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Presentació
No faria falta cap motiu per festejar la celebritat de 
l’artista total que va ser i continua sent l’escriptor i 
pintor Santiago Rusiñol (1861-1931), i ho continua 
sent perquè és un gran clàssic nostrat. Dedicarem 
tres dies del mes de juny a sentir, a viure i a parlar del 
revulsiu artístic i social que va suposar i suposa la 
seva obra i la seva figura inimitable. 
Començarem amb una lliçó magistral de la poeta i 
gestora cultural Vinyet Panyella (dissabte 11) i 
continuarem amb una conferència apassionada del 
poeta i traductor Amat Baró (diumenge 12). Tant 
dissabte 11 com diumenge 12, us oferirem L’auca del 
Senyor Esteve, de la companyia ponentina L’Agrope-
cuària, produccions extensives. El 13 de juny, el dia 
que farà anys que Rusiñol va morir, tindrà lloc una 
trobada d’intercanvi d’impressions literàries i pictòri-
ques amb joves de l’Institut Josep Vallverdú i del 
Col·legi Mare de Déu de Montserrat. Així mateix, el 
dilluns 13, acabarem, tot mirant com la lluna fa el ple 
en un cel que es fa enfosquint, amb una conferència 
sobre els jardins de l’ànima de Rusiñol de la historia-
dora i investigadora Mita Casacuberta. 

Món Rusiñol i cada dia un ram
Segons el Diccionari català valencià balear, conegut 
com l’Alcover-Moll, la paraula ram vol dir diverses 
coses. D’una banda, un ‘conjunt de flors o de fullatge 
reunit per servir d’adorn’; a Ponent, però, un ram 
també és un ruixat, és a dir, una ‘pluja curta però 
abundant’. Centrem-nos amb la primera accepció 
perquè cada dia tindrem un ram de flors en honor al 
mestre. Si us pregunteu per què, heu de saber que a 
Sitges, vil·la d’adopció del pintor, existeix l’Associació 
de Ram de tot l’any, constituïda l’any 1932 i integrada 
per més de quatre-centes sòcies, que tres cops per 
setmana dipositen un ram de flors sota un dels 
retrats de Rusiñol que hi ha al Cau Ferrat com a 
mostra del seu agraïment etern. Els garriguencs 
emularem feliços aquestes sitgetanes incansables. 

Així, dissabte tindrem un ram fet per la poeta borgen-
ca Anna Rufié amb flors del seu hort. El diumenge, 
un ram de flors salvatges de secà collides al terme de 
les Borges per integrants del Centre Excursionista 
Borges Garrigues. I el dilluns, un ram fet de les 
moltes flors que ens hauran dut una colla de joves. 

Món Rusiñol i productes 
de les Garrigues
Cada dia, després de cada conferència, brindarem 
per la vida amb vins de les Garrigues en honor a 
l’home calidoscòpic. 
Així, dissabte brindarem amb vi del celler Mas Blanc 
i Jové (La Pobla de Cérvoles). El diumenge al matí, 
amb vi del celler Vinya els Vilars (Arbeca) i a la 
tarda, amb vi del celler Matallonga (Fulleda). El 
dilluns a mig matí, pa de ronyó amb oli i sal i xocola-
ta. I el dilluns al vespre tancarem aquest peculiar 
homenatge a Rusiñol brindant novament amb vi del 
celler Matallonga.

Món Rusiñol i el club de 
lectura Llegir el Teatre
Comptarem amb la col·laboració dels lectors del club 
de lectura teatral Llegir el Teatre que, sota el guiatge 
primer de Teresa Vilà i després de Meritxell Cucu-
rella-Jorba, ha tingut, a redós de la Biblioteca 
Marquès d’Olivart, una presència activa al poble des 
fa nou anys. 

Món Rusiñol i Òmnium 
Així mateix, també comptarem amb la complicitat 
d’Òmnium Cultural · Les Garrigues, que participa-
ran activament de tots els actes i seran presents als 
debats post funció.

Món Rusiñol i les llibreries 
Us hem preparat una bibliografia integrada per una 
selecció de llibres de Rusiñol mateix i per estudis que 
giren al seu voltant, que tindreu opció de comprar a 
la Llibreria Quaderns o a la Impremta Martí. 

Món Rusiñol i la Biblioteca 
Comptarem amb la complicitat de la Biblioteca 
Marquès d’Olivart, que ha preparat una selecció de 
llibres de Rusiñol per a adults i infants, entre els quals 
trobareu la Petita història de Santiago Rusiñol, amb 
text de Vinyet Panyella i il·lustracions de Pilarín Bayés. 
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Món Rusiñol i Cal Pauet
Us convidem a visitar Cal Pauet, perquè entre els 
seus molts tresors té una edició antiquíssima de 
Màximes i mals pensaments (1927), un compendi de 
sentències morals que Rusiñol omple d’una agre-
dolça i extrema ironia. Hi trobareu tot de curiositats 
que, d’alguna manera, evoquen l’essència del primer 
Cau Ferrat, el que va néixer al cor de l’Eixample 
esquerre. 
Reserva prèvia a: museucalpauet@gmail.com 

Món Rusiñol i llibres
Inaugurarem amb Rusiñol i el seu univers d’arreplecs 
materials i immaterials, un raconet d’intercanvi de 
llibres. ¿Com funciona? Tu deixes un llibre en bon 
estat i a canvi n’agafes un altre: tan senzill, i tan 
complexament suggestiu.

