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Enguany es commemoren els bicentenaris d’independència de cinc països 

llatinoamericans: l’Argentina, Colòmbia, Mèxic, Xile i Veneçuela. El 2009 

ho van celebrar l’Equador i Bolívia, i així ho aniran fent la resta de països de 

l’Amèrica Llatina en els propers anys.

 Ja l’any 1910, amb el centenari de la independència argentina, el país va 

abocar-se a commemorar-ho amb l’Exposición Internacional del Centena-

rio. De fet, el 13 de gener de 1909 el govern argentí va promulgar una llei en 

la qual disposava, al llarg de 14 articles, tot un seguit d’actuacions que calia 

seguir per commemorar el centenari de la revolució, entre els quals hi havia 

la celebració d’una exposició internacional d’art i la invitació de les autoritats  

europees –en particular espanyoles– i americanes a participar en tots els actes.  

 És en aquest context que un dels principals referents de la cultura catala-

na de principi del segle xx, el pintor i escriptor Santiago Rusiñol, va arribar 

a l’Argentina, ara fa cent anys. Del seu viatge en va deixar unes cròniques 

molt vives, sovint divertides, que retraten l’Argentina d’aquells anys, el recull 

d’articles Del Born al Plata. Amb l’objectiu d’abordar aquesta poc coneguda 

relació de Rusiñol amb Amèrica, des de Casa Amèrica Catalunya ens hem 

proposat editar aquest llibre, que inclou aquestes cròniques de viatge, algu- 

nes imatges relacionades amb el tema i un parell de breus estudis sobre la 

presència de Rusiñol i dels artistes catalans a l’Argentina del centenari. Una pre- 

sència que va tenir el seu ressò tant en la premsa argentina com en la catalana, 

i que el públic de Buenos Aires va acollir càlidament. 

Presentació
Antoni Traveria Celda

Director general de Casa Amèrica Catalunya
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Estimat besavi,

 Mai no et vaig conèixer personalment, vaig néixer deu anys després de 

la teva mort. No obstant això, el teu record ha perdurat entre nosaltres, so-

bretot a través de la teva filla Maria, la meva àvia. Ella fou la persona que ens 

va transmetre l’estima cap a tu, a través del profund amor i de la profunda 

admiració i devoció que et professava. Deia que ella era la lluna i que vivia 

del reflex del sol, que eres tu. L’àvia ens explicava les seves vivències amb tu 

i els teus viatges a París, Mallorca, Granada, Aranjuez, Buenos Aires, etc. 

T’acompanyava a les teves tertúlies de cafè i sempre deia que parlaves poc 

i escoltaves molt. Com a profund observador de la realitat vas ser pintor i 

escriptor simbolista –possiblement el més important de la teva època– i, pos-

teriorment, modernista i naturalista. Qui pot oblidar les Festes Modernistes 

de Sitges, avançada cultural de la teva època?

 La teva pintura refinada i distant és un record constant amb el qual man-

tinc contacte cada dia a casa. La teva literatura agredolça i irònica, amb aquest 

deix de tristesa tan teu –tan diferent de la teva imatge pública, tan brillant–, 

comença amb la tornada a Catalunya en carro i segueix amb els teus «duros 

a quatre pessetes» i mil anècdotes més –unes de certes i altres d’atribuïdes.

 Estrany és el dia que no apareguis als diaris, bé perquè parlen de tu bé 

perquè fan referència a les teves obres. Amb això vull dir que segueixes im-

portant molt. En aquest cas, Casa Amèrica Catalunya s’ocupa de tu, cent anys 

després que redactessis el teu diari de viatge Del Born al Plata. A l’Argentina 

et van rebre amb els braços oberts, i encara avui es pot dir que no has perdut, 

en absolut, el tren de català universal, títol que et van adjudicar els teus co-

etanis. Com pots veure, segueix flotant en l’ambient la teva figura bohèmia, 

una bohèmia daurada i culta, amb pipa, barba i xamberg.

 Estimat besavi, la carta podria ser interminable, però a tu, tan poc pro-

pens als afalagaments, potser et cansaria.

 Ho deixo per avui. Fins aviat.

El teu besnét que t’estima,

 Norman

Carta a Santiago Rusiñol
Norman Cinnamond Planas

Arquitecte
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Viatge a l’Argentina 
del Centenari
Ariadna Lluís i Vidal-Folch

«Ditxosa Amèrica!», «És un vici...», «Abans teníem el joc, les dones i la be-

guda, i ara, a més d’això, hi ha l’Amèrica...»; així lamenten els personatges 

d’El despatriat la fal·lera dels catalans per anar a fer les Amèriques. Santiago 

Rusiñol, home prolífic amb la ploma i el pinzell, artista amb gran sentit de 

l’humor, treu el suc de tot, per bé que s’ha dit que rere aquest humor hi ha 

un pòsit de tristesa.

