
SANTIAGO RUSlPlOL 

I LA LITERATURA HISPÀNICA 

Crec necessari primerament referir-me al títol d'aquest treball, 
ja que obre una expectativa amplíssima, la qual noinés podria ésser 
satisfeta escrivint un volum monogràfic sobre la qüestió. En els lí
mits d'un escrit com el present, ?io hi escau, doncs, altra cosa que 
una cala específica dintre d'un dels apartats decisius de la influència 
de Rusinol a les lletres castellanes, val a dir el de les repercusions 
en llengua cervantina dels seus motius jardinístics. 
; Com és tan sabut, Rusinol s'erigí en un dels capdavanters del 
Modernisme amb anterioritat al tombant del segle i en ocasió de 
la gran ressonància de les famoses «festes modernistes», auspicia-
des a Sitges.' Recordem que tingueren lloc a la vila suburenca un 
total de cinc actes, i a les dates següents: 23 d'agost de 1892; 10 de 
setembre de 1893; 4 de novembre de 1894; 14 de febrer de 1897, i 
5 de juliol de 1899.̂  Durant l'última dècada del dinou, i anys inicials 
del XX, el polifacètic artista esdevingué l'indiscutible endegador de 
la temàtica dels jardins, i en especial dels abandonats, pretext que 
es constituí ben aviat en motiu bàsic del seu món pictòric i literari. 

Les més antigues exposicions de Rusinol sobre paisatges es re-
trotrauen almenys a 1880. Després, no mancaria mai, en cap de les 
diverses mostres pictòriques, el tema del jardí. El viatge a Andalu
sia realitzat entre el 13 d'octubre de 1895 i el 16 de febrer de 1896 
afavoriria, emperò, la seva primera exposició pública —el mateix 
1896 al 'Salon Du Champ de Mars'— inspirada íntegrament en jar
dins. El descobriment de Granada fou, en aquest sentit, decisiu. 
Abans de visitar la capital andalusa, havia pintat ja força jardins, 
segons s'ha dit, però després d'im temps de viure a la ciutat del 
Darro s'obsessionà pel leit-motiv, l'increment del qual a la seva obra 

1 Vegi's Guillermo Díaz Plaja, Estructura y sentida del 'Novecentismo' espanol, 
AU, 129 (Madrid, AUanza, 1975), pàgs. 124-25. 

2 Una completa informació sobre aquelles efemèrides al llibre de Ramon Planas 
El Modernisme a Sitges, Biblioteca Selecta, 421 (Barcelona, Selecta, 1969). 
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2 JOSEP U." BALCELLS 

suposa l'apertura de la tercera i última de les etapes pictòriques ra-
sinolenques. Aquest monocordisme no s'ha d'interpretar com si es 
tractés d'una dèria qualsevol, sinó a la llum d'unes manifestacions 
de l'artista, recordades per Josep Pla, d'acord amb les quals els. 
jardins de Granada transpiren autèntica poesia.^ La poeticitat es
mentada sabrà captar-la l'autor del carrer Princesa, i sabrà trans
metre-la a les seves incomptables teles sobre jardins abandonats. 
Ramon Gómez de la Serna justificaria tantes recurrències, a pos
teriori, amb les paraules d'aquesta cita: «No podia ser mas sencillo 
aquello, no podia merecer adustez crítica mas que por la monotonia 
de su repetición, però también el pintor tiene derecho a sus manías; 
y mas si su mania es una mania poètica»." 

La follia jardinística conduí a Rusifíol a l'interès per l'enfoca
ment de l'assumpte des d'angles plàstics variats, i tanmateix l'ins
taria a valdre's de la ploma com a complement. D'aquí ve que avui 
es conservin no pocs textos a propòsit,' entre ells la peça teatral 
que passo a glossar a continuació. 

Sobre El jardí abandonat 

La col·lecció «L'Avenç» publica a Rusifíol, l'any 1900, la peça 
teatral curta — ĵa representada en 1899— El jardí abandonat, des
crita genèricament com a «Quadro poemàtic en un acte». L'adjectiu 
«poemàtic» no resulta gens impropi, és clar, puix que aquesta obre-
ta conté tan profondes qualitats líriques com dramàtiques. 

Rusinol escriví, à l'acotació de l'encapçalament: «un jardí des
cuidat, un jardí clàssic, amb plantés nobles, emmalaltides pel des
cuit, i conservant el segell distingit que no tenen els jardins impro
visats, un jardí amb pàtina de vellesa, modelat pels 'Oesos del temps 
i impregnat de la tristesa que donen els arbres antics i les plantes 
arrelades. A un costat, una glorieta de xiprers retallats amb sime
tria; al fons, una graderia de marbre pintada per la molsa i amb 

3 Cfr. Santiago Jtusinol i el seu temps, al volum Tres artistes, XIV de la Obra 
Completa, (Barcelona, Destino, 1970), pàgs. 437-38. Per a les relacions entre Rusinol 
i Granada, consulteu ara l'àrtlcle d'Antonina Rodrigo "Santiago Rusinol y los jardines 
de Espana", Triunfo, 12 (Octubre, 1981), pàgs. 67-76. 

'· Retratos Contemporàneos (Buerios Aires, Sudamericana, 1941), pàg. 139. 

5 Sobre aquests extrems, podeu veure els articles d'Isabel Coll i Mirabent San-
tigo Rusifíol: Pintor, i de Ramon Planes, Santiago Rusinol: Escriptor, ambdós a 
la revista L'Avenç, 39 (juny, 1981). 
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SANTIAGO RUSINOL I LA LITERATURA HISPÀNICA 3 

les lloses esgrogueïdes; a la dreta, el palau, amb figures esgrafiades, 
mig destenyides per la pluja; desmais i xiprers al lluny; en primer 
terme, un sortidor d'aigües quietes i somortes».' Ultra que rellegint 
aquestes ratlles s'imaginin els lectors davant d'una pintura del pro
pi Rusinol, en la majoria dels quadres jardinístics del qual no man-
qiien els elements relatats, vegi's que gairebé tots els components 
<le la retòrica del jardí en abandó surten al text, exceptuant-ne el 
fenomen del recobriment dels caminals per l'herba. Si repassem 
tota la peça, es palesen d'altres referències a la desctirança en què 
està sumit el jardí («arbres groguencs», «marbres verdosos», «soques 
velles», «branques mortes», «estàtua polsosa», «font estroncada», 
«fonts callades», e tc) . 

El text, malgat tot, revesteix una importància més marcada quan 
hom hi valora les dimensions líriques, i òbviament la tensió dramà
tica. Rusinol comença amb el cant d'un «Cor de Fades» que encarna 
l'esperit dels jardins abandonats. Les dites semidivinitats entonen 
aquesta lletra: 

Dels vells jardins del món 
som la veu cadenciosa, 
com l'eco d'altres temps 
plorant on tot reposa. 

Dels sortidors eixuts 
guardem el cant de l'ziigua., 
escoltant la veu 
de lo que ens canta l'aire. 

