor ben fonda i ben gravada, la
imatge de Rusiñol, l'artista que va ena

-morar-se de nostra vila i sabé donar
vida a mil trossos de ferro que dormien
perduts per les masies de Catalunya; que
convertí una humil caseta de pescador
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en temple de l'art, en recés de l'esperit
i en far poderós, orientador i atraient.
Això és el «Cau Ferrat».

I al costat del «Cau Ferrat», altre
esperit selecte bastí un gran palau:
«Maricel».

Jo m'imagino el «Cau Ferrat» com
l'obra meravellosa de les formiguetes;
«Maricel», com el fruit d'un treball de
gegants.

En Rusiñol, reunia amb paciència i
constància mil coses petites; En Miquel

tatges curulls de llibres, on les intelligèn-
cies de tots els temps han deixat l'em-
prempta de llurs pensaments, de llurs in-
quietuds, de llurs sentiments i de llurs
esperances.

Companys i amics: Donem les gràcies
del fons de nostre cor a la Generalitat,
a les autoritats de Sitges i a les Juntes
que posen en nostres mans l'esplèndid
tresor de les obres d'art dels nostres mu-
seus i de la cultura de la nostra Bi-
blioteca. He dit.»

El públic escoltant els discursos de la sessió inaugural

Utrillo amuntegava després les belleses
incomparables de «Maricel».

I ara, com a corona dels dos grans tre-
sors que representen aquests dos museus,
honi inaugura ací, dins de «Maricel», una
Biblioteca Popular.

Nosaltres, els nois, que havem après de
llegir, que triem amb tanta d'illusió entre
els llibres de la petita Biblioteca de la
nostra Escola, us prometem que aprofita

-rem i de debò aquesta gran i formosa Bi-
blioteca que poseu a la nostra disposició.

Jo, per mi, puc dir-vos que entre totes
les coses que em poguessin oferir, no hi
ha res que estimi tant com aquests pres-

Seguidament, l'alcalde de Sitges se-
nyor Salvador Olivella va llegir aquest
discurs:

«Honorable senyor president de la Ge-
neralitat de Catalunya, representat pel
senyor conseller de Cultura; senyors con-
sellers de Cultura, d'Obres Públiques i
d'Assistència Social; senyor alcalde de
Barcelona, representat pel conseller doc-
tor Cortés; senyor director general de Be-
lles Arts de la República En Ricardo de
Orueta; senyor Rubió, director de les Bi-
blioteques de la Generalitat; respectable
dama donya Lluïsa Denis, vídua de Rusi-
ñol; doctor Josep Roig i Raventós; doc-
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tor Rabassa, representant de la ciutat de
Lleida; senyor president- i socis dels
«Amics dels Museus de Catalunya»;
senyora presidenta i associades del «Ram
de tot l'any a Santiago Rusiñol» i tots
els que esteu aquí presents, i els que
haveu vingut a aquesta nostra vila blan-
ca per tal d'honorar la memòria del nos-
tre més gran amic En Santiago Rusiñol,
en el cinquè aniversari del seu traspàs,
rebeu la meva més efusiva i cordial salu-
tació i la de tot el poble que en aquest
solemníssim moment represento.

Gràcies al Patronat del «Cau Ferrat »,
que no ha deixat de funcionar des de la
seva fundació i de l'ajut que havem tro

-bat sempre en els components de la
Junta de Museus de Catalunya i en els
dirigents de la nostra Generalitat, po-
dem avui, en aquesta data memorable,
obrir al poble les portes del Palau
«Maricel», com a una ampliació valuosa
del «Cau Ferrat».

Sitges estima i agraeix a tots els que
han treballat perquè aquella espiritua-
litat que sapigué copsar En Santiago
Rusitïol en l'ambient de la nostra vila
no s'extingís amb la seva mort, ben al
contrari: que ami) més ufana anés crei-
xent, tal com demana Joan Maragall en
el darrer vers del seu Cant Espiritual
que diu: «Sia'm la mort una major nai-
xença». I així ho fem, i aquest té d'és-
ser el nostre camí. La mort de Santiago
Rusiñol, per als sitgetans, per als cata-
lans, per a tots el amics de l'art en les
seves manifestacions més pures, ha de
traduir-se en un desig immediat i con-
tinuat d'una major naixença.

I aquest desig i aquesta aspiració
nostra de continuar l'obra del mestre,
avui hi donem_ un nou impuls, una cm-
penta més per anar engrandint, assimi-
lant i millorant si es possible l'obra mag-
nífica per ell començada.

Ami) la recuperació de «Maricel», que
per uns moments semblà que es tenia
de perdre per l'espiritualitat de la nos-
tra vila, ha trobat el «Cau Ferrat» el
seu marc adequat i ha permès que d'una
manera honorable i digna servissin els
seus salons i dependències per a l'am-
pliació que es necessitava i servís també

d'estoig a la ivagnífica collecció forma-
da de vaixells en miniatura i estris de
marineria que durant la seva vida el
nostre estimat compatrici N'Emerencià
Roig i Raventós anà fent i adquirint i
que ha vingut a la nostra vila augmen-
tada considerablement gràcies a l'afecte
que per les coses de Sitges i de l'art sent
el nostre fill predilecte doctor Josep
Roig i Raventós, germà de l'hàbil i en-
tès colleccionador dissortadament tras-
passat el 16 de febrer del 1935. Accep-
teu, doctor Roig, la nostra més gran re-
coneixença pel vostre valuós donatiu
que atresora «Maricel» i que guardarem
com a un joiell preuat a la memòria del
sitgetaníssim germà vostre.

També ha permès l'adquisició en llo-
guer de «Maricel», installar en un lloc
adient de les seves edificacions, la Biblio-
teca Popular creada per la Generalitat
de Catalunya amb el nom de «Santiago
Rusiñol», la qual des d'avui ja es podrà
visitar. La installació d'una Biblioteca
Popular tant de temps esperada, fa que
el nostre cor s'ompleni de joia al veure
que ja és una realitat i que podem comp-
tar des d'aquest moment ami) un lloc
on els estudiosos i els amants de la cul

-tura podran llegir o consultar les obres
per a nodrir i•perfeccionar llurs coneixe-
ments.

Dia venturós per Sitges és aquest 14 de
juny del 1936, en què l'art ha fet vibrar
els més nobles sentiments a tot el poble
i els ha irradiat arreu de Catalunya per
a demostrar que no en va les forces espi-
rituals una vegada sentides, poc foc ne-
cessiten per a abrandar-les.

Del 5 de novembre del 1894 en què fe-
ren l'entrada processionalment els dos
«Grecos» que tenim al «Cau Ferrat» fins
a la data, no ha minvat pas l'afecte que
per En Rusiñol i la seva obra senten els
sitgetans i els seus admiradors.

Obertes ja les portes de «Maricel» com
ampliació del «Cau Ferrat» amb les no-
ves i notables installacions, voldríem que
per Catalunya i per a tots els artistes fos
el lloc on els amics de l'art, els admira-
dors de la bellesa, hi fessin el seu pelegri-
natge i tot evocant les ensenyances del
mestre i al costat del Mare Nostrum, re-
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visquessin aquells jorns inoblidables ama-
rats d'espiritualitat.»

Féu ús de la paraula a continuació el
senyor Folch i Torres, director general
dels Museus, i excusà l'assistència del
senyor Pere Coromines el qual havia
d'actuar en aquest acte cona a vice-presi-
dent del Patronat del «Cau Ferrat».

Permeteu — afegí — que el qui menys,
de representació té dins del Patronat us
adreci la paraula en nom d'aquest, per

tnentan¡ la decisió que consta en el tes-
tament (le l'artista i que textualment diu
que llega la seva collecció a Catalunya
en la persona jurídica de Sitges.

Referí breument les gestions del Muni-
cipi de Sitges davant de la Generalitat
i d'acord anib la Junta de Museus de
Barcelona, per a arribar a la formalit-
zació del llegat. Féu ressaltar l'ajut que
des del primer moment van prestar a
aquest afer el president Macià i el con-

+ li

a!:

Les autoritats en la visita d'inauguració de la Biblioteca Popular
«Santiago Rusiñol»

voluntat i per encàrrec exprés del senyor
Coromines.