 En tot cas, a Rusiñol no se li escapa res, i per això no s’està de retratar la 

Catalunya de principis del xx, on qui més qui menys té algú de família que 

ha marxat a Amèrica. Fins i tot aquest Rusiñol tan nostrat, també viatja a 

Amèrica. Ho fa l’any 1910, coincidint amb el centenari de la independència 

argentina. Un periple que dura mig any, i del qual fa un diari fresc, que amb 

el títol «Del Born al Plata» va apareixent al setmanari L’Esquella de la Torra-

txa, i que el 1911 el seu amic Antoni López (editor de L’Esquella i de les obres 

de Rusiñol) compila en forma de llibre. El mateix que avui tornem a editar, 

coincidint amb el bicentenari de la independència argentina1. 

 Però aquesta aparentment anecdòtica relació de Rusiñol amb Amèrica 

es concreta en alguns elements més, a banda del seu viatge a l’Argentina del 

centenari: d’una banda, Rusiñol participa, entre 1904 i 1913, en diversos dels 

salons d’art espanyol organitzats pel català José Artal a Buenos Aires, així 

com en d’altres espais, com el saló Moody de la capital argentina; i de l’altra, 

en l’àmbit del teatre, Rusiñol és càlidament aplaudit a l’Argentina, on estrena 

moltes de les seves obres traduïdes al castellà, com és el cas d’El pati blau, 

L’hereu escampa, El redemptor, La mare, El místic o Els savis de Vilatrista. 

Teatre d’indians

Més encara, algunes de les seves obres literàries tenen un evident contingut 

americà, com és el cas de l’esmentada El despatriat (comèdia en tres actes 

estrenada l’any 1912), publicada en castellà com El indiano, on unes dones 

que habiten en un poble de la costa catalana romanen en l’espera del retorn 

d’Amèrica del seu germà Don Antonio. Un Don Antonio que parla de Bue-

nos Aires com una ciutat «espaiosa, molt nutrida, i molt quadrada... com 

les preses de xocolata...», i que lluny de la vanitat i la mala fe dels americanos 

de Llibertat! i d’El pati blau del mateix Rusiñol, es presenta com una ànima 
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en pena, que diu que «ens van a despedir am llàgrimes; però, quan tornem 

al poble, ens tornarien a treure a empentes!». L’Anton, ara Don Antonio, se 

sap fer autocrítica: a l’americano que torna a casa amb el títol de Don i amb 

levita, li cauen uns anells que abans no li queien: «Allí, com no tenim títol, 

no’ns donem vergonya de res. Rentem els plats, escombrem; [...] i la vanitat de 

lluir, a l’arribar a casa nostra, una unsa penjada a l’hermilla! I am tots aquets 

adminiculs, i aquest esplet de fantasies, que son ilusions, o macanas, còm vols 

que fassi de taverner? Soc pobre, però soc Don Antonio».

 Uns anys més tard, Rusiñol escriuria una altra peça teatral de regust 

argentí, aquest cop una obra satírica en un acte, estrenada al teatre Nove-

tats de Barcelona l’any 1918, amb el títol de Souper-tango. Aquí, el tango i el 

Tres amics, d’esquerra a dreta: l’editor de L’Esquella  
de la Torratxa i de l’obra de Rusiñol, Antoni López;  
al centre, Santiago Rusiñol; a la dreta, el dibuixant Josep 
Costa (Picarol), col·laborador habitual de L’Esquella.  
Foto: Ricard Suñé, s/d. AM/FIAAH

Publicitat de l’editor Antoni López 
a la seva L’Esquella de la Torratxa, 
Barcelona. BC
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Manuscrit d’El despatriat, de Rusiñol, 
conservat a la Biblioteca de Catalunya. 
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personatge de l’Argentí formen part de la recreació de l’ambient d’un cafè 

concert barceloní on hi ha música, s’hi beu i s’hi juga, en «una formidable 

sàtira contra un vici lleig molt arrelat a Barcelona», segons la crítica apare-

guda a L’Esquella el 15 de febrer de 1918. Una estrena que va tenir poc èxit 

–qualificada pel mateix crític de «Super-tongo» per l’escassa cura que hi va 

posar el Novetats– malgrat que es tracta d’un artista admirat i aplaudit.

 Anys abans del viatge a Amèrica, però, molt abans d’El despatriat, Rusi-

ñol ja havia tractat el tema de l’americano en dues obres teatrals, les esmen-

tades Llibertat! i El pati blau. En el cas de Llibertat! (comèdia en tres actes, 

estrenada l’any 1901), l’americano és en Don Patríciu, un enriquit personatge 

rere les bones obres del qual només es troba vanitat i misèria d’esperit. Ha tor-

nat d’Amèrica acompanyat d’un nen esclau de raça negra, i el poble demana 

apadrinar-lo i donar-li llibertat, malgrat el racisme del qual gairebé tots són 

partícips. 

