
diputat 

NARCÍS CASTELLS, JOSEP VÍCTOR GAY I NARCÍS PUIGDEVALL 

C
ümmemorem. enguany, fl 
ccntcnnri del crnspñs Jcl 
pintor JuaL|iii]n VayruJii i 
Vilii, esdcviní;!ut a OIoc el 
JiaMd'octubredc 1894. 

Nat a Giruna, un s'hnvicn rra.slladac els 
seus pares. íugint de les mnltempsades 
de l'epoca -vlels traliiicaires, sohretoc-, 
l'any 184^, tixii hen aviat la suva re
sidencia a Olut, la viln en la qiial van 
veiirc la llum ptiincra els seus dos f.'er-
mans, Estanislau (1848-1901), far-
maceLitic, amb una especial dedicació a 
la botánica, casat amb la piibilía del 
Nü í̂Lier de Se[^Lieró, del inunicipi de 
Beuda, una de les grans pairalies de Ca
talunya, i Maria (1853-1903, pintor i 
literat de mérits reconeguts, autor 
d'obres com la novelda La pmyakda i 
de les notes niitohiografiques com els 
Records de (a áarrem cüTlimida. 

La nota biográfica de la GEC 

Segons la Gran Encidoptdia Caicúa-
na, «A nou anys esdevingué alumne de 

la classe de Narcís PasciiaK aleshores 
director de TEscnla de Dibuix d'Olor. 
Els seus estLidis de ñlosofia foren el 
motiu que es traslladés (cap al 1860) a 
Barcelona, un assistí al taller de Ramón 
Martí i Alsina. El 1865 exposa la seva 
primera nbra, Arri Moreu», al local de 
la Sücietat d'Arttsces de Barcelona, i 
l'any següent a la Sala Pares exposa 
«Els jugadors» i algiins paisatges. Home 
interessat pels negocis, la política i, so-
bretot, el descnvolupament cidtural 
d'Olot, bi funda, amb un grup d'ainics, 
el Centre Artístic-Cultural (1869) i 
n'encomana la direcció artística a Josep 
Berga. bi pesta groga declarada a Bar
celona (1870) dugiié a Olot iliversos 
artistes, antics cnmpanys i anncs Ll'elt. 
El Centre Artístic, sota el mescratge de 
Berga i les aportaciuns (,luls pintors que 
espümdicaiuent anavcn a la ciutat, es-
devingué un focas de renovado i expe-
rimentació davant una escola oficial de 
plantcjainents ja decadents. El 1871 
féu el seu primer viatge a París, eiirt 
pero suficient per ésscr influ'ít pels pin

tors de IV'scola de Barbiion i també pels 
primers impressionistes. A la primeria LIC 
febrer de 1872 fon nomenat tinent d'al-
calde, carree al i.[Lial renuncia tres mesos 
mes tard, seguint indicacions governati-
ves. La guerra carlina iniciada el 1872 
comporti'i el trencament de totes les tas
ques iniciades; ell i Berga s'exiliaren a 
Fran(;a. on romangueren fins a la fi del 
1875. El 1876 es casa amb Merce Casa-
bo. Les activirars del Centre Artístic es 
reprenguercn i ell col-labora activament 
coai a promotor de les uianiFestacions 
culturáis: Olot esdevingué cenrre 
d'atracció per ais pintors del país, atrets 
pels quadres seus exposats a la Sala Pares 
de Barcelona. El 1880 inicia una etapa 
de negocis amb la firma PArt Cristia, 
que tractava d'industriatitzar la imatge-
ria religiosa sense minva de la vaina aar-
tística, Del juliol de 1881 a aiitjan 1883 
torna al cosist<ir¡. on mostra una actitikl 
cada vegaila mes liberal i caialaiiisla. 
Des del 1881 la seva activitai artística 
coment;;'i a minvar, com també aiinvá la 
seva vinculació ais correnLs avani^ats ile 
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l'art. El 1887 hiiul;i el Ceiirrc Ciitiilnnis-
t;i. ¡nstnimcnt sociiil que potcnci¡"i un sc-
guit de manifestacions artístiqucs i cul-
turnls. El SL'ii ciiT^lunismc L'I porta el 
1S':J2 Li l;i prcsidcnciu de Ki primem As-
semhlcu Ciituhmista de Manresa, on 
fuR-n aproviides les Buses per n la Cnns-
tiuiciú Ketj¡iin;il Ciitalana» (i). 