Món Rusiñol i Josep Patau
La gràfica de Món Rusiñol. Un ram de tres dies és una 
creació del tipògraf i pintor borgenc Josep Patau 
inspirada en el Modernisme i les formes orgàniques. 
Així mateix, s’exposaran al vestíbul del Casal Marino 
una colla de lemes de Santiago Rusiñol extrets de 
Màximes i mals pensaments i maquetats per Josep 
Patau, entre altres (fins a finals d’agost).

Món Rusiñol i l’edifici del 
Casal Marino
Les trobades tindran lloc al Casal Marino, un edifici 
inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya, donat al poble per la família Mas per 
destinar-lo a fins socials i culturals. Uns deu anys 
abans que nasqués Rusiñol, havia començat la 
construcció d’aquest magne edifici (vers el 1854), 
però sembla que només se’n van fer les parets i la 
teulada. ¿Anècdota o metàfora?

Els que cerquen la veritat mereixen el 
càstig de trobar-la.

SANTIAGO RUSIÑOL

• Divendres 10 de juny de 2022

Preludi i tret de sortida. Amb l’alcaldessa de les 
Borges Blanques, Núria Palau, i la regidora de 
Cultura, Ariadna Salla.
+
Meritxell Cucurella-Jorba, tècnica de Cultura, us 
explicarà el per què de Món Rusiñol, i l’historiador 
Marc Macià us parlarà de la història de l’edifici i la 
donació al poble del magne Casal Marino. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

• Dissabte 11 de juny de 2022

Conferència “Rusiñol, l’artista total”, a càrrec de 
Vinyet Panyella. Un aiguabarreig del pintor, escriptor, 
dramaturg, viatger, músic... i una mica arqueòleg que 
fou Rusiñol.

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Un ram de flors fet per Anna Rufié. 

Brindis de benvinguda. Celler Mas Blanc i Jové.

• Dissabte 11 de juny de 2022

L’auca del Senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, de la 
mà de la companyia teatral L’Agropecuària. Una 
sàtira punyent sobre el sentit de la vida, un gran text 
per entendre el tarannà del poble català. 

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Taquilla inversa, prèvia reserva a través del web de 
Cultura. Places limitades. Durada: 90 min.

Repartiment: Sra. del primer pis/ Narradora: Pepita 
Saltó; Sr. Esteve: Lluís Niubó; Tomaseta: Iolanda 
Viladrosa; Avi: Joan Bellostas; Felícia: Pepita 

Ruestes; Sr. Ramon: Jaume Mercadé; Les Tres 
Maries: Amanda Pujol, Pilar Sánchez i Anna 
Drudis; Ramonet: Màrio Aguilar; Sr. Pau: Sebastià 
Tolosa; Graner: Josep Calvera; Martinet: Víctor 
Verdú; Clienta: Anna Penedés. 

Brindis de benvinguda. Celler Mas Blanc i Jové. 

Debat posterior amb el director, Emili Baldellou, i 
l’equip artístic, i amb Àngel Sedó, d’Òmnium Cultu-
ral, i Teresa Josa, de Llegir el Teatre. 

• Diumenge 12 de juny de 2022

Conferència “La lira a la cima dels cims”, a càrrec 
d’Amat Baró. De com Rusiñol va conquerir les 
darreres parcel·les de la cara ascendent del Mont 
Parnàs abans que la poesia emprengués la no menys 
interessant encara que més plàcida cara descendent. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Flors de secà ofertes pel Centre Excursionista 
Borges Garrigues.

Brindis de benvinguda. Celler Vinya els Vilars. 

• Diumenge 12 de juny de 2022

L’auca del Senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, de la 
mà de la companyia teatral L’Agropecuària. Una 
sàtira punyent sobre el sentit de la vida, un gran text 
per entendre el tarannà del poble català. 

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Taquilla inversa, prèvia reserva a través del web de 
Cultura. Places limitades. Durada: 90 min.

Repartiment: Sra. del primer pis/ Narradora: Pepita 
Saltó; Sr. Esteve: Lluís Niubó; Tomaseta: Iolanda 
Viladrosa; Avi: Joan Bellostas; Felícia: Pepita 
Ruestes; Sr. Ramon: Jaume Mercadé; Les Tres 
Maries: Amanda Pujol, Pilar Sánchez i Anna 
Drudis; Ramonet: Màrio Aguilar; Sr. Pau: Sebastià 
Tolosa; Graner: Josep Calvera; Martinet: Víctor 
Verdú; Clienta: Anna Penedés.
 
Brindis de benvinguda. Celler Matallonga. 

Debat posterior amb el director, Emili Baldellou, i 
l’equip artístic, i amb Eugènia Martí, d’Òmnium 
Cultural, i Maria Gorgues, de Llegir el Teatre. 

• Dilluns 13 de juny de 2022

Trobada d’intercanvi d’impressions literàries i pictòri-
ques amb estudiants de quart d’ESO de l’Institut 
Josep Vallverdú i del Col·legi Mare de Déu de 
Montserrat. Qui vulgui compartirà amb els presents 
un fragment literari o la imatge d’un quadre de 
Rusiñol que l’hagi captivat. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Pa amb oli, sal i xocolata. 

