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Carles Montpart Tura 

En el marc del corrent 
actual de recuperació 

d'obres clàssiques 
que comentàvem el 

mes passat, l'editorial 
Barcino, especialista en la 
publicació d'aquest tipus 

de textos, encetava fa 
poc una nova col·lecció: 

"Imprescindibles, 
Biblioteca de Clàssics 

Catalans': Els dos 
primes títols han estat 

Tirant lo Blanc, de 
Joanot Martorell, i La 

punyalada, de Marià 
Vayreda. Comentem en 
l'article d'avui aquesta 

darrera obra, un títol 
que sovint s'ha qualificat 

com "la novel·la dels 
trabucaires': 

la p11nvalada 

M 
De la guerra a la pintura ... 

arià Vayreda i Vila (Olot, 1853 - Barcelona, 1903) va néixer en 
el si d'urna família de la noblesa rural catalana d'Olot. Era el 
segon fill més petit de set germans, entre els quals van destacar 
Joaquim, l'hereu, conegut per la seva notable trajectòria 
artística com a pintor, i Estanislau, farmacèutic i botànic. De 

jove, Marià freqüentava el Cercle Artístic d'Olot, del qual n'era fundador i 
professor el seu germà gran, i és allà on va manifestar una certa inclinació 
inicial per la pintura. 

L'any 1873, després de la mort dels 
seus pares, Marià Vayreda s'incorpora 
a l'exèrcit carlí i participa en la Tercera 
Guerra Carlina (1872-1876), contesa 
coneguda com la "darrera carlinada" 
i que va representar l'últim episodi de 
l'enfrontament que al llarg del segle 
XIX va tenir lloc entre el partidaris de 
Carles Maria Isidre cie Barbó, i els seus 
descendents, i el lliberals partidaris 
d'Isabel 11. Aquest episodi biogràfic 
-Vayreda arribar¿, a ser ajudant
del general Tristany, a formar part
de l'estat major dP Francesc Savalls
i hi veurà morir un germà, Lluís
marcarà profundament la trajectòria
de l'escriptor, i serà la font directa de
la seva primera novel·la, Records de

la darrera carlinada (edició actual a
l'Editorial L'Avenç, 2014).

Després de la derrota, Vayreda -ferit en una mà- s'exilia a Seta, on el seu 
germà i el també pintor garrotxí Josep Berga i Boix hi tenen un estudi de 
pintura. Més endavant, passa dos anys a París, a l'estudi del pintor Jean-Léon 
Gérême, i ja de 
retorn a Catalunya 
continua la 
seva formació a 
l'Escola de Belles 
Arts de Barcelona. 
Fi n a l m e n t ,
als vint-i-cinc 
anys, s'instal·la 
definitivament a 
Olot, on dirigeix 
"El Arte Cristiano", 
una empresa 
d ' i m a t g e r i a
religiosa fundada 
c On j u n tª m e n  t Margarida Casacuberta 
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