Glossà tots els matisos que ofereix la
creació del nou Museu de «Maricel» com
a continuació del «Cau Ferrat», fundat
per Rusiñol, i invocà la gràcia de Sitges
cona a inductora d'aquests bells esdeve-
niments que honoren la vila i Catalunya.

Rusiñol s'enamorà de Sitges — digué -
com se n'enamora tothom que un dia ve
a aquesta vila, perquè Sitges és la don-
zella gentil de Catalunya. I Rusiñol, que
féu la seva collecció a Sitges, a Sitges la
va voler deixar quan es morí.

Féu la història del llegat de Rusiñol es-

sellen de Cultura senyor Gassol, compre-
nent que la deixa de Rusiñol era feta a
la cultura catalana, car aquelles collec-
cions constituïen un valor nacional que
sobrepassava els límits del museu pura-
ment local.

Heretar — afegí — una collecció d'a-
questa importància artística no vol dir
guardar-la solament, sinó impulsar-la,
augmentar-la, continuant la tradició de
cultura que el «Cau Ferrat» representa
dins de la vida de Catalunya, i vet aquí
la missió que la Generalitat va encoma-
nar al nostre Patronat.

Com a conseqüència d'aquesta actua-
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El conseller de Cultura i els invitats oficials en la sala principal de «Maricel»

ció, el Patronat s'ha trobat en la necessi-
tat de disposar d'un lloc adient perquè
les colleccions que amb posterioritat a la
conversió del «Cau Ferrat» en museu pú-
blic li havien pervingut, poguessin ésser
installades.

La tria del lloc, però, no era dubtosa.
A Sitges, davant de la casa bastida per
Rusiñol, hi havia un palau tancat que
un nordamericà, Mr. Deering, un dia, de-
cebut perquè Rusiñol no s'avenia a
cedir-li el seu Museu, hi havia fet aixe-
car sota la direcció d'aquell sitgetà que
tant influí en aquest ressorgiment cultu-
ral de la vila, Miquel Utrillo.

Mr. Deering esdevingué, amb el temps,
un altre element que determinà la inter-
nacionalització del nom de Sitges.

L'obra de rescatar aquest palau per a
la vila, venia a ésser el millor tribut a la
continuació d'aquell esperit que animà
les empreses de Rusiñol i del propi
Mr. Deering, un dia. I així fou una ve-
gada més confirmada aquella antiga sen-
tència que les coses de l'enamorament són
sempre fecundes.

La tasca del Patronat, en el sentit de
donar continuació a l'obra de Rusiñol,

ha estat profitosa, i és per la confiança
que ha sabut inspirar a tothom que el
doctor Roig i Raventós va decidir que la
collecció formada pel seu germà Eme-
rencià Roig i Raventós passés a la vila
de Sitges, sota la cura de la mateixa cor

-poració que recollí i conserva el llegat
de Rusiñol.

El senyor Folch, després de dedicar
un petit comentari a la collecció de ma-
rincria de Emerencià Roig i Raventós,
explicà el contingut de «Maricel». Pintu-
res modernes relatives a Sitges o d'au

-tors sitgetans, cedides per l'Ajuntament
de la vila, colleccions de ferros adquirits
o rebuts en donatiu pel Patronat i apor-
tats per la Junta de Museus de Barcelo-
na, installació dels dibuixos que queda-
ven encarpetats per manca d'espai al
«Cau Ferrat».

Donà compte també de la installació
de la Biblioteca Popular que duu el nom
de Rusiñol al mateix palau de «Maricel»,
com una realització complementària de
l'obra cultural que representa per a la
vila el «Cau Ferrat».

A continuació, es referí als actes or-
ganitzats pel Patronat per tal de solent-
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El conseller de Cultura, el doctor Roig i Raventós i els invitats oficials
a les sales Emerencià Roig de «Maricel»

nitzar la inauguració de l'ampliació del
«Cau Ferrat» a «Maricel», i féu remarcar,
especialment, la intenció que ha presidit
la reunió temporal a Sitges d'algunes de
les obres d'El Greco que hi ha en diver-
sos museus i institucions de Catalunya,
en reconeixement de la primacia de Sit-
ges en el moviment de reivindicació de
l'obra d'El Greco per l'esforç de Rusiñol,
el qual no esperà la revisió crítica dels
historiadors de l'art per a proclamar els
valors d'aquell pintor immortal.

I tots aquests actes — digué — s'han fet
coincidir en la data del cinquè aniversari
de la mort de Santiago Rusiñol.

Acabà el seu parlament adreçant-se
al conseller de Cultura i agraint-li l'im-
puls que d'ell havia rebut tothora el Pa-
tronat per a dur endavant la seva obra.

La memòria de Rusiñol — afegí — és
estimada i venerada per aquesta vila, i
bona prova n'és el tribut de flors que les
associades del «Ram de tot l'any» aporten
un dia i un altre dia al «Cau Ferrat». En-
guany,però,en homenatge a la seva memò-
ria li oferim, a Inés de les flors, les collec-
cions que tanca «Maricel», aquest nou Mu-
seu que avui oferim també a Catalunya.

Seguidament, el doctor Josep Roig i
Raventós llegí el discurs que copiem a
continuació:

«Si un dia arribeu per mar a Sitges,
veureu de lluny, que és una vila que us
rep cordialment amb els braços oberts.
Pel cantó de llevant veureu la platja de
Sant Sebastià i pel cantó de ponent la
platja d'or!

Al bell mig d'aquests dos braços en-
lluernadors de sorra fina, s'alça la testa
de la vila. Els finestrals del campanar
del temple, són els seus ulls plens de fe.
Els brolladors del «Cau Ferrat» i de «Ma-
ricel», donen el ritme del seu respir. La
nostra vila té la testa alta, noble, serena,
que s'emmiralla en la mar i és com un
farell que irradia raigs de cultura per
tots els horitzons!

Si un dia arriben per la mar a la nos-
tra vila, podreu triar l'abraçada que més
us plagi. Pel cantó de llevant, us ofereix
una platja íntima, saborosa, callada i ab-
sorta, que rep els oratges atenta i sollí-
cita i sap escoltar les paraules d'escuma
de totes le onades que arriben assede-
gades de confidència, en veure totes les
portes obertes per l'hospitalitat sitgetana!
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És una platja sencilla i austera que
no sé què té de braç maternal que es-
calfa, amanyaga i defensa dels brogits de
la vida! És la platja de les meditacions;
que sap fer companyia als nostres di-
funts; que es fa amiga del núvol que
passa; que somriu amb el seu horitzó;
que us aparta dels remolins dels desva-
ris i sap fer abraçades silencioses dins
d'un aire de marisc!

Avui és la festa major dels esperits se-
lectes! Des d'avui Sitges podrà anome-
nar-se la vila dels museus!

Ara, tots els navegants que passin pel
seu davant, li faran un acatament i s'en-
tendriran amb ella! Oh! com es sorpren-
dran de veure-la tan canviada! L'havien
coneguda tímida com una núvia, fa un
ramat d'anys, quan féu les seves noces
amb l'art! Llavors, al costat de les mu-

El Greco. — «La Magdalena»
(Museu del «Cau Ferrat»)

És el braç de llevant de la vila! És el
braç del cantó del seu cor!

La platja de ponent és l'altre braç que
s'allarga ufanós i cordial, radiant i una
mica fatxenda, per donar la benvinguda,
ple de cortesia, a tot el món! És el braç
internacional, que viu la joia frívola, la
joventut, el dinamisme i la modernitat!

Avui la nostra vila, amb una llàgrima
trèmula en cada finestral del seu elo-
quer, té els braços oberts, propícia a fer
una abraçada a tots els catalans!

ralles, un dia hi va néixer un museu.
Més tard s'esbadellà, com una flor, un
monument. Després s'alçà un palau. Dar-
rerament, esclatà tot un barri!