Diputiit provincial per Olot 

Perñ el que nn LIÍII la (..irán Enci-
elo]-ieilia C^aralana -i ens tistranya, crac-
tanr-sc d'una puhlicació d'aqiicsta cate-
^uria-, é.s que Joaquim Vayreda i Vila 
ton dipurat prtn-incial i que morí essent-
ln). Es ai.|iiesrii taeeia LICI pintor olotí, la 
seva intervcnció cu la pulitien ¡provin
cial, r.in poc confunda, la que formara el 
nueli principal J'aqiicst arricie. 

A nivell provincial, dones, la vida 
política i.le Viiyreda cotncnt^a el dia 3 de 
gener tle líí91, en prendrc posscssió del 
carree de dipiitat del partir judicial 
d'Olot, dcsĵ -rés di: ser eleL;it el 7 de de-
¡ícmhrcde 1890.(2) 

Uiaquiiu Vayreda es troba, de seiiuiJa, 
en ol seu elemenc, ja que, diirant la deca
da del 1890, sei^iiinr la seva tradicional 
ptilítica de prolecció deis artistes, la Di-
putació de Gironn subvenciona els pin-
tors Narcís Casatlcvall i Gran, narural de 
la Jonqiiera, i Melcinr L\imcn^c i Anti-
ga, t'ill d'Ülot. anib mil trcs-centes i mi) 
diics-ecnrcs pessetes, respectivaincnT, a íi 
que pu^nin seguir el curs academic a Bar
celona. Joaquim Vayreda, el seu germíl 
Maria i josep Berî a i Boi\, toruien part 
del tribunal examinador. 

Igualment, es concedeix a un alrre 
olotí, Miquel Blay. nna prorroga ile quatrc 
mesns per enviar l'obra que esta prepamnt 
amb vista del seu indiscutible aprofita-
ment i de la reconianació que cu fa l'etiii-
nent pintor espanyol Francisco Pradilla. 

El 10 de noveuibre de 1892, en la 
sessió plenaria de la Diputació, es Hedéis 
un telejjrama que des de Roma adre(;a a 
la Con^iració el pensionar Miquel Blay, 
L'n el qual ta saber que ba obtintíut el pri
mer preiiii en l'Exposició de Belles Arts 
de Mailrid. Joaquint Vayreda, com a bon 

.((luqurm 
Vayrcilu 
x-a ser Ji/)ií(íit 
desdi' i89) 

scva mtm, 
•tm\ /894. 
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IViin.nxT,!, dejoaijiúm Vayrcda (¡S8¡). 

olotí, i per tant convilnt;'i J f Miquel 

Blay, deraana que Iti Dipuracit) iicordi 

fer constar en acta el gni^ amh qué s'ha 

assahentac del trioinf que acaha d'ubte-

nir Blay i que se li tnimeti una entusias

ta felicLtació. I aixís'acorda.(3) 

Tot i que era cinc anys mes f^ran, 

Josep Berya i Buix, conegut en la seva 

maduresa per r«avi Berga». mantingué 

sempre una tiran amistat amh Joaquim 

Vayreda . D u r a n t t r e n t a - c i n c anys , 

Jüsep Beríía i Boix fou director de l'Es-

cnla i.le Bellos Arts d'Olnt, Jcsprcs de 

dues oposicions -iiK)lt polémica, la pri

mera- , en les quals tot fa suptisar que 

interviní^ué per sota mi'i Joaquim Vay

reda. A m h J ó s combregaven amb la 

mateixa idea política: eren carlins. Pero 

no pas uns carlins qualsevcil. Eren car

lins de pau i quan les coses es posaven 

serioses, o sigui, quan se sentien xiular 

les hales, Berya i Vayreda es carregaven 

a Tesquena el cavallet, la paleta i els 

piníells i traspassaven la frontera. A 

Franca, durant la darrera carlinada, van 

pintar a Amélie-les-Bains, és a dir, ais 

Banys d'Arles, a Ceret, a Perpinya, a 

Narbona, a Besiers i fins i tot a Seta. 

Eren, dones, amics de deho i van parti

c ipar no so l amen t en les empreses 

pictoriques, sino tambe en les bcceroles 

d'una industria que a Olot s'ba fet fa

mosa; les fabriques de sants. 

