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I. INTRODUCCIÓ 
 
 

 
El passat 10 de maig de 2017 el Consell General del Consorci del Patrimoni de 

Sitges  (CPS) va prendre l’acord de: “Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya 
que, tal com determina la Llei de Museus, el Departament de Cultura declari 
museus d’interès nacional el Museu del Cau Ferrat i el Museu de Maricel”, atès 
el reconegut valor estratègic per al desenvolupament cultural, patrimonial, educatiu i 
econòmic dels museus esmentats. El segon punt de l’acord va consistir en “Facultar 
la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges per tal que elabori 
l’informe que ha d’acompanyar la sol·licitud, per tal que la documentació 
necessària sigui aportada en el més breu termini de temps possible, juntament 
amb la comunicació d’aquest acord.” (Annex 1). 
 

Més enllà de la importància intrínseca de l’acord adoptat, el seu contingut i 
intencionalitat formen part del primer punt de l’estratègia de desenvolupament dels 
Museus de Sitges, descrita en deu objectius per ser acomplerts al llarg del període 
2017-2021 i aprovats pel Consell General de la mateixa data (Annex 2).  
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Dits objectius estratègics concreten la Missió del Consorci del Patrimoni de 
Sitges, aprovada pel seu Consell General (23 de març de 2015),  poc després de la 
reobertura dels Museus (22 de desembre de 2014).  

 
 
Missió del Consorci del Patrimoni de Sitges  

 
El Consorci del Patrimoni de Sitges és un servei cultural públic que té per objecte la 
preservació, documentació, conservació i difusió del patrimoni artístic, cultural i festiu de 
Sitges i el coneixement de l’art en general; la gestió dels equipaments que hi són adscrits i la 
prestació dels serveis culturals que en són propis, amb finalitats d’estudi, educació i lleure, 
fomentant la internacionalització de l’art, la cultura i el patrimoni, la creació de coneixement 
i  incentivant la creativitat. La seva actuació s’esdevé en els àmbits de la cultura, el 
patrimoni, l’educació, el turisme cultural i la festa tradicional i popular, adreçada a tots els 
públics i per mitjà de les seves instal·lacions i equipaments, complint les normatives 
establertes i actuant amb vocació de servei i exigència de qualitat. 
 

La sol·licitud de declaració de museus d’interès nacional, volguda i assumida 
en tot allò que comporta pels òrgans de govern del Consorci del Patrimoni de Sitges, 
enforteix culturalment, socialment i econòmicament el seu caràcter històric i el valor 
nacional i internacional de les seves col·leccions. De Sitges estant, tant les autoritats 
locals com els agents econòmics i culturals s’han manifestat en favor d’aquest 
reforçament, ja que a hores d’ara els museus del Cau Ferrat i de Maricel, des de la 
seva reobertura, han esdevingut valors estratègics de desenvolupament en tots els 
àmbits esmentats. 
 
 
 
 
Vinyet Panyella 
Directora-gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges 
 
Sitges, 16 de gener de 2018   
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I.1. EL MUSEU DEL CAU FERRAT I EL MUSEU DE MARICEL AL 
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES 
 

El Museu del Cau Ferrat i el Museu de Maricel formen part del Consorci del 
Patrimoni de Sitges. Aquesta és una entitat de règim local adscrita a la Diputació de 
Barcelona i constituïda el 1994 per la Diputació i per l’Ajuntament de Sitges en tant 
que titulars dels edificis i dels béns patrimonials i col·leccions que contenen. El CPS 
actua com a unitat de gestió de tot aquest conjunt d’edificis i les col·leccions.  
 

El conjunt d’espais i equipaments gestionats pel CPS totalitza 10.125 m2 de 
superfície útil, tota ella formada per edificis i elements declarats BCIN, llevat de les 
reserves situades a Can Pei. L’amidament correspon als següents edificis: 
● Museu del Cau Ferrat 
● Museu de Maricel – Can Rocamora 
● Palau de Maricel 
● Museu Romàntic Can Llopis 
● Can Falç 
● Fundació Stämpfli Art Contemporani (des de 2011; prestació de serveis 

d’atenció al públic per conveni específic entre la Fundació i el CPS) 
 

El pressupost del CPS corresponent a 2017 ha estat de 3.022.000 €. 
 

El nombre de persones que hi treballen (funcionaris, laborals indefinits i laborals 
interins) és d’un total de 27. Els serveis de Mediació Cultural, Comunicació, 
Seguretat, Neteja i manteniment de diverses instal·lacions es porten a terme per mitjà 
d’empreses externes per mitjà de les corresponents licitacions i contractacions.  
 

Les dades corresponents a l’exercici de 2016 indiquen: 
● 371.185,62 € ingressos el 2016 per recursos propis (taquillatge, lloguer 

d’espais i botiga)  
● 70.481 visitants i participants / 2016 , amb 731 grups concertats 
● 119 activitats / 2016 (exposicions, jornades, tallers, conferències, concerts...) 
● 10.415 articles de la botiga venuts / 2016 
● 344.989 pàgines del web www.museusdesitges.cat /31 de desembre 2016 
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El Museu del Cau Ferrat va ser fundat el 1893 per 

l'artista Santiago Rusiñol (1861-1931) com a casa-taller 
per fer-hi estada i, sobretot, per conservar-hi les seves 
col·leccions artístiques.  

 
Rusiñol el va llegar en testament a la Vila de Sitges 

per l’estimació que professava vers aquesta població, tal 
com expressa el seu testament.  

 
Va ser convertit en museu públic el 1933, conservant 

l’esperit de culte a l’art total que li atorgà el seu fundador.  
 
Conté les col.leccions d'art antic aplegades per l'artista 

(pintura – El Greco -, forja, ceràmica, vidre, arqueologia, 
escultura i mobiliari) així com d'art modern (pintura, 
dibuix, escultura) amb obres de Rusiñol, Casas, Picasso, 
R. Pichot, Mas i Fondevila, Zuloaga, Regoyos, Degouwe 
de Nuncques, Enric Clarasó, G. Violet, Manolo Hugué i 
Pau Gargallo, entre altres.  

 
Les activitats organitzades per Rusiñol amb la 

participació d’artistes, músics i escriptors van convertir el 
Cau Ferrat en el Temple del Modernisme.  
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El Museu de Maricel forma part del complex 
artístic noucentista de Maricel (1910-1918). Va 
ser construït per Miquel Utrillo per encàrrec del 
col·leccionista, industrial i filantrop nordamericà 
Charles Deering, que va adquirir l’antic hospital 
de Sant Joan i les cases del barri. El museu 
mostra un discurs artístic complet  a través de les 
col.leccions d'art del Dr. Jesús Pérez-Rosales i de 
la Vila de Sitges que transcorre des del segle X 
fins la figuració de la primera meitat del segle 
XX.  
 
Hi  destaquen la col·lecció d’escultura i pintura 
romànica, gòtica i del Renaixement i el Barroc, 
així com mobiliari i arts de l’objecte de la 
Col·lecció del Dr. Jesús Pérez-Rosales. Hi són 
representats el Romanticisme (Joaquim Espalter, 
Marià Fortuny, Luis de  Madrazo); el realisme i 
l’Escola Luminista sitgetana (Joan Roig i Soler, 
Arcadi Mas i Fondevila, Antoni Almirall,  
Joaquim de Miró i Argenter, Joan Batlle i Amell, 
Joan Soler i Casanovas i Càndid Duran); el 
Modernisme (Santiago Rusiñol, Ramon Casas, 
Josep Reynés, Josep Llimona,) i el Noucentisme 
(Joaquim Sunyer, Pere Jou, Lola Anglada, Enric 
Casanovas, Ismael Smith). A la planta baixa 
l’edifici conserva l’estructura de l’antiga capella 
gòtica de l’Hospital de Sant Joan, utilitzada com 
a sala per a la col·lecció permanent així com per 

a espai polivalent d’activitats (concerts, presentacions, conferències); la Sala Sert 
(1914-1916) amb les pintures murals d’aquest dedicades a la Gran Guerra (1915-
1916) obra del pintor J. M. Sert; el mirador i galeria d’escultura (Joan Rebull, Enric 
Casanovas, Pere Jou)  i els  corrents estètics dels  realismes i la  figuració fins a  
mitjans del segle XX (A.Carbonell, A. Sisquella, Pere Pruna, A. Ferrer Pino, M.  
Villà). 
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I.2. ANTECEDENTS HISTÒRICS 
 
La història dels museus del Cau Ferrat i Maricel es desenvolupa en tres etapes, 
marcades per la seva situació institucional (Panyella, 2013):  
 
a) Els anys fundacionals (1931-1939);  
b) Sota el franquisme, i més enllà (1940-1994);  
c) El Consorci del Patrimoni de Sitges (1994- ).  
 