Eren la filiada del seu matrimoni. Des
d'aquell temps la vila de Sitges ha can-
viat de fisonomia. Ungida per l'art esde-
vingué polida i ornamentada com cap
altra. I per tot arreu les manifestacions
artístiques són una carícia per totes les
mirades! Els visitants encisats, passen
pels seus carrers recollint la sembrada
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del popularíssim Rusiñol i de la seva
colla imtnortal i gloriosa dels Utrillos i
dels Cases!

Ara, l'alegria de Sitges, és plena de
seny i d'experiència!

La festa d'avui és com una nena de
noces d'argent amb l'art puríssim que II
ha estat fidel tota la vida. Serena, ente-

guda, agraïda i emocionada, rep la mà-
xima ofrena de Catalunya!

En aquest instant tots els galanteja
-dors de les arts són els nostres hostes.

Han arribat confiats perquè Sitges els
acubillarà a tots amb el somriure de cor
que dóna les claredats de nostre cel!
Han arribat joiosos perquè la nostra vila

El Greco. — «Les llàgrimes de Sant Pere»
(Museu (le! «Cau Ferrat»)

nimentada, ennoblida pels anys i la cons-
tància, mireu quin goig fa, satisfeta de les
seves gràcies i de les seves obres! Amb
els braços més oberts que mai davant de
tots els horitzons, és com una deessa que
rep dignament les ofrenes dels seus ad-
miradors. És com una donzella honrada
que escolta la veu dels enamorats i rep
unes toies de flors que no s'emmusteixen
mai! Sitges regna dalt del seu tron de
roques, davant de l'infinit i avui commo-

és abrandada de gratitud. Dins (le totes
les ànimes dels sitgetans no s'apaguen
les resplendors del foc de l'agraïment
envers tots aquells qui els han estimat!
Per això cada vespre per la part de po-
nent, s'alcen les seves resplendors, com

-un himne de color i aquest foc de gra-
titud es farà etern i passarà per les ge-
neracions i donarà la rojor a la nostra
sang.

Sitgetans, que davant de l'amor perla
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vila us sabeu fondre en un mateix cor,
en aquestes hores solemnes en que la
nostra vila dóna una abraçada a tots els
catalans, he sentit paraules commovedo-
res per a mi! Fóra un mal sitgetà si les
prengués per a mi sol! Són patrimoni
de la vila, nascudes en aquesta hora sit-
getana tan radiant!

beatitud que farà claror per sempre més
dins de les nostres mirades!»

Acabada la lectura d'aquest discurs
s'aixecà a parlar el conseller de Cultura
de la Generalitat senyor Ventura Gassol,
el qual digué:

«És amb una emoció profunda que avui
em torno a trobar entre vosaltres.

El Greco. — «Crist amb la creu»
(Parròquia de Sant Esteve d'Olot)

Les he escoltades com una veu inefable
i les he servades com una cosa sagrada i
tot seguit les deixo dins de vostres cors.
No podran trobar una urna més coratjosa
i més fidel! Cremaran amb les altres fla-
mes de la gratitud collectiva i es barre-
jaran amb els perfums del dia i es fon

-dran amb les clarors de la festa i los
seves guspires arribaran al cel!

I mon germà el pacient marinista que
tant us estimava farà un somriure de

No vull, però, entrar en el meu parla-
ment sense abans fer constar una cosa que
tots m'agraireu. Per aquelles habituds
de caràcter oficial m'ha estat exigit que
ocupés aquesta cadira presidencial, però
jo us dic que si materialment hi sóc, es-
piritualment hi poso i la hi veig real-
ment i li reto tot l'homenatge en nom
propi i del Govern de la Generalitat,
aquesta dama exemplar, la vídua (le San-
tiago Rusiñol que és ací al costat nostre.
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I li vull dir: Avui, dama illustre, po-
deu estar ben contenta, com ho està el
Govern de la Generalitat, de veure que
no sou sola a guardar fidelitat al record
del gran artista, sinó que és tot Catalu-
nya. Perquè no sou pas vós tota sola que
porteu Rusiñol dins del cor, sinó que
aquest rossinyol canta al cor de tots els
catalans.

de pau i de calina entre aquests vents
d'inquietud que corren d'una banda a
l'altra del món i que agiten avui tota la
humanitat.

Sitges la blanca, avui ja no tens aque-
lles galeres que duien els fruits de Cata-
lunya arreu de les mars. No els tens avui,
no, aquells vaixells que veient repro-
duïts en la collecció d'Emerencià Roig

El Greco. — «L'Anunciació»
(Museu d'Art de Catalunya. Procedent de la Collecció Bosch i Catarineu)

Per aquesta presidència espiritual que
porto, rebeu senyora la salutació del Pre-
sident de Catalunya l'honorable Lluís
Companys que si no en presència, en es-
perit és entre nosaltres.

1, ara, permeteu que, complert aquest
deure, m'adreci a aquesta vila simbò-
lica. Salut i honor a tu, Sitges la blanca,
que per damunt de la blancor del teu
nom i de les teves cases hospitalàries,
honores i glorifiques Catalunya, perquè
tens una altra blancor espiritual; per
aquella amor que sents per tots els valors
espirituals de la nostra terra i ets un recer

i Raventós. No tens aquelles galeres, però
gràcies a Rusiñol tens unes altres gale-
res espirituals. I segurament que aquell
infant que ens ha parlat abans de contes
i de rondalles ell i els seus companys
entendrien el sentit d'aquesta imatge.
Perquè us parlo d'unes galeres de pau
enceses de somnis.

L'acte d'avui, no sols té aquest sentit
d'homenatge a Rusiñol i al Greco.
Aquest acte és l'afirmació de fe en el
valor espiritual de la humanitat, i per
aquesta fe aixeco la copa davant d'aques-
ta mar blava i d'aquestes muntanyes
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El Greco. — «Sant Pere i Sant Pau»
(Museu d'Art de Catalunya. Procedent de la collecció Plandiura)

d'espígol fent vots per la pau entre tots
els homes i els pobles.

Tots els qui han parlat abans han can-
tat les gràcies de Sitges i jo només us
diré que tinc fe en aquesta gràcia de la
vostra vila, i que és per aquesta gràcia
que vull fer aquests vots fervents. Per-
què aquest vespre quan torni a Barce-
lona diré al president de la Generalitat
que estic molt content d'aquest acte, car
he pogut constatar, quan tributàvem l'ho-
menatge a Rusiñol, al peu del monument,
que les banderes que desfilaven totes eren
de pau i de germanor.

És bell alçar la bandera d'un Museu.
Però és més heli encara veure darrera
d'aquesta vella bandera del «Cau Ferrat»
totes les altres aplegades; veure-hi les
banderes de tots els colors, perquè això
vol dir que quan es tracta de Catalunya,
quan s'aixeca una bandera espiritual,

de pau, com és la del «Cau Ferrat» i de
«Maricel», i sota d'aquesta bandera hi ha
l'ombra blanca de Rusiñol que no ens
deixa, tots ens sentim germans d'aquesta
pàtria única que és Catalunya.

Per això, ara, recollint una allusió
emocionant d'En Folch i Torres, vull
fer-nne eco de tots els qui han treballat
sota aquesta bandera també blanca, vull
evocar el record d'aquella altra figura,
d'aquell altre immortal, fill de molt prop
d'aquí, el primer restaurador de les lli

-bertats de Catalunya, En Francesc Macià.
I, ara, deixeu que en recordi d'altres.

Aquell nen mateix d'abans m'ajudarà.
Quan ell anomenava els palaus de lle-
genda, ell els veia. I seran ells els qui
veuran aquella contellació, no al cel sinó
damunt de Sitges, que formen Casas,
Utrillo i Rusiñol, trinitat a la qual es
deu aquesta renaixença sitgetana.
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El Greco. — «L'Anunciació»

(Museu-Biblioteca Balaguer a Vilanova i La Geltrú)

I permeteu-me encara, que glosant els
actes que anem a celebrar avui m'adreci,
per començar, a aquest bon amic de Ca-
talunya, En Ricardo de Orueta.

