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El Sitges dels anys seixanta posseïa l’essèn-
cia d’aquella època a la recerca  de flors per aro-
mar les demandes de llibertat. Eren temps, per 
a la vila, d’un cosmopolitisme mundà i senyo-
rívol que va reunir personalitats de contrastos 
i similituds quant a la recerca d’un esguard es-
pecial per viure els daurats capvespres estivals, 
els matins de platja i les nits de tertúlies entorn 
de les taules del bar Gustavo (una institució 
sitgetana desapareguda d’un dia per l’altre i 
del qual podria escriure’s tota una tesi al seu 
temps) el Club de Mar o  Xiringuito o fins i tot 
els inicis festius del carrer Primer de Maig.

  Seria entorn aquells anys quan Vicente 
Eyre amb Pilar Estrada, la seva esposa i les fi-
lles, Georgina, Olga i Pilar, escollirien la Blanca 
Subur per a les seves estades estiuenques. Van 
trobar el lloc idoni per obrir les portes als seus 
amics, en  una casa molt gran amb jardí, dins 
del cor de la vila, al carrer de Sant Francesc. 
La coneguda escriptora i periodista Pilar Eyre 
recorda la casa amb els seus laberíntics soter-
ranis, terrasses penjants de columnes... des 
d’aquella cèntrica talaia la família va incor-
porar-se ràpidament no només a la vida dels 
anomenats estiuejants (o de la colònia)  sinó al 
batec  del dia a dia sitgetà. Pilar Estrada era una 
dona de bellesa i simpatia supèrbies,  tracte 
amical i entranyable. 

Vicente Eyre, pintor de reconeguda fama, ja 
aleshores gaudien ambdós  d’un cercle d’amics 
heterogeni vinguts des tots els punts cardinals.  
El periodista Antonio D. Olano; Jaime de Mora i 
Aragó amb Margrit, la seva esposa; Alfonso So-
brado Palomares, també periodista (convertit 
anys a venir en el biògraf de Felipe González), 
només aquesta lleugera pinzellada pot donar 
idea dels amplis horitzons vivencials de Pilar i 
Vicente, a la seva llar només comptava l’amis-
tat sense tenir en compte pensaments ni al-
tres qüestions. Antonio Gades, quasi iniciant la 
seva carrera també era un assidu, recordant-hi 
les tres germanes, en la innocència dels seus 
pocs anys, una ocasió en què va estar-se uns 
dies acompanyat d’una dama de la bona socie-
tat barcelonina, totalment lliurada a les felines 
maneres del ballarí modelant-la com cera tova, 
essent les hores  de la migdiada una remor de 
sospirs i mitges paraules que es deixaven es-
coltar com el brunzit de les abelles al voltant 
de les flors, al cau de  discreció i acolliment del 
matrimoni.

Vicente Eyre va arribar a Barcelona a prin-
cipis dels anys trenta amb poc més de 14 anys, 
ja que el seu pare, jutge, havia estat destinat 
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a la capital catalana; després seria traslladat 
a Madrid, com a jutge del Tribunal Suprem, 
tot i que els fills van estimar-se més de que-
dar-se  a Barcelona. Vicente iniciaria estudis 
d’enginyeria i arquitectura, decantant-se per 
la pintura. En casar-se amb Pilar Estrada, jove 
d’enlluernadora bellesa, pertanyent a la bona 
societat catalana (els avis havien estat propie-
taris de la masia d’Escornalbou)  començarien 
els viatges a Niça, Milà, Puerto Rico, Veneçue-
la..., amb llargues estades reclamat per la seva 
reconeguda fama com a pintor especialment 
en el retrat. 

Els Eyre-Estrada passaven els quatre mesos 
d’estiu a Sitges, recordant les filles les seves 
obligades assistències als oficis religiosos do-
minicals, encara amb mocador o mantellina 
al cap, amb l’obligat interrogatori matern en 
tornar,  per saber de la casulla del capellà asse-
gurant-se que les nenes havien acomplert amb 
el precepte festiu.     

A l’hora de fer banys de  sol, tenien el seu 
tendal llogat davant el Club de Mar, allà les no-
ies van prendre els seus primers banys  amb les 
capbussades corresponents a les tranquil·les 
aigües. 

Vaig fer amistat amb la Pilar Eyre, ja fa 
molts anys, mercès a ella  i més tard al meu 
treball com a directora de la sala Valentí, orga-
nitzaria dues exposicions amb l’obra de Vicen-
te Eyre, mostres  de gran èxit, retrobant-se amb 
les amistats fetes a Sitges, que els recordaven 
amb la millor de les simpaties i estimes.

En morir la seva esposa al 1992, don Vicente 
va voler retornar a la seva terra nadiua, vivint-
hi quasi exclusivament els últims 15 anys a Ga-
lícia,  com si en deixar Barcelona li fos més fàcil 
viure sense la delicada ombra de la seva esposa, 
sempre al seu costat, amatent i fidel.

Davant el seu cavallet de pintor va posar el 
més selecte de la societat, fins i tot cercant en 
algunes ocasions una major rellevància social 
en haver estat retratats per ell, tingut quasi 
implícitament com a notari de la importància  
assolida en determinats cercles econòmics, 
politics i aristocràtics, segellant amb la propi-
etat dels retrats el salconduit d’un nou esglaó 
assolit en l’escala social.   

A Galícia va tancar els ulls, definitivament, 
la passada tardor amb 93 anys sempre en actiu, 
ja que quasi fins al final continuava pintant, re-
cordant amb melangia la seva vida barcelonina 
i amb afecte especial els anys viscuts a Sitges 
i l’acolliment generós i incondicional rebut a  
la població.