 

a) Els anys fundacionals (1931-1939) 
 

 

 
 

El  president de  la  Generalitat senyor  Macià, en  descobrir  la làpida  de  la  faç ana  del  « Ca u Ferrat» 
 
 

El Museu del Cau Ferrat, fundat el 1893 per Santiago Rusiñol i llegat a la Vila de 
Sitges per l’artista, va esdevenir museu públic el 1933 . En va ser el primer director  
Joaquim Folch i Torres, que es va proposar  elevar-lo a la categoria d'una part de la 
història cultural del país, assolint l'excel·lència en la conversió d'una col·lecció 
privada fruit d'una personalíssima creació personal al domini cultural públic.  
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Amb el Cau Ferrat, Folch va museïtzar el Modernisme sense esborrar-ne la 
fesomia per mitjà d’una doble operació: acomplir els estàndards museogràfics 
moderns i evitar la seva momificació. El relat dels treballs tècnics que es van portar a 
terme constitueix un tractat de museografia de l'època (Borralleras, 1933; Folch i 
Torres, 1933a, 1938).  

 
Folch partia de la base que les arts eren totes igualment de valuoses i dignes 

prescindint de categories. Per aquesta el Cau Ferrat posseïa el triple valor de l'espai, 
de cadascuna de les obres que contenia individualitzadament i el valor del conjunt de 
la col·lecció - forja, escultura, pintura, ceràmica, vidre i arqueologia. Alhora, Folch 
preconitzava que el que feia atractiu i valuós el Cau era l'empremta de Rusiñol i que 
calia preservar-la mostrant la creació de l'artista del seu propi museu. Durant els anys 
fundacionals, el Cau Ferrat esdevingut museu públic va comportar el tret de sortida 
d’un sistema de museus públics que Joaquim Folch i Torres va configurar des d’una 
visió de política cultural moderna i de país (Folch i Torres, Panyella, & Vidal i Jansà, 
2013).   
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La necessitat de procurar l'ampliació del Cau Ferrat per tal d'evitar-ne la 
fossilització va obrir una expectativa inesperada al complex de Maricel buit des de 
1921, l’any en què Charles Deering, el seu propietari, se n’havia endut les 
col·leccions d’art («Ampliacions del Cau Ferrat», 1935) (Folch i Torres, 1935b) (ES, 
16.VI.1935). La Junta de Museus va llogar el Palau de Maricel i el juny de 1936 s'hi 
inaugurava solemnement l'ampliació del Cau Ferrat, amb la col·lecció de forja de la 
Junta de Museus («Inauguració de “Maricel” de Sitges», 1936) (Alavedra, 1936; 
Folch i Torres, 1936) (Domenech, 2013), la Col·lecció de Marineria d'Emerencià 
Roig donada a la Vila de Sitges (Folch i Torres, 1935a; Soler, 1936; Soler i Forment, 
1955; Soler y Forment, 1955; Utrillo (Vidal), 1935) (Panyella, 2017) i la Biblioteca 
Popular Santiago Rusiñol («Inauguració de “Maricel” de Sitges», 1936; Jou i 
Andreu, 1986; Utrillo et al., 1936). Tot el conjunt configurava un sistema cultural i 
patrimonial ambiciós i modern tal com  Folch i Torres, amb el suport de les autoritats 
locals i nacionals, havia ideat. (Folch i Torres et al., 2013).  

 
 

 
 
Esquerra: El  púhlic de  Sitges  entrant a  l'edifici de   Maricel  el  dia  que en  va  prendre possessió   el  Patronat  
del    «Cau   Ferrat». Una   de  les  sales  de  «Maricel»   amb  la  primera  obra  d el  futur   muscu: el  famós 
quadre  de   F. . Masó, “La processó de Sant Bartomeu”.  
 
 

 
Un  aspecte  de  la  sala  de  festes   de   «Marice!»  convertida  en  museu. El   Conseller de Cultura,  el   doctor  
Roig   i   Raventós i els   invitats  oficials a  les  sales  Emerencia  Roig   de   « Marice!». 
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b) Sota el franquisme i més enllà (1940-1994) 
 
Amb el canvi de règim causat per la pèrdua de la guerra,  el Museu del Cau 

Ferrat i el Patronat del Cau Ferrat constituït el 1933 per a regir el Museu i la seva 
ampliació a Maricel van quedar definitivament estroncats per la situació derivada de 
l’abolició de les institucions d’autogovern, la depuració i expulsió de Joaquim Folch 
i Torres de la direcció del Museu d’Art de Catalunya, el traspàs de tot el que havia 
regit la Generalitat a la Diputació de Barcelona i pels vaivens polítics de la Diputació 
i l’Ajuntament de Sitges. El Patronat del Cau Ferrat va mantenir per uns anys la seva 
vigència amb nul·les possibilitats de retornar a l’embranzida institucional dels anys 
trenta. La Junta de Museus va ser circumscrita a l’Ajuntament de Barcelona i la 
governabilitat i les finances del Museu del Cau Ferrat i del Palau de Maricel van 
entrar en una crisi creixent fins la davallada final els anys seixanta. Un factor 
determinant per a la progressiva decadència dels museus va ser la seva absoluta 
desprofessionalització, causada per l’expulsió de Folch i Torres i la desfeta del seu 
equip. 

 
El 1954 l’Ajuntament de Sitges va comprar als hereus de Charles Deering el 

Palau de Maricel que havia estat llogat el 1935 amb opció final de compra, 
adquisició per la que va passar a ser propietat íntegrament municipal. 

 
El 21 de gener de 1966 es va signar un acord entre l’Ajuntament de Sitges i la 

Diputació de Barcelona per resoldre les contradiccions entre l’antic Patronat i la 
Junta de Museus del moment, en favor de la Diputació de Barcelona. El Cau Ferrat 
es va tancar el 1966 per una temporada i el 1968 la Diputació es va fer càrrec de la 
plena gestió del Cau Ferrat i del Palau de Maricel, enterrant definitivament l’històric 
Patronat del Cau Ferrat.  

 
L’edifici de la façana marítima de Maricel que havia estat antic hospital i la 

residència de Deering va restar tancat i en desús fins que el 1969 va ser adquirit per 
la Diputació de Barcelona per tal d’instal.lar-hi la Col.lecció d’art i antiguitats 
(pintura, escultura, mobiliari, arts de l’objecte, col·lecció oriental i precolombí) del 
Dr. Jesús Pérez-Rosales (Manila, 1896 - Barcelona, 1989). L’edifici que Utrillo havia 
remodelat a manera de residència sumptuària per a Charles Deering va ser reformat 
per la Diputació de Barcelona edificant-hi un pis com a apartament del Dr. Pérez 
Rosales (Panyella, 2013). L’arribada de la col·lecció del Dr. Jesús Pérez Rosales i la 
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seva instal.lació al Museu de Maricel, que va ser rebatejat amb la denominació de 
“Museo Maricel de Mar” forma part de la política cultural del tardofranquisme i dels 
seus efectes en la gestió museística de la Diputació de Barcelona respecte dels 
museus sitgetans.  

 

 
 

 
 
Amb l’obertura del nou museu el 1970 es van tancar les antigues 

dependències i col·leccions del Palau de Maricel, que van restar arraconades i en 
condicions deficitàries de conservació fins 1995. El 1995, ja vigent el Consorci del 
Patrimoni de Sitges, es van afegir al Museu les col·leccions d'Art de la Vila i de 
Marineria d’Emerencià Roig i Raventós retirant una part d’antiguitats de la 
Col·lecció Pérez-Rosales.  
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 Pel que fa a la residència d’hivern de Deering va passar a ser propietat de 
Ramon Casas el 1921, que li va adquirir a preu d’amic. L’artista a penes hi va fer 
estada. Mort el pintor sense descendència directa el 1934 la casa va passar als seus 
parents Rocamora, que van donar la denominació actual a la finca. El 1973 va ser 
comprada per la Diputació de Barcelona i va ser objecte d’una notable reforma 
ampliant l’edifici amb un cos volat sobre el mar i preparant-lo per a connectar-lo 
amb els dos museus situats a banda i banda, el Cau Ferrat i el Museu de Maricel. En 
el moment de l’inici del projecte de rehabilitació integral del Cau Ferrat i del Museu 
de Maricel (2010) Can Rocamora no tenia un ús definit, patia problemes estructurals 
i presentava un aspecte visiblement degradat.  

 
Per causa del desenvolupament urbanístic sitgetà i a favor de la conservació 

del seu patrimoni artístic i arquitectònic, des de 1962 els Museus del Cau Ferrat i de 
Maricel i el seu entorn gaudeixen de protecció integral. El decret 474/1962 d’1 de 
març del Ministerio de Educación Nacional declara monuments històric-artístics 
(edificis i col·leccions), entre altres, els museus del Cau Ferrat i Museu Romàntic de 
Sitges. Aquest caràcter  que s’ha anat refermant en les successives modificacions 
jurídiques de la legislació catalana (BCIN) i en la planificació urbanística sitgetana 
(PEPPAC).  

