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Arts 

Francesc Vayreda i Casabó, 
un altre Vayreda 
a teñir en compte 
Josep M. Cañáis 

Francesc Vayreda i Casabó, fill del famós 

pintor olotí Joaquim Vayreda i Vila, 

comengá la seva anadura vers l'art fent 

escultura. Era cap a 1905. L'ancestral 

esperit artístic i cultural de la familia el va 

introduir a les arts plástiques d'una 

manera natural, empés, a mes, per la 

propia disposició i per la facilitat d'accés a 

l'escultura que pressuposava teñir un taller 

d'estatuária a casa seva, El Arte Cristiano. 

Quant a la seva pintura, va beure mes que 

tot en rimpressionisme, encara que va 

teñir altres influencies al comengament, 

principalment arran de la seva estada a 

París des de l'octubre de 1911 fins a juny 

de 1912. Influencies, tanmateix, ben 

corrents en tot estudiant d'art. Tal és el 

qualificatiu que s'ha de donar a Francesc 

Vayreda en aquesta época. 

L'article és il-lustrat amb obres origináis 
de Francesc Vayreda. 
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En rinici de la maduresa artísticar 
la seva pintura va ser comparada 

amb la del pare, Joaquim Vayreda 

QuicoVayreda, l'artista 

A París hi va anar amb els aniics del 
taller Ignasi Mallol, Esteve Monegal i 
Doménec Caries, que eren condei-
xebles en l'acadcmia de Francesc Galí 
a Barcelona, on fcien pintura. En 
Quico Vayreda, com Tanomenaven 
la niajoria de conipanys -Danés diu 
que en l'época escolar a OJot l'ano-
menaven Xicu—, a París va aprontar 
el temps. Es veía niolt sovint amb 
l'escriptor Josep Clara, que també 
residía a la Ciutat de la Llum. En una 
carta al seu gran amíc olotí Josep 
María Capdevíla, diu: «a París m'he 
posat 3 treballar íntensanient, mes 
que tot a dibuixar, sota el mestratge 
deis díbuixos italians del Louvre i 
algunes observacions collides a en 
Clara». Acabava de sortir de l'Acadé-
mia Galí, en la qual la pedagogía era 
cosa ben implantada i on tot es dis
cutía Uargament. «En Galí va educar
me en pintura», continua la missiva a 
Capdevüa. Mes avalJ, pero, manifesta 
que es va formar a París. Allí admira 
els impressionístes, príncipalment 
Pissarro i Manet. I escriu a Capdeví
la: <iCorot i Millet m'interessaven 
molt, pero aquclls dos m'ínfluíren 
mes en els meus estudis». S'ha de dir 
que Vayreda a París 110 pinta gens; 
aprenia el dibuix. Amb l'escultor 
Josep Clara feren tres viatges d'estu-
dis a Bélgica, Holanda i Alemanya, 
poc abans de retornar a Catalunya. 

Francesc Vayreda solia passar els 
hiverns a Barcelona, i els estíus, a 
Olo t , seguia aprenent el d ibuix . 
L'ímpressionisme francés en general i 
Paul Cézanne en particular eren la 
seva fita. No hem d'oblidar que en la 
pr imera década del segle XX 
rimpressionisine francés(l) fou deci-
siu a l'hora d'iníluir en la jove pintu
ra de Catalunya. 

Josep María Capdevila{2) digué(3) 
de Francesc Vayreda que «defugía les 

habílítats facíls de manera instintiva i 
utilítzava l'expressió decidida, franca i 
fina, sí calía, inhábil». I cambé: «les 
pintures de la seva joventut teñen una 
cmesa de línia, una rigidesa de gesta i 
una manera d'amabilítat en el coloric, 
que féu que una part del públic ho 
prengués com una inhabilicat. Les 
belleses de la seva obra eren inadver-
tides, i la seva honestedat artística era 
tinguda com un descarament». 