• Dilluns 13 de juny de 2022

Conferència “Anem-hi tots a resar per la bellesa 
enterrada en son mateix cementiri”, a càrrec de 
Mita Casacuberta. Els jardins abandonats de Santia-
go Rusiñol.

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Un ram amb les moltes flors que ens hauran dut 
joves del poble. 

Brindis final. Celler Matallonga.
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Món Rusiñol i cada dia un ram
Segons el Diccionari català valencià balear, conegut 
com l’Alcover-Moll, la paraula ram vol dir diverses 
coses. D’una banda, un ‘conjunt de flors o de fullatge 
reunit per servir d’adorn’; a Ponent, però, un ram 
també és un ruixat, és a dir, una ‘pluja curta però 
abundant’. Centrem-nos amb la primera accepció 
perquè cada dia tindrem un ram de flors en honor al 
mestre. Si us pregunteu per què, heu de saber que a 
Sitges, vil·la d’adopció del pintor, existeix l’Associació 
de Ram de tot l’any, constituïda l’any 1932 i integrada 
per més de quatre-centes sòcies, que tres cops per 
setmana dipositen un ram de flors sota un dels 
retrats de Rusiñol que hi ha al Cau Ferrat com a 
mostra del seu agraïment etern. Els garriguencs 
emularem feliços aquestes sitgetanes incansables. 

Així, dissabte tindrem un ram fet per la poeta borgen-
ca Anna Rufié amb flors del seu hort. El diumenge, 
un ram de flors salvatges de secà collides al terme de 
les Borges per integrants del Centre Excursionista 
Borges Garrigues. I el dilluns, un ram fet de les 
moltes flors que ens hauran dut una colla de joves. 

Món Rusiñol i productes 
de les Garrigues
Cada dia, després de cada conferència, brindarem 
per la vida amb vins de les Garrigues en honor a 
l’home calidoscòpic. 
Així, dissabte brindarem amb vi del celler Mas Blanc 
i Jové (La Pobla de Cérvoles). El diumenge al matí, 
amb vi del celler Vinya els Vilars (Arbeca) i a la 
tarda, amb vi del celler Matallonga (Fulleda). El 
dilluns a mig matí, pa de ronyó amb oli i sal i xocola-
ta. I el dilluns al vespre tancarem aquest peculiar 
homenatge a Rusiñol brindant novament amb vi del 
celler Matallonga.

Món Rusiñol i el club de 
lectura Llegir el Teatre
Comptarem amb la col·laboració dels lectors del club 
de lectura teatral Llegir el Teatre que, sota el guiatge 
primer de Teresa Vilà i després de Meritxell Cucu-
rella-Jorba, ha tingut, a redós de la Biblioteca 
Marquès d’Olivart, una presència activa al poble des 
fa nou anys. 

Món Rusiñol i Òmnium 
Així mateix, també comptarem amb la complicitat 
d’Òmnium Cultural · Les Garrigues, que participa-
ran activament de tots els actes i seran presents als 
debats post funció.

Món Rusiñol i les llibreries 
Us hem preparat una bibliografia integrada per una 
selecció de llibres de Rusiñol mateix i per estudis que 
giren al seu voltant, que tindreu opció de comprar a 
la Llibreria Quaderns o a la Impremta Martí. 

Món Rusiñol i la Biblioteca 
Comptarem amb la complicitat de la Biblioteca 
Marquès d’Olivart, que ha preparat una selecció de 
llibres de Rusiñol per a adults i infants, entre els quals 
trobareu la Petita història de Santiago Rusiñol, amb 
text de Vinyet Panyella i il·lustracions de Pilarín Bayés. 
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Món Rusiñol De l’11 al 13 de juny de 2022
Casal Marino

Les Borges Blanques

Món Rusiñol i Cal Pauet
Us convidem a visitar Cal Pauet, perquè entre els 
seus molts tresors té una edició antiquíssima de 
Màximes i mals pensaments (1927), un compendi de 
sentències morals que Rusiñol omple d’una agre-
dolça i extrema ironia. Hi trobareu tot de curiositats 
que, d’alguna manera, evoquen l’essència del primer 
Cau Ferrat, el que va néixer al cor de l’Eixample 
esquerre. 
Reserva prèvia a: museucalpauet@gmail.com 

Món Rusiñol i llibres
Inaugurarem amb Rusiñol i el seu univers d’arreplecs 
materials i immaterials, un raconet d’intercanvi de 
llibres. ¿Com funciona? Tu deixes un llibre en bon 
estat i a canvi n’agafes un altre: tan senzill, i tan 
complexament suggestiu.

Món Rusiñol i Josep Patau
La gràfica de Món Rusiñol. Un ram de tres dies és una 
creació del tipògraf i pintor borgenc Josep Patau 
inspirada en el Modernisme i les formes orgàniques. 
Així mateix, s’exposaran al vestíbul del Casal Marino 
una colla de lemes de Santiago Rusiñol extrets de 
Màximes i mals pensaments i maquetats per Josep 
Patau, entre altres (fins a finals d’agost).

Món Rusiñol i l’edifici del 
Casal Marino
Les trobades tindran lloc al Casal Marino, un edifici 
inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya, donat al poble per la família Mas per 
destinar-lo a fins socials i culturals. Uns deu anys 
abans que nasqués Rusiñol, havia començat la 
construcció d’aquest magne edifici (vers el 1854), 
però sembla que només se’n van fer les parets i la 
teulada. ¿Anècdota o metàfora?