 
Entre 1975 i 1995 es van produir diverses temptatives arran de la Diputació 

de Barcelona i de l’Ajuntament de Sitges, totes infructuoses, per tal de reconstituir 
l’antic Patronat del Cau Ferrat o, si més no, per tal d’aconseguir la reobertura i 
dignificació de les col·leccions tancades, així com per impulsar la modernització i el 
creixement dels Museus de Sitges. Els Museus van tocar fons pel que fa a 
desprofessionalització; no comptaven més que amb els conserges que es feien càrrec 
de l’atenció al públic i la figura d’un conservador o un director pertanyent a la 
Diputació de Barcelona que ocasionalment passava visita.  

 
 
c) El Consorci del Patrimoni de Sitges (1994 - ) 
 

El desembre de 1994 es va constituir el Consorci del Patrimoni de Sitges, 
integrat per l’Ajuntament de Sitges i per la Diputació de Barcelona, que hi van 
aportar, respectivament, els edificis i les col·leccions de les que eren els titulars. Per 
part de l’Ajuntament, el Museu del Cau Ferrat, el Palau de Maricel, la Col·lecció de 
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Marineria d’Emerencià Roig i la Col·lecció d’Art de la Vila. Per part de la Diputació 
de Barcelona, Can Rocamora, el cos de Maricel conegut com l’edifici del Sarcòfag 
contingu al Palau de Maricel, el Museu de Maricel, el Museu Romàntic Can Llopis, 
la Col·lecció d’art i antiguitats del Dr. Jesús Pérez Rosales i la Col·lecció de Nines 
Lola Anglada. En data de 2016 la Diputació de Barcelona ha transferit al CPS 
l’edifici de Can Falç (s. XVII) i els seus béns mobles, propietat de l’Ajuntament de 
Sitges, són gestionats pel CPS. La darrera versió dels Estatuts del Consorci del 
Patrimoni de Sitges, actualitzat segons les darreres disposicions legislatives, data de 
2015 (BOPB, 17 de novembre de 2015).  
 

El 10 d’octubre del 2000 el Museu del Cau Ferrat va ser declarat secció del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, fet que, en part, va contribuir a pal·liar en part 
el seu aïllament dins el conjunt dels museus del país i fer valer la importància de les 
seves col·leccions. 
 

Malgrat les disposicions legals i la normativa de patrimoni i museus, el pas 
dels anys i l’envelliment d’edificis i instal·lacions, l’incompliment  de la normativa i 
dels estàndards dels edificis patrimonials i d’ús públic, l’endèmica manca de 
cobertura de les necessitats museogràfiques i tecnològiques més elementals i una 
inexistent política de manteniment, inversions i posada al dia van comportar un 
notable estat de degradació dels museus sitgetans. Aquest fet va comportar que el 
2009 el CPS  acordés  emprendre un projecte integral de rehabilitació dels museus 
més importants i més malmesos, com eren el Museu del Cau Ferrat i el Museu de 
Maricel, juntament amb Can Rocamora.  

 
El  2010 es van tancar el Museu del Cau Ferrat i el “Museo de  Maricel de 

Mar” per a l’execució del projecte, que va durar cinc anys. El cost del projecte de 
rehabilitació i restauració integrals va ser sufragat per conveni entre el Ministerio de 
Fomento del govern de l’Estat espanyol a càrrec de l’1% cultural, la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona. Els costos del projecte museogràfic, 
inicialment no previst i elaborat en paral·lel a l’execució de l’obra, van ser sufragats 
per la Diputació de Barcelona amb aportacions extraordinàries per a inversions al 
pressupost del CPS i pel mateix pressupost ordinari del CPS al llarg dels exercicis 
2012-2014. Els Museus del Cau Ferrat, Maricel i Can Rocamora van reobrir les seves 
portes el 22 de desembre de 2014 i des d’aquella data treballen a ple rendiment.  
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II. EL MUSEU DEL CAU FERRAT I EL MUSEU DE MARICEL EN TANT 
QUE MUSEUS D’INTERÈS NACIONAL 
 
 

Per bé que el Museu del Cau Ferrat va ser declarat museu secció del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya en data de 10 d’octubre de 2000, per acord de Govern de 
la Generalitat, i que aquesta declaració ha estat d’importància cabdal per al seu posterior 
desenvolupament, l’actual situació del Cau Ferrat, com la del Museu de Maricel, que no 
va ser inclòs a aquesta declaració, requereixen una consideració de més ampli abast, 
oportunitat que la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, els atorga.  
 

Segons la definició legal de Museu d’Interès Nacional establerta per l’article 
25 de la llei esmentada,  “El govern pot declarar com a museus d’interès nacional els 
museus que, per la importància i el valor del conjunt de béns culturals que apleguen, 
per les característiques generals o específiques de llurs col·leccions o perquè l’interès 
de llur patrimoni museístic depassa el seu marc, tenen una significació especial per al 
patrimoni cultural de Catalunya.” 
 

El Museu del Cau Ferrat i el Museu de Maricel són reconeguts com a museus 
d’especial significació per al patrimoni cultural de Catalunya. Tots dos reuneixen les 
condicions que, segons la vigent Llei de museus, mereixen ser declarats d’interès 
nacional per les següents característiques 

 
1. la importància i valor elevat del conjunt de béns culturals que apleguen; 
2. les característiques generals i específiques de les seves col·leccions; 
3. l’interès del seu patrimoni museístic, que depassa el seu marc local i els 

atorga una significació especial per al patrimoni cultural de Catalunya. 
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II.1. Importància i valor elevat del conjunt de béns culturals que apleguen 
 

El Museu del Cau Ferrat i el Museu de Maricel, amb l’edifici annex de Can 
Rocamora, s’han de considerar en el doble aspecte de béns culturals dels edificis i de 
les col·leccions que contenen. En ambdós casos es tracta de valor patrimonial 
exterior i interior.  
 
 
II.1.1. Els edificis i el seu entorn 

 
II.1.1.1. El Museu del Cau Ferrat 

 
Construït per l’arquitecte Francesc Rogent (1864-1898) amb la col·laboració 

del mateix Santiago Rusiñol entre 1893 i 1894 ofereix l’atractiu i la importància de 
constituir un edifici construït i decorat en doble clau modernista. La planta baixa 
palesa la reconversió del que havien estat dues cases d’arquitectura popular catalana 
dels segles XVIII-XIX, embellida i decorada en tots els seus detalls: vitralls 
modernistes, arrambadors de rajoles de ceràmica del s. XVIII d’oficis o de mostra en 
tota la planta, pintura blava a la paret, embigat pintat i decorat, diferents tipus de 
sostres per a les diverses estances, etc. Els treballs d’ebenisteria van ser obra de 
Francesc Vidal Jevellí (1848-1914).  

 

 
 
La primera planta, per contra, és un gran saló d’estil neogòtic decorat a 

manera d’interior de castell, amb una petita deriva de loggia florentina per salvar la 
irregularetat del traçat de la façana que dóna al carrer. Per la banda de la façana de 
mar un vitrall immens modernista tanca tot el pany de paret. La decoració del sostre 
és una filigrana d’embigats i pintura, i la del fris del voltant de l’estança repeteix 
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motius heràldics inventats. La decoració pictòrica tant dels sostres de la planta baixa 
com del Gran Saló és obra del dibuixant i decorador Josep Pascó (1855-1910), 
probablement inspirat també per Rusiñol.  

 

      
 
El Gran Saló, com se’l denomina, conté al seu voltant la col·lecció de forja 

que Rusiñol va iniciar els anys de joventut i que el 1888 ja va ser exposada a 
l’Exposició Universal de Barcelona (Catálogo de los hierros del «Cau Ferrat» y de 
«Maricel» de Sitges, 1946, «Visita a la colecció d’obras de serralleria de D. Jaume 
Russinyol (oficial), 27 Mars 1887.», 1891; Domenech, 2007; Fabré i Oliver, 1917; 
Gener, 1888), així com obres d’art antic i modern - pintura i escultura, principalment 
(Catálogo de pintura y dibujo del «Cau Ferrat» (Fundación Rusiñol), Sitges, 1942). 
La loggia està decorada amb tres llunetes pintades pel mateix Rusiñol amb les 
al·legories de la pintura, la música i la poesia el 1894 just després de la seva estada a 
Florència, i denoten una clara influència dels pintors primitius prerenaixentistes i del 
Renaixement (Panyella, 2015). El contrast entre totes dues plantes palesa la diversitat 
arquitectònica i decorativa del Modernisme.  
 