Tot el que féu Rusiñol no es tanca a
Sitges, solament, ni a Catalunya. Ell, que
visqué dins d'aquella bohèmia del París
de finals de segle, era un home que tre-
ballava a tot arreu on es trobava, era un
veritable nacionalista dels que volen do-
nar a totes les coses aquell sentit d'in-
ternacionalitat. Rusiñol fou la primera

veu que s'aixecà a Europa per a reivin-
dicar la glòria d'aquell gran pintor, d'a-
quell precursor, d'aquell gran místic que
fou El Greco. I aixecant-li el primer mo-
nument, Rusiñol internacionalitzà Ca-
talunya i Sitges.

Amic Orueta. Digueu als germans de
més enllà quina és la nostra bandera de
pau. Digueu -los que alló que volem per a
nosaltres ho volem també per a tots els
altres pobles.

I, ara, deixeu que com a president del
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Patronat del «Cau Ferrat» faci constar el
meu agraïment als membres del Patronat,
al poble de Sitges i a tots els qui han col-
laborat en aquest Museu que avui inau-
gurem, des dels qui han fet l'obra directi-
va i tècnica fins a l'obrer que ha treballat
en els edificis de «Maricel», aquest palau
que recollint en la seva construcció ele-
ments vinguts de totes les contrades de
Catalunya constitueix una bella síntesi de
les nostres arts.

que ell portà a la pintura i a tot l'art de
Catalunya.

I deixeu-me també donar les gràcies
als pintors moderns que han aportat obres
al nou Museu de «Maricel».

A vosaltres, infants, que heu dut flors
al monument a Rusiñol i heu vingut a
agrair la creació de la Biblioteca Popular,
us vull recomanar que hi aneu a llegir.
Allí trobareu tot el que somnieu. Potser
un dia mentre estareu llegint vindrà de

Un aspecte de la sala de festes de «Maricel» convertida en museu

Dono també les gràcies a totes les repre-
sentacions que assisteixen a la festa i als
artistes i a les personalitats destacades en
tots els ordres de la cultura que avui es
troben congregats aquí amb motiu d'a-
quest acte. Dono les gràcies igualment al
Patronat del Museu Balaguer, de Vilano-
va i La Geltrú; al bisbe de Girona, i a la
Junta d'Obra de la Parròquia de Sant
Esteve, d'Olot, perquè han fet possible
l'exposició d'obres d'E1 Greco.

I permeteu que evoqui ara la figura de
Rusiñol, no per la seva obra de rehabili-
tació d'El Greco, sinó per la renovació

puntetes una ombra blanca a tapar-vos
els ulls. Serà Rusiñol que us voldrà en-
comanar aquella amor que ell tenia pels
homes de tot arreu.

Per la Catalunya que serà aviat, i que
jo ja sento en la remor del vent i del
mar, i en les veus dels infants, deixeu-me
dir, per acabar, el que somnio per a la
nostra terra. Que quan es parli de Cata-
lunya i es digui si és un poble petit que
es redreça per la seva grandesa espiri-
tual, es digui també pensant en Sitges,
Catalunya la blanca, símbol de la pau
entre els homes i els pobles.

244



BUTLLETf DELS MUSEUS D'ART DE BARCELONA

LA BIBLIOTECA POPULAR «SANTIAGO

RUSIÑOL»

Acabat el darrer parlament de la ses-
sió inaugural foren obertes al públic les
portes de «Maricel», en tant que les auto-
ritats i els invititats oficials es dirigien a
la Biblioteca Popular, installada, com ja
s'ha dit, en una dependència dels baixos
de «Maricel» que té entrada independent
per la plaça del 14 d'Abril.

sala de lectura, d'una altra especial per
a infants, d'un pati que podrà servir
per aquest mateix ús durant l'estiu i
d'una altra sala que oportunament es
podrà utilitzar per a conferències.

La idea de crear aquesta Biblioteca
havia estat llençada ja fa temps anib
el propòsit de donar destinació adequa-
da a un lot de llibres de què disposava
l'Ajuntament. Amb motiu de la conver-
sió en públic del Museu del «Cau Ferrat»

La sala de festes de «Maricel» amb les obres d'El Greco

Allí foren rebuts pel director general
del Servei de Biblioteques de la Generali-
tat senyor Jordi Rubió, per l'encarregada
dels serveis d'aquesta Biblioteca senyo

-reta Maria Lluïsa Gauzenmüller i la seva
auxiliar senyoreta Pilar Casas.

Els invitats recorregueren les sales i
les dependències de la nova Biblioteca,
la qual fou inaugurada amb aquest
acte.

La Biblioteca respon al tipus de totes
les altres del mateix gènere que la Gene-
ralitat té installades en diverses pobla-
cions de Catalunya. Disposa d'una gran

el doctor Roig i Raventós féu donació al
Patronat d'una collecció d'exemplars de
les seves novelles, dedicats a la neixent
institució, perquè fossin sumats als vo-
lums que Rusiiiol havia deixat entre
les colleccions artístiques del seu museu.
Aquest donatiu féu renéixer la primitiva
idea i el Patronat l'exposà al senyor con-
seller de Cultura, que l'acollí tot seguit
amb el major entusiasme. El dia en què
fou oficialment rebuda al «Cau Ferrat»
l'obra donada a aquest museu per la vídua
del malaguanyat Pau Gargallo, el senyor
Alfons Macaya comunicà que ell dona-
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ria a la futura Biblioteca una collecció
completa de les obres de Rusiñol en edi-
cions de paper de fil. I totes aquestes
coincidències favorables, unides al bon
cel del director del servei senyor Rubió,
impulsaren eficaçment la realització de
l'antic propòsit.

En consequència, el dia 7 de febrer
d'aquest any fou publicat el següent de-
cret de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat:

d'Arxius, Biblioteques i Belles Arts, co-
incideixen a veure que el nom més just
ami) què podria designar-se la Biblio-
teca de Sitges és el de Santiago Rusiñol;

Atès que en el Pressupost actualment
en vigència figura una consignació espe-
cialment destinada a despeses de fun-
cionament de l'esmentada Biblioteca;

Vistes aquestes raons, doncs, a propos-
ta del conseller de Cultura i d'acord amb
el Consell Executiu,

Una ole les obres d'El Greco a l'antiga capella de «Maricel»

«Vist l'acord de la Ponència d'Arxius,
Biblioteques i Belles Arts del Consell de
Cultura, que proposa a la Conselleria
de Cultura la creació, a Sitges, d'una Bi-
blioteca Popular, previ acord amb el
Patronat del «Cau Ferrat» de l'esmen-
tada població, que ha cedit el local en el
qual haurà d'ésser installada;

Atès que l'Ajuntament de Sitges ha
acceptat, en feria, l'obligació d'atendre
les despeses de Llum, aigua i calefacció
de la Biblioteca Popular que ha d'ésser
creada;

Atès que la Direcció del Servei Tècnic
de Biblioteques Populars i la Ponència

Decreto:
Primer. — És creada a Sitges un Bi-

blioteca Popular d'igual caràcter i dintre
el mateix règim de les que té establertes
la Generalitat de Catalunya, mitjançant
la cessió del local que, per aquest efecte,
ha cedit el Patronat del «Cau Ferrat»,
de Sitges, i corrent a càrrec de l'Ajun-
tament de l'esmentada població les des-
peses de llum, aigua i calefacció.

Segon. — És acceptada la suggestió
que aquesta Biblioteca Popular porti el
nom de «Santiago Rusiñol», com a tri-
but a aquest artista català tan vinculat
per la seva obra i la seva vida a l'estatge
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on serà installada la nova Biblioteca Po-
pular.

Barcelona, 3 de febrer del 1936.
El Governador General de Catalunya,

President de la Generalitat, FÈLtx Es-
CALAS. — El Conseller de Cultura, LLUÍS
DURAN 1 VENTOSA.»