Els que cerquen la veritat mereixen el 
càstig de trobar-la.

SANTIAGO RUSIÑOL

• Divendres 10 de juny de 2022

Preludi i tret de sortida. Amb l’alcaldessa de les 
Borges Blanques, Núria Palau, i la regidora de 
Cultura, Ariadna Salla.
+
Meritxell Cucurella-Jorba, tècnica de Cultura, us 
explicarà el per què de Món Rusiñol, i l’historiador 
Marc Macià us parlarà de la història de l’edifici i la 
donació al poble del magne Casal Marino. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

• Dissabte 11 de juny de 2022

Conferència “Rusiñol, l’artista total”, a càrrec de 
Vinyet Panyella. Un aiguabarreig del pintor, escriptor, 
dramaturg, viatger, músic... i una mica arqueòleg que 
fou Rusiñol.

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Un ram de flors fet per Anna Rufié. 

Brindis de benvinguda. Celler Mas Blanc i Jové.

• Dissabte 11 de juny de 2022

L’auca del Senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, de la 
mà de la companyia teatral L’Agropecuària. Una 
sàtira punyent sobre el sentit de la vida, un gran text 
per entendre el tarannà del poble català. 

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Taquilla inversa, prèvia reserva a través del web de 
Cultura. Places limitades. Durada: 90 min.

Repartiment: Sra. del primer pis/ Narradora: Pepita 
Saltó; Sr. Esteve: Lluís Niubó; Tomaseta: Iolanda 
Viladrosa; Avi: Joan Bellostas; Felícia: Pepita 

Ruestes; Sr. Ramon: Jaume Mercadé; Les Tres 
Maries: Amanda Pujol, Pilar Sánchez i Anna 
Drudis; Ramonet: Màrio Aguilar; Sr. Pau: Sebastià 
Tolosa; Graner: Josep Calvera; Martinet: Víctor 
Verdú; Clienta: Anna Penedés. 

Brindis de benvinguda. Celler Mas Blanc i Jové. 

Debat posterior amb el director, Emili Baldellou, i 
l’equip artístic, i amb Àngel Sedó, d’Òmnium Cultu-
ral, i Teresa Josa, de Llegir el Teatre. 

• Diumenge 12 de juny de 2022

Conferència “La lira a la cima dels cims”, a càrrec 
d’Amat Baró. De com Rusiñol va conquerir les 
darreres parcel·les de la cara ascendent del Mont 
Parnàs abans que la poesia emprengués la no menys 
interessant encara que més plàcida cara descendent. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Flors de secà ofertes pel Centre Excursionista 
Borges Garrigues.

Brindis de benvinguda. Celler Vinya els Vilars. 

• Diumenge 12 de juny de 2022

L’auca del Senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, de la 
mà de la companyia teatral L’Agropecuària. Una 
sàtira punyent sobre el sentit de la vida, un gran text 
per entendre el tarannà del poble català. 

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Taquilla inversa, prèvia reserva a través del web de 
Cultura. Places limitades. Durada: 90 min.

Repartiment: Sra. del primer pis/ Narradora: Pepita 
Saltó; Sr. Esteve: Lluís Niubó; Tomaseta: Iolanda 
Viladrosa; Avi: Joan Bellostas; Felícia: Pepita 
Ruestes; Sr. Ramon: Jaume Mercadé; Les Tres 
Maries: Amanda Pujol, Pilar Sánchez i Anna 
Drudis; Ramonet: Màrio Aguilar; Sr. Pau: Sebastià 
Tolosa; Graner: Josep Calvera; Martinet: Víctor 
Verdú; Clienta: Anna Penedés.
 
Brindis de benvinguda. Celler Matallonga. 

Debat posterior amb el director, Emili Baldellou, i 
l’equip artístic, i amb Eugènia Martí, d’Òmnium 
Cultural, i Maria Gorgues, de Llegir el Teatre. 

• Dilluns 13 de juny de 2022

Trobada d’intercanvi d’impressions literàries i pictòri-
ques amb estudiants de quart d’ESO de l’Institut 
Josep Vallverdú i del Col·legi Mare de Déu de 
Montserrat. Qui vulgui compartirà amb els presents 
un fragment literari o la imatge d’un quadre de 
Rusiñol que l’hagi captivat. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Pa amb oli, sal i xocolata. 

• Dilluns 13 de juny de 2022

Conferència “Anem-hi tots a resar per la bellesa 
enterrada en son mateix cementiri”, a càrrec de 
Mita Casacuberta. Els jardins abandonats de Santia-
go Rusiñol.

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Un ram amb les moltes flors que ens hauran dut 
joves del poble. 

Brindis final. Celler Matallonga.



Presentació
No faria falta cap motiu per festejar la celebritat de 
l’artista total que va ser i continua sent l’escriptor i 
pintor Santiago Rusiñol (1861-1931), i ho continua 
sent perquè és un gran clàssic nostrat. Dedicarem 
tres dies del mes de juny a sentir, a viure i a parlar del 
revulsiu artístic i social que va suposar i suposa la 
seva obra i la seva figura inimitable. 
Començarem amb una lliçó magistral de la poeta i 
gestora cultural Vinyet Panyella (dissabte 11) i 
continuarem amb una conferència apassionada del 
poeta i traductor Amat Baró (diumenge 12). Tant 
dissabte 11 com diumenge 12, us oferirem L’auca del 
Senyor Esteve, de la companyia ponentina L’Agrope-
cuària, produccions extensives. El 13 de juny, el dia 
que farà anys que Rusiñol va morir, tindrà lloc una 
trobada d’intercanvi d’impressions literàries i pictòri-
ques amb joves de l’Institut Josep Vallverdú i del 
Col·legi Mare de Déu de Montserrat. Així mateix, el 
dilluns 13, acabarem, tot mirant com la lluna fa el ple 
en un cel que es fa enfosquint, amb una conferència 
sobre els jardins de l’ànima de Rusiñol de la historia-
dora i investigadora Mita Casacuberta. 