Som el ressò apagat 
de la vella memòria; 
sonci l'antiga cançó 
contada per la història. 

Som les fades resant 
al fons dels arbres foscos, 
la llegenda contant 
que ens expliquen els boscos. 

Jardins abandonats, 
serviu-vos de guarida, 
que enlloc del món gaudim 
tan dolça poesia (p. 870). 

<> Obres Completes, 2fi ed. (Barcelona, Selecta, 1956), pàg. 870. A partir d'ara, 
toies les citacions que, tant d'aquest com de qualsevol altre llibre, es facin al present 
article, portaran la referència concreta a l'acabament de text adduït. 
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4 JOSEP U." BALCELLS 

Els continguts d'aquest cançó revelen un estret parentiu amb 
aquells textos on altres modernistes desenvolupaven el tema de la 
font, ja que també aquí s'evoquen dies passats, plens de sentiment, 
de manera que l'aigua que s'escola exerceix la funció clàssica d'ex-
citadora de la miemòria. Amb. aquestes idees al fons, Rusinol argu
menta que de les ruïnes de la mansió se n'absentà, per mort, el 
marquès^ de les ruïnes volen fugir-ne tan el pintor Ernest com el 
jove enginyer Lluís. Només tres dones decideixen restar-hi: la mar
quesa, perquè creu pròxim el seu traspàs (de fet fineix quan el teló 
és a punt de despenjar-se), la vella minyona Gertrudis, i Aurora, 
néta del prohom. 

Sens dubte, el nom de la noieta simbolitza un néixer des de la 
mort dels jardins. Seria Una naixença a partir de l'òbit jardinístic. 
D'altra banda, si Rusifiol ha dibuixat, en l'artista Ernest, determi
nats trets de la seva vida, atorga una ànima bessona a la jove Aurora, 
la qual manifesta la mateixa actitud que ell envers el jardí abando
nat. Quant a l'Aurora, és difícil substraure's, a més a més, al record 
de Rosseti, que influencià moltíssim la segona etapa pictòrica de 
RusiüoL' Per tal de finalitzar el comentari de El jardí abandonat, 
direm que les ruïnes qus són centre de l'obreta. Transpiren uns va
lors que la marquesa, la néta i, per tant, Rusifiol, consideren decidi
dament positius, com ara la solitud, la tristor, l'evocació nostàlgica 
d'uns moments pretèrits, etcètera. 

Poètica del jardí agònic 

La visió poetitzada que, sobre els jardins, và traslladar Rusinol 
al paper, es complementa amb As preliminars que anteposaria al 
volum Jardins d'Espanya. En i'aliudit pòrtic, l'escriptor assenyala 
que els jardins abandonats són com esquitxades poètiques que de 
tant en tant poden encara trobar-se a les planures d'Espanya, on 
predomina la terra sobre la flor. AI següent paràgraf del pròleg es 

7 Cfr. l'article dlsabel CoE i Mirabent ja referit a la nota número 5. Sobre 
la segona etapa pictòrica ds Rusinol, més informació al llibre de l'autora Assaig x>bre 
les diferents etapes pictòriques de Santiago Rusinol (Sitges, Palau de Maricel, 1981), 
esp. pàgs. 19 i següents. Sobre el pre-rafaelitisme rusinolenc, vegeu ara preferentment 
l'estudi de Maria Àngela Cerdà i Surroca "Dos artistes-poetes. El simbolisme a l'escena, 
inclòs al su llibre Els pre-rafaelistes a Catalunya, biblioteca de cultura catalana, 50 
(Barcelona, Gurial, 1981), pàgs. 312-47. Segons Àngela Cerdà,, fou a Itàlia on Rusinol 
s'endinsaria en el món.pre-rafaelista. 
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SANTIAGO RUSINOL I LA LITERATURA HISPÀNICA 5 

desenrotlla una comparança felicíssima, la que identifica poesia i 
Jardins, els quals constitueixen el paisatge posat en vers, en vers 
viu; el jardiner cal que faci rimar els ombrejats caminals, cal que 
sotmeti els boixos a l'estètica, acíjnseguint amb ells simètriques ar-
monies, i cal que obtingui verdes estrofes de les plantes (pàgs. 743-44). 

A continuació, Rusinol rememora un passat llunyà, històric, la 
grandesa del qual havia possibilitat la creació de formoses jardins 
a Còrdova, Granada, Aranjuez i La Granja. La seva tesi podria sin
tetitzar-se tot imitant una famosa frase de Nebrija: resultaria, doncs» 
la dita «els jardins són companys de l'Imperi», de manera que a 
la davallada austríaca succeí l'agonia dels jardins espanyols. Aques
ta mort s'esdevingué, emperò, tot fent néixer, de l'antiga poesia» 
una poesia nova, la poesia de les grans caigudes, expressada mit
jançant d'altres símptomes semblants. La nota més destacable d'a
questa desfeta rau en la pèrdua, per part dels jardins, de llur natu
ralesa floral (pàgs. 74445). 

Amb la peça El jardí abandonat impulsava Rusinol una temàtica 
qüe no era nova a la seva obra,^ i a la qual, quatre anys més tard, 
dedicaria el volum monogràfic Jardins d'Espanya, els liminars del 
qual tot just acabem de resumir. El llibre és interessant per la inci
dència que tingué sobre la ulterior popularització de l'assumpte 
arreu d'Espanya. En virtut d'això, em sernbla necessari de propor
cionar algunes informacions que contribueixin al millor coneixement 
d'aquesta monografia. 

'Jardins d'Espanya' i el seu ressò 

Jardins d'Espanya no és, en realitat, un llibre, si pensem en 
l'estricta significació del mot; és un extens conjimt de reproduccions 
de quadres de Rusiííol. Consta de tres parts: l'encapçalen unes re
flexions de l'autor; després s'imprimeixen vuit poemes de diversos 
creadors catalans en honor de l'artista i de la seva obra, i tot seguit 
poden contemplar-se ja les reproduccions referides, en nombre de 
quaranta. La única dada que, sobre l'editor, es consigna, diu «Gra
vat i estampat a can Thomas, de Barcelona, l'any MCXIII». Pel que 

8 Abans de El Jardí abandonat, cal recordar singularment la prosa lírica "Als 
jardins abandonats", del llibre Oracions. Cfr. Obres Completes, ed. cit., pàgs. 94-95. 
Aquesta prosa s'assembla força al pròleg de Jardins d'Espanya, el qual en reiterarà 
tots els tòpics. 
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6 JOSEP M.^ BALCELLS 

fa als jardins representats, sàpiga el lector que evoquen preferent
ment indrets granadins (disset) i mallorquins. A prou distància quan
titativa segueixen dos tarragonins i dos d'Aranjuez, i cada localitat 
nomenada entre parèntesi (Sitges, Montserrat, Barcelona, València 
i La Granja), hi és representada a raó d'una sola mostra pictòrica 
per cap. Quant als textos poètics, els firmen els escriptors M- S. 
Oliver, Joan Alcover, Apel·les Mestres, Miquel Costa i Llobera, E. 
Guanyabéns, F. Matheu, Joan Maragall i Gabriel Alomar, i no cal 
dir que s'inspiren en motius dels quadres rusinolencs, tal i com in
diquen els títols mateixos de les composicions.' 

