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Reedició d’articles del pintor i escriptor

La guerra de Rusiñol

E
l 1907, a les pàgi-
nes del setmanari
republicà L’Es-
quella de la Tor-
ratxa i amb el
pseudònim de

Xarau, Santiago Rusiñol va co-
mençar a publicar un Glossari
que era un contrapunt irònic, i
en molts aspectes ideològic, del
que Eugeni d’Ors, amb el pseu-
dònim Xènius, publicava a La
Veu de Catalunya. Quan el 1914
va esclatar la Primera Guerra
Mundial, Xarau va dedicar una
atenció especial al seguiment del
conflicte en una sèrie del mateix
Glossari que anomenà Espur-
nes de la guerra. Hi defensava la
posició dels aliats, sobretot de
França, i atacava sense contem-
placions els germanòfils i els que
deien mantenir-se en la neutra-
litat. Rusiñol estimava França,
coneixia París de les estades que
hi havia fet com a pintor i consi-
derava que la capital francesa
era un dels exponents més ele-
vats de la civilització europea. A
les seves glosses enaltia un mo-
del d’art i de civilització que con-
siderava en perill davant dels
bàrbars de la kultur alemanya
que Rusiñol, com era el seu estil,
reduïa massa sovint als traços
malgirbats d’una caricatura.

La sèrie Espurnes de la guer-
ra suma una vuitantena d’arti-
cles que han estat aplegats per
Margarida Casacuberta i Josep
M. Muñoz en un volum homò-
nim publicat a la Biblioteca de
L’Avenç, a finals del 2004. No
consta enlloc que els curadors si-
guin els que acabo d’esmentar,
però sé que ho són i em sembla
enraonat agrair-los la feina de
posar en circulació aquest valu-
ós document històric i literari,
uns textos gairebé desconeguts
enllà dels professionals de la
cosa històrica i els especialistes
en Rusiñol.

La sèrie comença amb to
d’ironia per referir-se a la multi-
plicació de papallones franceses
en la nit de Barcelona: les pro-
fessionals del sexe que han
hagut de deixar París perquè la
ciutat de la llum s’ha quedat a
les fosques i sense homes per-
què tots són a la guerra. Aques-
ta ironia inicial, però, se li glaça
aviat a flor de llavis quan co-
menta la brutalitat de l’exèrcit
alemany i la barbàrie destructi-
va que més li dol, les obres d’art:

marins. També per una extensió
geogràfica com no s’havia donat
mai a Europa, ni en el temps de
les guerres napoleòniques, i si va
començar com una guerra en el
continent europeu, va acabar
com un conflicte mundial amb
una mobilització tan gran dels
exèrcits com tampoc no s’havia
produït mai fins llavors: milions
de soldats que van haver de
combatre en fronts que tenien
centenars de quilòmetres de
longitud. Es va desenvolupar
com una acarnissada guerra de
posicions i trinxeres, sobretot
en els seus dos fronts més actius
i dramàtics: el que s’establí al
nord de França, després que el
mariscal francès Joffre aturés la
invasió alemanya a la batalla del
Marne, i el de la frontera entre
Itàlia i Àustria, a la zona del
Friül, a la línia de Gorizia (Gori-
ca en eslovè) i Trieste. En aques-
ta segona geografia, el carnatge
de la guerra es concretà en una
xifra que encara fa estremir dels
milers i milers de soldats que hi
van deixar la pell. L’indret de la
muntanya de San Michele, se-
gons Rusiñol, va costar, en vuit
mesos de lluita, “cent mil homes
als italians i segurament molt
més als austríacs. Afigureu-vos
que va ser pres i tornat a pren-
dre cent vegades, que estava
atapeït de metralladores, que es-
tava minat a sota les roques, que
era un teixit de filats i que
s’havia de caminar per sobre
d’uns penyals cantelluts [...]. Si
tots els homes que han mort en
aquesta afrosa muntanya els hi
posessin vius, no hi cabrien. Si
els haguessin enterrat a tots,
tampoc [...]. Al cim es troba el
primer poblet absolutament
destruït de tants com n’anirem
trobant per aquestes voreres de
muntanyes [...]. Ni un sostre, ni
un porxo, ni un hortet: tot ras.
Un pilot de runa”.

La desolada excursió dels
intel·lectuals hispànics els va
dur a San Michele i a Montfalco-
ne, a Udine i a Isonzo, a Gorica,
Planina i Canale, sentint sovint
les “canonades per tots costats i
xiular les bales [...]. Passem vo-
lant, amb l’automòbil, perquè
ens diuen que hi ha perill, i no
veiem ni d’on pot venir ni per
quin costat podem prendre mal.
La mort, aquí, arriba del cel,
com si caigués un aeròlit. No hi
ha astrònoms que els anunciïn”.

