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Oracions, Santiago Rusiñol.
Editorial Selecta, 
Col·lecció «Selecta», volum 57

Oracions és el títol de l’obra de Santiago Rusiñol 
apareguda en 1897, que es pot considerar singu-
lar i extraordinària en el panorama de les lletres 

catalanes. És el primer llibre en prosa poètica aparegut a 
Catalunya i a la península Ibèrica. Azul de Rubén Darío, 
l’iniciador del gènere en les lletres hispàniques, havia apa-
regut a Xile en 1888, però aquí no tingué pràcticament 
difusió fi ns a la segona edició de 1901.

Guillem Díaz-Plaja, historiador de la literatura, diu que 
els dos precedents fonamentals del poema en prosa van ser 
els francesos Aloysius Bertrand i Charles Baudelaire i que 
Rusiñol és més a prop del primer que del segon, pel seu 
estil més líric que discursiu, tot i que no es detecta l’em-
premta directa de cap dels dos, malgrat que ja havia viscut 
a París per aquelles dates.1

La primera edició de Oracions, publicada per L’Avenç, 
contenia trenta-dos poemes en prosa, acompanyats d’altres 
tants dibuixos de l’amic i artista Miquel Utrillo, amb l’ano-
tació musical d’alguns fragments d’Enric Morera. Rusiñol 
mateix en va fer una presentació pública a la Sala de Càte-
dres de l’Ateneu Barcelonès el 18 de juliol de 1897. S’hi 
van exhibir les il·lustracions per mitjà del megàscop i un 
cartell anunciador del mateix Utrillo, l’Enric Morera tocà 
la música i el baríton Puiggener cantà una de les Oracions. 
L’Avenç va posar el llibre a la venda a principis d’agost.

El llibre pretenia ser una síntesi de diverses arts i regis-
tres artístics, com el poètic, l’il·lustratiu i el musical, a imi-
tació de l’art total que preconitzava Richard Wagner i que 
en aquella fi  de segle va tenir a casa nostra molts segui-
dors entusiastes. Oracions s’enquadra dintre el moviment 
literari del Modernisme, del qual Santiago Rusiñol fou un 
dels màxims defi nidors i representants, que va promoure 
des de 1895 al Cau Ferrat de Sitges, el seu taller-estudi, 
les festes i manifestos modernistes en els últims anys del 
segle xix.

1.   Guillermo Díaz-Plaja, El poema en prosa en España, Estudio crítico y anto-
logía, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 1956, pp. 45-47.

Una gran part del seu contingut és de fi liació romàn-
tica i tot el poemari és un al·legat en contra del positivisme 
fi nisecular i del progrés mecanicista imperant. Rusiñol 
considerava la natura i l’art una espècie de redempció 
espiritual, i no únicament una font d’explotació, guany 
econòmic i especulació. El missatge implícit en Oracions 
es contraposa al sentit merament pràctic de les coses i a 
la dimensió purament mercantilista. L’obra planteja dos 
mons antagònics i clarament irreconciliables. En el llen-
guatge de Rusiñol mateix, la poesia enfrontada a la prosa. 
En el fons, aquestes dues tendències han estat sempre pre-
sents en la història de la cultura i de la civilització.

Aquestes proses de Rusiñol, una barreja de romanti-
cisme, decadentisme i simbolisme, cal emmarcar-les en 
aquesta actitud espiritual, artística i contemplativa, que 
s’oposava a una perspectiva purament material del pro-
grés, el qual rebutjava l’idealisme de l’artista visionari 
com un utòpic que vivia d’esquena a la marxa ineluctable 
dels temps. No som, per tant, com podria semblar a pri-
mera vista, únicament davant un text literàrio-poètic, sinó 
d’una obra que és una denúncia d’una manera d’entendre 
la societat i l’existència, que no té en compte la natura, l’art 
i la poesia com a valors essencials sinó purament utilita-
ris. Finalment, Oracions és una obra profundament ide-
ològica, que defensa uns valors minoritaris i elitistes. En 
aquest sentit, Rusiñol en els seus textos i discursos defensa 
una vegada i una altra que l’art és una mena de religió i els 
artistes els seus ofi ciants o sacerdots. Aquesta idea apa-
reix clarament defi nida en l’obra Escenes de la vida bohè-
mia (1847-1849), de l’autor francès Henri Murger, obra que 
Rusiñol va prologar en la versió catalana d’E. Lluelles.