Seguidament fou augmentada la Biblio-
teca, partint de les esmentades aporta-
cions inicials de l'Ajuntament, del doc-
tor Roig i Raventós i del senyor Alfons

da el 28 (le tnarç del 1934, la qual preveu
la constitució de Patronats de Cultura
en les poblacions on funcioni una Biblio-
teca de la Generalitat;

Atès que, per bé que no s'hagi pro-
cedit a la constitució d'aquests Patro-
nats en totes les localitats on hi ha Bi-
blioteca Popular, a causa de l'estudi mi-
nuciós que cal fer en cada una per a no-
menar les personalitats més adients, res
no s'oposa que, quan hi hagi en una po-

L'antiga capella de «Maricel» convertida en museu

Macaya, havent-se reunit en ella, el dia
de la inauguració, un fons bibliogràfic de
5000 volums.

Pocs dies després d'inaugurada, el 20
del mateix mes de juny, fou publicada
la següent Ordre, també de la Conselleria
de Cultura de la Generalitat:

«Diumenge passat fou celebrada la
inauguració de la Biblioteca Popular
«Santiago Rusiñol», a la qual el Patronat
del «Cau Ferrat» ha proporcionat el lo-
cal, i l'Ajuntament de Sitges les obligades
despeses de Iluun, aigua i calefacció;

Atesa la Llei d'organització del Ser-
vei de Biblioteques i Arxius, promulga-

I)lació un organisme que tingui una
missió idèntica a la que és prevista per
als Patronats de Cultura, li sigui con-
fiat el patronage de les Biblioteques de
la Generalitat;

Atès que el Patronat del Museu del
«Cau Ferrat» de Sitges . és l'entitat que
ha procurat l'estatge a la nostra Biblio-
teca en una de les edificacions de «Mari-
cel», posades sota la seva custòdia;

Vista la proposta de la Direcció Tèc-
nica de Biblioteques Populars de la Ge

-neralitat i l'informe favorable de la Po-
nència d'Arxius, Biblioteques i Belles
Arts del Consell de Cultura,
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He resolt:
És confiada al Patronat del Museu del

«Cau Ferrat», •de Sitges, la missió que la
Llei de Biblioteques, Arxius, Museus i
Excavacions de la Generalitat atribueix
als Patronats locals de Cultura, en tot
el que es refereix a la Biblioteca Popu-
lar «Santiago Rusiñol».

Barcelona, 17 de juny del 1936.
El Conseller de Cultura, VENTURA

GASSOL.»

Aquesta reunió temporal de quadres
de l'insigne pintor es redueix a les que es
troben en diversos llocs públics de Ca-
talunya.

El Patronat va acceptar i seguir aquest
criteri, per a la recaptació de les obres
que havien d'ésser reunides, a fi d'e-
vitar els nombrosos inconvenients que
podien produir-se en incloure en elles
les de les colleccions particulars, amb les
quals, no obstant, com és natural, s'hauria

Una de les sales del nou museu, amb exemplars de reproducció de ceràmica

EL MUSEU DE «MARICEL» I L'EXPOSICIÓ

D'OBRES D'EL GRECO

Inaugurada la Biblioteca en la forma
que s'ha dit, la comitiva oficial es traslladà
a les sales de «Maricel».

Els visitants les recorregueren detin-
gudament escoltant les detallades expli-
cacions que el director general dels Mu-
seus senyor Folch i Torres els anava do-
nant sobre la forma que s'havien efec-
tuat les obres d'habilitació de l'edifici.

Es detingueren molt especialment en
les dues sales on han estat installades les
obres d'El Greco.

pogut acréixer considerablement el con-
tingut d'aquesta exposició.

Per portar a realitat aquest propòsit
era necessari comptar amb les obres que
respectivament es troben a la Parròquia
de Sant Esteve d'Olot i al Museu Biblio-
teca-Balaguer, de Vilanova i La Geltrú.

Les autoritzacions necessàries perquè
aquestes obres fossin traslladades a l'ex-
posició de Sitges, foren amablement ator-
gades pel senyor bisbe de la Diòcesi de
Girona, i pel director general de Belles
Arts, respectivament.

Cal fer constar, a més, la bona dispo-
sició amb què des del primer moment
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acolliren la idea tots els membres del
Patronat del dit Museu de Vilanova, el
qual va donar tota mena de facilitats per-
què el quadre d'El Greco que posseeix
pogués figurar a l'exposició.

En ésser oberta al públic aquesta ex-
posició, fou circulat entre els visitants un
opuscle original de Joaquim Folch i To-
rres i editat pel Patronat, en el qual, a
més del catàleg de les obres exposades,
hi havia una nota sobre la rehabilitació
d'El Greco a Sitges, de la qual són els
següents fragments:

«La primera veu que s'alçà dins el con-
cert europeu i americà que avui encara
canta a plena veu la glòria de Domenicos
Theotocópulos, fou la de Santiago Rusi-
ñol. En el seu llibre «Impresiones de
Arte», recull d'articles publicats a «La
Vanguardia», de Barcelona, pels voltants
de l'any 1893, explica com en el cenacle
d'artistes catalans que ell presidia a Pa-
rís, al qual s'havien afegit els pintors bas-
cos Ignasi Zuloaga i Pau Uranga, i del
qual formaven part els crítics Miquel
Utrillo i Josep Maria Jordà, era comen-
tada i estudiada l'obra del genial pintor
greco-toledà i com foren adquirits per
Rusiñol, amb destí al «Cau Ferrat», dues
obres de l'artista, que un colleccionista
espanyol de gran anomenada havia enviat
a vendre a París per judicar-les de poc
interès.»

«A Madrid, on el pintor era oblidat,
ja que les seves obres romanien en les re-
serves del Museu del Prado, o eren dona-
des com a cosa de poc mèrit en dipòsit
els museus de províncies, els elogis de
Rusiñol a El Greco i la idea d'erigir-li
un monument a Catalunya, eren conside-
rats en els cercles artístics com una fan-
tasia de «modernista» o una originalitat
de Rusiñol; però la simpatia que irra-
diava el nostre artista i l'entusiasme anib
què defensava les valors de l'obra del pin-
tor de Toledo, feien que alguns d'ells co-
mencessin a mirar amb interès les obres
del mestre oblidat i s'inscrivissin a la
llista de subscripció que Rusiñol els pre-
sentava per erigir l'estàtua que avui hi ha
al passeig de la Ribera.

Corri a acte públic d'aquest apostolat
en pro de la rehabilitació d'El Greco,

Santiago Rusiñol va fer portar a Sitges
les dues teles comprades a París, per una
comitiva d'artistes i intel1ectuals barcelo-
nins, que en arribar a l'estació de la vila.
s'organitzaren en processó cívica prece-
dida per la bandera del «Cau Ferrat» i
portant ostensiblement els dos quadres
fins al inuseu de Rusicïol, on s'han guar-
dat fins avui. Aquest acte tingué lloc el
dia 14 de novembre del 1894. Sitges fou,
dones, així, consagrada cona el primer fo-
gar de rehabilitació del gran mestre. Dar-
rera aquesta festa vingué la de l'erecció
del monument a la Ribera, on apareix
l'estàtua del pintor, que va modelar l'es-
cultor Reynés i que fou solemnement
inaugurat el 1898, amb assistència de l'A-
juntament de la vila i de tot el poble, i
de Nicolau Sahneron, l'ex-President de la
República Espanyola, que sojornant ca-
sualment a Sitges hi assistí i féu un par-
lament.

No fou inútil l'obra d'apostolat de Ru-
siñol en favor d'El Greco. Esperits sensi-
bles i homes intelligents en matèria d'art
començaren a examinar-la i estudiar-la
amb amor. Entre ells, el gran pedagog i
crític d'art espanyol Manuel B. Cossío,
que darrera de llargs anys d'investigació
i de recerca, publicà el seu llibre «El
Greco», l'any 1908; ]libre encara avui
bàsic en l'estudi de l'obra del pintor.»