Món Rusiñol i cada dia un ram
Segons el Diccionari català valencià balear, conegut 
com l’Alcover-Moll, la paraula ram vol dir diverses 
coses. D’una banda, un ‘conjunt de flors o de fullatge 
reunit per servir d’adorn’; a Ponent, però, un ram 
també és un ruixat, és a dir, una ‘pluja curta però 
abundant’. Centrem-nos amb la primera accepció 
perquè cada dia tindrem un ram de flors en honor al 
mestre. Si us pregunteu per què, heu de saber que a 
Sitges, vil·la d’adopció del pintor, existeix l’Associació 
de Ram de tot l’any, constituïda l’any 1932 i integrada 
per més de quatre-centes sòcies, que tres cops per 
setmana dipositen un ram de flors sota un dels 
retrats de Rusiñol que hi ha al Cau Ferrat com a 
mostra del seu agraïment etern. Els garriguencs 
emularem feliços aquestes sitgetanes incansables. 

Així, dissabte tindrem un ram fet per la poeta borgen-
ca Anna Rufié amb flors del seu hort. El diumenge, 
un ram de flors salvatges de secà collides al terme de 
les Borges per integrants del Centre Excursionista 
Borges Garrigues. I el dilluns, un ram fet de les 
moltes flors que ens hauran dut una colla de joves. 

Món Rusiñol i productes 
de les Garrigues
Cada dia, després de cada conferència, brindarem 
per la vida amb vins de les Garrigues en honor a 
l’home calidoscòpic. 
Així, dissabte brindarem amb vi del celler Mas Blanc 
i Jové (La Pobla de Cérvoles). El diumenge al matí, 
amb vi del celler Vinya els Vilars (Arbeca) i a la 
tarda, amb vi del celler Matallonga (Fulleda). El 
dilluns a mig matí, pa de ronyó amb oli i sal i xocola-
ta. I el dilluns al vespre tancarem aquest peculiar 
homenatge a Rusiñol brindant novament amb vi del 
celler Matallonga.

Món Rusiñol i el club de 
lectura Llegir el Teatre
Comptarem amb la col·laboració dels lectors del club 
de lectura teatral Llegir el Teatre que, sota el guiatge 
primer de Teresa Vilà i després de Meritxell Cucu-
rella-Jorba, ha tingut, a redós de la Biblioteca 
Marquès d’Olivart, una presència activa al poble des 
fa nou anys. 

Món Rusiñol i Òmnium 
Així mateix, també comptarem amb la complicitat 
d’Òmnium Cultural · Les Garrigues, que participa-
ran activament de tots els actes i seran presents als 
debats post funció.

Món Rusiñol i les llibreries 
Us hem preparat una bibliografia integrada per una 
selecció de llibres de Rusiñol mateix i per estudis que 
giren al seu voltant, que tindreu opció de comprar a 
la Llibreria Quaderns o a la Impremta Martí. 

Món Rusiñol i la Biblioteca 
Comptarem amb la complicitat de la Biblioteca 
Marquès d’Olivart, que ha preparat una selecció de 
llibres de Rusiñol per a adults i infants, entre els quals 
trobareu la Petita història de Santiago Rusiñol, amb 
text de Vinyet Panyella i il·lustracions de Pilarín Bayés. 

Món Rusiñol i Cal Pauet
Us convidem a visitar Cal Pauet, perquè entre els 
seus molts tresors té una edició antiquíssima de 
Màximes i mals pensaments (1927), un compendi de 
sentències morals que Rusiñol omple d’una agre-
dolça i extrema ironia. Hi trobareu tot de curiositats 
que, d’alguna manera, evoquen l’essència del primer 
Cau Ferrat, el que va néixer al cor de l’Eixample 
esquerre. 
Reserva prèvia a: museucalpauet@gmail.com 

Món Rusiñol i llibres
Inaugurarem amb Rusiñol i el seu univers d’arreplecs 
materials i immaterials, un raconet d’intercanvi de 
llibres. ¿Com funciona? Tu deixes un llibre en bon 
estat i a canvi n’agafes un altre: tan senzill, i tan 
complexament suggestiu.

Món Rusiñol i Josep Patau
La gràfica de Món Rusiñol. Un ram de tres dies és una 
creació del tipògraf i pintor borgenc Josep Patau 
inspirada en el Modernisme i les formes orgàniques. 
Així mateix, s’exposaran al vestíbul del Casal Marino 
una colla de lemes de Santiago Rusiñol extrets de 
Màximes i mals pensaments i maquetats per Josep 
Patau, entre altres (fins a finals d’agost).