Des de dalt d’un turó prop
d’Isonzo esguarden les posicions
austríaques, s’adonen que tot és
ple d’artilleria camuflada entre
fondals i bardisses, i entenen
que “l’artilleria moderna no hi
veu: calcula i sap. L’obús fa el
camí que li manen, amb precisió
matemàtica, i sap on ha d’arri-
bar i què hi trobarà en arribant”.
També descobreixen l’escenari
més tètric i desastrós d’aquesta
guerra, el Monte Santa, “im-
mens massís desolat que tanta
sang ha costat a Itàlia”. En
l’ofensiva del mes d’agost no po-
dien ni enterrar els morts, la
pudor era tan gran que s’escam-
pava a uns quants quilòmetres
de distància i van haver de relle-
var soldats perquè la mateixa
pudor els feia avorrir el menjar,
sense comptar els que van morir
de set perquè no hi havia ni una
gota d’aigua. L’horrible viacrucis
acaba amb la visita als hospitals
de campanya, on només regna
l’horror: “Cares obertes com ma-
granes, goles esteses a la llum,
barres trinxades a bocins, den-
tadures tallades arran, llengües
partides [...], rengleres de cames
tallades, en perspectiva, fins al
fons, i més enllà braços, i encara
més enllà fileres de testes embe-
nades, i nous turments i noves
misèries, i com que dintre de
l’horror n’hi ha un que ho és més
que els altres, la nostra compas-
sió s’atura en un cec que està pla-
nyent-se amb un crit que li surt
de l’ànima, i un moment vol esti-
rar els braços i els té tallats, i res
més espantós que un home a qui
ni tan solament li queden braços
per demanar misericòrdia”.

L’horror viscut a les trinxeres
durant la Primera Guerra Mun-
dial mostra tota la seva virior en
l’esplèndid reportatge de San-
tiago Rusiñol. No deixa de ser
curiós que hagin estat uns tex-
tos tan amagats i desconeguts
fins ara. Tenen tanta força que
el lector reviu l’intens dramatis-
me de la guerra amb la mateixa
esgarrifor que ho han fet algu-
nes de les millors novel·les i films
que s’han acostat sense embuts
a la feresa de la contesa: des del
mític film de Stanley Kubrik Ca-
mins de glòria (1957), protago-
nitzat per Kirk Douglas, fins a la
recent Un long dimanche de fi-
ançailles (2004), basada en l’es-
plèndida novel·la homònima de
Sébastien Japrisot.

M. Casacuberta i J.M. Muñoz han recuperat els articles de la sèrie ‘Espurnes
de la guerra’ ● Una vuitantena de textos de Rusiñol mostren la cruesa de la
Primera Guerra Mundial ● L’autor atacava els germanòfils ● Isidor Cònsul

El 1917
Santiago
Rusiñol
(1861 - 1931)
va ser
convidat
pel govern
italià a
visitar
el front
de la guerra
que tocava
la frontera
amb Àustria
ARXIU

“Ja els alemanys han bombar-
dejat i cremat la catedral de
Reims, una de les més belles
obres que hagi produït la huma-
nitat. Ja han complert un altre
número de la seva altíssima mis-
sió [...]. De soldats útils per des-
truir, les mares en crien cada
dia; d’artistes dignes de posar
pedres que les venerin els segles,
tan sols l’atzar o la providència
en fa néixer un, com un cometa;
els canons es fan amb diners i
les catedrals es fan amb fe, i si
no mireu la de Reims: segles i se-
gles per construir-la i quatre
bales per aterrar-la”.

La bondat del volum s’arro-
doneix amb les cròniques Deu
jorns al front italià, del mateix
Santiago Rusiñol i publicades

també a L’Esquella de la Torrat-
xa. Responen al seu testimoni i
experiència de la tardor del
1917, quan l’escriptor va formar
part del grup d’intel·lectuals con-
vidats pel govern italià a visitar
el front de guerra de la frontera
amb Àustria. Eren, a més de
Rusiñol, Miguel de Unamuno,
Américo Castro, Manuel Azaña
i Luis Bello.

És prou conegut que la Pri-
mera Guerra Mundial es va ca-
racteritzar per una llarga dura-
da, quatre anys i alguns mesos;
per les innovacions d’armament
en forma de fusells automàtics,
metralladores i gasos asfixiants,
per la pèrdua de poder de la ca-
valleria i per la intervenció
bèl·lica dels primers avions i sub-