A més hi havia la següent biografia
d'El Greco:

«Estudis recents han permès deterini-
nar el lloc de naixença d'El Greco. Se
sabia que era fill de l'illa de Creta, però
avui sembla que pot afirmar-se que el po-
ble de l'illa on va néixer és Fódele. Allí,
la Universitat (le Valladolid, en nom d'Es-
panya, l'any 1934, va portar-hi una pedra
de Toledo i una placa amb el suposat
autoretrat de l'artista, en bronze, per eri-
gir -un petit monument a la glòria del
pintor.

Se suposa que la primera educació ar-
tística del gran pintor fou bizantina. L'art
de la pintura en els centres d'influència
religiosa grega, cona era l'illa de Creta, el
practicaven els monjos, dins les normes i
cànons iconogràfics i artístics de l'art re-
ligiós bizantí formulats, conformats i sub-
jectats a través d'una llarga tradició. Els
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Una de les sales de ferros

autors comentaristes de l'obra d'El Greco
creuen reconèixer en l'obra d'aquest, els
referits orígens.

A l'època de la jovenesa d'El Greco
l'illa de Creta estava sota el domini de
Venècia, i en aquesta meitat del segle
xvi la figura del Tizià i els grans mestres
de la seva escola presidien l'esclat artístic
d'aquella ciutat de l'Adriàtic. És natural
que els reflexos d'aquest esclat arribessin
a l'illa de Creta i que el jove artista se
sentís atret per la metròpoli.

Es dedueix que anà a Venècia i que
fou deixeble del Tizià, d'una carta que
es data als voltants del 1570, en la qual
el miniaturista Juli Clovio presenta El
Greco al cardenal Alexandre Farnesi que
residia a Roma, i li diu: "Ha arribat a
Roma un jove candiota (cretense) deixe-
ble de Tizià, que a judici meu sembla
despuntar en la pintura; i entre altres

coses, ha fet un retrat d'ell mateix que
admira tots el pintors de Roma". Clovio
demana al cardenal que vulgui allotjar-lo
i mantenir-lo en un retó del Palau Far

-nesi, fins que l'artista pugui resoldre la
seva situació a Roma. Sabem, dones, per
la carta, que essent deixeble de Tizià,
que treballava a Venècia, havia residit a
Venècia i que en la data de la carta arri

-bava a Roma.
El moviment artístic de Roma en aques-

ta època vivia de l'admiració als grans
mestres Leonardo, Rafael, Andrea del
Sarto, Corregio i Miquel Àngel, que ja
eren morts, predominant el que s'anome-
nava el «manierisme», que més que la
naturalesa mirava les obres deixades per
aquells grans mestres. L'originalitat d'El
Greco sorprendria, però més sorprengué
la seva audàcia quan el jove pintor, ami)
motiu de produir-se una campanya artís-
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tica contra el Vaticà, que volia suprimir
per irreverents certes nueses que Miquel
Àngel havia pintat en els frescos de la
Capella Sixtina, El Greco va oferir-se a
substituir l'obra del gran mestre per una
pintura nova que ell judicava que seria
superior a l'antiga.

Un nou pintor que arriba amb origina-
litat suficient per a fer ombra als altres,
és fatal que, en caure en pecat de petu-
lància, com hi va caure El Greco, sigui fu-
riosament combatut fins a l'amenaça, ma-
jorment en un país i en una època en
què les baralles entre artistes acabaven
sovint en tragèdia.

Suposen molts autors que aquesta situa-
ció que es crearia El Greco fou la causa
que abandonés Roma. També hi ha
autors que opinen que va deixar Roma
per anar a Espanya, atret per l'obra de
l'Escorial que Felip II estava construint,
la qual oferia grans superfícies murals
per a ésser decorades. Possiblement els
clos motius poden fer-ne un de sol; el
fet és que el 1577 el trobem a Espanya
pintant a Toledo un altar per a l'església
de Santo Domingo el Antiguo, i rebent en
la mateixa data l'encàrrec de pintar el
gran quadre de 1'« Espolio» que hi ha a
la sagristia de la catedral toledana.

Aquestes primeres obres, especialment
cl quadre de la catedral de Toledo, pro-
mnogueren conflictes entre el pintor i els
qui li havien fet l'encàrrec, a través dels
quals coneixem el caràcter altiu i esquerp
de Domenicos Theotocópulos, que sens
dubte ambicionava ésser cridat per la
Cort per a pintar a l'Escorial.

La Cort per fi posà atenció en l'obra
del mestre i encomanà a aquest una pin-
tura per a l'altar de Sant Maurici, de
l'església d'aquell monestir, i que es con-
serva avui en cl museu del inateix mones

-tir. L'obra fou lliurada el 1584, però no
va plaure al rei. El cronista de l'Escorial,
Pare Sigüença, reflecteix l'opinió que a
la Cort i al monestir es tindria sobre 1'o-
bra encomanada, quan diu que al rei no
li va plaure el quadre i quan afegeix que
«els quadres de sants sobretot han d'ins-
pirar devoció».

De tornada a Toledo, on s'establí en les
cases dites del Marquès de Villena, i on

tenia el seu taller i habitació sumptuosa,
fou en aquest moment de la seva vida
que va pintar la seva gran obra «El en-
tierro del Conde de Orgaz» a la parròquia
de Santo Tomé, de Toledo, on avui es
conserva encara. Cada obra deixa un ras-
tre de plets a través dels quals el caràcter
altiu d'El Greco es va dibuixant. Paralle-
lament, però, la seva faria va estenent -se
i la seva producció va intensificant-se, i
al voltant de l'artista es reuneix la selec-
ció intellectual toledana fent una aurèola
que acompanya el mestre popularment
poc comprès potser, però respectat.

Home estranger, pintor d'un art es-
trany i poc assequible a les habituds de
l'època, vivint en una ciutat reduïda, la
seva vida privada és objecte de comenta-
ris. Hi ha uns amors amb una donya Je-
rònima Cuevas, anib qui no és amullerat
i de la qual té un fill anomenat Jorge
Manuel, que fou pintor i arquitecte. Es
diu que viu sumptuosament i li retreuen
que com un gran senyor té músics que li
fan concert mentre menja. No obstant,
El Greco és pobre, i a través dels docu-
ments que han deixat els plets i judicis
promoguts al voltant de les seves pintu-
res, reconeixem la seva situació econò-
mica poc florent.

No podem en aquestes notes biogràfi-
ques estendre'ns sobre l'evolució i els ea-
ràcters de la seva pintura. Quant a l'es-
til, les formes allargades i els desenfoca

-ments que sovint envolten les imatges
com en una mena d'halo, han estat con-
siderats per alguns autors com un defecte
visual; teoria que ha estat combatuda i
destruïda per proves científiques, consi-
derant-se aquells cort un pur reflex del
seu esperit inquiet que dóna al pinzell
del mestre la fuga i el ritme desusat tan
característic de la seva pintura.

L'extensió de la producció d'El Greco
és considerable; descompostos molts dels
conjunts pictòrics d'altars que havia pro-
duït, aquesta s'escampà per tots els mu-
seus i colleccions d'Europa i d'Amèrica,
restant, però, a Espanya les obres princi-
pals, que són «El Espolio», a la Catedral
(le Toledo; «El entierro del Conde de
Orgaz», a l'església de Sant Tomàs, d'a-
quella ciutat; el Sant Maurici, al Museu
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de l'Escorial, i el nucli de les obres que
hi ha al Prado, entre elles la sèrie de re-
trats presidida per la inoblidable figura
del personatge que Cossío va anomenar
«El caballero de la mano en el pecho».

El 1614 va morir El Greco a la seva
casa de Toledo. El dia 7 d'abril el llibre
de la parròquia dóna la simple notícia de
la mort del pintor. Per causa del trasllat
de les seves despulles del lloc del seu pri-
mitiu enterrament, no se sap on aquestes
avui es troben .

