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FRANCESC MELCION

Vinyet Panyella és especialista en Rusiñol

“Veniu i caminem
sens mai parar”

A S S A I G

T E R E S A P O U S

Vinyet Panyella, Santiago
Rusiñol, el caminant de la terra.
Premi Gaziel de biografies i
memòries 2001. Edicions 62.

Barcelona, 2003.

“S
entia que el seu
destí d’artista
consistia a no
aturar-se enlloc
i avançar no

sabia ben bé cap a on, sempre
endavant, però sense aturar-se
definitivament”, escriu Vinyet
Panyella a la seva magistral bi-
ografia de Santiago Rusiñol
(1861-1931). I Rusiñol fa dir al
jueu errant del seu poema en
prosa Els caminants de la terra:
“Seguiu, bohemis de la bohè-
mia dels pobres; seguiu, clowns
ambulants; seguiu, músics, re-
petint un cant sens pàtria; se-
guiu, abandonats de la sort; se-
guiu, els que no teniu llit per la
vida, ni per a la mort un tros de
terra segura; seguiu, els que la
humanitat escup amb incons-
cient indiferència, els que la
pàtria desterra i en fa eterns
fugitius de casa seva, els que
haveu perdut els records i obli-
dat la llengua mare”. I a la Cançó
de Zaira, un poema de L’alegria
que passa i un dels textos més
estimats de Rusiñol s’hi canta:
“Tant si plorem, com si patim /
hem de fer riure, / hem de
cantar per viure”. La malenco-
nia i la força vital, la passió per
la llibertat i la necessitat de
l’art, l’abominació de la hipo-
cresia i la tendresa amagada i
esclatant en la ironia i l’humor
són alguns dels trets de la per-
sonalitat de Santiago Rusiñol
que Vinyet Panyella ens fa des-
cobrir en l’exemplar biografia
del pintor de jardins.

La bibliotecària i escriptora
Vinyet Panyella dirigeix la Bi-
blioteca de Catalunya des del
2000 i ha escrit i publicat sis
poemaris, uns quants llibres
d’assaig i biografies. Els treballs
que des del 1981 ha dedicat a
Santiago Rusiñol s’han reunit
sota el títol Paisatges i escenaris de

Santiago Rusiñol (París, Sit-
ges, Granada). És l’autora
del recull de correspon-
dència Epistolari del Cau
Ferrat (1981) i de la Petita
història de Santiago Rusiñol
(1994), una biografia per
a infants il·lustrada per
Pilarín Bayés. També va
ser la comissària de l’ex-
posició de pintura Rusi-
ñol en Granada. La visión
simbolista (2001).

Encara que “els no-
vel·listes són lliures i els
biògrafs estan lligats”,
Santiago Rusiñol, el cami-
nant de la terra és una bi-
ografia suggeridora,
apassionada i apassio-
nant. Tal com escriu
Virginia Woolf a L’art de
la biografia, Vinyet Pa-
nyella ha sabut fer “com
els canaris que baixen a
les mines per comprovar
la qualitat de l’aire, de-
tectant la falsedat, la ir-
realitat i la presència de
convencionalismes anti-
quats”. L’escriptora de Sitges
ens explica que el seu treball
biogràfic ha oscil·lat entre el pol
del positivisme i el de la con-
templació. Redactada amb pro-
sa àgil i amb un impuls poètic
que captiva, la biografia de Pa-
nyella dibuixa l’home i l’obra
amb una gran saviesa i pro-
funditat. L’autora ha posat al
seu lloc el binomi bohèmia pa-
risenca-anecdotari local barce-
loní, tan conegut i que tant ha
distorsionat i empobrit el co-
neixement biogràfic i la per-
cepció de l’obra literària i pic-
tòrica de Rusiñol. Panyella ens
descriu el ric periple vital de

Santiago Rusiñol i els diversos
àmbits creatius d’aquest pintor
simbolista de popularitat gai-
rebé insuperable que tant va fer
per Catalunya i per la llengua
catalana. A partir d’un deter-
minat moment només va es-
criure en català i, fins i tot, no
acceptava encàrrecs que com-
portessin escriure en castellà,
com quan s’excusà de presidir
els Jocs Florals de València.