La seva formació artística {que 
havia comenfat amb l'aví Berga a 
Olot), dones, fou del toe profitosa i 
satisfactoria; completa. 

La maduresa artística 

Ja en l'inici de la seva maduresa artís
tica fou comparada la seva pintura 
amb la del seu pare, Joaquim Vayre
da. Eugeni d'Ors va escriure en l'any 
1915(4): *E1 de Vayreda és cognom 
esclarit en l'art olotina. Res, pero, eiis 
sembla d'"csco¡a olotuui" en el Vayreda 
non». Xénius tenía mes que rao. I 
segueíx: «Res d'espiritualitat "gine-
brína", sino tota italiana. O bé fran
cesa, en aquell punt exquisit i rar en 
el que lo francés se Higa amb lo grec. 
-Tal sera nat al carrer de Monteada, 
que tindrá per pare La Fontainc, i 
Plato per aví. Tal és fill d'Olot i es 
diu Vayreda, mentre s 'cmparenta 
amb Gozzoli i Fran^~ois Millet». 
Continua: «Amb aquests d'un cantó, 
i de l'altre cantó -si la severítat es 
refredava— amb els freds pintors jan
senistas, tipu Philppe de Champagne 
[...]». Per altra part, i dos anys mes 
tard, Joan Sacs (Feliu Elies i Bracons) 
deia de l'artista olotí: «és un artista de 
dues personalítats, que son: la pintura 
de figures i la pintura de paisatge. 
Aquesta darrera és, sino la millor, 
almenys la mes equíübrada, inolr snpc-
rior en íots aviceptcs a ¡a del seu pare, 
quí fou ja célebre, i encara ho és, en 
la historia de la pintura catalana. Esti-

Francesc Vayreda i Casabó 
(1880-1929). 

mcm el paisatge de Francesc Vayreda 
com un deis mes forts. El paisatge 
d'optimisme Í de poesía clássica. El 
lirísme clássic hi és desterrat. Peí que 
fa a la figura, encara que potser no 
tan equi l ibrada com el paisatge 
d'aquest pintor, per altra part és mes 
conscicnta Í apareíx reforí^'ada per 
aquella concepcíó míquelangelesca 
que és el secret de les arts plastiques, 
la clau de volta de l'art niodern i del 
gran art de tots els temps». Francesc 
Pujols(5) taTiibé opina sobre les dues 
pintures: «Havent sigut el pare un 
deis inic iadors i el pr imer en 
importancia i el gent artístics, el fíll és 
c]ui hi ha assolir les ciines de la íniensitat. 
artística, que queda demostrada en la 
obra deis pintors actuáis». 

Tres exemples de visíons autorit-
zades que palesen l'opinió deis con-
temporanís de Quico Vayreda, peí 
que fa a les comparances deis dos pin
tors, Joaqu im i Francesc, quant 
l'esperit que impregnaven a les teles 
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cada un d'ells. Estem parlant de judi-
cis autoritzats... pero cambé hi van 
haver les veus conservadores, que, 
com senipre, eren disconformes amb 
qualsevol innovació o progrés que es 
pogués esbossar en el camp de les arts. 

Influencia de Cézanne 

La inajoria de conientaristes d'art 
varen veure la influencia de Cézanne 
en Quico Vayreda, encara que la seva 
personalitat, ben formada i femia en 
el món de l'art, li va pemietre inde-
penditzar-se completament de tra-
jectóries alienes. La seva primera 
etapa es caracteritzá per la cruesa de 
línies, rigidesa de gest i duresa del 
color; mes tard la seva obra esdevin-
gué de pinzellada mes fina, mes segu
ra, lleugera i poc insistent. 