Són les següents:
«La Magdalena» (segona època) . Del

Museu del «Cau Ferrat», de Sitges. Adqui-
rit per Santiago Rusiñol a París. el 1894.

«Les llàgrimes de Sant Pere» (segona
època). Del Museu del «Cau Ferrat», de
Sitges. Adquirit per Santiago Rusiñol a
París, l'any 1894.

«Crist anilb la creu» (segona època).
Pertany a la parròquia de Sant Esteve
d'Olot. Conservat en un antic convent
olotí fins a l'any 1835. Obra signada.

Una altra de les sales de ferros

El testament d'El Greco obligà a fer in-
ventaris del seu taller i de la seva llibre

-ria, els quals ens donen idea de l'activitat
artística i intellectual d'aquest gran mes-
tre que, oblidat a Espanya en els temps
moderns, ha estat rehabilitat per Santiago
Rusiñol, adquirint les seves obres i eri-
gint a la vila de Sitges un monument a
la seva memòria quan encara el seu nom
era desconegut.»

Les obres d'El Greco que componien
l'exposició estaven distribuïdes entre les
que havien estat sala de festes i capella
de .l'antiga residència de Mr. Deering.

«L'Anunciació» (primera época). Del
Museu d'Art de Catalunya, de Barcelona.
Procedeix de la collecció Bosch i Catari-
neu, dipositada per l'Institut contra 1'A-
tur Forçós de la Generalitat de Catalunya.

«Sant Pere i Sant Pau» (segona época).
Del Museu d'Art de Catalunya, de Bar-
celona. Procedeix de la collecció Plan-
diura, adquirida per la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona
ami) destí al Museu de la Ciutat.

«L'Anunciació» (segona época). Del
Museu-Biblioteca Balaguer, de Vilanova i
La Geltrú. Aquesta obra, una de les cal)-
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dais entre la producció d'El Greco, se
suposa originària de l'antic convent de
donya Maria de Aragón, a Madrid, per
al qual havia pintat El Greco un conjunt
d'altar.

Aquesta exposició ha estat oberta al
públic fins el dia 15 de juliol.

Quant a les sales de caràcter permanent
de «Maricel» cal recordar en primer lloc
que llur utilització fou pensada per a
una àmplia secció de ferros antics cata-
lans, per tal de continuar la que Santiago
Rusiñol va formar en el «Cau Ferrat».

Ara bé, en el moment de la inaugura-
ció, no es disposava de tot el material
d'aquesta especialitat que ha d'ocupar les
sales inaugurades.

Davant d'això, aquestes contenen avui
colleccions d'altres gèneres, que hi han
estat installades ami) caràcter interí i se-
ran substituïdes per les definitives a mida
que els diversos ingressos d'objectes de
forja ho permetin.

Avui hi ha, doncs, a «Maricel» les se-
güents installacions:

A l'entressol hi ha una sala ami) dibui-
xos de Rusiñol i de diversos artistes cata-
lans, en la seva major part per a illustrar
obres de Rusiñol, presidits per l'estatueta
en bronze de Raimond Casellas (donada
pel senyor Josep M. Moner) que modelà
Reynés, i una altra ami) uns quants qua-
dres a l'oli de pintors sitgetans o de temes
relatius a Sitges. Aquests materials pro-
venen de l'Ajuntament de Sitges, del
«Cau Ferrat» i de la Junta de Museus de
Barcelona.

Al primer pis hi ha quatre sales amb
abundoses reproduccions de notables
exemplars de mobiliari, ceràmica, esmal-
teria i vidrieria. Aquestes reproduccions
pertanyen a la Junta de Museus de Bar-
celona, i havien estat fins ara installades
al Museu de les Arts Decoratives, de Pe-
dralbes.

Al segon pis hi han altres cinc sales
que poden considerar-se ja com la ini-
ciació de les futures i definitives installa-
cions de «Maricel», perquè estan dedica-
des a ferros. Una conté una bona selecció
de reproduccions de ferros estrangers;
una altra és dedicada a obres de forja
catalana moderna, i les tres restants con-

tenen una copiosa collecció de ferros an-
tics catalans, castellans i aragonesos. Tots
aquests materials provenen també de la
Junta de Museus de Barcelona i alguns
d'adquisicions del Patronat del «Cau» i
donatius de particulars.

Finalment, al pis darrer hi ha les cinc
sales de la collecció de marineria d'Eme-
rencià Roig i Raventós, sobre la qual fou
publicat un estudi, en el nostre BUTLLETÍ
del mes de gener d'aquest any.

El públic en entrar a aquesta sala re-
bia un opuscle illustrat, contenint l'es-
mentat article, original de Xavier Soler.

EL BANQUET OFICIAL

Després d'aquesta visita va tenir lloc
el banquet oficial.

Es va efectuar a l'Hotel Subur i fou ser-
vit anió la cura pròpia d'aquest acreditat
establiment.

Hi foren invitades unes cent-cinquanta
persones.

La presidència fou ocupada pel conse-
ller de Cultura. A la seva dreta hi tenien
lloc la senyora vídua de Rusiñol, el direc-
tor general de Belles Arts, la presidenta
del «Ram de tot l'any», el conseller d'O-
bres Públiques, el rector de la Univer-
sitat i el representant de l'alcalde de
Barcelona. A l'esquerra s'assegueren la
senyora de Roig i Raventós, l'alcalde de
Sitges, la senyora de Gassol, el doctor
Roig i Raventós i el senyor Planas Ro-
hert, del Patronat del «Cau Ferrat».

HOMENATGE A EL GRECO

En aixecar-se de taula, tots els comen-
sals es dirigiren al monument a El
Greco que s'aixeca al Passeig de Ribera.

Dipositaren poms de clavells al peu del
monument, la senyora vídua de Rusiñol,
la senyora de Gassol en nom dels «Amics
dels Museus de Catalunya», el director
general de Belles Arts senyor de Orueta,
el conseller de Cultura, l'alcalde de Sit

-ges i el senyor Planas Robert pel Patro-
nat del «Cau Ferrat».

A continuació, l'alcalde de Sitges se-
nyor Olivella va llegir el següent discurs:
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«Señor: Al darle la bienvenida a la
fiesta que en honor y memoria de San-
tiago Rusiñol hemos celebrado este me-
diodía, me place en estos momentos ex-
ponerle nuestra gratitud por su visita a
El Greco, cuyo monumento tan alto habla
en favor de la fina espiritualidad de
nuestra villa.

Muchos de los que nos visitan por vez
primera, al desembocar en esta esplén-
dida explanada de la Ribera y ver la figu-

Ferrat» hacían afluir a nuestra villa un
sinnúmero de artistas y personalidades
de todos los matices y tendencias, que
loaban la hospitalidad y comprensión con
que las cosas de arte eran tratadas, y el
entusiasmo que en general eran recibidas.

Este ambiente le animó y dispuesto a
reivindicar la memoria del eximio pin-
tor, contando con la simpatía y entusias-
mo de Sitges, se abrió una suscripción
popular y así pudo ver realizada su idea,

FFtr

DONAt&I,
A LA

PEL
DR~RCW
i RAVENTÓS

W

La installació de la collecció de marineria d'Emerencià Roig i Raventós

ra tan arrogante de El Greco, nos pregun-
tan en seguida qué clase de relación ha
tenido Sitges con el genial pintor, para
haberle levantado un monumento a su
recuerdo.

Este monumento se debe a la iniciativa
del gran amigo de Sitges, el eminente
artista Santiago Rusiñol, quien dotó su
«Cau Ferrat» de las dos obras de El Greco,
las cuales fueron entradas y paseadas
procesionalmente por la villa, hasta que-
dar depositadas en el lugar que se les
designó en el «Cau».