Món Rusiñol i l’edifici del 
Casal Marino
Les trobades tindran lloc al Casal Marino, un edifici 
inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya, donat al poble per la família Mas per 
destinar-lo a fins socials i culturals. Uns deu anys 
abans que nasqués Rusiñol, havia començat la 
construcció d’aquest magne edifici (vers el 1854), 
però sembla que només se’n van fer les parets i la 
teulada. ¿Anècdota o metàfora?

Els que cerquen la veritat mereixen el 
càstig de trobar-la.

SANTIAGO RUSIÑOL

• Divendres 10 de juny de 2022

Preludi i tret de sortida. Amb l’alcaldessa de les 
Borges Blanques, Núria Palau, i la regidora de 
Cultura, Ariadna Salla.
+
Meritxell Cucurella-Jorba, tècnica de Cultura, us 
explicarà el per què de Món Rusiñol, i l’historiador 
Marc Macià us parlarà de la història de l’edifici i la 
donació al poble del magne Casal Marino. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

• Dissabte 11 de juny de 2022

Conferència “Rusiñol, l’artista total”, a càrrec de 
Vinyet Panyella. Un aiguabarreig del pintor, escriptor, 
dramaturg, viatger, músic... i una mica arqueòleg que 
fou Rusiñol.

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Un ram de flors fet per Anna Rufié. 

Brindis de benvinguda. Celler Mas Blanc i Jové.

• Dissabte 11 de juny de 2022

L’auca del Senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, de la 
mà de la companyia teatral L’Agropecuària. Una 
sàtira punyent sobre el sentit de la vida, un gran text 
per entendre el tarannà del poble català. 

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Taquilla inversa, prèvia reserva a través del web de 
Cultura. Places limitades. Durada: 90 min.

Repartiment: Sra. del primer pis/ Narradora: Pepita 
Saltó; Sr. Esteve: Lluís Niubó; Tomaseta: Iolanda 
Viladrosa; Avi: Joan Bellostas; Felícia: Pepita 

Ruestes; Sr. Ramon: Jaume Mercadé; Les Tres 
Maries: Amanda Pujol, Pilar Sánchez i Anna 
Drudis; Ramonet: Màrio Aguilar; Sr. Pau: Sebastià 
Tolosa; Graner: Josep Calvera; Martinet: Víctor 
Verdú; Clienta: Anna Penedés. 

Brindis de benvinguda. Celler Mas Blanc i Jové. 

Debat posterior amb el director, Emili Baldellou, i 
l’equip artístic, i amb Àngel Sedó, d’Òmnium Cultu-
ral, i Teresa Josa, de Llegir el Teatre. 

• Diumenge 12 de juny de 2022

Conferència “La lira a la cima dels cims”, a càrrec 
d’Amat Baró. De com Rusiñol va conquerir les 
darreres parcel·les de la cara ascendent del Mont 
Parnàs abans que la poesia emprengués la no menys 
interessant encara que més plàcida cara descendent. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Flors de secà ofertes pel Centre Excursionista 
Borges Garrigues.

Brindis de benvinguda. Celler Vinya els Vilars. 

• Diumenge 12 de juny de 2022

L’auca del Senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, de la 
mà de la companyia teatral L’Agropecuària. Una 
sàtira punyent sobre el sentit de la vida, un gran text 
per entendre el tarannà del poble català. 

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Taquilla inversa, prèvia reserva a través del web de 
Cultura. Places limitades. Durada: 90 min.

Repartiment: Sra. del primer pis/ Narradora: Pepita 
Saltó; Sr. Esteve: Lluís Niubó; Tomaseta: Iolanda 
Viladrosa; Avi: Joan Bellostas; Felícia: Pepita 
Ruestes; Sr. Ramon: Jaume Mercadé; Les Tres 
Maries: Amanda Pujol, Pilar Sánchez i Anna 
Drudis; Ramonet: Màrio Aguilar; Sr. Pau: Sebastià 
Tolosa; Graner: Josep Calvera; Martinet: Víctor 
Verdú; Clienta: Anna Penedés.
 
Brindis de benvinguda. Celler Matallonga. 

Debat posterior amb el director, Emili Baldellou, i 
l’equip artístic, i amb Eugènia Martí, d’Òmnium 
Cultural, i Maria Gorgues, de Llegir el Teatre. 

• Dilluns 13 de juny de 2022

Trobada d’intercanvi d’impressions literàries i pictòri-
ques amb estudiants de quart d’ESO de l’Institut 
Josep Vallverdú i del Col·legi Mare de Déu de 
Montserrat. Qui vulgui compartirà amb els presents 
un fragment literari o la imatge d’un quadre de 
Rusiñol que l’hagi captivat. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Pa amb oli, sal i xocolata. 

• Dilluns 13 de juny de 2022

Conferència “Anem-hi tots a resar per la bellesa 
enterrada en son mateix cementiri”, a càrrec de 
Mita Casacuberta. Els jardins abandonats de Santia-
go Rusiñol.

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Un ram amb les moltes flors que ens hauran dut 
joves del poble. 