El món de l'art de la seva con-
temporane'ítat el coMocá en el grup 
que ocupava el Iloc d'avaui^ada en les 
files del moviment impressionista(6): 
Francesc Vayreda, Ignasi Mallol, Joa-

quim Mir, Isidre Nonell. En la seva 
m o r t , Mane l B r u n e t publ ica un 
emocionant article a La PuhUcitai 
proposant un homenatge «escaientís-
sim», una exposició de les seves obres 
acompanyada de conferencies sobre la 
seva personalitat. Les seves obres, !a 
majoria formen part de coMeccions 
particulars, principalment a Barcelo
na. CoMeccions de gent intel-lectual, 
del camp artístic i de la burgesia culta: 
Eugeni d 'Ors , Rossend Partegás, 
MarceMí Marly, Cebriá Pagés, Jaume 
Llongueres i molts altres, aíxí com els 
niateixos artistes contemporanis i 
amics, com els Llimona, Mallol, Pas
cual, Monegal, etc. 

Els temes de paisatge normalment 
eren d ' O l o t i es localiczaven ais 
paratges de les Corominotes, 1'Aren
gada, la torre d'en Llunes i ¡'Hostal 
del Sol, principalment, escenaris que 
lu Pascual, el seu gran amic, emprava 
i que ben aviat també ho va fer Josep 
Pujol (que era un adolescent encara 
quan acompanyava Quico Vayreda i 

l'ajudava portant els estris de pintar) i 
algún altre principiant. 

Les exposicions, que majoritária-
ment féu a la Sala Pares, van ser totes 
un éxit. Ja el 1911 prengué part en la 
IV Exposición Internacional del Arte 
de Barcelona, amb l'Escuela de Artes 
y Oficios y Bellas Artes, organitzada 
per l'Ajuntament de Barcelona, en la 
qual va obtenir una tercera medalla 
amb un paisatge. El 1914 va prendre 
part en I'exposició col-lectiva que 
organitza Les Arts i els Artistes, enti-
tat en la qual coMaborá i que inicia el 
noucencisme. Solia presentar paisatge 
i figura, com per exemple en I'expo
sició que va fer a Galeries Laietanes, 
de Barcelona, el mes d'abril de 1917, 
exposició que li valgué que s'edités 
un número extraordinari de k revista 
Vida Olotiua, dedicat enterament a 
ell, amb articles i treballs encomiás-
tics escrits per crítics i artistes con
temporanis seus, com Josep Aragay, 
Antoni de Bolos, Josep M. Capdevi-
la, Martí Casanovas, Francesc Font-
freda, Francesc Labarta, Joan Llimo
na, Esteve Monegal, Francesc Pujols, 
Feliu Elias i Eugeni d'Ors. En 1921 i 
1923, també a Barcelona, exposá a El 
Camarín. 

Fou membre del Jurat d'Examens 
del curs 1921-22 a l'Escola de Belíes 
ArLs d'Olot. Fou introductor i profes-
sor de repussat, disciplina artística de 
la qual lu Pascual digué que n'era un 
vertader mestre. Apareixen dibuixos 
d'ell ais dos Ilibre de poenies de 
Tolotí Josep Munteis i Bracons Á ¡a 
vora dci cnnií i La quícdtd del pendís. 
Realitzá un frese a la casa Pujador del 
carrer del Camie, d'Olot. Continua 
la tasca del pare en la p romoc ió 
d'Olot com a país de pintors i per 
pintar, i exceMí encara mes que el seu 
progenitor en aquest aspecte. Tenia la 
virtut d'aglutinar aniics i casa seva era 
un iloc de reunions de forasters i 
locáis, artistes i intel-lectuals. 
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El món de i'art de la seva época 
el va cohlocar en un lloc d'avan^ada 

en les files de rimpressionisme 

Vayreda, huma i cuite 

Francesc Vayreda i Casabó va néixer 
a Olot d 19 de maig de 1888. Els 
seus pares, Joaquim Vayreda i Vila i 
Mercé Casabó i Piiig de la Bellacasa, 
es varen coneixer —díii Jordi, el seu 
nét— a Montpeller, on ell havia acu-
dit a un cardióleg per consultar-li 
una dolen^a. Francesc estudia a 
l'Escola Pia d'Olot i en canvi, passats 
els anys, dada curiosa, no va voler 
que el fill Jordi assistis a la dita escola. 