LA RECERCA DE L’IDEAL
Rusiñol va ser el màxim repre-
sentant del Modernisme. Lliu-
rat a la recerca de l’ideal que
“tot artista està cridat a assolir”,

fou un gran amic dels
seus amics artistes. Mal-
grat els embats de la
mala salut, el pintor i
poeta sempre treballà
infatigablement.

Aquesta biografia ha
estat escrita, construïda,
segons expressió de l’au-
tora, a Sitges, París, Bar-
celona, Granada, Mallor-
ca, Florència i Terramar
entre els anys 1998 i
2001. La sensibilitat de
Vinyet Panyella i la seva
capacitat expressiva han
confluït en aquesta obra
i fan que gairebé ens ar-
ribin els xiulets de les
bales que Rusiñol sentia
des del carrer de la Prin-
cesa; que el fred de les
tavernes humides de
Montmartre ens encon-
geixi i ens obri el cor;
que endevinem l’anihi-
lament provocat per les
injeccions de morfina
que s’administrava per
calmar els dolors reu-

màtics; que ens embolcallin les
aromes dels tarongers florits
dels jardins que pintava... Inde-
pendentment de la rigorosa,
pacient i sistemàtica recerca de
Panyella per biblioteques, ar-
xius, hemeroteques i museus,
l’autora ha seguit les petjades
del caminant de la terra: “Mig-
dies a Pisa, capvespres a Flo-
rència, la tardor a Granada, hi-
verns a París, Primaveres a Ma-
llorca”. “¿Què hi trobaria, ara,
Santiago Rusiñol, al jardí tan-
cat de Raixa? Quan es trobà de
nou davant de l’escalinata ma-
jestuosa del jardí, sol, palplan-
tat enfront d’aquella magnifi-

cència de verd enfosquit pels
ocres de la tardor i pel sol i la
humitat hivernals”.

Gràcies a la mirada contem-
plativa de Vinyet Panyella po-
dem intuir l’essència dels in-
drets que van configurar el
paisatge interior de Rusiñol: el
barri de la Ribera i el carrer de
Muntaner, Montmartre i el
Quai Bourbon, Sitges i el Cau
Ferrat, Els Quatre Gats i La pu-
nyalada, l’Alhambra i el Gene-
ralife, el jardí del Palau aban-
donat de Víznar i l’escalinata
del jardí de Raixa, els calvaris
valencians i els jardins d’Aran-
juez, els ametllers florits de
Mallorca i els xiprers de Fieso-
le. Per redactar la biografia de
Rusiñol l’escriptora també ha
buscat la companyia de la
música preferida del pintor i
escriptor: composicions d’En-
ric Morera, de César Frank,
d’Erik Satie, de Debussy, d’Al-
béniz, de Chopin, de Manuel
de Falla. I la del Tannhaüser, de
Wagner, i la de l’òpera més
estimada de Rusiñol: La bohème,
de Puccini.

LA LENTA DAVALLADA
El 1926 ja feia temps que San-
tiago Rusiñol havia anat per-
dent el vigor físic, l’alegria i
l’humor que l’havien fet ser tot
un personatge. En el decurs
d’aquell any no va viatjar, però
a la casa d’estiueig de Llinars
del Vallès va continuar dedi-
cant-se a la pintura. Amb les
mans cada cop més tremolo-
ses, a la primavera del 1931
encara pogué pintar la màgia
de la llum i de les ombres so-
bre les fulles dels arbres. Decidí
tornar a refugiar-se a Aranjuez
per sentir la protecció del si-
lenci dels jardins que sempre
l’havien emparat. I aquest va
ser el seu últim jardí.

A la introducció, Vinyet Pa-
nyella escriu: “Una biografia, a
més de ser el compendi de la
vida d’algú, també pot ser el
resultat d’una il·lusió”. Goso
afegir que una biografia tant
excel·lent com aquesta també
ens transmet el talent, l’ho-
nestedat i, en definitiva, l’àni-
ma de la biògrafa.