Brindis final. Celler Matallonga.
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Les Borges Blanques



Presentació
No faria falta cap motiu per festejar la celebritat de 
l’artista total que va ser i continua sent l’escriptor i 
pintor Santiago Rusiñol (1861-1931), i ho continua 
sent perquè és un gran clàssic nostrat. Dedicarem 
tres dies del mes de juny a sentir, a viure i a parlar del 
revulsiu artístic i social que va suposar i suposa la 
seva obra i la seva figura inimitable. 
Començarem amb una lliçó magistral de la poeta i 
gestora cultural Vinyet Panyella (dissabte 11) i 
continuarem amb una conferència apassionada del 
poeta i traductor Amat Baró (diumenge 12). Tant 
dissabte 11 com diumenge 12, us oferirem L’auca del 
Senyor Esteve, de la companyia ponentina L’Agrope-
cuària, produccions extensives. El 13 de juny, el dia 
que farà anys que Rusiñol va morir, tindrà lloc una 
trobada d’intercanvi d’impressions literàries i pictòri-
ques amb joves de l’Institut Josep Vallverdú i del 
Col·legi Mare de Déu de Montserrat. Així mateix, el 
dilluns 13, acabarem, tot mirant com la lluna fa el ple 
en un cel que es fa enfosquint, amb una conferència 
sobre els jardins de l’ànima de Rusiñol de la historia-
dora i investigadora Mita Casacuberta. 

Món Rusiñol i cada dia un ram
Segons el Diccionari català valencià balear, conegut 
com l’Alcover-Moll, la paraula ram vol dir diverses 
coses. D’una banda, un ‘conjunt de flors o de fullatge 
reunit per servir d’adorn’; a Ponent, però, un ram 
també és un ruixat, és a dir, una ‘pluja curta però 
abundant’. Centrem-nos amb la primera accepció 
perquè cada dia tindrem un ram de flors en honor al 
mestre. Si us pregunteu per què, heu de saber que a 
Sitges, vil·la d’adopció del pintor, existeix l’Associació 
de Ram de tot l’any, constituïda l’any 1932 i integrada 
per més de quatre-centes sòcies, que tres cops per 
setmana dipositen un ram de flors sota un dels 
retrats de Rusiñol que hi ha al Cau Ferrat com a 
mostra del seu agraïment etern. Els garriguencs 
emularem feliços aquestes sitgetanes incansables. 

Així, dissabte tindrem un ram fet per la poeta borgen-
ca Anna Rufié amb flors del seu hort. El diumenge, 
un ram de flors salvatges de secà collides al terme de 
les Borges per integrants del Centre Excursionista 
Borges Garrigues. I el dilluns, un ram fet de les 
moltes flors que ens hauran dut una colla de joves. 

Món Rusiñol i productes 
de les Garrigues
Cada dia, després de cada conferència, brindarem 
per la vida amb vins de les Garrigues en honor a 
l’home calidoscòpic. 
Així, dissabte brindarem amb vi del celler Mas Blanc 
i Jové (La Pobla de Cérvoles). El diumenge al matí, 
amb vi del celler Vinya els Vilars (Arbeca) i a la 
tarda, amb vi del celler Matallonga (Fulleda). El 
dilluns a mig matí, pa de ronyó amb oli i sal i xocola-
ta. I el dilluns al vespre tancarem aquest peculiar 
homenatge a Rusiñol brindant novament amb vi del 
celler Matallonga.

Món Rusiñol i el club de 
lectura Llegir el Teatre
Comptarem amb la col·laboració dels lectors del club 
de lectura teatral Llegir el Teatre que, sota el guiatge 
primer de Teresa Vilà i després de Meritxell Cucu-
rella-Jorba, ha tingut, a redós de la Biblioteca 
Marquès d’Olivart, una presència activa al poble des 
fa nou anys. 

Món Rusiñol i Òmnium 
Així mateix, també comptarem amb la complicitat 
d’Òmnium Cultural · Les Garrigues, que participa-
ran activament de tots els actes i seran presents als 
debats post funció.

Món Rusiñol i les llibreries 
Us hem preparat una bibliografia integrada per una 
selecció de llibres de Rusiñol mateix i per estudis que 
giren al seu voltant, que tindreu opció de comprar a 
la Llibreria Quaderns o a la Impremta Martí. 

Món Rusiñol i la Biblioteca 
Comptarem amb la complicitat de la Biblioteca 
Marquès d’Olivart, que ha preparat una selecció de 
llibres de Rusiñol per a adults i infants, entre els quals 
trobareu la Petita història de Santiago Rusiñol, amb 
text de Vinyet Panyella i il·lustracions de Pilarín Bayés. 

Món Rusiñol i Cal Pauet
Us convidem a visitar Cal Pauet, perquè entre els 
seus molts tresors té una edició antiquíssima de 
Màximes i mals pensaments (1927), un compendi de 
sentències morals que Rusiñol omple d’una agre-
dolça i extrema ironia. Hi trobareu tot de curiositats 
que, d’alguna manera, evoquen l’essència del primer 
Cau Ferrat, el que va néixer al cor de l’Eixample 
esquerre. 
Reserva prèvia a: museucalpauet@gmail.com 

Món Rusiñol i llibres
Inaugurarem amb Rusiñol i el seu univers d’arreplecs 
materials i immaterials, un raconet d’intercanvi de 
llibres. ¿Com funciona? Tu deixes un llibre en bon 
estat i a canvi n’agafes un altre: tan senzill, i tan 
complexament suggestiu.

Món Rusiñol i Josep Patau
La gràfica de Món Rusiñol. Un ram de tres dies és una 
creació del tipògraf i pintor borgenc Josep Patau 
inspirada en el Modernisme i les formes orgàniques. 
Així mateix, s’exposaran al vestíbul del Casal Marino 
una colla de lemes de Santiago Rusiñol extrets de 
Màximes i mals pensaments i maquetats per Josep 
Patau, entre altres (fins a finals d’agost).