II.1.1.2. El Museu de Maricel 
 

El Museu de Maricel forma part del complex artístic noucentista de Maricel 
i no es pot entendre desvinculat d’aquest context. El conjunt artístic i monumental de 
Maricel, construït entre 1910 i 1918 per l'artista i enginyer Miquel Utrillo (1861-
1934) per encàrrec del magnat, col.leccionista i filantrop nordamericà Charles 
Deering (1852-1927) va transformar la fesomia del barri  atorgant-li una imatge 
única. Maricel és un dels primers i grans exemples del Noucentisme, i la seva 
exemplaritat arquitectònica i decorativa va ser reconeguda, entre altres, per Joaquim 
Folch i Torres, segons el qual era “el fruit del moment culminant de la civilització 
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catalana moderna”, i per l’escriptor Joaquim Folguera, que va destacar com a 
preceptiva del bon gust “adaptar vells instints a bells indrets”  (Folch i Torres, 1912; 
Folguera, 1920). 

  
Charles Deering volia una residència amb totes les comoditats per a ell i les 

seves obres d’art. Utrillo va complir l’encàrrec amb eficàcia la disposició 
arquitectònica de l’edifici.  El 1910 van començar iniciar les 
obres de reconversió d’hospital a residència privada que van 
finalitzar al cap d’un any. L’edifici va rebre el nom de 
Maricel pel paisatge imponent que es presencia davant de 
mar, que evoca l’obra homònima de Guimerà. Utrillo el va 
dotar també d’un escut que es troba arreu dels edificis: un sol 
ixent en roig sobre les onades blaves de la mar, per al qual 

s’inspirà en el dibuix de la portada del llibre Oracions que havia realitzat per a 
Rusiñol el 1897 (Panyella, 2009b; Rusiñol, Morera, & Utrillo, 1897).  

 
La voluntat de Deering i l’obra d’Utrillo no van acabar aquí. Deering va 

adquirir les casetes de pescadors dels voltants perquè volia que la col·lecció d’art que 
Utrillo anava configurant amb una acurada i exquisida tria s’instal·lessin amb la 
magnificència que els pertocava .  El complex de Maricel es va construir entre 1910 i 
1917 i va canviar per complet la fesomia del barri. El 1918, del tot acomplert, era 
considerat un arquetípic conjunt d’arquitectura noucentista que va valer els elogis 
dels artistes i intel·lectuals del moment (Utrillo, 1918).   
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Utrillo s’havia inspirat en la bellesa de l’art popular antic i modern existent al 
Cau Ferrat i en les dues grans cases pairals sitgetanes de Can Falç i Can Llopis 
(Utrillo, 1912). Va resoldre la visió del conjunt arquitectònic respectant el color 
blanc característic del barri, utilitzant la totxana la ceràmica i embellint-lo amb la 
incorporació d’elements artístics bé fent-los fabricar als artesans o bé adquirint-ne de 
procedències diverses ( Salamanca,  Raixa, Andorra, el monestir del Tallat, Ayerbe,  
La Seu d’Urgell, Santa Coloma de Queralt, Logroño…) cosa que justificava apel·lant 
al perill de destrucció en què es trobaven al seu emplaçament original. Va dirigir les 
obres amb un gran sentit de l’estètica i en base als coneixements d’enginyeria, 
comptant un conjunt d’artesans la major part dels quals eren sitgetans, que van donar 
el millor del seu ofici. El jove escultor Pere Jou va esculpir seixanta-un elements 
artístics, entre els que destaquen trenta-sis capitells de les façanes i de l’interior i que 
constitueixen un conjunt únic d’escultura noucentista (1815-1919) (Domenech, 
2011). Tant l’interior com l’exterior de tot el complex de Maricel és, per sí mateix, 
una obra d’art.  

 

      
 

El Museu de Maricel ocupa l’espai que havia estat l’antiga residència de 
Charles Deering. Va ser construïda per Miquel Utrillo en dues etapes. Una primera 
adaptació, efectuada el 1910, va permetre que Deering ocupés la residència el 1911. 
El 1912 començà la segona etapa, en la que va reformar totalment la façana del 
baluard de Santa Caterina (actual mirador Miquel Utrillo), culminant-la amb la torre 
de Sant Miquel i encastant a la façana una escultura gòtica de Sant Miquel procedent 
del pont de Balaguer. L’interior de l’edifici, que havia estat hospital, convent de 
monges concepcionistes i escola de noies a les darreries del segle XIX va ser 
habilitat com a residència. A la planta baixa el menjador va ocupar el que havia estat 
l’antiga capella de l’hospital, i es va modificar l’espai que es convertí en mirador. 
Enllestida la torre de Sant Miquel (1914) el 1915 Utrillo va encomanar al pintor 
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Josep M. Sert la decoració interior de la planta baixa, amb les pintures murals 
al·legòriques a la Gran Guerra. La planta primera va ser habilitada per a les 
habitacions de la família Deering amb totes les comoditats de la vida moderna de 
l’època, i la segona, com a biblioteca i estudi.  

 

 
 
La intervenció de que va ser objecte durant 1969-1970 per part de la 

Diputació de Barcelona, encomanada a l’arquitecte Camil Pallàs, va convertir la 
residència de Deering en el museu dit “Maricel de Mar” transformant l’edifici per 
adaptar-lo al seu nou ús, conservant algunes de les característiques decoratives.   

 
La disposició actual del Museu de Maricel ha respectat en tot el que ha estat 

possible l’esperit inicial de Maricel, restaurant els elements que en resten - fusteria, 
balconades, obertures -. Al mateix temps que s’hi ha implementat una museografia 
d’acord amb un nou discurs expositiu i les instal·lacions actualment imprescindibles 
(climatització, seguretat, tecnologia de la informació, etc.). L’eliminació de les 
barreres arquitectòniques dóna accés a la totalitat de l’edifici a tot tipus de públic 
visitant.  
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II.1.1.3. Can Rocamora 
 

Contígua al Cau Ferrat, havia estat una casa d’arquitectura popular de planta i un 
pis fins que Miquel Utrillo la va reconvertir en residència d’hivern de Charles 
Deering (1915) augmentant una planta i modificant la façana, a la que, igual que el 
Cau Ferrat i Maricel, hi va incrustar elements arquitectònics antics - finestrals de 
pedra i forja. El seu interior va ser modificat en diverses ocasions i la façana 
marítima exterior ho va ser el 1973, un cop la casa havia estat adquirida per la 
Diputació de Barcelona, sense que això impedís la seva progressiva degradació 
interior.  

        
 

Arran del projecte de rehabilitació 
del Cau Ferrat i de Maricel l’interior i 
la façana de mar van ser enderrocats i 
els elements patrimonials de l’interior 
(aiguamanils, arrambadors de rajoles 
de ceràmica popular i una cuina de 
rajoles de ceràmica de caràcter 
popular amb motius culinaris del segle 
XVIII i XIX de ceràmica de mostra i 
d’oficis) van ser reubicats a la nova 

construcció. Actualment és un edifici harmònicament integrat al Cau Ferrat i al 
Museu de Maricel amb diversos usos museogràfics.  
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II.1.1.4. Nivells de protecció patrimonial 
 

El caràcter monumental de Maricel i del Museu del Cau Ferrat  i el valor de 
les col·leccions d’aquest van ser objecte de declaracions monument històric-artístic i 
de conjunt històric-artístic i paisatge protegit entre els anys 1962-1972, confirmades 
amb el rang de BCIN per la Disposició addicional primera de la  LIei 9/1993, de 30 
de setembre, del patrimoni cultural català. 
 
Museu del Cau Ferrat 
 

• Declarat  monument històric artístic pel Decret 464/1962, de l’1 de març de 
1962 (BOE 9/3/1962). La declaració afecta explícitament tant l’edifici com el 
contingut. 

• Forma part del conjunt Històric-Artístic i Paratge pintoresc declarat per R. 
D.  2106, de 13/7/1972 (BOE 1/8/1972). Posteriorment, actualitzat 
jurídicament i subjecte a la legislació estatal (Llei 16/1985, de 25 de juny, del 
Patrimoni Històric Espanyol). 

• Actualitzat jurídicament i subjecte a la legislació catalana amb rang de BCIN, 
inclós al Pla especial de protecció del Patrimoni per la Disposició addicional 
primera 1 de la LIei 9/1993, de 30 desetembre, del patrimoni cultural català. 

• PEPPAC 1991: Protecció del Cau Ferrat: “Manteniment estricte del volum i 
les façanes i protecció del contingut”.  

• Revisió del PEPPAC 2017 en curs. 
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Museu de Maricel i Can Rocamora 
 

• Declarats Conjunt Històric-Artístic i Paratge Pintoresc per R.D. 2106, de 
13/7/1972 (BOE 1/8/1972). La declaració fa referència als edificis, no a les 
col·leccions museogràfiques. Actualitzat jurídicament i subjecte a la 
legislació estatal (Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric 
Espanyol). 