«Del nostre pare, recordeni que 
era una persona molt afectuosa i que 
ens dedicava molt de temps», diu 
Anna, la segona filia de Francesc Vay
reda, que resideix a les illes Canaries i 
que noniés tenia 6 anys en la mort 
del pare. La vida en familia, per a ell 
era el primer, tot i que en la seva gran 
activitat hi havia temporades en les 
quals no era possible la vivencia fami
liar olotina com a ell li hauria agradat. 
S'ha de teñir en compte que Francesc 
Vayreda fomiava pare de l'administra-
ció de la fabrica d'imatges escukóri-
ques El Arte Cristiano, propietat de la 
familia (Vayreda, Casabó i compa-
nyia) i era l'encarregat de !a secció de 
pintura; a mes, prenia part com a soci 
en el negoci de perfums de la casa 
Myrurgia, negoci que el seu cunyat 
Esteve Monegal - t ambé escultar i 
p in tor - posse'ía a Barcelona. El fet 
d'altemar els dos domicilis li pemietia 
viure el món de l'art a la capital i a la 
vegada el de la Garrotxa, en cadascu-
na de les temporades que passava a un 
lloc i a l'altre. Peí que fa a l'ambient 
artístic de Barcelona, el va viure molt 
activament: s'ha de dir com a detall 
ben significatiu queja ais 17 anys era 
soci del Cercle Artístic de Sant Lluc 
de Barcelona,. 

Vayreda, home esplcndid i géne
ros, solia portar obsequis de Barcelona 
per a la familia, príncipalmcnt per a la 
seva dona, quan retomava a Olot. 

En l'andu familiar 
reposa encara, entre 
una interessant cor
respondencia que 
mantenía Vayreda 
amb els seus nombro-
sos aniícs, una factura 
que relaciona llinra-
ments de joies des del 
5 d 'agost al 22 de 
desembre de 1918. 
Les joies eren de gran 
valor artístic i econó-
mic. U n deis Iliura-
ments és una aguUa 
de corbata «peí Rai 
men». (7) 

Pero peí cont in-
gut de les factures 
-assumpte que no té 
mes interés que 
Panecdót ic- es con
firma el que ens infor
ma Jordi, fill de Fran
cesc Vayreda: que dis-
senyá i decora joies 
per al dit Mercadé, ja que es pot lle-
gir al costat d'algun concepte facturat 
Pafegitó entre paréntesis de «model 
Vayreda» i «esniaits Vayreda». En 
Pesmentada factura Pargenter li rela
ciona un soldador, unes honcllcs (sic) i 
un martellet, tot per fer efectiu. Exis-
teix una altra factura de data 8 
d'agost de 1917, un any abans de la 
data de Pesmentada suara, per la qual 
hom pot saber que Vayreda es casa 
per aqüestes dates, ja que es factura 
«Un ancll de prometatge, tota de 
platí i brillants legítims». 

Els amics de Vayreda 

Pero aquesta delicadesa que tenia 

amb la familia, la posse'ía també peí 

que fa ais nombrosos i dílectes amics 

i amb totes les persones en general. 

