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Dossier de premsa 

CaixaForum Saragossa acull aquesta mostra, que explica l’aportació del pintor i 
escriptor Santiago Rusiñol en el procés de revaloració d’El Greco al segle XIX 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Greco. La mirada de Rusiñol proposa una visió renovadora de la figura 

de Doménikos Theotokópulos (Càndia, Creta, 1541 – Toledo, 1614). 

Explica el descobriment i la fascinació de Santiago Rusiñol (1861-1931) 

per l’artista cretenc, l’aportació de l’artista català en el procés de 

revaloració d’El Greco que va tenir lloc al final del segle XIX i la influència 

que aquest va exercir en la trajectòria de Rusiñol. Al final del segle XIX, El 

Greco no formava part del cànon de l’art espanyol del Segle d’Or. 

Santiago Rusiñol va proposar El Greco com a paradigma de modernitat i 

com a estendard del seu nou credo artístic. En va reivindicar els valors 

subjectius i espirituals, com també la força expressiva de les seves obres 

més originals. Va ser l’emblema de la seva visió renovadora, compartida 

per Zuloaga i per escriptors com Azorín i Baroja. L’exposició reuneix més 

de 40 peces, entre les quals hi ha un seguit d’obres d’El Greco de museus 

i col·leccions privades. El Greco. La mirada de Rusiñol s’emmarca en la 

commemoració del quart centenari de la mort d’El Greco i està 

organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració de la 

Fundació Francisco Godia. 

 

 

El Greco. La mirada de Rusiñol. Organització i producció: Obra Social ”la Caixa”, 
amb la col·laboració de la Fundació Francisco Godia. Comissariat: Nadia Hernández i 
Vinyet Panyella. Dates: de l’11 de novembre de 2015 al 7 de febrer de 2016. Lloc: 
CaixaForum Saragossa (Av. de Anselmo Clavé, 4). 

# ElGrecoRusiñol @CaixaForum_CAT 
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Saragossa, 10 de novembre de 2015. La directora de Exposiciones de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isabel Salgado; el director de CaixaForum 
Zaragoza, Ricardo Alfós, i les comissàries Nadia Hernández i Vinyet Panyella, 
han presentat avui l’exposició El Greco. La mirada de Rusiñol, que detalla 
l’aportació del pintor i escriptor Santiago Rusiñol en el procés de revaloració 
d’El Greco al segle XIX. 
 
Dins la seva programació cultural, l’Obra Social ”la Caixa” presta una atenció 
preferent al modernisme amb exposicions que aborden aquest període des de 
la perspectiva de la història cultural i posen en contacte creadors de diferents 
disciplines, com La febre d’or. Escenes de la nova burgesia o Japonisme. La 

fascinació per l’art japonès.  
 
En la mateixa línia, s’emmarca aquesta exposició, que, després de presentar-
se a la Fundació Francisco Godia de Barcelona i a CaixaForum Palma, arriba 
ara a CaixaForum Saragossa. Organitzada en el marc de la commemoració del 
quart centenari de la seva mort, El Greco. La mirada de Rusiñol pretén 
destacar tant la influència ideològica i estètica d’El Greco en el pintor, escriptor i 
col·leccionista Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861 - Aranjuez, 1931), com 
també l’aportació de Rusiñol en el procés de revaloració del pintor cretenc a 
final del segle.   
 
El redescobriment d’El Greco va tenir lloc a partir de l’any 1860 en un context 
de revisió del cànon artístic, de transformació de l’ideal de bellesa pel de 
llibertat. Com a capdavanter del modernisme, Rusiñol va proposar el cretenc 
com a paradigma de l’artista modern i com a estendard del seu nou credo 
artístic. El Greco va ser la bandera d’una proposta de renovació estètica que 
anunciava l’adveniment de l’art modern.  
 
El Greco. La mirada de Rusiñol és una exposició única, que conjuga la 
investigació amb l’oportunitat de contemplar a Saragossa un conjunt que inclou 
una desena d’obres d’El Greco —i el seu taller— procedents del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, el Museo Nacional del Prado, el Museo del Greco 
(Toledo) i el Museu del Cau Ferrat (Sitges), així com de col·leccions privades. 
Aquestes obres mestres es combinen amb obres modernistes i documentació i 
elements per a l’estudi de la recepció i interpretació de l’obra del pintor.  
 