• Subjecte a la legislació catalana amb rang de BCIN inclòs en el Pla especial 
de protecció del Patrimoni per la Disposició addicional primera 1 de la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català). 

• PEPPAC 1991: Protecció Maricel de Mar / Can Rocamora: “Manteniment 
estricte de l’exterior i l’interior, podent-s’hi realitzar les obres encaminades a 
millorar les condicions de les col·leccions guardades” . 

• Revisió del PEPPAC 2017 en curs.  
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II.1.2. Les col·leccions 
 
II.1.2.1. Museu del Cau Ferrat 
 

La col·lecció més antiga, la de forja, va ser literaturitzada pel mateix Rusiñol 
en una conferència de caire programàtic i autobiogràfic, Mis hierros viejos (1893) 
(Rusiñol, 1900). Rusiñol la va formar en la seva joventut excursionista (Domènech, 
2009) (Panyella, 2012)i els anys vuitanta ja era admirada per col·leccionistes i 
experts fins el punt que ja va ser presentada a l’Exposició Universal de Barcelona de 
1888 (Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, 1888).  

 
 

     
 
 

 
La col·lecció de pintura antiga està configurada per escultura i pintura gòtica, 

entre altres, per un retaule del s. XV (Catálogo de pintura y dibujo del «Cau Ferrat» 
(Fundación Rusiñol), Sitges, 1942), el relicari denominat Miss Cau Ferrat (Folch i 
Torres, 1933b) i, sobretot, pels dos quadres del Greco, Les llàgrimes de Sant Pere i 
La Magdalena penitent, que Rusiñol va adquirir a París el 1894 (Hernández & 
Panyella, 2014; Jordà, 1933; Panyella, 1998c; Rusiñol, 1894; Utrillo, 1932a).  
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Pel que fa a l’art modern, el Cau Ferrat conserva l’obra pròpia de Rusiñol (55 

olis i 217 dibuixos) que ell mai no va voler vendre. Les obres dels seus 
contemporanis li foren regalades, com les de Casas (14 olis i 78 dibuixos), M. Utrillo 
(1 oli i 48 dibuixos), Ibels (2 dibuixos)  Joan Llimona,  R. Pichot (4 olis i 27 
dibuixos), A. Mas i Fondevila (2 olis i 4 dibuixos), Federigo Zandomeneghi, I.  
Zuloaga, Joaquim de Miró, D. de Regoyos, Lluís Bonnín; algunes les va adquirir als 
joves artistes emergents dels 4Gats, com Picasso (un oli i cinc dibuixos) , Nonell  
Casagemas, i altres de forma circumstancial, com obres d’ H. Anglada Camarasa o 
l’oli de W. Degouwe de Nucques, a Mallorca el 1901 (Catálogo de pintura y dibujo 
del «Cau Ferrat» (Fundación Rusiñol), Sitges, 1942) 1. En escultura destaca l’obra 
d’E. Clarasó, Manolo Hugué, G. Violet i Pau Gargallo- el Penell del gall va ser 
regalat per la seva vídua el 1935, com homenatge del seu autor a Rusiñol (Catálogo 
de escultura y muebles del «Cau Ferrat» (Fundación Rusiñol), Sitges, 1946)(Utrillo 
et al., 1936).   

 
 
 
                                                
1 El catàleg raonat de pintura i dibuix del Cau Ferra es troba en procés d’edició, 
prevista per a 2018.  
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El 1902 Rusiñol va adquirir a Alexandre de Riquer una important col·lecció 
de vidre antic (Fabré i Oliver, Lafond, & Rodríguez Codolá, 1917). També ja entrat 
al segle XX va formar una interessant col·lecció arqueològica d’origen púnic degut a 
les excavacions que va portar a terme a la necròpoli del Puig des Molins (Eivissa, 
1912-1913), així com també amb peces arqueològiques de terracuita i vidre 
procedents d’Empúries i Castella.  

 

    
 
 
 
La col·lecció de ceràmica, a més de peces catalanes, conté interessants 

exemplars procedents de castella - Talavera i voltants -  i País Valencià - Paterna i 
Manises, principalment.  

   
 

 
Entre els diversos objectes del Cau Ferrat destaca el mobiliari (s.XIV-XIX), 

un paravent japonès (s. XVIII.XIX), la  placa de coure i esmalt amb el títol de Fill 
Adoptiu de Sitges (1913); el casc d’un soldat alemany i el d’un soldat francès 
obtinguts en el seu viatge al front d’Itàlia durant la Gran Guerra, els llorers de forja i 
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plata lliurats en l’Homenatge de Catalunya (Sitges, 1926) i el piano Bernareggi, 
interpretat per Enric Morera, Isaac Albèniz i Manuel de Falla, entre d’altres.  

 
Cal esmentar també que al Cau Ferrat es conserven els únics elements 

arquitectònics de l’antic castell gòtic de Sitges, reconvertit en Casa Consistorial 
d’estil eclèctic el 1879, com els finestrals que emmarquen la llar de foc i les finestres 
exteriors, i les llindes amb l’escut de la vila ubicats a manera de bancal. També hi va 
ser traslladada la pica baptismal de l’església parroquial gòtica (s.XV), que 
ornamentava l’hort del Santuari del Vinyet i que Rusiñol havia pintat el 1892 (Museu 
del Cau Ferrat) (Catálogo de escultura y muebles del «Cau Ferrat» (Fundación 
Rusiñol), Sitges, 1946). 
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II.1.2.2. Museu de Maricel 
 

El Museu de Maricel conté dues col·leccions de procedència i titularitat 
diferents que, gràcies a la nova museografia implementada el 2014, configuren un 
únic discurs que transcorre successivament entre el segle X i mitjans del segle XX, 
amb indicació de la procedència dels objectes en les respectives cartel·les. Tant la 
Col·lecció Pérez-Rosales d’art i antiguitats com la d’Art de la Vila han estat objecte 
d’una acurada selecció prioritzant la singularitat de les peces, la seva qualitat i la 
seva importància en el context artístic.  
 

La Col·lecció del Dr. Jesús Pérez-Rosales d’art i antiguitats està 
configurada per pintura, escultura i arts de l’objecte del romàntic,  gòtic, renaixement 
i barroc,  amb obres anònimes com els capitells califals del s. X; la Maiestas Domini 
(s.XII) procedent de Tredòs, el Retaule de la Mare de Déu, (s. XIV) d’Arties, els 
murals Cicle de la vida i del martiri de Sant Bartomeu apòstol (S. XV); Retaule de 
Sant Salvador (c. 1400);  de Pere Serra, el Mestre d’All, el Mestre de Belmonte, 
Tomàs Giner, Taller dels Abadia, el Mestre de Maluenda, el Mestre d’Armis; Joan 
d’Angers, Mestre de Son, Mestre de Viella, Pedro Berruguete, Mestre de Los 
Balbases, taller de Domènec del Ram, Juan de Arellano. El Romanticisme hi és 
representat per Vicente López, Joaquim Espalter, Marià Fortuny, Federico de 
Madrazo. L’art modern presenta principalment obra escultòrica de gran i petit 
format, amb obres de Josep Clarà,  J. Rebull;  Pau Gargallo, J.  Granyer, J. Otero, J. 
Cañas i  A. Fenosa. Pérez-Rosales readquirí la col·lecció de murals amb al·legories a 
la Gran Guerra que J.M. Sert havia pintat per a Charles Deering (1916) i que aquest 
s’havia endut als Estats Units el 1921, lluint de nou al lloc per on havien estat 
pensades des de 1970 (Panyella, 2013). El setembre de 2017 es va editar el fullet 
explicatiu de la col·lecció en els idiomes de treball dels Museus de Sitges (català, 
castellà i anglès).  
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La Col·lecció d’Art de la Vila 
 

La Col.lecció d’Art de la Vila s’inicia el 1911, amb la compra per subscripció 
popular de l’obra Maternitat (1909) (Panyella, 1998b),de Joaquim Sunyer, a la que 
segueix la d’un oli de Mas i Fondevila sobre la Parròquia de Sitges adquirida pel 
mateix procediment. El 1935 Joaquim Folch i Torres aconsegueix que la Junta de 
Museus deixi en dipòsit dues obres fundacionals de la pintura sitgetana, La Processó 
de Sant Bartomeu (1884) de Felip Massó, i La processó de Corpus (1887)  d’ A. Mas 
i Fondevila (Folch i Torres, 1935b). Amb els anys es van succeir compres, dipòsits i 
donatius que han configurat una col·lecció significativa i de qualitat i una mostra 
imprescindible de la vinculació de Sitges amb les arts. En els dos darrers anys s’hi ha 
començat a incorporar provisionalment part del mobiliari més emblemàtic de l’antiga 
casa pairal de Can Falç, restaurat pel CPS, com una parella d’arquilles del s. XVI i 
un cadirat de finals del s. XVIII, que seran retornats a Can Falç quan l’edifici estigui 
restaurat.  