La inclusió d'aquesta corona de versos a l'atri de Jardins d'Es
panya suposaria el primer testimoni d'una sèrie de ressons similars 
atribuïbles, en bona mesura,, a aquest llibre. Posteriorment, l'ona 
aniria, expandint-se cada vegada que l'ocasió era propícia, Martínez 
Sierra la impulsà en oportunitats diverses. El dramaturg madrileny 
dirigia la col·lecció «Monografías de Arte», la qual va editar un tom 
de Santiago Rusifiol titulat Faisaje, i un altre amb Figura com a 
frontis.pici. A tots dos els posaria pròleg el literat castellà, conver
tint-se així en ima mena d'altaveu de RusifíioL A propòsit de Figura, 
qualifica al barceloní com «el pintor supremp de la melancolía de 
los jardines abandonados»'° i afegeix que sap captar, en els seus 
personatges, aquell tret que denuncia les palideses de les ànimes 
que se . senten morir, com aquests jardins. Amb tals observacions, 
Martínez Sierra il·lumina el sentit de peces com El jardí abandonat.^^ 
A tall de cloenda de la presentació, subratlla el toc intimista que 
Rusinol havia aportat a la pintura espanyola del moment, pintura 
centrada llavors en acolorir motius històrics amb grandiloqüència 

9 Uns versos poden sen'ir-nos com a testimoni de com aquests poetes li feien 
ei 'joc' temàtic a Rusinol. Gabriel Alomar, per exeinple, diu, a la composició titulada 
'"Floralia": "iQui la pogués cantar, la poesiay dels jardins, eh ses formes i quimeres/ 
a través de l'historia! Cada fulla té un esqueix d'esperit, guarda una estrofa:/ de les 
generacions . qui atravessaren/ els caminals borrats per la falzia". . 

io Santiago Rusinol, Figura, Monografías de Arte (Madrid, s.a.); tant el volum 
Figura com l'intitulat Paisaje tal vegada van veure la llum l'any 1920 (Així ho sospita, 
si més no, l'encarregat de fer-ne la fitxa a la Biblioteca Nacional de Madrid). El pròleg 
ociípa les planes 5-9. 

" É s estrany que. la qualitat de la ironia fos la primera albirada per Martínez 
Sierra a la peça, E! jardí abandonat.. Cfr. el seu llibre Motivos, Obras Compleias (Ma
drid, Calleja, 1920), pàg, 162 (Reçordi's que Motivos s'encapçala amb una dedicatòria 
a Juan Ramon Jiménez, la data dfe la qual és l'any 1905). 
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inmotivàda. Però encara resulta més remarcable la nota que re
dactà per a obrir Paisaje. Heus ací el fragment principi: 

«Estos jardines vetustos que Rusifiol elige como tema 
preferente para su inspiración, estan precisamente des-
pojàndose, a fuerza ds vejez y de abandono, de su ele-
mento humano, la premeditación del hombre que los 
trazó, para volver a unirse con la tierra madre. Las ar-
quitecturas se derrumban, las esculturas se desmoronan, 
el ciprés se carcome en las glorietas, el agua se evapora 
en los estanques o se filtra a través de las grietas de las 
tazas. Silenciosamente, la naturaleza vuelve a apoderar-
se de lo que es suyo... Hay un tenaz proceso dramàtico, 
que parece muerte, y en realidad es triunfo; los jardi
nes se extinguen ahogados por la vida que no muere, o, 
mejor dicho, se tienden al morir, acogiéndose al regazo 
de la madre tierra y envolviéndose en su mantó pia-
doso...»J2 

La introducció de Martínez Sierra va seguida d'un poema d'Eduar-
do Marquina que no s'inspira en Jardins d'Espanya, ja que la data 
del text és.de l'any 1900, sinó en l'obra pictòrica. Després, hi ha una 
nova secció, sota el rètol «Opinions», en la qual s'hi reuneixen pa
rers, suscitats per la singularitat rusinolenca, de Jean Lorrain, Joan 
Maragall, Pompeu Gener, J. M. Sert, Miquel S. Oliver, i Thiébault-
Sisson. Tot i que la tira de judicis ja s'ofereix en síntesi, encara és 
possible un extracte més apretat, i per això referim ara les idees 
més remarcables de cadascun d'ells. Jean Lorrain: 

«... otra melancolía, la melancolía de soledad y de tris-
teza opresora de las monarquías decrépitas, una tristeza 
adormilada de los parques reales, inmovilizados en el si
lencio, como embalsamados en calor y abandono, Versa
lles espanoles, marcados por esta espècie de muerte que 
parece haber caído, sn los países de raza latina, sobre 
toda la obra de los Borbones: Borbones de Francia, Bor-
bones de Espafía, dinastías cuyo sudario se arrastra y 
pesa en las alamedas rectas de Aranjuez como en los 
boscajes de Trianon» (pàg. 18). 

Joan Maragall no falta tampoc a l'espicilegi de punts de vista 
aplegat per Martínez Sierra. L'insigne poeta català donava relleu a 
!a peça El jardí abandonat dins el mosaic creatiu de Rusinol, i així 

12 SANTIAGO RUSINOL, Paisaje, Monografías de Arte (Madrid, s. a.) pàg. 11. 
La resta d'opinions sobre els paisatges del pintor ocupen des de la pàgina 17 a la 26. 
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8 JOSEP M.» BALCELLS 

la qualificaria com «la; obra mas bella que la trisíeza de Rusinqljha 
producido» (pàg. 18). Més avall, certifica que hi ha vincles entre 
aquesta obra, i el seu Uibre sobre jardins: «El cicló de cuadros Jar-
dines de Espana que su pincel ha iluminado —dice Maragall— y el 
poema escénico El jardi abandonat no son cosas distinías en el 
fondo: son la creación personal y una del pintor-poeta» (pàg. 20). 
Pompeu Gener constatava senzillament l'aroma de tristesa, malen
conia i poeticitat que es conjuminen a Rusinol. J. M. Sert va limitar-
se a subratllar les seves tonalitats tristes, mentre M. S. Oliver veia 
el tret elegíac com a fibra dominant de l'artista. Thiébault-Sisson 
emfatitzà, finalment, el fet que fos Rusifiol qui primer transplan-
tés, a la tela, els assumptes que el caracteritzen (Tots aquests pa
rers entre les planes 20-26). 