Món Rusiñol i l’edifici del 
Casal Marino
Les trobades tindran lloc al Casal Marino, un edifici 
inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
Catalunya, donat al poble per la família Mas per 
destinar-lo a fins socials i culturals. Uns deu anys 
abans que nasqués Rusiñol, havia començat la 
construcció d’aquest magne edifici (vers el 1854), 
però sembla que només se’n van fer les parets i la 
teulada. ¿Anècdota o metàfora?

Els que cerquen la veritat mereixen el 
càstig de trobar-la.

SANTIAGO RUSIÑOL

• Divendres 10 de juny de 2022

Preludi i tret de sortida. Amb l’alcaldessa de les 
Borges Blanques, Núria Palau, i la regidora de 
Cultura, Ariadna Salla.
+
Meritxell Cucurella-Jorba, tècnica de Cultura, us 
explicarà el per què de Món Rusiñol, i l’historiador 
Marc Macià us parlarà de la història de l’edifici i la 
donació al poble del magne Casal Marino. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

• Dissabte 11 de juny de 2022

Conferència “Rusiñol, l’artista total”, a càrrec de 
Vinyet Panyella. Un aiguabarreig del pintor, escriptor, 
dramaturg, viatger, músic... i una mica arqueòleg que 
fou Rusiñol.

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Un ram de flors fet per Anna Rufié. 

Brindis de benvinguda. Celler Mas Blanc i Jové.

• Dissabte 11 de juny de 2022

L’auca del Senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, de la 
mà de la companyia teatral L’Agropecuària. Una 
sàtira punyent sobre el sentit de la vida, un gran text 
per entendre el tarannà del poble català. 

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Taquilla inversa, prèvia reserva a través del web de 
Cultura. Places limitades. Durada: 90 min.

Repartiment: Sra. del primer pis/ Narradora: Pepita 
Saltó; Sr. Esteve: Lluís Niubó; Tomaseta: Iolanda 
Viladrosa; Avi: Joan Bellostas; Felícia: Pepita 

Ruestes; Sr. Ramon: Jaume Mercadé; Les Tres 
Maries: Amanda Pujol, Pilar Sánchez i Anna 
Drudis; Ramonet: Màrio Aguilar; Sr. Pau: Sebastià 
Tolosa; Graner: Josep Calvera; Martinet: Víctor 
Verdú; Clienta: Anna Penedés. 

Brindis de benvinguda. Celler Mas Blanc i Jové. 

Debat posterior amb el director, Emili Baldellou, i 
l’equip artístic, i amb Àngel Sedó, d’Òmnium Cultu-
ral, i Teresa Josa, de Llegir el Teatre. 

• Diumenge 12 de juny de 2022

Conferència “La lira a la cima dels cims”, a càrrec 
d’Amat Baró. De com Rusiñol va conquerir les 
darreres parcel·les de la cara ascendent del Mont 
Parnàs abans que la poesia emprengués la no menys 
interessant encara que més plàcida cara descendent. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Flors de secà ofertes pel Centre Excursionista 
Borges Garrigues.

Brindis de benvinguda. Celler Vinya els Vilars. 

• Diumenge 12 de juny de 2022

L’auca del Senyor Esteve, de Santiago Rusiñol, de la 
mà de la companyia teatral L’Agropecuària. Una 
sàtira punyent sobre el sentit de la vida, un gran text 
per entendre el tarannà del poble català. 

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Taquilla inversa, prèvia reserva a través del web de 
Cultura. Places limitades. Durada: 90 min.

Repartiment: Sra. del primer pis/ Narradora: Pepita 
Saltó; Sr. Esteve: Lluís Niubó; Tomaseta: Iolanda 
Viladrosa; Avi: Joan Bellostas; Felícia: Pepita 
Ruestes; Sr. Ramon: Jaume Mercadé; Les Tres 
Maries: Amanda Pujol, Pilar Sánchez i Anna 
Drudis; Ramonet: Màrio Aguilar; Sr. Pau: Sebastià 
Tolosa; Graner: Josep Calvera; Martinet: Víctor 
Verdú; Clienta: Anna Penedés.
 
Brindis de benvinguda. Celler Matallonga. 

Debat posterior amb el director, Emili Baldellou, i 
l’equip artístic, i amb Eugènia Martí, d’Òmnium 
Cultural, i Maria Gorgues, de Llegir el Teatre. 

• Dilluns 13 de juny de 2022

Trobada d’intercanvi d’impressions literàries i pictòri-
ques amb estudiants de quart d’ESO de l’Institut 
Josep Vallverdú i del Col·legi Mare de Déu de 
Montserrat. Qui vulgui compartirà amb els presents 
un fragment literari o la imatge d’un quadre de 
Rusiñol que l’hagi captivat. 

Pati del Casal Marino · 11.30 h

Pa amb oli, sal i xocolata. 

• Dilluns 13 de juny de 2022

Conferència “Anem-hi tots a resar per la bellesa 
enterrada en son mateix cementiri”, a càrrec de 
Mita Casacuberta. Els jardins abandonats de Santia-
go Rusiñol.

Pati del Casal Marino · 19.00 h

Un ram amb les moltes flors que ens hauran dut 
joves del poble. 

Brindis final. Celler Matallonga.
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amb el suport del Departament de Cultura