La presentació «Al lector» és un clar manifest moder-
nista sobre les intencions reals de Rusiñol i de tot això 
que dèiem més amunt. Considera el poemari com a «lli-
bre impropi pels temps de positivisme que sofrim a pesar 
nostre». I tot seguit: «T’ho confesso: la major part de lo 
que en diuen les conquistes del progrés no em sedueixen 
ni m’agraden».2

Oracions és una invitació al lector a contemplar la 
natura i l’art amb ulls nous, tal com va fer primer l’au-
tor. Sense aquesta actitud prèvia és difícil que les proses 
transmetin emoció. El llibre és una mena de devocionari 
panteista de la bellesa, adreçat a futurs adoradors de la 
religió de l’art: «Aquella contemplació, silenciosament 
gaudida, aquell encís que ens transporta a una vida espi-
ritual, fa néixer les oracions. En aquell moment feliç que 
l’home viu realment, en aquell desvetllament d’un instant 
de muda contemplació, l’home resa davant de lo que con-
templa amb els ulls idealitzats, i pressent, tot resant, que 
l’oració és corresposta, que s’enllaça amb les coses que 
el rodegen, i que tot resa a sa manera, formant un con-

2.   Santiago Rusiñol, Oracions, Ed. Selecta, Biblioteca «Selecta», volum 57, 
Barcelona 1949, 4a edició, p. 12.
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cert harmònic d’essència misteriosa».3 Resar, aquí, es con-
verteix en sinònim de contemplació, en la qual els sentits 
intueixen que més enllà de la materialitat es produeix una 
comunió amb les coses creades, que provoca, en els espe-
rits disposats, estats de joia i de felicitat. Salvant totes les 
distàncies, correspondria a una mena d’experiència mís-
tica, o d’il·luminació interior.

Díaz-Plaja assenyala que «la actitud inicial es la de la 
plegaria —Oracions—y nosotros ya sabemos —después 
de los estudios de Brémond— las relaciones fundamen-
tales entre plegaria y poesía. La actitud adoratoria […] se 
aclimata a la media voz y, signifi cativamente, utiliza la 
prosa en vez del verso. Es una oración, diríamos, musi-
tada […]. El escritor conmovidamente deja que hable su 
corazón».4

De què tracten aquestes trenta-dues singulars oracions 
del poeta? Primerament, dels elements diürns de la natura 
que ens acompanyen; són els dotze primers capítols: «A 
l’alba», «A la rosada», «Al dia», «Al mar», «A les casca-
des», «Al vent», «A la pluja», «Al tro», «A l’arc de Sant 
Martí», «Al sol», «A la boira», «A les fl ors». Un segon 
bloc el formarien algunes creacions artístiques signifi cati-
ves, en set capítols: «A les piràmides», «Al Partenon», «A 
l’Alhambra», «A les catedrals gòtiques», «A les ruïnes», 
«A la campana» i «Als jardins abandonats». No cal insis-
tir que molts d’aquests elements van ser tractats àmplia-
ment pel romanticisme literari. Un altre conjunt són els 
set últims capítols, relacionats amb l’àmbit del capvespre-
nit-mort: «Al sol ponent», «A les remors de la nit», «A 
la lluna», «A les estrelles», «A la pluja d’estrelles», «A la 
mort» i «Als xiprers». Quedarien fora d’aquestes classifi -
cacions anteriors els que contenen atributs humans: «A la 
bellesa», «A l’amor», «Al cant pla» i altres tres de difícil 
adscripció temàtica: «Als infants», «Als primitius» i «Als 
artistes ignorats».

Quan va aparèixer Oracions va ser saludada entusiàs-
ticament per Joan Maragall i Miguel de Unamuno. Edi-
torialment no ha tingut gaire fortuna. L’any 1949 se’n va 
fer la quarta i darrera edició, publicada en format petit per 
Editorial Selecta, Col·lecció «Selecta», volum 57, que és la 
que hem fet servir.

