
Sltge" la dolca 1 amable vila de

l' 2:e" és una vila '"1 :n;', que enlloc

de Caralunv,i. f'0t1ell veure aquell

exe mpl.ir ripic Lic' l' ~"1, 'Ir,m,', hibri-

l,,-íD cur iosa de eira 'a ! d ulrramari.

Gabriel Alomar

La galeria de personatges litera-

ris i artÍstics que omplenen els teles

i les pagines de l' obra de Santiago

Rusiñol (1860-1931) comparteixen

una característica comuna: que tots

ells pertanyen, d'~lguna manera, als

[ulls de la vida que l'autor aná passant

alilarg de la sevaperilongada existen-

cia, Com a personalitat formada sota

la gran influencia del realisme i del

naturalisme, Rusiñol no deixava que

la imaginació se li desbloqués, ni en

els quadres ni en els artides, ni, als

monólegs, ni 'a les proses,

L' americano, és a dir, l'individu

que ha passat la joventut fent les

Amériques cercant fortuna i que ha

retornat a la terra que l'ha vist néi-

xer havent aconseguit els seus propó-

sits, és un personatge que va atreure

Rusiñol des del moment en que es

posa en contacte amb el medi on

topa amb l'arquetipus, és a dir, a Sit-

ges. Si bé és cert que l' americano fou

un personatge propi de les pobla-

')cions costaneres catalane~ de la costa

de Llevant i de la de Ponent, la co-

neixenca directa, Rusiñolla féu a Sit-

ges, li:'tardor'de 1891, e~ que recalá

per primera vegada. Aquesta és, una

aportació originalment i genuina-
/

ment sitgetana a l' obra de Santiago

Rusiñol.

Al cap de poc temps, Rusiñol es-

crivia I'article titulat La liostalgia de

dos patrias, fruit de l'irnpacte que li

causa I' emigració dels sitgetans a

América, comparañt-la amb la

"metáfora del viento emigrador que

posó como un huracán sobre este

mar, ¡tan bueno!, penetró del hogar

en lo más Íntimo y en su furia lanzó

de esta playa a otras playas más remo-

tas centenares de seres que marcha-

ban soñando en países más venturo-

sos". Rusiñol veia l'emigració com

una auténtica tragedia -que ha fou,

certament-, i no solament desdel pla

material de la pérdua de població jo-

ve portadora de la forca i l' energia de

futur de la població, sinó, sobretot, de

la tragedia personal, initrna, diríem,

de qui es veu forcat a deixar una pa-

tria iluminosa i acoilidora que esde-

vé objecte de culte i d' enyor des de

la ilunyania americana.

La miseria i 1'aventura
"Grande la alucinación y mucha

la miseria para marcharse en busca de,

aventuras i entregar su porvenir a los

caprichos del viento". Grácies a l' o-

bra de David Jou i Andreu, Els sitge-

tans a America i Diccionari d'America-

nos,podem conéixer amb un alt grau

de fiabilitat les xifres de l' emigració

sitgetana a América. Des de mitjans

del segle XIX.fins 1897, la població

sitgetana' és d'una rnitjana de 3.200

habitants, amb tendencia aldecreixe-

mento Entre 1840 i 1851, les sortides
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a América suposen 79% de! creixe-

ment de la població; i entre 1890 i

1935, e! 95,73%. EIs motius de l' e- .

migració eren l'impuls vers l'aventu-

ra americana per tal de fugir de la

pobresa(sobretot per part de lesclas-

sesmitjanes i populars d'una pobla-

ció endérnicament mancada de re-

cursospropis), i de! servei militar. Per

a les autoritats locals, l' emigració era'

l'auténtica xacra social de la vila.

L'industrial Rafael Costa i Mo-

let la consideravala Causantde la de-

cadenciaperqué la "patria pierde in-

teligencias y brazos y cuanto más

aumenta la emigración másla hunde.
y abate". El polític i metge sitgetá,

Dr. Bartomeu Robert, ell mateix

americano accidental i fill d' americano

en una conferencia a l' Ateneu barce-

lones el 1877 explicava: "En Sitges

hay una verdadera fiebre de emigra-

cion; no hay una sola familia que no

tenga un hijo en Cuba; puesbien, yo

, he venido observando que, si

emigrana Cuba un prome-

dio de 150 20 suburenses

al año, solo regresan

en igual periodo

cinco o seis".