 
 
 

   
 

La Col·lecció d’Art de la Vila presenta el seu fort en la pintura i escultura 
moderna, iniciant-se amb l’obra de l’Escola Luminista de Sitges realitzada per  Felip 
Masó, Joan Roig i Soler (Roig i Soler, 1988) , Arcadi Mas i Fondevila (Coll i 
Mirabent, 2014), Antoni Almirall, Joaquim de Miró (Sitgetans, 1978) , Joan Soler i 
Casanovas (Coll i Mirabent & Soler i Casanovas, 2007), Joan Batlle i Amell (Coll i 
Mirabent & Soler i Casanovas, 2007; Jou i Mirabent, 1980; Roig i Soler, 1988; Sella, 
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Coll i Mirabent, & Sierra i Farreras, 2002).   
 
El Modernisme hi és representat per Santiago Rusiñol(Laplana & Palau-Ribes 

O’Callaghan, 2004; Panyella, 2000, 2003; Utrillo, 1932b), Ramon Casas (Coll i 
Mirabent, 2002, 2009) (Domènech, Ignasi; Quílez, 
2016), Miquel Utrillo (Panyella, 2009b), Josep 
Llimona i Lluïsa Denís, entre altres. És de destacar la 
col·lecció de pintura que va decorar l’antiga 
Cerveseria Cau Ferrat, amb obra de  Santiago 
Rusiñol, Joaquim de Miró, Arcadi Mas i Fondevila, 
Antoni Almirall i Càndid Duran (Panyella, 2009a; 
Planes, 1969). L’escultura modernista hi és 
representada per l’original de J. Reynés,  Monument 
al Greco (1898) (El Greco a Sitges. Cent anys, 1998).  

 
El Noucentisme mostra l’obra de Joaquim Sunyer (Cassanyes, 1925; 

Panyella, 1997) i Lola Anglada, amb una interessant col·lecció escultòrica d’E. 
Casanovas , Pere Jou (Domenech, 2011; Domènech, 2016; Doménech i Vives, 2016; 
Domènech i Vives, 2011) Lola Anglada i J. Borrell Nicolau.  

 
El realisme figuratiu del segle XX continua amb l’obra d’Artur Carbonell 

(Cassanyes, 1928; Miralles i Bofarull, 2010; Panyella, 2008; Sobrer, 1981; 
Surrealisme a Catalunya, 1924-1936., 1988; U. N., 1925; Utrillo, 1929), A. Ferré 
Pino (Coll i Mirabent, 2008; Sangrà Boladeres, 2015), J. Mercader i els germans 
Villà, mentre que les arts de l’objecte mostren peces de vidre decorat per Xavier 
Nogués, J. M. Gol i obres de ceràmica de Josep Llorens Artigas.   
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II.2. Les característiques generals i específiques de les seves col·leccions 
 
II.2.1. Museu del Cau Ferrat 
 

El Museu del Cau Ferrat és tot ell una doble joia patrimonial, tant pel que fa a 
l’edifici com a les col·leccions que conté. L’edifici va ser construït expressament 
com a casa- taller, dins dels paràmetres de l’època, en què sovint els tallers d’artista 
eren alhora el lloc on es mostraven les seves col·leccions. Més enllà dels detalls 
referents a la seva construcció i de l’especial cura que va tenir Rusiñol intervenint en 
els criteris de la construcció i la decoració, cal tenir en compte que en vida de 
l’artista el Cau Ferrat va passar per dues etapes clarament diferenciades.  

 
Des de 1893 fins 1902 va esdevenir la casa-taller de l’artista, el local on es 

podia admirar la seva col·lecció artística d’art antic i modern i el lloc on 
s’esdevingueren alguns dels més importants passatges de les Festes Modernistes 
(Panyella, 1993, 2000, 2003) així com altres activitats d’importància per a la vida 
cívica i cultural, com el banquet d’homenatge al Dr. Bartomeu Robert l’any 1900 
(Panyella & Robert, 2002). A la premsa de l’època i a les targetes postals que ben 
aviat es varen editar hi constava habitualment la llegenda de casa-taller de Santiago 
Rusiñol. Existeixen diversos testimonis literaris que donen una idea de l’alta 
valoració artística i cultural que ja en ple Modernisme els visitants atorgaven a les 
col·leccions de Cau Ferrat i a l’edifici (Panyella, 1981). En el moment en que els 
4Gats pren el relleu d’activisme modernista de Barcelona estant, el Cau Ferrat 
continua conservant tot l’atractiu artístic, tal com mostra la proliferació 
ininterrompuda de visites rebudes.  
 

Quan Rusiñol va adquirir la gran col·lecció de vidre a Alexandre de Riquer i 
la va emplaçar enmig del Gran Saló del Cau Ferrat la disposició de les col·leccions i 
algunes de les obres van variar l’ús i el concepte de l’espai. És durant la primera 
dècada del segle XX quan va prenent cos la idea de taller-museu, que es com al llarg 
dels anys vint es fa referència a l’edifici i, implícitament, al seu ús. El fet que Rusiñol 
hagués fixat el seu domicili familiar a Barcelona i el canvi de vida experimentat a 
partir del tomb de segle van donar peu a una museïtzació inicial provocada per les 
constants visites d’artistes i públics, visites que Rusiñol autoritzava. Per aquest 
motiu, en el moment de la mort de l’artista i d’haver-se fet públic el seu testament en 
el que llegava el Cau Ferrat a la Vila de Sitges la seva conversió en museu públic es 
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va esdevenir amb relativa rapidesa i, sobretot, amb una gran convicció per part dels 
que se’n van fer càrrec (Borralleras, 1933; Folch i Torres, 1938; Folch i Torres et al., 
2013).  
 

La museïtzació del Cau Ferrat va constituir un interessant exercici 
museogràfic que mostra fins a quin punt Joaquim Folch i Torres va tenir en compte 
que es tractava no només de convertir en museu públic el que fins llavors havia estat 
un taller-museu d’artista. Es tractava, sobretot, de museïtzar el Modernisme, ja que el 
Cau Ferrat n’era un dels edificis més emblemàtics en tant que edifici - el continent - 
com  conjunt de col·leccions fruit de tota una vida d’artista - el contingut -. Va 
introduir els canvis necessaris perquè, sense perdre ni un bri de la seva personalitat, 
es pogués procedir a la seva explicació i comunicació. L’ordenació de Folch i Torres, 
més enllà de fer endreça i neteja de les estances i de sanejar les instal·lacions, deixa 
entreveure una subtil però eficaç ordenació dels elements. 

 
La planta baixa, exemple d’arquitectura popular embellida i decorada, conté 

les col·leccions de ceràmica i alguns objectes significatius. Al vestíbul, la mostra de 
pintura sitgetana i andalusa de l’artista; a la cuina- menjador, el que correspondria a 
una estança d’aquest tipus; a cada angle de la sala del brollador, un oli de Rusiñol 
corresponent als quatre llocs que freqüentà durant la dècada dels noranta: Sitges, 
París, Andalusia i Mallorca; el despatxet, a més del piano, conté els records més 
remarcables de les estades a París, dels viatges a Andalusia i de les vesprades als 
4Gats barcelonins. Al Gran Saló es mostra la col·lecció de forja al llarg de tot el 
perímetre de la sala i el gran conjunt de quadres de pintura antiga i moderna; enmig 
de la sala, la combinatòria de la fragilitat del ferro i del vidre, amb les peces de forja 
de grans dimensions - els canelobres, l’escultura de Clarasó, El forjador, homenatge 
al col·leccionista… L’atapeïda distribució dels objectes té la seva lògica interna. La 
informació sobre cadascuna de les peces es pot consultar a través de la descripció de 
cada pany de paret dibuixada amb tot detall en els fulls de sala distribuïts per àmbits.  
 

Una altra característica que singularitza el Museu del Cau Ferrat és que 
cadascun dels objectes té relació directa amb algun dels passatges de la biografia 
artística i personal de Rusiñol. Per bé que l’artista sovint no documentava les obres 
existeixen textos que en donen notícia («Visita a la colecció d’obras de serralleria de 
D. Jaume Russinyol (oficial), 27 Mars 1887.», 1891). Ell mateix, en la conferència 
impartida el gener de 1893 a l’Ateneu Barcelonès sobre la seva col·lecció de forja 
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amb el títol Mis hierros viejos (Rusiñol, 1900) explica com va adquirir algunes de les 
peces més emblemàtiques.  L’actualització dels antics inventaris del Cau Ferrat per 
mitjà del programa informàtic de gestió de col·leccions ha permès documentar la 
major part de les obres, operació en la qual hi han participat col·laboradors i experts 
externs.  
 