L’interès crític per aquesta obra és relativament recent. 
L’any 1990, Maria Àngels Cerdà, en el volum recopilatori 
Boires i crisantemes, El poema en prosa modernista, Edi-
cions de la Magrana, fa un breu estudi de Oracions i recull 
fragments molt extensos de dotze capítols. L’any 1992, 
Lourdes Sánchez Rodrigo publica Oracions a la natura. 
La prosa poètica de Santiago Rusiñol, Grup d’Estudis Sit-
getans, que és la seva tesi doctoral de 1990 a la Univer-

3.   Ibídem, p. 12.

4.   G. Díaz-Plaja, o.c., pp. 45-46.

sitat de Granada, titulada: La prosa poética de Santiago 
Rusiñol en la literatura española. Ella també és l’autora 
de la primera traducció al castellà, Oraciones, apareguda 
l’any 2005, és a dir, cent vuit anys després de la seva apa-
rició en català. I fi nalment, l’any 1997, Margarida Casacu-
berta, en la seva obra Santiago Rusiñol: vida, literatura 
i mite, que és la seva tesi doctoral a la Universitat Autò-
noma de Barce-lona en 1993, dedica 23 pàgines a Oraci-
ons, el breviari de la bellesa. Aquestes tres aportacions són 
essencials i molt recomanables per a qui vulgui aprofun-
dir aquesta obra. Ara voldria comentar alguns breus frag-
ments de Oracions, tasca no gens fàcil quant a la tria, per-
què són bastants els capítols que es presten a ser glossats. 
Em limitaré, per força, a uns pocs.

El poemari comença amb el capítol «A l’alba», que 
és una magnífi ca introducció, una defi nició de propòsits 
del recull. Aquí apareix el poeta sensible i lúcid, l’artista 
observador que va desplegant els colors de la seva paleta 
al miracle de la llum diürna, l’adorador de la natura, el 
visionari intuïtiu que sotja amb ulls d’admiració. Ho fa 
amb una prosa poètica equilibrada, amb bellesa, grada-
ció de matisos i imatges plenament aconseguides. Diu en 
el segon paràgraf: «El dia s’endevina a poc a poc, com 
un desvetllament, com parpelles immenses que s’obren 
al fons de la llunyana negror, com un desmai que es 
retorna».5 El poeta observa i descriu tots els detalls del seu 
voltant amb els cinc sentits, com un espectador astorat que 
veiés el miracle de la llum per primera vegada: «Allavors, 
d’entre aquell blau brodat d’estrelles, neix lo més hermós 
de la Naturalesa: neix la llum pura sortint del gran bres-
sol; neix l’harmonia i neix el color, empenyent les tenebres 
que s’allunyen disfumint-se».6 La llum prèvia al sol és un 
«moment indecís, que el cor espera amb ànsia, simbolitza 
el dubte de la gran Naturalesa, un instant de promesa […]. 
En aquell moment solemne degué néixer la primera oració 
al cor del primer home: l’oració de l’esperança».7 Aquest 
primer capítol ja ens dóna el to de lirisme de l’obra, que 
només pot escriure un poeta i un contemplatiu, i Rusiñol 
és totes dues coses alhora. 

Un dels temes recurrents en l’obra pictòrica de Rusiñol 
són els jardins. L’impacte emocional que li produí la con-
templació dels jardins de l’Alhambra i el Generalife l’any 
1895 en la seva primera visita a Granada fou decisiu en la 
seva obra. Allà es va iniciar en la pintura dels jardins, que 
li donaren projecció internacional i, fi ns i tot, la mateixa 
concepció de Oracions. Recordem que Rusiñol pintor s’es-
pecialitzà en aquesta temàtica i morí l’any 1931 a Aran-
juez, on havia acudit a pintar-ne els jardins. Rusiñol en 
«Als jardins abandonats» encoratja els artistes i poetes 

5.   S. Rusiñol, o.c., pp. 18-19.

6.   Ibídem, p. 19.

7.   Ibídem, p. 20.
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a freqüentar-los: «No els deixem sols, somniadors de la 
terra, els jardins abandonats! Aneu-hi abans que s’esbor-
rin els últims records que hi nien, abans que els arbres es 
morin i les glorietes s’enfonsin, abans que caiguin els mar-
bres i l’heura colgui les pedres, abans que els aucells en 
fugin i les aus de nit hi entrin».8 