Mes enllá

de l'impacte

en Rusiñol el

recte de l'aventura

americana deIs sit-

getans, que prova-

r blement li fou expli-

cada en la carn propia. ,

de!s'arñicsde primerís-

simahora, "La nostal-

gia de dos,patrias"'po-

sa de manifest l' estat

d' esperit de l' artista

respecte de la ~itria

propia -Catalunya, la

Barcelona de la sevain-

fantesa,el Sitgesque tot just l'acaba-

va d'acollir- i de la patria on cerca la

fortuna, on sofrí i on lluitá per l'art

i, també, per la vida: que "es patria

también y querida aquella donde se

ha luchado, aquelladonde e! corazón

ha latido a impulsos de la juventud,

aquella donde se ha amado y donde

se ha sufrido i donde se tienen ami-

gos de! alma y afecciones empeña-

das". El que per als sitgetans de l' e-

migració americana eren lesAntilles

. i l'América del Sud, per Rusiñol ho

fou la sevaestadaa París."La nostal-

gia de dospatrias" ésla descripció de!

sentiment d'enyoranca i de desarre-

lament que compartien l' americano

que retornava al poble mimat per la

fortuna i l'artista que havia cregut,

erróniament, que la patria i la terra

tenien les mateixesdimensións,

L'anvers i el revers

del prototipus

" ...ser ocell de fang, amb fangi

tot, és viure, mes ben dit, és vida, és

lo que distingeix la vida". La trage-

dia de la figura de l' emigrant, l' en-

yor, l'aventura, e! desarre!ament i e!

comportament de l' americanouna ve-

gada ha retornat a la patria són els

trets que Rusiñol traslladade la vida

real a l' obra literaria. L'emigránt i l' a-

mericanoconstitueixen l'anvers i e! re-

vers d'un mateix arquetipus; el pri-

mer, trágic perqué emigra empésper

la pobresa i quan retorna, torna

igualment pobre o malalt. L'america-

no ésqui ha fet fortuna i retorna amb

pesos a la butxaca, pero acompanyat

per una gran soledat. Aquest és el

personatge que Rusiñol ~escriu en

algúns deis seustítols més significa-

I tius: Ilibertat! (1898 en versió de pro-

I sa,1905 en versió teatral);El pati blau

(i898 en prosa, 1905 en versió tea-

tral); 1:americano (1905, prosa);El des-
/

patriat (1912, teatre). I encara,e!lli-

bre de viatges Del Born al Plata

(1911) ésun darrer ressó de! perllon-

gat cicle literari de! personatge.

Alllarg deisvint anysque trans-,
corren entre e! 1891 i el 1911,la fi-

gura de l' americanoespresentade ma-

nera gairebé itinerable: gran, solter,

amb un vocabulari amarat d'ameri-

canismesper substanciarles denomi-

nacions méscomunes o per esmen-

tar els objectes de la quotidianeitat

de la terra on féu fortuna. 1:america-

no .de Rusiñol no és monolític, sinó

que té raconsd'ánima que a voltes e!

fan actuar com un ésseramb senti-

ments. En conjunt, Rusiñol e! tracta

amb una certa deferencia. Davant

d'un deis capítols álgids de l'aventu-

ra americana dels sitgetans com fou

la Guerra de Cuba i el desastrede

1898,que afectaprofundament la so-

cietat local, Rusiñol esmanifestapro-

fundament crític amb aquella guerra

inútil i mancada d'ideals. A L'Héroe

(1903), que tracta les conseqüéncies

de la guerra colonial en un.afamília

catalana,e! personatge no ha lluitat

contra la independencia de lesAnti-

!les, si~ó que ha comés les heroicitats

que li valen la condecoració de gue-

rra sacrificant la població indígena de

les Filipines. Probablement, Rusiñol

no va voler barrejar els americanos

amb una guerra que detestaprofun-

dament.

