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6 OPINIÓ 
L"Eco de Sltges 

L1HERENCIA 
NOUCENTISTA 

SANTI TERRAZA 

E
l proper mes de no
vembre, Sitg~s organit
zara el primer Simposi 
Internacional sobre el , 
Noucentisme. La inici

ativa neix amb la sana intenció 
de fer visible i valorar una etapa 
cabdal en la historia cultural -i, 
per extensió, polítíca- del nos
tre país. Que el Simposi se ce
lebri, fonamentalment, a Sitges 
(també hi ha sessions a Barce
lona) i la seva proposta i plan
tejament hagin nas cut aquí, de 
la ma de Vinyet Panyella, suposa 
una excel·lent oportunitat per a 
contextualitzar i projectar l'he
rencia local d'un períod~ que va 
marcar bona part del Sitges que 
hem heretat. 

Maricel, 
Terramar 
i 'L'Amic 
de les arts' 
encarnen els 
ideals este
tics d'una 
epoca cabdal 
en la historia 
de Sitges i 
Catalunya. 

JO SIOUX, 
JO_FORASTER ... 

ANNA GRIMAU 

D
edico aquestes líni
es als milers i mi
lers de persones que 

. aquests die s visiten 
Sitges i al nombre 

indeterminat· de sitgetans que 
- per feina, diners o circumstan
cies varies- s'hi han hagut de 
quedar. 
Tot i ser sitgetana de socarrel 
com es diu - ja som la sisena 
géneració d 'indígenes afincats 
aquí des que el meu besavi ma
tern i penedesenc s'hi va instal. 
lar- em permetreu que parli deIs 
autoctons en tercera persona, ja 
que el tema és delicat i requereix 
cert distanciament per poder 
disseccionar-Io amb precisió. 
¿Que es pot fer quan es viu en 
un lloc que és destinació desit
jada de vacances per milers de 
persones d'arreu del món? Tres 

. La revitalització i transforma
ció que va suposar el Modernis
me en el Sitges de tombant de 
segle ha deixat apagada i difusa 
l'herencia del Noucentísme. La 
historia cultural de la vila té un 
punt d 'inflexió en el Modernisme 
i en l'acció que Santiago Rusiñol 
va capitalitzar en aquests anys. 
Va ser tan rellevant l'impacte del 
Modernisme en el Sitges d'ales
hores i va tenir conseqüehcies 
tan determinants en la projec
ció cultural (i per tant, social) del 
poble, que qualsevol altra acció 
programatica i estetica ha que
dat a l'ombra de la profunda pet
jada rusiñoliana. 

El Noucentisme n'ha estat 
víctima de l'exit del Modernis-

. me. De fet, no únicament a Sit
ges, sinó en el conjunt de la visió 
cultural del país. L'impuls reno
vador, revitalitzador i transfor
mador que impregnava el Mo
dernisme va suposar un element 
modemitzador i alegrement en
comanadís, que ha pervíscut fins 
els nostres dies, en part gracies 
a la valorització de l'arquitectu
ra modernista i la seva projecció 
universal. En canvi, el Noucen
tisme, que no pretenia canviGlr 
l'estat de les coses, sinó millo
rar-Ies -que no és poc-, a través 
de l'educació, la institucionalit-

coses: tocar el dos Qa preferi
da pels sitgetans), quedar-s'hi 
i passejar amb un retol penjat 
que resa "Sóc autocton autentic i 
gaudeixo de Sitges tot l'any" per 
fer rabiar d'enveja als visitants o 
atrinxerar-se a casa amb la neve
ra plena i només sortir en cas de 
necessitat extrema i camuflat, 
transitant per rutes altematives 
que els foranis desconeixen .. " 
I és que els autoctons, aquesta 
especie inconeguda i incompre
sa pel món en general, tenen 
molts recursos ' en aquest sentít, 
ja que els posen en practica cada 
cap de semana quan riuades de 
visitants desorientats fan la seva 
pecultar processó, seguint-se 
uns als altres, sempre fent el 
mateix itinerari, sense saber ben 
bé perque... .- " 
EIs estiuejants, i fins i tot els 
nouvinguts ... (Sí, sí, els nouvin
guts, aquells que tot i portar 30 
anys a Sitges encara us diuen: 1\.1 
no ets de Sitges, oi?) segur que ja 
comenceu a apreciar els autoc
tons, tot i ser rarets amb ganes. 
Sí, ·sí...que ningú no s'ofengui. 
Els sitgetans són oberts, sim
patics, modernets, enrotllats .. .i 
molt seus, fins al punt que s'ha 
de fer molta mili abans no t'ac
ceptin com un més del poble. 

" Sinó que els ho preguntín als qui 
s'han passat anys anant cada día 
als bars deIs sitgetans (sí foras
ter, els autoctons tenen els seus 

zació i l'europeltzació, ha arri
bat fins els nostres die s sense el 
reconeixement que mereixia. A 
Catalunya i també a Sitges. . 