N o és rts de l'altre món, dones, que 

essent Joaquim Vayreda diputat provin

cial encarreL'ucs LIOS bu.stos de guix ni Mil 

LICI seu company, Josep Burga i Boaila, 

que també h>u un bon artista, per un 

import de ducs-cenlcs pcssetcs. AL|aesr^ 

dos bustos Vayreda els Uiura a la Diputa-

ció a fi que s'oferissin com a premis en 

el certaaien literari tic Corona.(4) 

Evocació necrológica en el Pie 

La tasca que realitza a la Diputació 

Joaquim Vayreda, en uls tres anys i es-

caiy que excrcí com a diputat. ]-\o es re

flectéis fíairc en els Ilibres d'actes de la 

Corporació. Tingué poques interven-

cions oráis en els plenari^, pero treballa 

molt en diversos aspoctes, ainh inodés-

tia, senseescarafalls, 

En Toracit) fúnebre (.¡ue li i.ledica, 

en el pie del 6 de noveinhre de 1894, el 

diputat i nmic seu Pete Ordis i Bonal, 

de Crespia, ens assabentcm de molts 

aspectes desconegiits de la vida i del 

treball de PiMustre olocí recentment 

traspassat. Diu així, t ex tua lment , el 

par lament del senyor Ordis i Bonal, 

traduít del castella original; 

".Amh la venia del senyor presi-

dent. Ahans d'entmr en el despatx or-

dinari deis afers que en aquesta sessió 

han d'ocupar la vostra atenció, perme-

teu-me, senyors Jiputats, que us distre-

gui un breu m o m e n t per parlar-vos 

d ' u n fet t r i s t í s s im, que en a q u e s t 

moment ens té a tot.s corpresos, 

);i c^imprendreu que a l l u d e i x o al 

traspas del ilipufai ¡--rovineial peí distric-

te Ll'Olot, J\^atiuiui Vayrei.la; tlissortal es-

devenimenl que tingué lloc en aquella 

vila el trenta-u ilel mes pa.ssat, i la cobrí 

innb ¡'amargura del LIOI. 

Jo vine a demanar-vos per ell una 

Ufigrima i una pregaria; per a la seva atri-

buhula laaiília, per a la seva amantissiaia 

esposa, per ais seas íills, ima páranla ile 

consol. 

Mes que ningú ein considem ohiigat 

a dirigir-vos aquest prec, la que eiiig ser 

amic del ilijuitar. la mnrt del qual plo-

rein, quan per tots tíos currien leli(;os els 

íormosos dies i,le la ¡m'enrul, jo que mes 

tiH'd vaig teñir l'honor de ser el seo com-

pany quan la dos anys \'aig presiilir la 

Comissii) Provincial, que ell ihhistra amb 

la Ikan de la seva clara uiieMigéncia. 

Us atlruí^o en aquest nuancni la pa-

raula a impulsos del meii cor; bo taig 

també a sol-licitud deis Lliputals Vidal i 

Cabanas, que amb mi compartiren l'honra 

de fonnar parí i.raqLiella Comissió. 

Que hi pot haver de mes natural que 

tributar un record a la memoria de Vay

reda? Li devem, a Parlista preciar, al 

company lleial i il-lustrat, a l'amic de ve-

ritat, perqué fou tot aixo en molt ah 

grau. Ell fou el nostre pintor; que no 

sortí a copiar servilment fora de casa. 

Cerca inspiració en Paire de la patria, en 

la llum del sol que dona vida a la flor 

deis postres camps, en la poesia deis nos-
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tres cusruiiis, L'II la ciilor Je les nostres 
lljirs. V;i iiuilhir suinprc els SL'IUS piniells 
en els colors míiH't:̂ , que ;iinb ma pródi-
Î ;T vessi'i si^ire l;i bcilíssinia comarca o\o-
tinn la mure naliiralcsa, L]I.II.' seaibla 
havcr yiiarJat per n les seves invincanyes, 
els SL'iis caini'̂ s i els sctis prals incompara
bles, les seves inillors yaies. 1 les hcllcses 
de la nosira perita patria, punakle.s en 
ales de la inspiracií» de Vavreda. traspas-
saren els líiiiiis de la províneia. s'esten-
tíueren per Espanya. nadaren a tra\'é.s 
LICIS Pirineiis i a tnt arrea inren adiniriv 
LICS. 1 a Barcelona, i a Madrid, i a París, i 
a Ainsteiilam, i a Ni '̂a els quadrcs de 
Vavreda. iiniiruunats -.leí vlol̂ ^ sahor de 
térra, olnin^^auren les mes lionroses d¡^-
Cincions, i cuhriren Lie llnrer el seu autor 
i la seva ustiinadíssima patria. 

