
L’ART MODERN. 
OBRES MESTRES DEL CAU FERRAT 

El Cau Ferrat de Sitges fou la residència temporal del pintor, escriptor i col·leccionista Santiago Rusiñol (Barcelona, 1861 - Aranjuez, Madrid, 
1931) i constitueix una veritable declaració de principis sobre la seva visió de l'art. Rusiñol viatjà per tot el país i visità antiquaris tot cercant 
ferros, ceràmiques o vidres, testimonis vivents d’un passat oblidat que, per a ell, constituïa la manifestació primigènia de l’art i l’exponent més 
alt de l’ofici artístic anònim. 
El carisma del Senyor del Cau i les iniciatives d'agitació cultural que motivaren les Festes Modernistes, eren esdeveniments en què 
s’entremesclaven diverses arts com ara la música, la literatura, les arts escèniques, la dansa o la poesia. Des dels seus inicis, el Cau Ferrat es 
convertí en el temple del Modernisme, on el pintor i col·leccionista actuava com a sacerdot de la modernitat, manifestada mitjançant les 
diferents activitats que es projectaven i es propagaven des del recinte. A París adquirí dues obres d’El Greco, un pintor que, per a Rusiñol, 
encarnava els valors de l’artista modern per la seva relació amb l’espiritualitat, i també fou a París l’any 1889, on Rusiñol assimilà les novetats 
que es produïen a la capital de l’art modern i les compartí amb altres artistes i bons amics, com ara Ramon Casas, Carles Casagemas, Miquel 
Utrillo, Ramon Pichot o Ignacio Zuloaga, entre d’altres, així com amb joves artistes llavors desconeguts, com ara Pablo Picasso, de qui fou el 
primer col·leccionista. De tots ells penjà obres a les parets del Cau, que va convertir en un museu sentimental i en un espai de memòria 
permanent de l’amistat i de l’art. 

 



Fitxa informativa Visita guiada 

 Nivell/s a què s'adequa  
Educació Primària, cicle mitjà i superior 
Educació Secundària Obligatòria 
Educació Secundària Post-obligatòria 
Educació Universitària 
Educació d'adults 
Centres d'esplai i Casals d'estiu 
Centres d’Educació Especial 
 
Servei de monitors o guies  
Sí 
 
Durada 
45 minuts (aprox.) 
 
Rutes 
Ruta Modernista + Exposició L’Art Modern 
Tarifa: 115.00€ Grups fins a 20  - 25 alumnes, 
 
  
Dies i hores en què es pot realitzar l'activitat  
Del 3 d’abril al 30 de juny: 
De dimarts a divendres, de 10 a 14.00 h i de 15:30 a 19.00h 
De l’1 de juliol al 30 de setembre: 
De dimarts a divendres, de 10 a  20 h 
 
Nombre d'alumnes  
20  - 25 alumnes per grup  
 
Tarifa de preus  
Grups escolars menors 12 anys i d’atenció especial, gratuïta. 
Grups fins a 20 alumnes, 40,00 €.  
Entrada combinada 3 centres: Grups fins a 20 alumnes, 80,00 €.  
(Aquesta modalitat té una validesa d'un mes a partir de la data de la primera visita.) 
Entrada gratuïta per als grups de primària.  
  
RESERVA DE L'ACTIVITAT 
Servei Pedagògic i d’Activitats Culturals 
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 15 h 
Telèfon: 93 894 03 64 
Fax: 93 894 85 29 
Correu electrònic: 
Spedagogic.m.sitges@diba.cat 
 

 



PINTEM COM ELS MODERNISTES 

Aquest taller tracta de fer 
comprendre als nens, a través 
de la pràctica mateixa, les 
principals característiques de la 
pintura modernista 
d’influència impressionista. 
Proposem als alumnes pintar a 
la manera dels modernistes, 
utilitzant tècniques que 
remeten a aquest pintors 
(puntillisme, tractament dels 
colors, ...), i realitzant els 
temes propis d'aquest 
moviment (retrats, paisatges, 
nous avenços, ...). tot això a 
partir de l’anàlisi d’obres de 
Rusiñol, Casas, Picasso, 
Regoyos i Pichot. 



Fitxa informativa Taller d’Educació Visual i Plàstica 
Nivell/s a què s'adequa 
Educació Primària, cicle mitjà i superior 
Educació Secundària Obligatòria 
Educació Secundària Post-obligatòria 
Centres d'esplai i Casals d'estiu 
Centres d’Educació Especial 
 
Durada 
2 h aprox. 
 
Servei de monitors o guies 
Sí 
 
Dies i hores en què es pot realitzar l'activitat  
De dimarts a divendres, de 9.30h  a 14h i de 15.30 a 18.30h 
 
Nombre d'alumnes  
20 alumnes per grup 
 
Tarifa de preus 
Grups escolars menors de 12 anys, fins a 20 alumnes: 60,00 €. 
Grups escolars majors de 12 anys, fins a 20 alumnes: 100,00 €. 
 
 
 
RESERVA DE L'ACTIVITAT 
Servei Pedagògic i d’Activitats Culturals 
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 15 h 
Telèfon: 93 894 03 64 
Fax: 93 894 85 29 
Correu electrònic: 
Spedagogic.m.sitges@diba.cat 
 



PINTEM L’AUCA 
Recreant el llibre de Rusiñol i  
després d’una explicació sobre la 
figura de Santiago Rusiñol i la seva 
obra. S’explica d’una manera 
semblant a com feien els xerraires i 
conta contes que anaven de poble 
en poble explicant històries, L’Auca 
del Senyor Esteve, amb l’ajuda d’una 
auca realitzada per Ramon Casas pel 
seu amic Rusiñol. Un cop acabada la 
història, els alumnes reben un dibuix 
diferent de L’Auca del Senyor Esteve, 
i l’han d’acolorir i escriure el rodolí 
corresponent. Un cop acolorida, 
entre tots han de recompondre el fil 
argumental de l’obra i memoritzar 
els respectius rodolins. Cadascú 
mostra el seu dibuix i recita el seu 
rodolí. 



Fitxa informativa Taller d’educació visual i plàstica 
Nivell/s a què s'adequa 
Educació Infantil 
Educació Primària 
Centres d'esplai i Casals d'estiu 
Centres d’Educació Especial 
Durada 
2 hores (aprox.) 
Servei de monitors o guies 
Sí 
Dies i hores en què es pot realitzar l'activitat  
De dimarts a divendres, de 9.30h  a 14h i de 15.30 a 18.30h 
 
Nombre d'alumnes  
20 alumnes per grup 
Tarifa de preus 
Grups escolars menors de 12 anys, fins a 20 alumnes: 60,00 €. 
Grups escolars majors de 12 anys, fins a 20 alumnes: 100,00 €. 
 
 
 
 
 
RESERVA DE L'ACTIVITAT 
Servei Pedagògic i d’Activitats Culturals 
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 15 h 
Telèfon: 93 894 03 64 
Fax: 93 894 85 29 
Correu electrònic: 
Spedagogic.m.sitges@diba.cat 
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