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exhibició. a la receñí exposició Lxi presó ¿le ¡'cinimci (Casa de Cultura, 1999) de
Toli sobre lela de Pnidcnci Beilrana Visió de Girona, procedent d'una col-lecció
píinicuUir. ha perinés de descobrir!'extraordinaria similitud amb Toli de Santiago
Rusiñül Gimiia, pertanyent també a una col-lecció privada, exhibir a la mostra Lci
f
Girona deis visitanls (Museu d'História de la Ciutat. 1998) i a la titulada Girona i
rOiiyaríCíúxii de Pensions. 1986). La semblanza noés només de lema, de técnica
i d"estil. sino sobreíot d'enquadrament, com si els dos pinlors haguessin insUiMat el cavaüet l'un
al costat de l'altre. Fins i
tot es pot endevinar, per les
mínimas diferencies en
Tangle de visió, que Berirana s'hauria assegut a la
dretade Rusiñol.
Va ser així. tal com es
desprén del doble resultat
pictoric? Hi ha bones
raons per creure-ho. Bertrana va explicar, a la conferencia «El Rusiñol que
jo he traclat»: «Rares vegades Rusiñol i jo dcixárem d'anar junts per Girona. Així vaig poder admirar la seva manera de pro- / ,,'..»
duir». Un allre escriptor. r*.v-¿^Í^—
Miquel de Palol, en dona
testimoni a Girona i jo. t^'''''^-jiSh: ••*
En aquella época no existia l'actuai passeig de Canalejas: Palol descriu vívidament la presencia en el
lloc de Rusiñol i el seu seguid: «Allí on el seu públic esdevingué quasi una

A ciíilt, Girona
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daiatei 1914.

colonia tbu a les ribes de l'Onyar. pintanl les darreres cases de la
ciuiat [...) refleclides en les aigücs mortes d'un riu que copsava de
pie la llum del sol i agemolides sota l'agulla escairada del campanai- de Sant Feliu [...| Des de Tallra riba, que declinava deis íortins
derruVts de Sant Agustí, encara no del tot urbanitzats, la petita platja entre soira i herba prima era un lloc acollidor i frescal. Hi anavem de bona hora, després d"haver pres el cale sota les voltes [.,.]
En Beitrana hi duia també la seva petita tela i la capsa de colors
[...] Acampáis en aquell lloc, les hores passaven sen.se adonar-nosen [...] En Bertrana. pintan! al costal d'en Rusiñol. s'hi feia amb
mes dest'ici. polscr per no deixar-se impressionar per Tallre.
Aquesl. dret, all. ressallanl d'entre tols. comen^-ava a enlusiasmarse amb el paisatge i amb la pintura».
Al cap de tres quarls de segle. Taniislal i la fecunditat deis
dos pintors-escriptors reviii en les dues leles bessones i en aquest
text de Palol. que sembla escrit expressament per revelar el seu
secret i per donar una resposla versemblant i feli^ ais inlerrogants
que les seve.s semblances plantegen.
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