Catorze anys més tard de "La

nostalgia de dos patrias", el 1891,

Rusiñol reprodueix e! retrat de l' a-

mericano a Ocells defang (1905), amb

els retocs adequatsper no caure en

l'anacronisme. En descriure elssorn-

nis de grandesaabansd'emprendre la

carrera d'América el text canvia:

"Aixó és e! que devia sornmiar l'a-

mericano d'al!avores(elsd'ara, ai! es-

tan escarmentats) ...". En canvia, la



descripcióguanyaén l'ofici expressiu

de l'escriptor,queatorgaal text un to

literár iament més arrodonit, perqué

ésuna pec;:aliteraria molt méselabo-

rada. Ocells deJang és,en realitat, un

álbumdeprototipusi un capgirament

d~lsFú~lsde la vida: si en aquel!recul!

Rusiñol hi recordapassatgesi situa-

.cions,en aquestesdedicaa descriure

la petita o gran tragediade la vida de

cadascunade les figures que descriu,

sensenom propi, pero sovint amb

ubicació graográfica concreta i des

del recordde la coneixenca.

Tres niirades

sobre i '"tnerican·)-

"Sol, ric, avorrit, vell i voltat de

parentsimprovisats,que nomésli es-

peravenla mortt per tirar-se sobrela

presa;senseamor al cor i sensesalut

al cos,com aquel!alarbric que,duent

un carregamentd'or,moria defam en

el desert, aixís aquell emigrant

d'América moria de tristor voltat de

la sevafortuna,com un náufragaban-

donat a l'illa de la sevapatria".

L' americano més semblanta l' ar-

quetipus ésel de Don Juan, de la na-

rració Llibertat!, que de retorn de la

Isla,ja abolidal'esclavitud.s'enduuun

negrito, al poble natal.Alla el negrito

inicia unanovavida marcadaper l'in-

• fortun! de la sevainadaptaciói pel re-

buig, tenyit d'hipocresia,delsconvi-

latansi de la familia retrobadadeDon

Juan. La descripció física del perso-
. 'da ' 1natgecorrespon,una vega mes,a a

mirada del pintor: "Don Jua~ ,~evia

tenir cinquantaanys.No erad'a<J.uells

americanosque les'febres,lespicades

de cucarañasi cucarachas(...) fa tor-)

nar esgrogueIts,amb elsulls assecats

asotade lespestanyes:Don Juancon-

servavala vermellor d'un pagés anat
I

amés(...) elsllavis tenien una rodera

groguenca,obra d'anysde sostenir-hi
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el cigarro; el

bigoti, blanc de

les vores, era

ros al pas de la

fumerola; (...) i

tot ell, forjat

sensemitges lí-

nies,ample, ce-

pat i vestit amb roba clara d' Arnér i-

ca,portant tan immesa leontina que

estripavaamb el seu pesel tram de la

" blanca armilla". És un personatge

que, una vegadaretornat a la vila, es-

devé indolent, passiu;ésvalorat i 1'0-

loreta dels pesos fa rebrotar parentiu.

Juntament amb el negrito porta altres

productes exótics, com la "guayaba,i

no només s'ha castellanitzat el nom,

sinó que utilitza vocabulari antilla.

Més enllá de la ironia que Rusiñol

utilitza contra la manca de sentiments

i la hipocresia de les petites societats

locals,Uibertat! ésel primer text on,

a mésde ser descrit, l' americanoactua,

Rusiñol reblá el clau amb l'obra de

.teatre hornónima (1905). L'acotació

sobre l'escenografia marca la caracte-

rització "d'un poble qualsevol de la

costa d'aquests que hi arriben ame-

ricanos". L'americano , anomenat aquí

"Don Patriciu", condensa els defec-

tes del personatge: "Té lo esport de

fer millo res en el poble per negoci,

per vanitat, per caritat i per esma.

Quasi ha perdut el catalápero no ha

aprés el castellá,i amb les dues llen-

gües alhora, els diners i les millores,

el poble sel'eseolta quan parla, i par-

la sovint".

