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Santiago Rusiñol (1861-1931) és 

un personatge polifacètic: pintor, 

dramaturg, escriptor i, sobretot, 

un activista cultural enormement 

popular. Tot i que no tenia estudis 

superiors, va saber copsar el batec 

intel·lectual del seu temps. La 

mentalitat d’aquest personatge 

s’insereix en l’ambient naturalista i 

simbolista, que tenia el seu 

epicentre a París, però Rusiñol reïx 

a donar-li característiques 

personals. Flirteja constantment 

amb la religió que va aprendre de 

petit, però la interpreta i, sobretot, la viu amb una tonalitat pròpia. 

Això despista uns i altres. Uns el consideren un romàntic retrògrad; 

altres, un producte del modernisme esteticista i perillós. Aquesta 

ambivalència del personatge ens el fa atractiu precisament perquè 

és inqualificable. Rusiñol de cap manera no és l’home de facècies 

com molts ja en el seu temps el van encasellar, sinó que és un 

home que pensa i que sent la condició humana intensament i que 

es deixa interpel·lar per les incògnites a les quals no té resposta. 

P. Josep de C. Laplana 
Director del Museu de Montserrat i especialista en Santiago Rusiñol. 

Santiago Rusiñol. Àngelus a Santa Cecília de Montserrat, 1896-97. 

Museu Cau Ferrat, Sitges. 



  

 

Josep de C. Laplana 

(Binèfar, 1943) 

Llicenciat en Història de 

l’Art per la Universitat de 

Barcelona, és monjo 

benedictí de Montserrat 

des de 1975. L’any 1978 

va ser nomenat director 

del Museu de 

Montserrat. Ha estat 

professor d’Arqueologia cristiana i d’Història de 

l’Església Antiga i Medieval a l’Escola d’Estudis 

Teològics i Filosòfics de l’Abadia de Montserrat. És 

autor de diversos llibres d’història de l’art i de multitud 

d’articles de diccionaris i revistes. Especialista reconegut 

en la pintura de Santiago Rusiñol. És l’impulsor de 

l’Espai d’Art Sean Scully en la renovada església de 

Santa Cecília de Montserrat, inaugurat l’any 2015, i 

fundador de l’Institut Art i Espiritualitat Sean Scully.  

 

 

 

 

 

 

 