El moment actual és propi
ci per a la revisió i visualització 
del Noucentisme. La celebra ció 
del centenari de la Mancomu
nitat de Catalunya i la construc
ció d'un nou estat enlla<;a de pIe 
amb l'ambició i la visió de futur 
que va marcar aquella epoca. I la 
celebració del Simposi pot apor
tar el cos necessari a aquesta re
visió de la historia. 

El Sitges que hem conegut -
especialment el Sitges previ a 
l'esclat immobiliari deIs darrers 

La forr;a i imaginació del 
Modernisme va anul·lar la 
solidesa i l' ordre aportat 
en els anys posteriors 

anys- li deu molt al Noucentis
me. La llista d'accions que tenen 
el segell del programa cultural 
i estetic de l'epoca. és notable. 
Podríem citar, per exemple, el 
disseny i desenvolupament de 
Terramar -entensa com a ciutat 
jardí residencial-, l'obertura deIs 
primers hotéls -que cercaven un 

propis bars i les seves propies ru
tes), els han servít cada dia l'es
morzar o l'aperitiu, pero mai no 
els han saludat eom un més fins 
que el nouvingut ha resultat ser 
amic, parent o eonjuge de fula
no, mengano o sotano .. . 
I és que viure en un lloc maco 
-el més bonic del món, per als 
autoctons- té molts inconveni
ents. El principal: que tothom 
vol gaudir-ne i aixo provoca una 
sensació d'invasió en els qui hi 
viuen, moltes vegades tradulda 
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estiueig amable i de qualitat-, o 
la construcció de Maricél, el plan
tejament de la Biblioteca i l'ober
tura del Cau Ferrat com a museu 
público Iniciatives i accions de
senvolupades en un moment que 
la vila capitalitzava l'empenta 
que Rusiñolli va aportar els anys 
anteriors com a capital cultural. 
Va ser sota els ideals este tic s i 
programatics del Noucentisme 
que Josep Carbonell i Gener va 
impulsar a Sitges una de les mi
llors revistes culturals que ha tin
gut Catalunya, L 'Amic de les arts, 
que va actuar com a poI renova
dor i capitalitzador d'una expres
sió artística en perfecta sintonia 
amb els moviments que irrompi
en a Europa. 

Diumenge passat, l'Antoni Ba
sas entrevistava el sempre lúcid 
i bri.llant Oriol Bohigas a l'Ara. 
En un moment de l'entrevista 
Bohigas revelava que Pasqual 
Maragall li haver retret en algu
na ocasió, amb un punt de sor
presa, la defensa que efectuava 
del Noucentisme. La Barcelona 
i la Catalunya del 92 quedaven 
massa lluny per a reivindicar un 
període que, sobretot, va aportar 
ord~e, pero sense el qual avui ha
guéssim tingut molt més dificil 
arribar als reptes que ens hem 
marcat per adema. < 

complicat. Sitges ha aconseguit 
allunyar-se de l'esterotip de po
ble de costa amb encant mort 
durant nous mesos l'any i con
vertir-se en la localitat de l'Estat 
amb més celebracions i esdeve
niments. El que el meu admirat 
Vicen<; Morando anomena, amb 
tant d'encert, el poble ~'onsem
prehipassencoses" " 
Potser, pero, ja va sent hora que 
la Casa Gran es plantegi que la _ 
Gallina deIs Ous d'Or no dura per 
sempre si se'n fa un mal úS. I re
dre<;ar aquesta bogeria de tot val 
a qualsevol preu i és igual que 
el poble quedi com un camp de 
batalla, amb gots, ampolles i dei
xalles per tot arre\) en el cas del 
Carnaval, per posar un exemple. 

És ~scriptor per vocació, 
pero sobretot per 

patriotisme. en vint anys . 
publica mitja dotzena 

de novel·les 
_ Fins i tot els sitgetans que no ens 

en sensació de sentir:se agredit 
i per tant, a ensenyar les dents 
toca, per si de cas ... Hospitalaris 
síi, oberts i simpatics, tambéee, 
volem fer negoci, i taaant, pero 
aixo sí, per entrar~hi, t'ho has de 
currar, i de valent, a més de su
perar unes quantes proves que 
donin fe del grau de"! teu sitgeta
nisme ... 
Us semblara exagerat tot aixo 
que escric, pero si som sincers, 
hem de reconeixer que té molt 
de veritat.i també moltes expli
cacions. N'avan<;arem una: ser 
sitgeta i no morir en l'intent és 

guanyem la vida amb el turisme 
ni els serveis entenem que és el 
motor economic de la vila, pero 
alerta, que als visitants tampoe 
els agrada les marabuntes de 
gent, el soroll i la brutícia. Comp
te, dones, a no morir d'exit, i que 
aixo acabi sent un pseudo Port 
Aventura del "quiero y no puedo 
ni sé a dónde voy". De moment, 
milers de persones vénen a Sit
ges cada cap de setmana atretes 
pel reclam de torn, i no sempre 
troben el Sitges que esperaven. 
I mentrestant, els autoctons a 
capejar el temporal, atrinxe
rats a casa. Jo Sioux, tu Foraster. 
M'entens, oi? < 
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