Prova adequada per tal d'arrodonir el significat extraordinari 
d'aquests llibres de Rusinol seria l'arreplegada de textos laudato
ris ocasionats per l'entusiasme dels lírics a propòsit d'aquella plas
mació temàtica. De la munió de composicions «exemptes» en honor 
de l'artista, se'n trien un parell d'il·lustratives: primerament transcric 
ei poema «Jardines (Modos del alma)», de Ramon Pérez de Ayala. 
Datat l'any 1908, s'inclou al conjunt El sendero andante: 

El hombre no es su traza corporal, 
ni es su palabra volandera, 
ni lo que haya bien o haya hecho mal, 
ni nada externo y por de fuera. 

Todo él està en moradas interiores, 
mas allà de la carne oscura; 

y nunca ojos habrà, salteadores, 
que profanen esta clausura. 

Selladas han de estar moradas tales. 
La soledad es su atributo; 

y, como en los jardines conventuales, 
el silencio sazona el fruto. 

Este es el hombre, sombra caediza, 
ciega, vehemente y errabunda, 

que en la interior morada solemniza 
su significación profunda. 

Igual la tierra, ciega y vehemente 
—sombras hacinadas sin cuento—, 

parece sosegar con luz consciente 
en un interior aposento. 
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• ' El tumulto de fuerzas, ahora afines 
y luego enemiga, se encalma 

y halla conciencia y expresión. Jardines. 
Dijéranse modos del alma. 

El estanque en arrobo es ojo casto 
y de firmamento està hambriento; 

que no se lacia el diamantino pasto 
de la carne del firmamento. 

El ciprés caviloso, erecto y fuerte, 
que en lo azul recorta su ojiva, 

no es otra cosa que el niiedo a la muerte 
por amor a la rosa viva. 

:' El rojo del clavel, carnal congoja. 
Y la cencida superfície 

verde del prado, y una que otra hoja 
seca; dolor en la molicie. 

La estàtua mutilada, ídolo roto; 
la fe que perdió su entereza. 

El borboteo de un anhelo ignoto 
sobre el musgo de la pereza. 

Las avenidas tersas y nevadas, 
perdiéndose en los arrayanes, 

igual que entre flaquezas emboscadas 
se derriten nuestros afanes. 

Y las sutiles aves huideras 
sobre un ocaso de carmín; 

memorias, ilusiones y quimeras. 
Y al fin, el ultimo jardín. 

Santiago: tus pinceles poetizan 
las cosas, con clarividente 

emoción, y en tus parques se deslizan 
;. :. las almas silenciosamente." 

• Així doncs, Ramon Pérez de A3''ala se sentí «sensiblement com
mogut tot contemplant els quadres del bohemi pintor, els jardins 
del qual no vacil·laria en interpretar com «modos del alma». De la 
seva banda, Juan Ramon dedicaria, al modernista barcelonès, el poe
ma «A Santiago Rusifiol (Por cierta rosa). (En su libro Jardines de 
Espana»).^^ Inclòs al principi en Ornato, a la fi passaria al recull 

13 Obras Compleías, editat per J. García Mercadal, Biblioteca de Autores Mo-
demos,. 4 vols. (Madrid, Aguilar, 1965), II, pàgs. 36-37. 

1" Fixem-nos que Juan Ramon diu Jardines de Espana, i no Jardins d'Espanya, 
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10 JOSEP M.« BALCELLS 

Devoción y consecuencia (1910-1914). La versió definitiva és aquesta: 

Mira, maestro, este solitario paraje 
quieto y hondo, tan dulce de luz y de vcrdóres 
como aquellos de paz, de ternura, de encaje, 
en que tu corazón sonarà los colores. 

Su ocaso vago tiene tu doliente eiocuencia, 
tu oración de otras tardes en su cenit persiste, 
se hunde en la noche azul con aquella demència 
de nostaljia que tú callando nos dijiste. 

El agua que en el fondo de esta gruta, obstinada 
cual en un reló triste, cóncavamente Hora, 
refresca la penumbra con la esencia mojada 
que enredo a sus misteriós tu alma embalsamadora. 

Y, cielo abierto en flor, venus clara y celeste, 
esta rosa, en su tallo de un verde no aprendido, 
recoje la luz última del crepúsculo este 
que parece que tú, otra vez, has sentido; 
fantasma de matices, doncella que trocase, 
voluble, su oro en plata y su plata en violeta, 
como si, en un anhelo de encantos, imitase 
tu corazón romàntico de pintor y poeta... • 

Decoración de ensueno ya mirada de estrellas, 
donde el surtidor, pàlido, al cielo se levanta, 
mientras el ruisenor, loco de penas bellas, 
quieto frente a la rosa que tú has pintado, canta, 

(Cuadro) 

...Soledad que el amor deja al arte. Sombrosa 
senda en que aún cabecea tu pincel vespertino... 
Glorieta de pasión, en que es reina tu rosa 
de un mujido mas pequeno, mas dulce y mas divino.'^ 

Fóra improcedent assajar aquí sengles comentaris d'aquests 
poemes, perquè el deteniment comportaria una desviació del dis
curs, al marge que el text de Pérez de Ayala compta amb una va-. 

de la qual cosa pot deduir-se que el poefa segurament no utilitzava l'edició original 
del llibre, publicada a Barcelona (1903) en reproduccions monocolors, sinó edicions 
posteriors fetes a Madrid, com ara Jardines de Espana (40 reproduociones en colores 
dé los mejores jardines, pintados por el insigne maestro S. R.) (s.l., s.a.); o bé /ardines 
de Espana (s.l. Renadmiento, s.a.). També Falla deu haver-se inspirat en aquests vo
lums, no pas en el tom. Jardins d'Espanya. 

15 Leyenda (J896-I956), edició d'Antonio Sànchez Romeralo, Goliàríiica (Ma
drid, Cupsa, 1978), i ^ . 354-55. 
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luòsa anàlisi.'* Això no obstant, no pot deixar-se escapar la oportu
nitat de fer algunes precisions sobre els versos juanramonians. La 
més perentòria consisteix a inquirir quins vincles són susceptibles 
d'establir-se entre certes expressions del text, i la pintura de Rusi-
fíol (en concret, una de les seves teles). La resposta ha d'afirmar, al 
meu entendre, que el poema conté tots els elements tòpics de les 
teles rusinolenques, de tal manera que suposa Una summa d'aquests 
ingredients, i així mateix una síntesi de no pocs subtemes del de 
Moguer: soledat, dolcesa, nostàlgia, crepuscles, roses, rossinyols,'^ etc; 

Els jardins d'Azorín 

A les planes anteriors s'ha clarificat, em sembla, que Santiago 
Rusifiol fou el més conspicu popularitzador a Espanya del tema del 
jardí en abandó, la qual cosa li conferia autoritat per a convocar 
als poetes, en el pròleg a Jardins d'Espanya, per tal que cantessin 
el leit-motiv, del qual ja se n'havia ocupat més d'un modernista, 
però sota la investidura del motiu conegut com «parque viejo». 
Rusifiol fou, doncs, el més representatiu mentor de l'assumpte a l e s 
lletres hispàniques. Sopesada la seva aportació a la llum de la his-. 
tòria literària, hom constata que, si bé el tema tenia precedents, 
cap autor no havia escrit, abans d'ell, més d'una obra sencera sobre 
aquest pretext, ni tampoc —el que és més significatiu— no hi 
havia buidat ningú, abans d'ell, l'essència de tota una vida emocio
nal i artística. 