A la narració d'J3l.pati blau, I:a-

mericano no hi apareix.Surt en canvi,

amb una notable drrega dramática,

a l'obra de teatre del mate! títol, es-

trenada i publicada el 1903. Rusiñol

I'hi incorpora des d'una doble' peis-,
pectiva: la del personatge mesquí i

dolent, que s'aprofita de la pobresa

• La Poesía, M. Santiago Rusinol

Ó,"> Foto: Consorci del patrimoni de Sirges

d'una vídua amb

la filla malalta

per quedar-se,al

capdavall,amb la

casadel pati blau,

i la del recurs

drarnátic que

personifica l' en-

fronatment entre el món deis ideals,

de l' espiritualitat i de l' amor, repre-
•sentatpel pintor Jacinto, i el de lapro-

sa de la vida, en el que només comp-

ta el treball embrutidor i el diner que

se'n treu. "Aquí l'americano ésDon

José,americano d'aquells que els di-

ners li han pujat al cap.Va com van

els americanosmoderns. Sensejipija-

pa ni altresprendes de la isla", nego-

ciant senseentranyes i, a més, insen-

sible a l' artoPersonifica els aspectes

del caráctermés negatius.

La tercera mirada correspon a la

que Rusiñol planteja dins del teatre

costumista,a l'obra El depatriat, escri-

ta amb un to satíric que ratlla I'esper-

pent. Narra la vida dels americanos

grans,casatsamb dones que elsvolen

només pelsdiners, desarrelatsdel po-

ble natal i enyoratsd'una América de

la que recreenelsvessantsmés tópics,

rivalitzant de manera gairebé ridícu-

la en evocar les grandesesdel paradís

perdut: Guantánamo, Paraguai i la

Pampa Argentina, i lamentant la si-

tuació propia: "Si vols que t' estimin

...plata. Si vols que t'ho

fingeixin ...plata. Si et dóna per tenir

fills... plata! i si no en vols tenir...vin-

ga plata! Plata per a elles,per alspa-

rents, per als amics dels parents, per

alsvius, per al morts i per als difun-

tos..", El tosatiric el posen, en bona

part, els cornenrar is de les dones:

"Abans teníem el joc, les dones i la

beguda, i ara, a més daixó , hi ha

l' America, que ve a éssercom una

querida ... i les que ho paguen som

nosaltres!". Pero les causesde I'emi-

gració no han canviat:"La miseria és

molt gran, molt gran, don Antonio,

en aquest poble. Com que emblan-

quinen les casesningú no ho diria,

pero n'hi ha! Li asseguroque n'hi ha!

EIs sansse'n van,els feblesesqueden,

i els bons que estan malalts ens tor-

nen..." explica el capelláque li va de-

manar almoina acompanyar del pre-

sident de laJunta de l'Hospital.

La tragicomedia del despatriatés

la de l' americano que viu el doble

drama de ser l'objecte de la cobdícia

de tothom, i el de no haverpogut fer

la fortuna que volia. Retorna gaire-

bé tan pobre com va marxar, cercant

el redós d'un parentiu al que enviava

els estalvis i que acabafent-Io sentir

una nosa, fins el punt que acavafu-

gint, definitivament, vers lesArnéri-

quesoÉs I'ésser que s'adona que ha

perdut la joventut quan la vellesase

li fa encaramés amarga.

L'epíleg dels americanos rusiño-

lians és el retrat que fa de l' Argenti-

na alllibre de viatges Del Born al Pla-

ta (1911), vint anys desprésd'evocar

l' enyor de dues pátries. Ben lluny

d'aquella primera impressió de 1891,

Rusiñol hi explica el viatge a l' Ar-

gentina que féu entre el rnarc i l' oc-

tubre de 1910 amb Enric Borras;

aquella fou la sevaAmérica personal i

privativa, l' enyor deis emigrants de

Sitges,que ell havia descrit tan bé des

de l' enyor que sentiren al retorno

• Vinyet Panyella i Balcells (1954) és escriptora i diputada al Parlament de Catalunya. Ha es-
I
bt directora de la Biblioteca del Parlament i-gerent de la Biblioteca Nacional de Catalunya. Ha

escrit diversos llibres d'assaig i poesia, entre els quals destaquenJ. V.Foix: 1918 i la ideacatalana,

Cronologiadel NoucentismeiJoaquim Sunyer(1874-1956).