Les ruïnes és una altra temàtica ben cara a Rusiñol i 
pròpia del romanticisme literari. Les ruïnes són quelcom 
més que un grapat caòtic de pedres disperses i de vegeta-
ció sortint d’entre les seves escletxes: «… artista que cer-
ques la inspiració ruta enllà de ton romiatge, enamorat dels 
records, no passis mai prop d’unes ruïnes sense aturar-te 
un moment i resar sobre les lloses trencades. […] Abans 
de seguir endavant llegeix aquell llibre escrit en tosques 
lletres de pedra, mig esborrades i confoses, llegeix-lo amb 
els ulls del sentiment, i veuràs, al fullejar-lo, amb quin 
condol explica la història de sa passada grandesa, seguida 
de l’abandó i la mort; sentiràs, d’entre la runa, amb quina 
queixa, d’un eco que va apagant-se, repeteix el cant de glò-
ria d’un dia […]».9 Les ruïnes parlen a les ànimes sensibles 
i transmeten el seu missatge intemporal, especialment a 
l’alba, a la nit fosca i a la claror de la lluna. Rusiñol és par-
tidari de deixar-les on són i que el temps i la natura facin la 
seva acció: «No despertis el seu son, no moguis ni profanis 
aquelles adormides cendres, no restauris aquelles pedres 
caigudes, que la Bellesa hi arrela i es nodreix dels records 
que l’assaonen, i les ruïnes són llibres vells i complerts, 
amb l’última plana escrita. Inspira’t en sa grandesa cai-
guda, resa callat, i edifi ca la teva obra més enllà, que que-
den altres turons per a coronar-los d’Acròpolis».10 Sembla 
que Rusiñol ens volgués dir a cau d’orella: fes la teva obra, 
encara que siguis un artista ignorat, perquè l’ànsia de glò-
ria pot acabar com les ruïnes; treballa en el teu art i no et 
preocupis de la resta.

Segurament, un des capítols més poètics i breus del 
recull és «A la pluja d’estrelles», que també va ser musi-
cat. Tracta dels estels fugaços, un símil molt encertat de la 
vida i fugacitat humanes i que és d’una densitat lírica molt 
aconseguida. El transcric sencer: «Sota la nau del cel ens 
deixem relliscar quan ve la fosca. Som esperits de llum 
gronxant-nos a l’espai. Sota la nau d’estrelles correm a la 
ventura entre la pau de l’èter. Som l’essència dels mons 
i el perfum dels planetes. Des del nostre camí gosem de 
les aurores, veiem totes les postes i gaudim de la llum de 
tot el fi rmament».11 Hi ha una personifi cació de les acci-
ons d’aquestes estrelles, que semblen tenir per uns ins-
tants vida pròpia i sentir com els humans. Gairebé és un 
miratge. Són versos lliures, pregàries adreçades al fi rma-

8.   Ibídem, p. 166.

9.   Ibídem, p. 149.

10.   Ibídem, p. 153.

11.   Ibídem, pp. 207- 211.

ment per un contemplatiu que s’identifi ca amb la bellesa 
del cosmos i el seu misteri inescrutable: «Som la vida que 
corre buscant on deturar-se; com guspires de foc plovem a 
rastelleres, seguim tot el jardí d’infi nita bellesa. Som gro-
gues papallones fl airant totes les fl ors. Fugim de la matè-
ria. Som ànimes resant que hem volat de la terra».12

Aquest darrer capítol enllaça temàticament amb el 
següent, «A la mort», penúltim del poemari, que planteja 
en termes en part religiosos, però amb una cruesa evident, 
la desaparició física de l’ésser humà de la terra, i la marxa 
de l’ànima a un altre àmbit indefi nit i desconegut. Si amb 
«A l’alba», que iniciava el llibre, es tractava del naixement 
de la llum, facilitador de la vida, ara la mort i els xiprers 
clouen el llibre i, per tant, el cicle poètic circular queda 
tancat.

Seria molt desitjable promoure una reedició facsímil 
d’aquella primera edició de Oracions de 1897, que avui 
és una raresa i una veritable joia bibliogràfi ca; em sumo a 
altres crítics que fa anys que la demanen. Es tracta, sense 
cap mena de dubte, d’una les obres més belles i sumptuà-
ries de les lletres catalanes.  ♦

Josep Lluís Bronchal

12.   Ibídem, pp. 212-215.

Retrat de Santiago Rusiñol.