Al costat, hi trobem una àmplia selecció de pintures de Rusiñol, entre les quals 
destaquen La medalla o Paroxisme del novici, que reprodueixen una atmosfera 
espiritual. També s’hi poden contemplar obres de Laureà Barrau, Ramon 
Pichot, Ramon Casas, Francesc Labarta i Ignacio Zuloaga, que ajuden a 
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reviure la passió de Rusiñol per El Greco. La recuperació i revaloració d’El 
Greco es presenta com una obra coral, en què intervenen artistes i escriptors 
que dialoguen amb la seva obra i en transfereixen els valors cap a la 
modernitat. 
 
L’exposició està organitzada per l’Obra Social ”la Caixa”, amb la col·laboració 
de la Fundació Francisco Godia. També hi ha col·laborat el Consorci del 
Patrimoni de Sitges, entitat que s’encarrega de preservar i difondre el llegat del 
Cau Ferrat —que va ser residència de Santiago Rusiñol—, museu singular i un 
dels nuclis principals del modernisme artístic i literari. 
 
Vinyet Panyella, biògrafa de Santiago Rusiñol i directora del Consorci del 
Patrimoni de Sitges, i la historiadora de l’art Nadia Hernández, han estat les 
comissàries de l’exposició, que també vol posar en relleu la importància de 
l’aportació cultural del modernisme i la contribució del col·leccionisme privat a 
la conservació i l’estudi del patrimoni artístic.  
 
 
ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
El Greco. Un paradigma de modernitat 

La modernitat que Rusiñol va identificar en El Greco és la idea subjectiva i 
espiritual que resideix en la seva pintura més idiosincràtica. No obstant això, el 
mite d’El Greco no es va construir únicament a partir de la seva condició de 
precursor dels moviments moderns, sinó també com a fundador de l’escola 
pictòrica espanyola. Artistes com Zuloaga i Rusiñol van ser els qui van difondre 
i consolidar el cretenc en aquest paper de precursor, defensant i divulgant la 
seva figura en un context de transformació estètica que va arribar fins i tot a 
Picasso. 
 
Rusiñol, un ambaixador d’El Greco 

L’any 1893, Rusiñol va establir a Sitges el Cau Ferrat, la seva casa taller i la 
seu de la seva col·lecció d’art antic i objectes de forja a la qual es deu el nom. 
El lloc va constituir un autèntic temple per a la seva teoria de l’art total, l’art 
entès com una nova religió, i va convertir Sitges en la meca del modernisme, i 
Rusiñol, en el summe pontífex d’aquest nou moviment artístic i cultural. 
Santiago Rusiñol va ser retratat per altres artistes com El cavaller de la mà al 

pit, una superposició iconogràfica que reflecteix la seva fascinació per El Greco 
i el reconeixement dels seus coetanis a l’imprescindible tasca de difusió que 
Rusiñol va fer de la figura i l’obra del cretenc. 
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La passió de Rusiñol per El Greco va motivar la construcció del primer 
monument dedicat a l’artista, una estàtua de pedra feta per l’escultor Josep 
Reynés, finançada per subscripció popular i inaugurada a Sitges el 29 d’agost 
de 1898.  
 