Em penso que hi ha prous indicis racionals per a responsabilit
zar Rusifiol de l'expansió inusitada del tòpic a través dels predis 
literaris espanyols, on hi romandria uns quants lustres. Res no im
pedeix, emperò, que el paradigna rusinolenc es reforcés amb d'al-

'•5 Cfr. Marina Mayoral, Anàlisis de textos, Biblioteca Universitària, 11, 2.» 
ed. augmentada (Madrid, Gredos, 1977), pàgs. 135-45. 

'7 La versió del poema que s'inclou a Leyenda comporta alguns petits canvis 
respecte al text que forma part de la Segunda Antologia Poètica: 1898-1918. Entre ells, 
el del vers tretzfc, que primitivament deia "luna" al lloc ort després dirà "Venus". Ig
noro fins a quin punt aquesta alteració pot ajudar-nos de cara a identificar tal o qual 
<juadre rusinolenc. Pel que fa a "ruisefior", la bibliografia il·lustrativa de la seva pre
sència a les lletres hispàniques resulta massa extensa per referir-nos-hi. Per a les 
significacions d'aquest concepte a Juan Ramon, és imprescindible ara la cita de l'estudi 
c!e José Luis Cano "Los pàjaros en la poesia de Juan Ramon Jiménez", pròxim a pu
blicar-se. Mentrestant, vegeu-ne un resum al seu article "Los pàjaros en la obra del 
poeta", El País (27-XII-81). (Suplemento dominical sobre Hbros, pàg. 6). 
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tres instàncies, com veurem es deixa sentir als escrits d'Azorín. Eli. 
jardins abandonats foren, efectivament, objecte de la prosa de l'ala
cantí, que els tractaria bé en dimensions reduïdes ^̂ , bé a gran es
cala, com certifica l'article «Jardines de Castilla», considerat per ell 
mateix com una de les seves planes antològiques." 

A l'escrit azorinià s'hi descriuen tres tipus de jardins castellans, 
el d'una glorieta, el d'un palau, i el de l'interior d'un claustre ecle
siàstic. El primer no és un jardí abandonat veritable, sinó un jardí 
en el qual, com assenyala l'autor, «se respira un profundo aban
dono», o sigui: ningú no l'ha abandonat, però de fet ho està. Símp
toma de deixadesa: un fanal gran que «està polvoriento,. sucio, sin 
cristal, y los cristales del farol han desaparecido o alguno de ellos 
se muestra roto en pedazos». Malgrat això, «le ha sido colocada 
una bombilla», és a dir que no pot comptar-se entre els jardins to
talment deixats de la mà de Etóu. El segon és ja un jardí que presen
ta les característiques dels que estem glossant, puix que «Huyeron 
de él (del antiguo palacio) sus naturales y magníficos mOràdores», 
informa Martínez Ruiz. Aquest jardí s'acosta ja al mig segle sense 
que hom hagi vetllat p-er ell: per llurs avingudes i vials creix la ve
getació amb exhuberància, i l'aigua de l'estany roman entollada. Tam
bé el jardí tercer, el d'una col·legiata o d'una catedral, es veu afectat 
per les notes determinants de l'abandonament, com ho palesa, entre 
i'iíres detalls, el fet que la malesa ofegui, aclaparadora, un espai 
tan reduït. 

«Jardines de Castilla» desenrotlla un leit-motiv que Azorín va 
compendiar en un altre article, el que s'intitula «Jardines de Es-
pana», ja que aquest versa igualnaent sobre el jardí d'un pati cate-
dralici, i n'enumera d'altres, com la glorieta ajardinada municipal, 
el d'un «centenario caserón», i el d'un «convento de monjas». A tall 
de cloenda, l'escriptor no oblida pas referir-se al jardí d'un palau 

'3 Per dimensions reduïdes entenc aquí fer-se ressò del tema en fragments, d'una 
ò m.és frases, com és el cas de "Los hierbajos han invadido el jardín del claustro", de 
Cmiilla, edició de Juan Manuel Rozas, Textos Hispànicos Modernos, 21 (Barcelona, 
Labor, 1973), pàg. 123, o com la ciiriosíssima descripció que, tot veient les fotografies 
de la que fou casa de Rosalia d© Castro, realitzà del jardí abandonat de la poetessa. 
Cfr. Leyendo a los poetas (Zaragoza, Librsría General, 1929), pàg. 191. 

1' Inclou l'article, efectivament, a l'antologia Mh mejores pàginas (selecció, prò
leg i notes de l'autor), Coiecció "Todo para muchos", 13 (Madrid-Barcelona, Calleja-
Mateu, 1951), pàgs. 35-38. Primerament, fou publicat a Lecturas Espanolàs, Austral, 
36, 10 ed. (IVÍadrid, Espasa-Calpe, 1970), pàgs. 38-41. 
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abandonat: «(En Castilla) existen, finalmente, ruinas de senoriales 
jàrdines esplèndides, que al presente son barbecheras cubiertas de 
maleza. Tales son los jàrdines que en el siglo xvi creo el Duque de 
Alba en la Abadia, provincià de Salamanca».^ 

Genèticament, l'article azorinià «Jàrdines de Espana» neix com 
a comentari del llibi-e Jàrdines clasicos de Espana, de Xavier de 
Winthysen, tractat que ben bé podria haver estat decisiu a l'hora 
d'atraure l'atenció d'Azorín entorn dels jardins castellans —sapi
gueu que en el tom inicial de les descobertes de Winthysen només 
es fa esment dels de l'altiplà. En qualsevol cas, el prosista d'Alacant 
no va amagar-se'n els deutes en parlar del jardí catedralici.^' Les 
concomitàncies entre tots dos escrits de Martínez Ruiz menan a 
creure que «Jàrdines de Castilla» també està relacionat amb Winthy
sen, la qual cosa no impediria l'ascendent modernista, «decadent» 22 
i rusinolenc: 

«(...) En la primavera algunos rosales dan sus rosas ro
jas, sus rosas blancas, entre la tristeza de los evónimos, 
en el profundo silencio de la ciudad; rosas fugitivas, rosas 
pasajeras, rosas que duran un momento y que hacen mas 
melancólica la visión de este reducido jardín, con sus 
faroles rotos y sus olmos adustos... 

(...) En el caer de la tarde va llenàndose de sombra el 
diminuto jardín; revolotean blandos, elàsticos, los prime-
ros vespertillos. Allà lejos suena la campana de algun con-
vento. Ha llegado el crepúsculo. Comienza a brillar una 
estrella en el cielo oscurecido. Entonces es la hora pro^ 
picia, la hora peculiarísima de estos minúsculos y aprisio-
nados jàrdines: es la hora en que estos jàrdines entran 
en armonía y comunión íntima y secreta con el ambiente 
y con las cosas que les rodean» (pàgs. 39 i 41). 

