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Vinyet Panyella

LA CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT RUSIÑOL

 Arran de la celebració del Col·loqui internacional «Santiago Rusiñol, del Mo-
dernisme al Noucentisme» (Sitges, 2007) organitzat per la Societat Catalana de 
Llengua i Literatura en el marc del Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans i  
de l’Any Rusiñol, i coordinat per August Bover i Vinyet Panyella, es va esdevenir 
un estat d’opinió favorable a la constitució d’un grup o entitat que aplegués les 
persones interessades en l’estudi i difusió de l’obra de Santiago Rusiñol (Barcelo-
na, 1861- Aranjuez, 1931).
 Després de diversos contactes i converses es va creure convenient vincular 
aquest grup a l’Institut d’Estudis Catalans i, en concret, a la Societat Catalana de 
Llengua i Literatura, que ja havia acollit el col·loqui de 2007. Com a forma més 
idònia de vinculació es va optar per la de grup de treball, de manera similar al 
Grup d’Estudis Etnopoètics, que conservarà la denominació que des d’un primer 
moment se li va atorgar de «Societat Rusiñol», anàloga a la d’altres entitats for-
mades a l’entorn d’un personatge i la seva obra.
 La constitució formal del grup va ser sol·licitada a la SCLL el 20 d’octubre 
de 2008 per Margarida Casacuberta (SCLL), Vinyet Panyella (SCLL), Damià 
Pons (SCLL i membre corresponent de la Secció Filològica de l’IEC) i 
per Lourdes Sánchez Rodrigo (SCLL). Se’n va trametre còpia al president de 
l’IEC, Salvador Giner, i al president de la Secció Filològica, Joan Martí i Cas-
tell. August Bover, president de la SCLL va comunicar la seva aprovació el 2 de 
novembre. Després de converses i contactes i de la renovació de part de la Jun-
ta de la SCLL, es va trametre la convocatòria als participants del col·loqui del 
2007, als membres de la SCLL i a altres persones que havien manifestat el seu 
interès en aquesta qüestió per portar a terme una reunió constitutiva el desem-
bre del 2009.
 La Societat Rusiñol es va constituir formalment el 16 de desembre del 2009 a 
la Sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans al llarg d’una reunió pre-
sidida per August Bover, president de la SCLL, en tant que grup de treball pluri-
disciplinar d’acord amb l’obra del personatge i amb les següents finalitats:
 1) Promoure i difondre estudis, articles i activitats sobre la figura i l’obra de 
Santiago Rusiñol (1861-1931) dins del context cultural de l’època.
 2) Organitzar un col·loqui de caràcter internacional amb caràcter periòdic 
(biennal o triennal), amb la corresponent publicació de les actes.
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 3) Contribuir als treballs d’edició i publicació de l’obra completa de Santia-
go Rusiñol (OCSR), d’acord amb el programa de l’IEC del Segon Pla Triennal de 
Recerca (2PTR 2008-2010), obra completa de santiago rusiñol. recopilació, edi
ció, estudi i publicació (PT2008-S0408-PANYELLA01).

 El pla d’activitats per a 2010 principalmen comprèn:

L’edició de les actes del coa) l·loqui de 2007 en suport electrònic dins de la 
futura pàgina web de la Societat Rusiñol, d’acord amb els criteris edito-
rials de l’IEC per a edicions electròniques de lliure accés, així com l’edi-
ció convencional en paper;
la convocatòria i celebració del Segon Cob) l·loqui internacional sobre San-
tiago Rusiñol, amb el tema central per determinar segons a l’indret que 
s’esdevingui;
l’elaboració de la bibliografia rusiñoliana amb caràcter d’actualització c) 
permanent, vinculada al projecte de l’OCSR;
la difusió de les edicions, estudis i activitats a l’entorn del personatge i la d) 
seva obra;
la posada en marxa dels elements de comunicació interna i externa de la e) 
Societat Rusiñol per mitjà de la pàgina web de la SCLL (comunicació 
externa) i la construcció d’un bloc en tant que eina de comunicació inter-
na de la Societat i els seus membre, així com l’entrada a les xarxes socials 
per difondre la Societat Rusiñol a nivell divulgatiu.

 Els assistents a la reunió constitutiva, presencials i adherits mitjançant escrit 
adreçat al president de la SCLL foren: August Bover i Font i Vinyet Panyella, 
convocants de la reunió; Margarida Casacuberta, Ignasi Domènech, Susanna Ra-
fart, Marta Prunés Bosch, Àngels Ribes de Dios, Elisenda Casanova, Anna Lla-
nes i Tuset, Antoni Sella i Montserrat, Montserrat Pérez de la Hoz, Teresa-M. 
Sala, Carles Bastons i Vivanco, Laura Paradell Romero, Kima Moret i Serra, Joan 
Armangué, Anna Valls, Eliseu Trenc-Ballester, Damià Pons, Davide Lacagnina, 
Guillem-Jordi Graells, Maria Dasca i Anna Gudayol. Es va elegir Vinyet Panye-
lla com a coordinadora del grup de treball Societat Rusiñol.

Vinyet Panyella
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