II.2.2.Museu de Maricel  
 

El Museu de Maricel ofereix l’interès de la qualitat de les seves col·leccions 
que, a partir de la seva disposició en un relat àmpliament cronològic i de la integració 
de tota mena de llenguatges artístics (pintura, escultura, gravat, dibuix, impresos, 
mobiliari, vidre, ceràmica, forja… ) mostra un important itinerari artístic  que 
transcorre per tots els períodes estètics des del segle X fins la segona meitat del segle 
XX. 

La integració de les dues col·leccions que el configuren, com són la 
Col·lecció d’Art i Antiguitats del Dr. Jesús Pérez-Rosales i la Col·lecció d’Art de la 
Vila constitueix una aposta en favor d’un discurs museogràfic coherent i accessible 
que ajuda a comunicar a tota mena de públics la importància de l’art, de la creativitat 
i del col·leccionisme tant públic com privat. S’ha constatat que l’acceptació del 
discurs museogràfic actual per part dels públics visitants és unànime perquè facilita 
la seva comprensió i la possibilitat de focalització en els diversos estils i etapes 
estètiques, convenientment senyalitzades en els tres idiomes de treball dels Museus 
de Sitges (català, castellà, anglès).  En contrast amb l’atapeïment del Museu del Cau 
Ferrat s’ha volgut que la tria i disposició de les obres de la col·lecció permanent sigui 
suficientment espaiosa i que el visitant pugui gaudir de la circulació per un edifici 
antic reconvertit segons els paràmetres del Noucentisme. 

 
Pel que fa a l’edifici, el Museu de Maricel està situat en el que havia estat 

antic hospital de Sant Joan (s. XIV), del qual es conserva l’antiga capella, actualment 
denominada Sala Gòtica, i des de 1910 fins1921 va ser la residència de Charles 
Deering, propietari del complex de Maricel, rehabilitada com a tal per Miquel 
Utrillo. L’edifici, doncs, forma part de tot un complex únic d’arquitectura 
noucentista que configura el casc antic de Sitges com un indret únic. Modernisme i 
Noucentisme constitueixen les dues estètiques preeminents en els Museus de Sitges 
no només pels continguts i els edificis sinó també per l’entorn on estan situats, cosa 
que els singularitza pel que fa a la seva ubicació i al seu context. 



 

34 
 

C/Davallada, 12, 3a planta 
Edifici Miramar 
08870 Sitges 
Tel. 93.894.03.64 
Fax. 93.894.85.29 
m.sitges@diba.cat 
NIF P5800036E 
www.museusdesitges.cat 

II.3. Un patrimoni que depassa el marc local  
 

En el context de la història cultural, tant el Cau Ferrat com el Museu de 
Maricel estan estretament relacionats amb els més importants capítols del 
Modernisme i del Noucentisme com amb les moltes personalitats de tots els àmbits 
que els van freqüentar i fer estada  (Esquerda Bosch, 2000; Jou i Andreu, 1985; 
Panyella, 1998a, 2007; Planes, 1969). Músics Enric Morera, Enric Granados, Isaac 
Albéniz, Manuel de Falla, Joaquim Nin; escriptors Joan Maragall, Angel Ganivet, 
Emilia Pardo Bazán, Pompeu Fabra, Eugeni d’Ors, Josep Carner, Josep M. López 
Picó, Prudenci Bertrana, Joan Estelrich, Joaquim Folguera, Clementina Arderiu, 
Josep Lleonart, Alexandre Plana, Josep M. Junoy, V. Blasco Ibáñez, Federico García 
Lorca;  artistes com Ramon Casas, Arcadi Mas i Fondevila,  Ignacio Zuloaga, Eliseu 
Meifrèn, Josep Clarà, Gustave Violet, Miquel Blai,  Enric Casanovas, Pere Jou, 
Josep M. Sert, Joaquim Sunyer, Picasso; arquitectes com Josep Puig i Cadafalch,  Le 
Corbusier o Josep M. Martino; periodistes com Màrius Aguilar, Romà Jori,   
fotògrafs com Pau Audouard, Angel Toldrà Viazo, Adolf Mas i F. Serra; professors 
com Pere Bosch i Gimpera;  polítics com el Dr. Robert, Albert Rusiñol, Emmanuel 
Brousse, André Saglio, Enric Prat de la Riba, Lluís Duran i Ventosa, Francesc 
Cambó, Alfons Sala, el mariscal Joffre,  els presidents Francesc Macià i Lluís 
Companys,  són alguns dels noms propis a destacar entre un important cúmul de 
personalitats del món de la política, els mitjans de comunicació, el turisme, l’esport, 
l’espectacle i els medis acadèmics i culturals. Són freqüents les cites bibliogràfiques i 
les imatges gràfiques en referència a aquests personatges en relació al Cau Ferrat i a 
Maricel.  
 

L’interès dels museus del Cau Ferrat i de Maricel depassa el marc estricte 
local tant per la història i el recorregut en relació amb la història cultural del país 
com pel que fa a les seves col·leccions. Han estat museus que des dels seus inicis han 
tingut una notable repercussió internacional i que actualment formen part del capital 
cultural i turístic de Sitges i de Catalunya. 
 

La internacionalització dels museus sitgetans és un fet des dels seus orígens. 
D’una banda, per les visites de tot tipus de públics en tant que estan situats en una 
vila eminentment turística. Les diverses estratègies de propaganda i promoció 
turística tant de Sitges com de Catalunya han inclòs les imatges i continguts dels 
Museus com a elements d’atracció.  



 

35 
 

C/Davallada, 12, 3a planta 
Edifici Miramar 
08870 Sitges 
Tel. 93.894.03.64 
Fax. 93.894.85.29 
m.sitges@diba.cat 
NIF P5800036E 
www.museusdesitges.cat 

 
Les obres del Museu del Cau Ferrat són constantment requerides per a 

exposicions de caràcter nacional, estatal i internacional. Entre els préstecs més 
recents, de 2012 ençà, cal remarcar la presència de les obres del Greco en la 
commemoració espanyola del seu quart centenari, a les exposicions de Toledo i del 
Museo del Prado (Madrid), així com la que es va organitzar des dels Museus de 
Sitges conjuntament amb la Fundació Godia i la Fundació Bancària La Caixa sobre 
el Greco vist per Santiago Rusiñol i que va itinerar per diverses ciutats de l’Estat. En 
l’àmbit internacional diverses obres del Cau Ferrat han viatjat a París, Bolònia, 
Frankfurt, Sant Petersburg, Toulouse. Actualment els Museus de Sitges i, en concret, 
el Museu del Cau Ferrat forma part d’un programa de col·laboració amb diverses 
universitats del Japó per a una exposició sobre Art Modern català a celebrar entre 
2019-2020.  

 
La celebració del Centenari de Maricel 1918-2018, establerta com a  

commemoració nacional per acord del Govern de 27 de setembre de 2017 obre noves 
possibilitats d’internacionalització. La institució de Deering Estate (Miami, EUA), 
dipositària en part del llegat de Charles Deering, proposa un acord de col·laboració 
permanent entre Deering Estate i els Museus de Sitges pel que fa al Museu i al Palau 
de Maricel. El programa d’actes del centenari anunciat el gener de 2018 atorga un 
gran relleu al Museu de Maricel (http://museusdesitges.cat/ca/programa-dactes-del-
centenari-de-maricel-1918-2018 ).  

 

 
 

El valor cultural i artístic de les obres dels museus del Cau Ferrat i Maricel i 
la seva projecció internacional fa que constitueixin elements indispensables i 
insubstituïbles de la col·lecció nacional de Catalunya.  
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Annex 1 
 
Proposta i aprovació d’elevar a la Generalitat la petició de declaració dels 
Museus del Cau Ferrat i Maricel de museus d’interès nacional. 
 