Rusiñol, col·leccionista d’El Greco 

Ignacio Zuloaga va transmetre a Santiago Rusiñol la passió per El Greco i el va 
animar a adquirir dues teles atribuïdes al cretenc que ell no podia comprar. 
Magdalena penitent i Les llàgrimes de sant Pere eren propietat de l’industrial 
Pau Bosch, i Rusiñol les va comprar a principi del 1894 a través del pintor 
Laureà Barrau. El mateix Rusiñol ho explicava en una de les seves cròniques 
parisenques per a La Vanguardia, «El Greco en casa», un emotiu relat il·lustrat 
per Zuloaga amb dibuixos al carbó d’aquestes obres. Al cap d’un any, les obres 
van arribar a Sitges coincidint amb la Tercera Festa Modernista. Des de 
l’estació de ferrocarril, les pintures es van traslladar en processó fins al Cau 
Ferrat. Un conjunt d’artistes van portar els quadres com a estendards, i darrere 
seu va desfilar la intel·lectualitat modernista catalana, que va anar a Sitges 
gairebé sense excepcions. La revaloració d’El Greco des de diverses vies va 
afavorir l’interès del col·leccionisme, però, sens dubte, va ser l’adquisició de les 
seves obres per part de Santiago Rusiñol el que va proporcionar un nou 
referent a la burgesia catalana que, tot sovint, es mirava al mirall de les 
col·leccions dels artistes per crear les seves. Lluís Plandiura, Santiago Espona 
o Francesc Cambó són alguns exemples de col·leccionistes que van adquirir 
obres atribuïdes a El Greco, cosa que va afavorir també la possibilitat 
d’admirar-les avui dia en institucions públiques catalanes. 
 
La influència d’El Greco 

El misticisme de Rusiñol es va traduir en l’exaltació dels valors espirituals, tant 
des del punt de vista plàstic com des del literari. El Greco va reforçar la mirada 
espiritual de Santiago Rusiñol, que va culminar en el cicle dels místics. Però la 
influència d’El Greco en Rusiñol no sols es reflecteix en aquesta actitud 
espiritual, sinó també, des del punt de vista formal i cromàtic, en l’expressió del 
sentiment mitjançant la línia i el color. Des de Les llàgrimes de sant Pere, El 
Greco va transferir a Rusiñol la gamma cromàtica dels grocs, que aquest últim 
va plasmar en una sèrie de quadres pintats entre 1894 i 1896, com La medalla 

o La morfina. Els celatges formen part també d’aquesta influència que s’aprecia 
en els núvols esquinçats i en els nimbes espessos i obscurs característics dels 
cels sobrenaturals d’El Greco. 
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La construcció d’un mite 

Ignacio Zuloaga va transmetre i compartir amb Santiago Rusiñol la seva passió 
per El Greco durant la seva estada a París. Tots dos apreciaven la força 
expressiva, la innovació i la modernitat de la pintura del cretenc. Per a Rusiñol, 
El Greco simbolitzava un desig de modernitat. Per a Zuloaga i la generació del 
98, representava la tradició que calia preservar per poder mirar cap endavant. 
 
 
ACTIVITATS A l’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 

 
Conferència a càrrec de les comissàries 

Dimecres, 11 de novembre, a las 19 h 
El Greco. La mirada de Rusiñol 

Nadia Hernández i Vinyet Panyella 
Preu de la conferència: 4 € 
 
Visites comentades a l’exposició per al públic en general 

Dijous i dissabtes, a les 18 h 
Diumenges, a les 12 h 
Preu de la visita: 3 € 
Aforament limitat 



 
 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’11 de novembre de 2015 al 7 de febrer de 2016 
 

 
CaixaForum Saragossa 
Av. de Anselmo Clavé, 4 
50004 - Zaragoza 
Tel. 976 768 200 
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.es 

 

Obert cada dia 

Horaris: 

De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h 
Los días 24 y 31 de diciembre, y 5 de 
enero, de 10 a 18 h 
El centro permanecerá cerrado los días 
25 de diciembre y 1 y 6 de enero 

 
Servei d’Informació 

Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 902 223 040  
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 

 
 

Preu 

EXPOSICIONS 

Preu d’entrada a les exposicions: 

4 € (inclou l’accés a totes les 
exposicions) 
Entrada lliure per a nins i nines fins 
a 16 anys 
Entrada gratuïta per a clients de 
”la Caixa” 
 
Venda d’entrades: 

www.CaixaForum.com/agenda 
Entrades també disponibles a 
CaixaForum en horari d’atenció al 
públic

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.org 
Elena M. Martín – 619 71 33 64 / elena.m.martin@lacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
     @CaixaForum_CAT # ElGrecoRusiñol 
     CaixaForum 

 