 D’altra banda, a El pati blau (drama en dos actes, estrenat el 1903), el 

malèvol americano és en Don José, per a qui l’única cosa important a la vida 

són els diners, per això no té escrúpols a l’hora de lucrar-se de la malaltia i la 

pobresa dels parents. 

 El motiu del pati blau, com és sabut, no es limitarà a aquesta peça teatral, 

sinó que durant un temps serà un tema recurrent a la pintura de Rusiñol.

 El somni americà també havia aparegut, l’any 1905, en una altra obra de 

Rusiñol, aquest cop en to d’assaig: el capítol «L’americano», dins d’Aucells 

de fang2, descriu la idea que tenia l’antic americano d’una Amèrica ideal, 

«romànticament fantasiada», on «tot és espessor de selves, teixits de palmes 

i rius que baixen plata en comptes d’aigua. El cel, blau sempre i sense boires, 

no perd mai la bellesa immaculada; les palmeres se torcen al pes de tant fruit  

i diuen: “Pren-me”, tornant a alçar-se gronxant-se; les fonts vessen or, que cor- 

re sobre’ls prats immensos; el clima, una primavera eterna; l’home és sempre 

bo, i les dones tenen ulls com faros encesos que xuclen a l’americano». 

Crítica de l’obra Souper-tango de Rusiñol 
publicada a L’Esquella de la Torratxa l’any 
1918. BC
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Embarcament de 800 immigrants cap a Amèrica 
del Sud. Foto: Frederic Ballell. 1910. AFB

La companyia de teatre  
de Borràs, de la qual Rusiñol  
és director artístic, progra- 
mada al teatre Victoria de 
Buenos Aires i anunciada a  
Caras y Caretas el 16 d’abril  
de 1910, Buenos Aires. BHAM

El port de Barcelona entre 
1910 i 1920. Foto: Esteve 
Puig. AFB

 Però aquesta visió idíl·lica dels primers americanos aviat canviaria, «els 

d’ara, ai!, estan escarmentats». I és que en realitat «Escassejava molt aquell or 

per a tants “banyistes” ambiciosos». A més, l’enyorament que patia l’emigrant 

en marxar cap a les Amèriques, en tornar a Catalunya no es guaria, ja que «no 

solament és patria aquella aon s’ha anat a néixer, sinó la en que s’ha anat a 

viure», de manera que finalment, tornat a casa, enyorat arreu i sense conhor-

tar-se enlloc, l’americano «moria voltat d’or, sense tenir matria ni patria». 

 Algunes d’aquestes i altres obres de Rusiñol s’estrenen a Buenos Aires, a 

iniciativa del Centre Català (actual Casal de Catalunya) de la capital argenti-

na, en un gran teatre porteño com el Victoria, amb un èxit aclaparador. És el 

cas de La mare, representada el 4 de juny de 1908, o d’El pati blau, estrenada 

unes setmanes més tard; l’any 1909 s’hi estrenen tres obres més de Rusiñol: 

Llibertat!, L’alegria que passa i El místic. Quan el 1910 Rusiñol arriba a Buenos 

Aires, porta el drama El redemptor sota el braç, i el 22 de juny d’aquell mateix 

any estrena L’hereu escampa i El prestidigitador al mateix teatre Victoria, que 

és ple d’un públic emocionat per la presència de l’autor a Buenos Aires, i que 

l’homenatja a la fi de la representació amb el lliurament d’una medalla d’or3. 

Després d’un breu parèntesi, quan el Casal de Catalunya aconsegueix tenir 

un teatre propi a la seva seu, la programació teatral catalana torna a prendre 

embranzida, i Rusiñol torna a ser-ne un dels autors més programats: La mare, 

El triomf de la carn i Gente bien es programaran fins a tres cops; El prestidigi-

tador, La nit d’amor i L’acaparador, dues vegades; i Aucells de pas, L’hèroe, Els 

savis de Vilatrista, Un bon home, L’alegria que passa, El místic, El bon policia, 

La lepra i El titella pròdig es programaran també en aquests primers vint anys 

(1916-1936) d’història del teatre Margarida Xirgu del Casal de Catalunya a 

Buenos Aires.

 Rusiñol parteix de Barcelona el 13 de març de 1910, a bord de l’Argentina, 

en companyia de Borràs. Casas, Utrillo i Miró, i alguns altres íntims, els aco-

miaden a port. Un dia abans, la nit del 12 de març, se’ls havia organitzat un 

sopar de comiat, al barceloní Mundial Palace, al qual van acudir un centenar 

de persones, entre ells Àngel Guimerà, Adrià Gual, Gabriel Alomar i el mateix 

Joan Miró. Les inscripcions per a tal sopar s’havien anunciat a La Vanguardia 

de dos dies abans, número en el qual també s’anuncia el proper nomenament 