Aprovada per acord del Consell General del CPS de 10.V.2017 
______________________________________________________________________ 
 
 
DICTAMEN 

 

 
 
L’article 26 de la vigent Llei de Museus de Catalunya (Llei 17/1990 de 2 de novembre, de museus, 
DOGC NÚM. 1367, DE 14.11.1990) estableix la categoria de museus d’interès nacional, que s’atorga a 
aquells museus que, “per la importància i el valor del conjunt de béns culturals que apleguen, per les 
característiques generals o específiques de llurs col·leccions o perquè l'interès de llur patrimoni 
museístic depassa el seu marc, tenen una significació especial per al patrimoni cultural de Catalunya.” 
L’apartat segon de l’esmentat article determina que “La declaració d'interès nacional es fa sens 
perjudici de la continuïtat de la titularitat i la gestió de cada museu.” Des d’un punt de vista econòmic i 
de gestió, l’article 27 determina els ajuts que la Generalitat atorga als museus d’interès nacional, com 
són ajut econòmic per a despeses de funcionament; assessorament tècnic i organitzatiu;  foment i suport 
en l'activitat de restauració i  suport per a la documentació i la difusió del patrimoni museístic, així com  
també es poden atorgar ajuts extraordinaris per a inversions en immobles, remodelacions 
museogràfiques, adquisicions, recerques i programes de restauració (art. 27.1). Altrament, el museu ha 
d'ordenar les seves activitats d'acord amb els criteris de coordinació establerts per la Junta de Museus i 
ha de subjectar la documentació i la definició dels fons museístics a les normes tècniques que es dictin a 
aquest efecte (art. 27.2). La concreció dels efectes de la declaració de museu d’interès nacional es 
desenvolupa per conveni, tal com estableix l’article 28 de l’esmentada llei.   
 
Per bé que el Museu del Cau Ferrat va ser declarat museu secció del Museu Nacional d’Art de Catalunya 
en data de 10 d’octubre de 2000, per acord de Govern de la Generalitat, i que aquesta declaració ha estat 
d’importància cabdal per al seu posterior desenvolupament, l’actual situació del Cau Ferrat, com la de 
Maricel, que no ser inclòs a aquesta declaració, requereixen una consideració de més ampli abast, 
oportunitat que l’esmentada llei els atorga.  

 
La declaració de museus d’interès nacional referent als museus del Cau Ferrat i Maricel es justifiquen pel 
fet constituir col·leccions úniques – la de Santiago Rusiñol, en el primer cas, i la conjunció de les 
col·leccions del Dr. Jesús  Pérez-Rosales i la Col·lecció d’Art de la Vila de Sitges, en el segon. Són 
col·leccions artístiques de gran prestigi pel valor de conjunt del seu contingut, així com també ho són dins 

Promotor P2700 Consorci del Patrimoni de Sitges 
 

Tipus expedient  
 

Objecte 
Proposta i aprovació d’elevar a la Generalitat la petició de declaració dels 
Museus del Cau Ferrat i Maricel de museus d’interès nacional 
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del context de col·leccions museístiques de caràcter públic de Catalunya. N’és una prova l’elevat nombre 
de visitants que des de 2015 han rebut, el nombre de peces sol·licitades en préstec per altres museus, tant 
nacionals com estatals i estrangers, així com l’elevat nombre d’activitats que organitzen. Més enllà del 
contingut de les col·leccions, tots dos edificis, tant el Cau Ferrat com el Museu de Maricel, són 
emblemàtics per tal com representen els dos estils arquitectònics més significatius de la Catalunya moderna 
i contemporània, com són, respectivament, el Modernisme i el Noucentisme. Tant un edifici com l’altre, 
tant els exteriors com les col·leccions que hostatgen són elements que gaudeixen de la màxima protecció 
declarada en els plans urbanístics i en el patrimoni de Catalunya. Per tant, continent i contingut 
constitueixen un doble motiu que justifica la petició de la declaració que es proposa. 
 
El primer punt dels objectius estratègics del Consorci del Patrimoni de Sitges que es porta a l’aprovació 
d’aquest Consell General es proposa “Aconseguir la declaració de museus d’interès nacional el Museu del 
Cau Ferrat i el Museu de Maricel”, atès el reconegut valor estratègic per al desenvolupament cultural, 
patrimonial, educatiu i econòmic dels museus esmentats. 
 
Per tots aquests motius  exposats, la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges proposa que es 
prengui el següent 

 
ACORD 

 
 

Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, tal com determina la Llei de Museus, el 
Departament de Cultura declari museus d’interès nacional el Museu del Cau Ferrat i el Museu de 
Maricel;  
 
Segon.- Facultar la Direcció-gerència del Consorci del Patrimoni de Sitges per tal que elabori 
l’informe que ha d’acompanyar la sol·licitud, per tal que la documentació necessària sigui aportada en 
el més breu termini de temps possible, juntament amb la comunicació d’aquest acord.  
 

 
Sitges, 10 de maig de 2017  

 
La Directora-gerent 
Vinyet Panyella Balcells 
 
 
DILIGÈNCIA per fer constar que el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en sessió 
celebrada el dia 10 de maig de 2017 ha aprovat, entre d’altres, els acords precedents. 
 
Sitges, 10 de maig de 2017  
 
La Secretaria delegada 
Denia Lázaro Ardila 
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Annex 2 
 
ACORD d’aprovació dels objectius estratègics del Consorci del Patrimoni de Sitges 
2017-2021 
 
Aprovat pel Consell General de 10.V.2017 

 
 
Primer.- Aprovar i establir com a objectius estratègics del Consorci del Patrimoni de Sitges per al 
període 2017-2021 dels següents: 
 

1. Aconseguir la declaració de museus d’interès nacional del Museu del Cau Ferrat i del 
Museu de Maricel; 

2. Consolidar els Museus de Sitges com a valor estratègic cultural, patrimonial, turístic i 
econòmic; 

3. Assolir la total rehabilitació i el ple funcionament de la totalitat  dels edificis i espais del 
Consorci del Patrimoni de Sitges en funció de les col·leccions, els projectes i els respectius 
programes museogràfics; 

4. Elaborar i executar un programa d’exposicions temporals competitiu i internacional; 
5. Assolir la ubicació definitiva de totes les col·leccions d’art, arqueologia i patrimoni 

(col·leccions permanents,  reserves i dipòsits); 
6. Aconseguir l’accés obert  als catàlegs des d’internet; 
7. Determinar i aplicar la carta de serveis del Consorci del Patrimoni de Sitges d’acord amb la 

seva missió, els principis de Responsabilitat Social Corporativa de la Diputació de Barcelona 
i els codis d’ètica del sector museístic i patrimonial; 

8. Incrementar el nombre de visitants als museus. D’una banda, el públic visitant i turístic de 
temporada; d’altra, el públic escolar, amb especial atenció al local. 

9. Aconseguir que una part de la taxa turística de Sitges es dediqui al Consorci del Patrimoni de 
Sitges per dedicar-la a activitats estratègiques, com exposicions de caràcter internacional; 

10. Aconseguir i estabilitzar un dimensionament de la plantilla del Consorci del Patrimoni de 
Sitges  suficient i professionalitzat. 

 
Segon. Facultar la Direcció-gerència per al desenvolupament dels esmentats objectius, elaborant els 
subsegüents programes d’aplicació, implementant-los en el programa anual d’activitats, executant-los 
i donant-ne compte en la memòria i acompliment del programa  de treball de cadascun dels exercicis, 
d’acord amb el que disposa l’article 18 dels Estatuts del Consorci. 
 
Tercer. Facultar la Direcció-gerència per portar a terme totes aquelles gestions que cregui oportunes 
per al seu desenvolupament i execució, d’acord amb l’article 18 dels Estatuts del Consorci. 
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Annex 3 
Dades estadístiques 2015-2017 2 

                                                
2 . En el momento d’enllestir la redacció del present informe les dades de 2017 es 
troben en procés de recopilació i elaboració. Les que es donen han estat ja 
processades.  
3 . Superfície útil col·lecció permanent.  

Ítem Museu del Cau Ferrat Museu de Maricel Total 

Pressupost 2015 2.021.409 € 

Pressupost 2016 2.855.745 € 

Pressupost 2017 3.022.000 € 

Superfície 323 m2  1.360 m2  1.780 m2 3 

Col·leccions Col·lecció de Santiago Rusiñol:  
art antic i  art modern  

Col·lecció del Dr. Jesús 
Pérez-Rosales, Col·lecció 
d’Art de la Vila de Sitges:  
Art antic i art modern  

 

Nombre  d’objectes 4.602 4.721  

Visitants i participants  
2015 

106. 392 persones (un  mes i mig d’entrada gratuïta) 

Visitants i participants  
2016 

70.481 persones 
731 grups concertats 
119 activitats 

Visitants i participants 
2017 

123.000 persones 

Exposicions temporals 
2015 

Patrimoni actiu (2014-2015) 
Enric Morera i el seu món (2015) 
Catifes de ciment: l’art de la rajola hidràulica (Centre Cultural Mirarmar + 
itinerància, 2015-) 

Exposicions temporals 
2016 - 2017 

Ramon Casas, la modernitat anhelada (fins febrer 2017) 
40.000 persones 
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Exposicions temporals 
2017 

Emerencià Roig: de la mar al paper (abril- 30 octubre 2017) 
 
El paisatge noucentista sitgetà. Cent anys de ‘Cala Forn(1917-2017), de Joaquim 
Sunyer (25 de maig- 30 octubre 2017) 
 
Logicofobistes. 1936. El Surrealisme com a revolució de l’esperit (13 novembre 
2016- 4 març 2017) 