En el primer d'aquests dos fragments, la mirada azoriana es 
tenyeix de la tristor i melangia modernistes, ultra fer ús l'escriptor 
d'elements típics (roses, evònims) d'aquella estètica. En el segon, 

20 Vegi's El paisaie de Espana visto por los espaiioles, Austral, 1964, 7.a ed. 
<Madrid, Espasa-Calpe, 1969), pàg. 126. 

2> "Un líbro magistral sobre los jàrdines espafioles nos ha hecho imaginar lo 
que acabamos de escribir", reconeix l'escriptor. ídem, pàg. 124. 

22 Una manera pertinent d'e.xplicar-nos l'afecció d'Azorín per la retòrica dels 
jard.'ns abandonats fora veurel com un escriptor "decadentista": no s'oblidi la impor
tància do Maeíerllnck, cl simbolista transmissor del pre-rafaelitisme, tant al seu teatre 
com al (catre de Rusinol. 
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la poeticitat impregna el marc, presidit pel crepuscle, l'hora en què 
Rusinol situava el temps de les teles dels seus jardins, perquè llavors 
l'atmosfera s'ompia de difuminació i de misteri. 

Els jardins de García Lorca 

Si Martínez Ruiz encarna, al «98», ei portaveu més idoni del 
tema del jardí en abandó, García Lorca ostenta, al «27», un rol 
parangonable. Una especial singularitat distingeix, emperò, els dos 
literats quan s'enfronten amb el leit-motiv: Azorín s'apropia algu
nes contribucions modernistes (Rusifiol, Antonio Machado, Juan Ra
mon, etc.) i les reelabora, conjuminant-les amb d'altres estímuls 
(Winthysen), mentre Lorca afegeix a l'herència del Modernisme la 
saba latent del carmèn granadí, tot mesclant aquest parell d'ele
ments amb els fruits de les seves lectures del prosista de Monóvar! 

La valoració de les filiacions lorquianes es fonamenta en el nu
cli de cinc «jardines» que el poeta evocava en el seu llibre Impre-
i,iones y Paisajes, de 1918 Ŝ; un preludi general obre el quintet, in
tegrat per «Jardín conventual», «Huertos de las Iglesias minosas», 
«Jardín romàntico», «Jardín muerto» i «Jardines de las estaciones». 
Entre les notes modernistes del volum (malenconia, tristesa, espi
ritualitat, hores crepusculars, temps tardoral, etc) , s'hi fiquen algu
nes de caire pictòric que coincideixen amb les tonalitats dels jar
dins de Rusifiol («La hora del crepúsculo hace palpitar a los jardi
nes con temblores de matices tènues que tienen íoda la gama del 
color triste»; «Todos los colores són tímidos y castos». Paral·lelament, 
l'aire azorinià és susceptible d'advertir-se a «Huertos de las Igle
sias ruinosas», i a «Jardines de las estaciones», textos que recorden 
els jardins de claustre i els municipals ja referits. A «Jardín ronaàn-
tico» hi convergeixen el juanramonisme (fins i tot s'esmenta el poe
ta de Moguer: «Jardines nebulosos que tanto hacen sufrir a ese 
gran poeta de niebia que Se llama Juan Ramon Jiménez» (pàg. 187) 
i el tòpic, tan característic d'Azorín, de les finestres que acusen l'a
bandonament («j Que pena tan intensa la fachada sin los cristales 
en los balcones para que el poeta los pueda cantar en los crepúscu-
los.,.!» (pàg. 189). Per fi, a «Jardín muerto» es recargola el tema 
del jardí abandonat. 

23 impresiones. y Paisajes compta ara amb una recent reproducció facsímil: Lo& 
übros de Alvaro Tarfe, 3 (Granada, Don Quijote, 1981). Els cinc textos comprenen 
des de la pàgina 179 a la 198. 
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No s'escau que vulguem allargar cronològicament la irradiació ru-
sinolenca del motiu que ens ocupa. Ben al contrari, ara importa 
que hom retorni enrera per tal de retrobar-nos amb la literatura 
finisecular. 

A propòsit del 'parque viejo' modernista 

A la pràctica, el leit-rnotiv modernista del 'parque viejo' pot 
ésser acceptat com una variant del tema del jardí, i del subtema 
del jardí abandonat. Cal remarcar l'expressió « a la pràctica» perquè, 
en teoria, un parc pot romandre abandonat sense que d'aquesta 
circumstància se'n pugui concloure que hagi estat construït molts 
anys abans. Resulta encara més versemblant considerar que un parc, 
per la seva naturalesa del jardí extens i comunament públic, no ad
met sense resistència el qualificatiu 'abandonat'. Això no obstant, 
és ben cert que, al marge lògiques tantes vegades estèrils, el 'parque 
viejo' i el jardí en abandó són conceptes si fa no fa equiparables. 

Segons explica Ricardo Gullón, el tema del 'parque viejo' és 
pedra de toc delatora de la galàxia modernista, i d'aquí ve que llurs 
oficiants el poetitzessin en virtut de les possibilitats que oferia com 
a vehicle apte per a suscitar «estados de animo melancólicos y nos-
tàlgicos».^'' Val a dir: els modernistes reincidiren en aquest motiu, 
però hom no derivi d'aquesta evidència que tals composicions nas-
quessin com a retòrica buida, com a mer tribut a una moda. Ben al 
contrari: encara que per aquells anys l'assumpte fos gairebé un 
exercici obligat, aquests escriptors hi posaven tots els sentits. 

Una altra qüestió és demanar-se per la paternitat immediata del 
tema del 'parque viejo'. Avui ja no hi ha cap dubte que procedeix 
de Verlaine, i en concret del poema «Après trois ans», de Poemes 
satumiens.^ Ademés: és prou factible que aquests jardins moder
nistes, en els quals acostuma a distingir-se la silueta d'una estimada 
pàl·lida i força irreal, contreguin parentiu amb els jardins de silenci 
de Dante Gabriel Rosseti, poeta i pintor anglès que instaurà la ten-

24 "Relacions entre Juan Ramon y los Martínez Sierra", en Direcciones del Mo-
dernismo, Campo Abierto, 12 (Madrid, Gredos, 1963), pàg. 199. 