L'amistat per a ell era una qualítat per 

excel-léncia. A Olot era estimar en 

tots els estrats socíals i, no cal dir-ho, 
per tota la ín teMectua l i ta t del 
moment : el poeta Josep María de 
Garganta i Vila-Manyá i els seus filis, 
tots bornes de Uetres i de vasta cultu
ra; el seu cosí farmacéutic i botánic 
Antoni de Bolos í Vayreda; Francesc 
Fontfreda i Ferrer, escriptor i perio
dista; Pesmentat Josep María Capde-
vila i de Balanzó, filósof, entre altres 
atribuís intel-lectuals; el doctor Joa
quim Danés i Torras, metge cirurgiá 
i historiador; lu Pascual Rodés, el 
director de PEscola de Belles Arts, 
amb el qual ja eren amics molt abans 
de traslladar-se a Olot el 1915 per 
ocupar la dita pla^a; Josep Munteís 
Bracons, crítíc d'art í poeta; el també 
artista Josep Berga i Boada, fill de 
Pavi Berga, i molts altres, amb la 
majoria deis quals mantenía empreses 
culturáis a Olot. Vayreda, per exem-
ple, en 1908 fou presídent del Jurat 
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del Certamen Literari el mes de maig 
i cambé membre del Jiirat del Con-
curs Lexicogi'ñfic de la Llengiia Cata
lana que organitza e! Centre CatóHc 
olot í per enr iqu i r el d ícc ionar i 
d'Antoni Aleo ver. 

Qiian morí, Joan de Garganta va 
escriure,{8) entre altres coses, de Fran-
cesc Vayreda: «Si en la pintura era un 
mestre, en les altres arts era un estu
dios que mai no es cansava en la seva 
tasca, i aixó l'bavia portat, no cal dir-
ho, a posseir una cultura artística 
envejable; tenia amor i respecte per la 
ciencia; qualsevol empresa cultural 
tenia la seva adhesió entusiasta i, mol-
tes de les obres olotines de cultura el 
comptaven entre els seus iniciadors o 
animadors principalíssims: Ateneo, 
l'Orfcó popular Olotí -entitat de la 
qual en fou un gran activista cultural 
en els anys 20—, TEscola de Belles 
Arts, rAssociac ió de Música, la 
Biblioteca Popular, Vida Obtitia, La 
Comarca [publicacions olotines] 
n'havien rebut la influencia beneficio
sa». CoMaborá en altres publicacions. 

Josep Obiois de La Revista sovint li 
demanava articles, coni també n'hi 
demanava Martí Casanovas, el publi
cista. A aqüestes dades que facilita 
Garganta s'hi ha d'afegir e) nomena-
ment d'auxiliar del Museu Biblioteca 
d'Olot en data 1 de juny de 1910: «en 
sesión del día de ayer acordado por 
unanimidad, en consideración a sus 
reconocidos conocimientos y aficio
nes artísiticas, en la íntima confianza 
aceptará benévolamente tal nombra
miento, prestando con ello la valiosa 
cooperación siempre necesaria para el 
desarrollo y florecimiento de tan 
recomendable institución». 

Com a crític d'art va publicar 
nombrosos articles a l 'esmentada 
revista Vida Olotiua, amb el títol gené-
ric de «Notes d 'Art». Danés i 
Torras(9) fa menció de 42 treballs, 
comen^ats a publicar al número u de 
data 21 de marf de 1915 fins que va 
acabar de publicar-se el dit periódic 
V\ de marí de 1919, moment que 
amb el mateix encap^alament publica 
critiques al periódic Scny, successor de 

Vida Ololiiia. Mes endavant publica 
esporádicament en altres publicacions, 
com Rei'isfa d'Olot (1926). 

Per la seva informació personal, a 
pare de les publicacions olotines, 
estava subscrit a Els Nostres Clássics, 
Enciclopedia Catalana, CoMecció Sant 
Jordi , La Nova Revista, Revista de 

Catalunya i a una Geografía Universal. 