En resLini, senyors diputats, el nustre 
pintor íoLi una vercadera gliVia catalana. 

retñ, a iné.s a niés, fou un exceMent 
diputat. Eli no va passar per aquí com hi 
passetn molts Je nosaitres, sense deixar 
tcslimnni del nostre pas, va passar-lii tlei-
xant Jarrera LI'CII una hrillant emprciuta. 

Tot el que ha íet la Diputaeió en els 
quatre darrers anys que inés o iiieny.s di-
rectamcfit es reícrcixi a Belles Arts és 
obra de Vayreda. Scva és la creado d'es-
coles menors de bellcs arts en difercnts 
punts de la provincia. Scva és l'oryanitî a-
ció d'aquestes escoles. Seu és el Rej^la-
ment pe! qual es rcfícixen. Seus son els 
programes J'opusicions a les places de 

prnfessor.s, i Taml'íé les de pensionars sus-
tin^its per la Diputació a Madrid, Parts i 
Roma; i ja com a inspector deis centres 
d'enscnyatnent artístic, ja cnm a president 
deis triKnials d'oposicLiá, ja com a vocal 
de la Coinis.sió de Foment, procura amb 
persevetant i intcMiyent :el el pro^rés de 
l'art, i aconsefíLií que per aquest cainí tibo
res la nostra provincia entre les prinieres, 
malgrat l'estretor dol prcssujxist. 

I encara que el nostre malaj^uanyat 
amic tingues una predilelecció per l'art, 
la seva sol-licitud s'estenia a tots els al-
tres interessos posats a la nostra cura, dc-
mostrant la seva coiupetijncia en tots els 
rams. En el de la Beneficencia, al qual se 
sentia inclinat d'ana manera especial, 
per la seva bondat de cor, va fer un estu-
di de veritaMe merit; i cal esmentar es-
pecialmeot un projecte de Reylament de 
vigilíincia i protecció deis pobres expo-
siis llinrats a la lactancia exterior que 
acusa en el seu autor un coneixement 
ilcl laní i ana caritat diynes Je lloa. 

A tot aixo. atef^iu-hi. senyors, un cor 
senzilli un carácter dolt; i els atractius 
J'una aaiistat sincera i tindrcti la mesura 
Je la profunda estimació que ens va 
mereixer joaquiín Vayreda i cindreu la 
mesura del dolor L|ue ens lia causat la 
seva irreuieiable perJua. 

Jo US deniano, senyors diputats, que 
prengueu PacorJ de consignar en acta 
aquella estiaiació i aquest Jolor, com a 
pereniu' record a la memoria ilel linal, i 

que aquest acorJ sijuui trames a la .seva 
desconsolada víJua, i porti així una gota 
de consol al seu cor ferit. 

I ara permeteu-me que des d'aquest 
lloc que tan dignameni ocupa Vayreda, 
Jes d'nquesta mena de casa paira! de la 
provincia de Girona, en nom de tots vo-
saltres i en e! meu també, adreci a l'Altís-
sim la meva mes ardent i fervorosa súpli
ca perqué es digni acollir en el seu Joli; i 
amaotíssim si, Piinima noble, generosa, 
bella, artística i eminentment cristiana 
del nostrc tnalaguanyat company. 

Descansi en pau."(5) 
Segurament no trobaríem res tan 

adienc com la magnífica oració necroló
gica Jel senyor Pere Ordis i Biinal -tan 
reveladora i explícita, per altra banda-
per a cloure aqüestes ratlles sobre la figu
ra de Joaquim Vavreda i Vila com a di
putat provincial. 

Niircís Caslulls. J. ViirHir Giiv 

i Narfís PiJL(;di.-\';tll 

irfl\illcn ;i l'ArNJii 

ík' la Dipuiiicuí J e Gtron;i. 
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