25 Vegeu els articles següents : D . Alonso , "Poesías olvídadas de Anton io M a -
chado" , Cuademos Hispanocanericanos, \Í-V1 (1949), 383-97; Rafae l Fe r re res , "Los 
limites del M o d e m i s m o y l a generación del 9 8 " , ídem, Ti (1956), 66-84; Geoffrey R ib -
bans , " L a influencià de Ver la ine en Anton io M a c h a d o " , Idém, 91-92 (1957), 180-201. 
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Üència artística pre-rafaelista, i àdhuc amb la pastoral renaixentista.^ 
Quant als autors que plasmaren el motiu del 'parque viejo' co: 

mencem dient que a Rubén Darío sembla no haver-li interessat gens 
ni mica, malgrat que en algun dels seus llibres s'hi vegin temes pa
rions, com s'aprecia llegint Azul. En canvi, una de les composicions 
ad hoc més representatives és el text «Fue una clara tarde, triste y 
sonolienta» d'Antonio Machado. Una lectura atenta del poema cer 
ciora que el leit-motiv desplega aquí un ambient significatiu que com
prèn elements com la tarda, la font, l'aigua i el temps que, alhora, 
el trascendeixen,^' A raure en aquests versos ja anaven anant-hi els 
de «La tarde en el jardín».^^ 

Ricardo Gullón va fer-nos avinent, en el decurs d'un llarg arti
cle sobre les relacions del poeta de Moguer amb el de Soledades, 
la coincidència entre Antonio i Maniiel a l'hora de decidir-se, en 
uns mateixos anys, per uns mateixos assumptes.^' El text «Ótono», 
d e l p o e m a r i Alma (1898-1900), h o conf i rma .^° P e r ò c a l d r à r e c o r d a r 

es No pot bandejar-se, certament, que aquests jardins i aquestes estimades siguin 

hereus, en algim sentit, d'un determinat, bucoUsme ideal d'amors impossibles, tan del 

gust de la pastoral del Renaixensient. Cfr. "La herència del bucolismo clíisico en los 

primeros libros de Juan Ramon Jiménez", Pena L·.tbra, 20 (Estiu, 1976), pàgs. 16-18. 

En qualsevol cas, no s'oblidi que es tracta d'iui tema típic de les darreries del segle: 

"Kate Greenaway, popular en Espaiía, pintaba acuarelas de chicas angelicales que 

aparecían con frecuencia en publicaciones modemistas espanolas. La nina virgen se 

convirtió en una de las figuras mas tópicas del fin de siglo. Ese cuito, muy idealizado, 

se puede ver en la obra de Proust, en la de Juan Ramon Jiménez, o en la pròpia vida 

de Ruskin". Apud Lily Litvak, Erotismo fiíi de siglo (Barcelona, Bosch, 1979), pàg. 137. 

27 Cfr., entre d'altres, Ramon de Zubiría, La poesia de Antonio Machado, BRH, 
21, 2.a ed. (Madrid, Gredos, 1959), pàgs. 37-39; Antonio Sànchez Barbudo, Los poemas 
de Antonio Machado (Barcelona, Lumen, 1967), pàg. 83; J. M, Aguirre, Antonio Ma
chado, poeta simbolista, Persiles, 59 (Madrid, Taurus, 1973); pàg. 334; Concha Zardoya, 
Poesia espanola del siglo XX, BRH, 114, 4 vols. (Madrid, Gredos, 1974), I, pàg. 297; 
Domingo Yndurain, Ideas recurrentes en Antonio Machado (Madrid, Tumer, 1975) 
(en diversos capítulos). Anàlisi conjunt de la composició, al treball de Trinidad Barrera 
López "Comentario al poema VI. Fue una clara tarde, triste y sonolienta", en el vol. 
col·lectiu Antonio Machado, verso a verso, Colección de Bolsillo, 42 (Sevilla, Univer-
sidad, 1975), pàgs. 29-45. De la seva banda, Manuel Alvar considera la tarda com a 
nucli cabdal del text. Vegi's el sea pròleg al volum Poesías Completas, Selecciones 
Austral, 1 (Madrid, Espasa-Calpe, 1975), pàgs. 13 y ss. 

2S Llegiu el poexna al volum Soledades, edició de Rafael Ferreres, Temas de 
Espafia, 69 (Madrid, Taurus, 1974, i.a), pàgs. 110-12. 

29 "Relaciones entre J u a n Ramon y Manue l Machado" , al lloc citat, pàg. 181. 

30 Vegeu-lo al llibre Alma. Apolo, edició d'Alfredo Carballo Picazo, Aula Mag
na, 13 (Madrid, Alcalà, 1967), pàgs. 145-46. 
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nos d'una altra composició inspirada en el tema, «El jardín gris», 
que ja s'inseria a la més antiga de les edicions à'Alma,^^ per bé que 
la seva atmosfera espiritual sigui una mica estranya al Modernis
me, si hem de fer cas del parer de Brotherston.^ 

No suposa cap novetat afirmar que Juan Ramon Jiménez fre
qüentà el motiu del jardí, com no la suposaria anar-vos relatant, 
llibre a llibre, l'origen i creixement del tema a la seva prosa i als 
seus versos.^^ Però no és aquesta la finalitat del present treball, com 
tampoc no ho és la de revistar l'assumpte des d'un angle simbòlic, 
senzillament perquè ja s'ha fet.^ Per tot això, de la ingent quantitat 
de jardins juanramonians —alguns d'ells formant sèrie ^— en citaré 
èl que fa més al cas, el que porta el títol de «El parque viejo», de 
Rimas (1900-1902) (Leyenda, ed. citada, pàgs. 45-46). 

Els textos al·ludits els uneix el tema 'parque viejo', el qual no 
concorda amb exactitud (ja ho dèiem més amunt) amb el tòpic del 
jardí abandonat, encara que hi hagin similituds: el poema d'Antonio 
Machado «Fue una clara tarde...» denota trets que s'adiuen amb 
els del jardí en abandó, com són «La hiedra asomaba / al muro 
del parque, negra y polvorienta...»; «Rechinó en la vieja cancela mi 
Uave; / con agrio ruido abrióse la puerta / de hierro mohoso» pàgs. 
78-79, de l'edició de Manuel Àlvar). Menys evidents són aquestes no
tes al poema «La tarde en el jardín», però n'hi ha («Era un rincón 
de olvido...»; «En tus veredas / silenciosas, mil sueíios resucitan / 
de un ayer, y en tus anchas alamedas / claras, los seriós màrmoles 
meditan inmóviles secretos...» pàgs. 110-11, de l'edició de Ferreres). 
Curiosament, «Otofio» resta més aquí, mentre «El jardín gris» va 
més enllà, del tema del jardí abandonat, perquè en aquell poema 
al jo líric el van deixar tot sol, tancant el parc. A l'inrevés, «El jar-

31 L a publicada a Madr id , per A. Marzo , s.a. (1900?), pàgs. 15-16. 

32 Cfr. Gordon Brotheiston, Manuel Machado, trad. de Nuno Aguirre, PersUes, 
93 (Madrid, Taurus, 1976), pàgs. U l - l Z 

33 Pablo Cabaíias apunta el tema al seu article "El jardín (en tomo a un soneto 
de Juan Ramon Jiménez)", Papeles de Son Armadans, CCLXVI mayo de 1978), pàgs. 
125-39. 