Rusiñol halló entre los sitgetanes una
franca y cordial acogida y las fiestas y
certámenes que organizaba en el «Cau

inaugurándose el monumento el día 29 de
agosto de 1897. Se celebró el acto con gran
entusiasmo, en el que se asoció todo el
pueblo, presidido por el Ayuntamiento.
Rusiñol pronunció un discurso y el gran
tribuno Nicolás Salmeróii que en aquella
fecha veraneaba en Sitges tomó parte en
la fiesta, y entresaco de su peroración
lo que refiriéndose a esta villa dijo:
«Vosotros lleváis impreso en vuestro ca-
rácter el sello de toda esta civilización
mediterránea; en vosotros se halla la con-
dición de los pueblos de Levante, en los
que hay exuberancia de fantasía, una
placidez mística inefable, una actividad
que parece tomada al movimiento ince-
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sante de las olas y una severidad y per-
sistencia que parece como que les preste
la rigidez de la tierra.»

Estas son las manifestaciones del emi-
nente expresidente de la primera Repú-
blica Española, pero es verdad que en
Sitges quedó reivindicado El Greco y
que su monumento marca en los anales
de nuestra villa uno de los momentos
más sentidos y compenetrados con la
obra de Santiago Rusiñol.

gués totes les voldria viure de cara als
mateixos ideals. Persevera dones en aquest
mateix camí i no t'espantin mai els dubtes
que no deixaran d'assaltar-te un moment
o altre.

Invocà la memòria d'El Greco i recordà
que quan era infant, a Málaga, ja li par-
laven de les seves pintures desconcertants.

D'aleshores ençà he vist la humanitat
canviar, evolucionar; com la barca dins
d'un mar mogut, ara s'enfila, ara sembla

Altre aspecte de la collecció de marineria d'Emerencià Roig i Raventós

Sitges está orgullosa de poder presen-
tar a la admiración de propios y extraños
este monumento que si no es grande en
proporciones, lo es en idealidad.»

El director de Belles Arts començà
recordant unes paraules pronunciades al
matí per l'infant que ha donat les gràcies
per la creació de la Biblioteca Popular.

Ell ens ha donat una idea de les seves
i I•lusions en començar la vida, diu. I si
aquesta tarda, ara, el tingués aquí li
diria: Sóc un vell, un vell que ha deixat
córrer el temps reclòs en la seva. vida
espiritual i que ara, quan és a la fi de
la vida, si guaita endarrera veu que la
vida és molt bella i que si mil vides tin-

que s'enfonsa. Però sempre hi ha hagut
un art, i l'art ha estat sempre moviment.
I és això que desitgem sempre per a l'art.
Què hi fa la disparitat de tendències?
Jo espero de totes.

Es referí, després, a l'homenatge a
Rusiñol amb el qual el lligava una ferma
amistat.

He vingut a retre-li homenatge, sí,
és cert, i tanibé a El Greco, però, per
què no dir-ho? He vingut també a retre
un homenatge a Catalunya. Perquè si no
fos malagueny hauria volgut ésser català.
Aquí hem trobo com a casa meva. I us
he de confessar que he vist a Catalunya
coses de molta emoció per a mi.
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Acabà dient que no es plany pas que
per la concessió de l'Estatut hagi deixat
d'ésser el director de Belles Arts de Ca-
talunya, però que li hauria plagut conti

-nuar, com sempre, treballant des del seu
lloc, anih tot l'amor, per les coses de la
nostra terra.

El conseller de Cultura senyor Gassol
digué que pronunciaria només unes pa-
raules per a fer constar l'adhesió del Go-
vern de la Generalitat a aquest home-
natge íntim que la vila de Sitges dedica
avui a aquest gran geni de la humanitat.

Adreçà després uns mots al director de
Belles Arts senyor Orueta, recollint les
seves allusions a Catalunya i agraint-li, de
passada, tot el que ha fet sempre en pro
del patrimoni artístic de la nostra terra.

El senyor Orueta torna a fer tís (le la

paraula per correspondre anal) mots emo-
cionants al parlament del senyor Gassol.

La premsa diària de Barcelona i la de
Sitges s'ocuparen oportunament de l'acte
inaugural a què ens referim en aquesta
informació, però, a més, escrigueren es-
pecialment articles sobre l'exposició d'o

-bres d'El Greco, Carles Capdevila i Josep
M. Planas a La Publicitat, Alexandre
Plana a La Vanguardia, Miquel Capde-
vila a L'Instant, Rafael Benet a La Veu
de Catalunya, Joan Cortès a La Rambla
i «Zenón» a Diario de Barcelona.

L'exposició fou visitada, sense comptar
el públic del dia de la inauguració i els
veïns de Sitges, els quals hi han tingut
entrada gratuïta, per 6,430 persones.

,^-	 R E U N I-
•TEMPORAL

DE LES OBRES
^DELGRECO

DELS
MUSEUS DE
CATALUNYA

MARICE L• SITGES
AMB MOTIU
D'INA000-
RAR-H I L AM-.
PLIACIO DEL

CAU
RRAT

El cartell anunciador
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^i'10Íi11IC1°iil Cilfil'illlil
VIDRIERES D'ART - MUNTURES EN	 GRAN PREMI

PLOM 1 LLAUTÓ - ESMALTS AL FOC 1	 Exposició Internacional

SOBRE VIDRE, CRISTALL 1 CERÀMICA	 Barcelona, 1929

VIDRES 1 CRISTALLS PLANS 1 CORBATS
GRAVATS
BISELLATS
MIRALLS
MOTLLURES
MARCS
ETC.
1	 Central: Ronda de Sant Antoni, 56

Telèfon 22035

Sucursal: Laureà Miró, 40 (Hospitalet) - Telèfon 30634

REPRODUCCIONS D'ART
ESCULTÒRIC

AMB DIVERSOS	 TOTA MENA
MATERIALS	 DE PATINES

1A11 NA, %. A.
Tallers i estudis: Carrer Girona, 153
Telèfon 77926 - BARCELONA

i:AIiRIF.I,
BECHI&1

REPRODUCCIONS
ARTÍSTIQUES EN
MARBRE, PEDRA, ETC.

FONERIA DE BRONZES D'ART

CARRER DE ROGER DE FLOR, 162
Telèfon 52996



E.iric Tau'i'aljo
NO!JUC

FUSTER
Especialitzat
en treballs per a
Museus i Exposicions

EMBALATGE 1 TRANSPORT DE TOTA
MENA D'OBJECTES D'ART

Consell de Cent, núm. 283
Telèfon 14345 : BARCELONA

Isí^le`1'OÁRE11

Instal'lacions elèctriques
de Ilum i força - Especia-
litat en il'luminacions ar-
tístiques - Instal'lacions en
tuberies de ferro - Aigua
Gas - Senejament - Re-
paracions de totes menes

Verdi, 58	 Telèf. 74764
(Gràcia)	 BARCELONA

1,1 681:
I'ANC HA lA

PINTURA DECORATIVA

DECORACIÓ 1

RESTAURACIÓ
DE TOTA MENA

DE PINTURES
•s

CARRER DE LA LLUNA, N.° 23
Telèfon 25534

Mallorca, 255
Telèfon 70702



Indústries Gràfiques
Seix i Barral Germans

S•A

IMPRESSORS I EDITORS

disposen d'una ferma col•laboració
d'artistes especialitzats en tota obra
gràfica i el muntatge industrial mo-
dern de totes les branques del llibre

Aquest conjunt està al
servei de l'Art, de la
Indústria i del Comerç
i la seva consulta serà
molt agraïda i atesa

Provença, 219 : BARCELONA : Telèfon 71671



NÁ%LA

R AR C 1&11
V. GARCIA SIMON

Telèfon 15677

EXPOSICIÓ
PERMANENT
d'obres d'Art
Modern dels
millors artistes

MARCS - GRAVATS - MOTLLURES

Passeig de Gràcia, n.° 19

ART :: EXPOSICIÓ
DE PINTURES ::
DECO RAC 1 ÓL

A
FORTIffily
ENTRADA
LLIURE

PASSEIG DE GRÀCIA, 53

TELÈFON NÚM. 83303

BARCELONA

el ®Att
114411VIIIII
FOTOGRAVADOR

Carrer Casanova,
núms. 157 i 159

BARCELONA
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