Sobre l’etern anònim
A S S A I G

B E R N A T D E D É U

Josep Monserrat (editor),
Hermenèutica i platonisme.
Barcelonesa d’Edicions.

Barcelona, 2003.

D
eia Roland Barthes
que una obra mes-
tra s’erigeix no pas
en allò que ens diu,
sinó precisament

en tot allò que amaga. La ge-
nialitat platònica està en
aquest anonimat incompren-
sible que descriu perfecta-
ment el vell estructuralista
francès. Plató parla sempre en
boca d’un altre... i mai no ens
diu res (la qual cosa és la mi-
llor manera de dir-ho tot); la
seva figura es desplaça silent
pels meandres d’un diàleg in-
tangible, sota el teló de fons
d’una polis que es dedica a as-
sassinar els ciutadans que
–per exprés designi oracular–
resulten ser-ne els més doctes
valedors.

Plató continua sent el filò-
sof per excel·lència, ja que
mostrà com ningú la fragilitat
del pensament, la dificultat
pràctica de qualsevol afirma-
ció filosòfica, fent d’aquesta
impossibilitat reflexiva el
principi motor. En un dels re-
lats fundacionals de la nostra
cultura –el mite de la Caver-
na– el geni platònic ens esce-
nifica aquesta problemàtica;
el filòsof és aquell que acce-
deix a la llum del bé veritable,
però també és aquell que s’ha
d’acostumar a “caminar entre
les ombres de la ciutat”, una
ciutat que no és feta per a
déus, sinó pensada per homes
que s’entesten a destruir-se,
una polis que es veu obligada a
construir el seu bé. La violència
del relat platònic descansa en

aquest conflicte essencial; els
seus protagonistes són gene-
rals de guerra, tràgics d’èxit i
rapsodes pomposos, exempli-
ficacions. En resum, d’una
herència cultural que els lec-
tors grecs del segle cinquè co-
neixien a la perfecció. La pri-
mera trava que trobem en lle-
gir al filòsof és que –com
passa sempre– no escriu per a
nosaltres.

CAPACITAT DE TRANSMISSIÓ
Si fem bons els presagis ni-
etzscheans, la contemporane-
ïtat filosòfica es fa en contra-
posició al platonisme, si és
que existeix quelcom que es
pot anomenar el tot del plato-
nisme. Però, si seguim el que
hem dit abans, la filosofia de
Plató s’ordeix en la seva ma-

teixa capacitat de transmissió,
en la resposta a una qüestió
perenne que el lector ha
d’omplir amb un coneixe-
ment que no pot ser proposi-
cional. El tot del platonisme és
precisament la dificultat de
transmetre la mateixa filoso-
fia. La dialèctica és simple-
ment l’afany de trobar l’àmbit
d’una qüestió que s’escapa
entre els mots dels comensals
més savis. El diàleg mostra tot
el que no es deixa mostrar, la
seva força persisteix fins que
hom la vol fer persistir. Qui
canviï aquesta reflexió per
una caricatura en forma d’i-
dees i ascensions pseudomís-
tiques es perd bones tardes de
lectura.

El grup Hermenèutica i
Platonisme fou constituït el

1992 dins la Societat Catalana
de Filosofia, i el treball que
ressenyem és la primera
mostra d’aquesta tasca. Els set
estudis que conformen l’es-
crit requereixen un lector
pacient; no obstant són aptes
per a un públic no especialit-
zat en la dramatúrgia platò-
nica. Nogensmenys, merei-
xen especial atenció els estu-
dis de Josep Monserrat sobre
El polític i la magnífica lectura
de l’Ió que ens ofereix el pro-
fessor Jordi Sales.

Si la lectura de filosofia re-
sulta inseparable de la qües-
tió sobre com llegir Plató, és
la present una ocasió idònia
per a endinsar-se en la dra-
matúrgia del pare del pensa-
ment. Potser és exagerat afir-
mar que la filosofia occiden-
tal es fa tant sols amb notes a
peu de pàgina del relat pla-
tònic; no obstant, mentre
l’home tingui la gosadia d’o-
brir la boca, és bo que l’obri
després d’haver sentit a la
carn l’esguard terrible del si-
lenci de la dialèctica.