La correspondencia 

Quant a l'esmentat arxiu de la seva 
prolífica correspondencia, Francesc 
Vayreda guarda, entre d'altres docu-
ments curiosos, el telegrama en el 
qual es comunicava al seu pare que 
havia obtingut la primera Medalla 
d'Or amb la seva exposició a Ni^a, 
en data 14 de maig de 1884. 1 conti-
nuant l 'esment de curiositats, una 
carta de con t e s t ado del seu cosí 
Antoni de Bolos des d'Olot el 29 de 
gener de 1912 -Francesc estava a 
París en aqüestes dates i li explicava 
algunes coses referents a I'art i 1Í 
demanava l'adrefa d 'un seu amic 
(d'Antoni), un tal Mr. Marcel Che-
valier, preparador de la Sorbone—, i 
després de manifi;star que li agrada 
que s'ho passin tan bé ell i els seus 
aniics a la Vi l a -L lum r e c o r r e n t 
Montparnasse , li diu: «Aixó del 
cubisme, que segons m'expliques és 
una animalada», i mes avall: «en 
Cheva l ie r pot fer-vos entrar ais 
museus d'aquella universitat, que bé 
serán dignes de veure». Una carta de 
Capdevila i Balanzó que li explica 
intimitats i estats d'anim, filosófica-
ment, i al final li diu: «Confio que 
tindrás en secret rigurós totes les 
nieves coses intimes. Dic aixó per
qué t'espero per dir-te moltes coses 
mes. Adéu». També , d 'una carta 
d'lu Pascua] datada a Girona el 8 de 
gener de ¡915, se'n pot esmentar un 
ñ"agment molt significatiu i que fa 
referencia a unes gestions per tal que 
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AAoltes de les obres olotines de cultura 
van teñir Francesc Vayreda entre els 

seus iniciadors i animadors principáis 

Notes. 

Tescultor Martí Casadevall, Ihvors 
director interí de l'Escola de Belles 
Arts, pugui passar a ser ajudant i 
SLipIent de Pascual. «Estimat amic, 
sembla que les impressions que tinc 
no poden ser millors. Bon amic, 
suposo complirás l'encárrec que vaig 
donar-te ahir per carta [es refereix a 
parlar amb Martí Casadevall]. Amb 
tota reserva, puig em sabría molt 
mal que se n'enteressin els altres. 
Faíg els creballs perqué pugui sortir 
ajudant de TEscola en Marti Casade
vall, m'és molt simpátic i cree que 
fora el mes indicat per secundar la 
me va "obra p e d a g ó g i c a " 

(esgarrifa't). Fes el favor d'anar-lo a 
veure i dir-li que treballo tant com 
puc per ell i que en tingui la mes 
absoluta reserva, pu ig em sabría 
niolt de greu renyir amb els altres». 
Com a darrera dada, un comunícat 
de la Sala Pares en data 2 de novem-
bre de 1934 a la senyora Bofill, 
vídua de Francesc Vayreda, després 
de mes de cinc anys de la seva mort. 
díent-li que teñen en dipósít quinze 
obres origináis d'ell, resta després 

d'haver-ne venut una per la quantí-
tat de 1.000 pessetes, que en treu-
re'n el 20% de comissíó, les 800 li 
serán trameses al seu domicílí, Nar-
cís Olter, núm. 4, 3r la. 

Era catalanista, afdiat a la Lliga 
Regionalista, per la qual cosa fou 
cmpresonat durant la dictadura de 
Primo de Rivera, segons el testimoni 
de] seu fill Jordi. 

Juan de Garganta digué de la seva 
persona: «Era de complexió menuda, 
ulls vius i saltirons, posat tibat i ele-
gant d 'un taranná finissim, polit i 
agut. Era afable i senzill d'una simpa
tía desbordant i d 'una sensibilítat 
mok esmolada». 

Posarem punt i final a aquest 
recull amb un petit paragraf de Danés 
i Torras{10) que diu: «L'esposa, Fran-
cesca Bofill i Barril, H endolcí la vida 
que, entre ella i els filis (Mercé, Anua 
M., Jordi i Francesc) í l'art, li esdeve-
nia amable, mes amable cada día, 
obrínt-l í els bracos al camí d 'un 
noble objectiu». 

Josep M. Cañáis es iiriisia culiiim!. 

(!) L'iniprossionisme va néixer oficiaimcnt a 
Frailea el 15 d'abril de 1874 amb motiu 
de la primera exposició de la Société 
Anoiiyinc Coüpérat ive des ArtisCL's. A 
Caraluiiya s'inicia al conienvamenc del 
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