34 V a fer-ho Domenico Frat taroU a l a seva tesi de M . A. El símbolo del 'jardín' 
en la o b r a de J u a n R a m o n Jiménez (Montreal , 1973). 

35 L a formen, per exemple, les composicions que, amb el títol de "Jard ín" , es 
reparteixen per Estio. Sobre aquesta seqüència, interessen els judicis d 'Isabel Paraíso 
de Leal continguts al seu llibre Juan Ramon Jiménez. Vivència y Palabra (Madrid, 
Alhambra , 1976), pàgs. 63-68. 
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dín gris» depassa el pretext de l'abandonament per a installar-se 
à un altre nivell, el del jardí mort, zenit suprem del jardí deshabi
tat. Respecte a «El parque viejo» de Juan Ramon, l'abandó s'insinua^ 
sense explotar-se com a tal, eii versos com els que encapçalen el 
poema, o sigui «Miro por la verja helada el viejo parque desierto. / 
Todo paréce sumido en un centenario sueíio» (Leyenda, pàg. 45). 

Si de vegades, com s'ha vist, la literatura de principis de segle 
plasma el tema del 'parque viejo', en d'altres moments glossarà el 
del jardí abandonat: en 1902 el descriu Valle-Inclàn a Sonata de 
Otono, a propòsit del jardí de Brandeso,^' jardí concomitant amb 
el Gaetani de Sonata de Primavera, segons advertència de Zamora 
Vicente.^'' Tampoc no és el del 'parque viejo' sinó el del jardí en 
abandó el leit-motiv del poema «Las sendas olvidadas», que Ramon 
Pérez de Ayala inclogué al conjunt Primeros frutos {Obras Comple-
tas, ed, cit., pàgs. 36-37). , 

Juan Ramon Jiménez donà a llum molts textos pertocants al 
tema del 'parque viejo', tal i com anticipàvem, però així mateix 
en té alguns que il·lustren el del jardí abandonat. Com a mostra en 
prosa, seleccionaria «Palabras aúa romànticas»,^ i com a mostra 
en vers dos poemes, «Canta en mi memòria», de La soledad sonora. 
(1908) {Leyendd, pàg. 198) y «De ricos viejos mirtos», del poemari 
De lo mdjico y lo ardiente (1909) (id., pàgs. 208-9). Llegint la tríade 
a partir dels significats bàsics de l'adjectiu 'abandonat', s'observa 
que totes les composicions corresponen rigorosament al tema, el 
qual posen de relleu mitjançant els detalls lingüístics oportuns: a 
«Palabras aún romànticas» s'esmenta «... la yerbecilla que ha cre-
cido en la verja de la baranda ruïnosa...»; a «Canta en mi memòria» 
s'hauria de copiar el poema sencer, en el qual el motiu de la font 
assumeix l'esperable protagonisme. L'escriptor empra també aquí el 
qiialificatiu de «ruinosa», i no deixa de valdre's de l'al·lusió a l'herba 
que creix a cor que vols a conseqüència de la deixadesa en que està 
sumit el palau; de manera similar corneriça «De ricos viejos mirtos», 

36 A Opera Omma, 22 vols. (Madrid,' Rivadeneyra, 1912-28), VH, pàgs. 27-81." 

. ' 3 7 Zamora Vicente, efectivament, ha detallat. les concomitàncies' d'aquells frag
ments amb el jardí Gaetani que pinta l'escriptor a Sonata de Primavera com si l'hagués 
arrancat de quadres italians primitius. Cfr. Làs 'Sonatas' de Valle-Inclàn, BRH, 20. 
2.a ed. (Madrid, Gredos, 1966), pàgs. 77-83. 

?8 Pertany Si Con el carbón del sol, editat per Francisco Garfias, Novelas y 
Cuentos, 133 (Madrid, Magisterio Espanol, 1973), pàgs. 30-31. 
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€n el qual s'anota expressament que l'herba «borra los senderos», 
senyal que l'indret roman deshabitat. 

Un cop arribats aquí, hom pot fer-se aquesta pregunta: els 
jardins en abandó del Modernisme hispànic va posar-los de moda 
Rusinol? De la meva banda, m'atreviria a respondre afirmativament, 
sobre tot pel que toca a Juan Ramon. No oblidem que, de bon prin
cipi, l'artista barceloní representà una funció paradigmàtica per a 
r«andaluz universal». No oblidem tampoc els trets italianitzants i 
primitivistes de l'artista català, el pre-rafaelitisme del qual concorda 
amb el de Juan Ramon Jiménez.^' No oblidem, per últim, que la 
influència de Rusiííol sobre el poeta de Moguer ja ha estat consta
tada tan pel propi autor de Platero''° com per Díaz Plaja,"' Cardwell,* 
i per mi mateix.''^. 

JOSEP M.* BALCELLS 

3' Des de molt aviat hom va veure que a Juan Ramon sel podia relaeionar, 
almenys pei q«e fa a alguns poemes, amb "un primitivo de la pintura florfentina", 
segons consta al llibre d'Àngel Valbuena Prat La poesia espanola contemporànea (Ma
drid, CIAP 1930), pàg. 66. Ricardo Gullón insistí en el tema en el seu article "Juan 
Ramon y los prerafaelistas", Pena Labra, al número ja indicat, pàgs. 7-9. 

'10 Ho deia a un paper amb notes que havien de constituir, amb el temps, im 
llibre, Fuentes de mi poesia. Vegi's l'article de PEar Gómez Bedate "Las anotaciones 
de Juan Ramon Jiménez para "Fuentes de mi poesia'", ínsula, números 416-17 (juHol-agost, 
1981, pàg. 20. 

'ii Juan Ramon Jiménez en su poesia (Madrid, Aguilar, 1958), pàg. 138 (Díaz 
Plaja relaciona la pintura de Rusinol amb Poemas mdjicos y dolientes). 

''í Cfr. el seu Juan Ramon Jiménez: Tke Modemist Apprenticeship 1895-1900 
(Berlín, Colloquium Verlag, 1977). Més assequible, l'article del mateix CardweU al n.o 
é'Insula referit a la nota 39, pàg. 12, on veu lligams entre textos del llibre Anant pel 
món (1895) i d'altres del poeta andalús, sobre tot de Ninfeas (1900). Recorda també que 
certs vincles entre Rusinol i Juan Ramon ja els havien vist José Ortiz de Pinedo a la 
revista Renacimiento, VII (1907), 351, i Rafael Cansinos Assens a La nueva literatura 
(Madrid, s.a. (Potser 1917)), I, pàg. 163. 

''3 Vegi's el meu estudi Juan Ramon Jiménez y Cataluna, dins el llibre Estudiós 
sobne Juan Ramon Jiménez (Mayagüez, Recinto Universitario, 1981), pàgs. 185-93. 
En parlo molt més extensament a l'article, en premsa, que sortirà al Boletin de la 
Biblioteca Menéndez y Peíayo, n.o 58 (gener-desembre 1982). 
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