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PRESENTACIÓ  
 

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ  

Localització:  
CAT. Figueres, Biblioteca Fages de Climent 

Nivell de descripció:  
Inventari  

Títol:  
Fons Montserrat Vayreda i Trullol  

Data(es):  
1955-2006  

Volum i suport: 
 

ÀREA DE CONTEXT  

Nom del productor:  
Montserrat Vayreda i Trullol  

Història del productor:  
Biografia extreta de la Viquipèdia1:  

Montserrat Vayreda i Trullol va néixer a Lladó el 28 d’agost de 1924. L’any 

1927 amb la seva família es traslladà a viure a Figueres. Amb l’esclat de la 

Guerra Civil s’instal·laren al Mas de la Torre, a pocs quilòmetres de la ciutat. 

                                                             

1 “Montserrat Vayreda i Trullol”. Viquipèdia. [en línia]. Disponible a: 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Vayreda_i_Trullol. [Consulta: 23 de novembre de 2016].  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Montserrat_Vayreda_i_Trullol
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La guerra impedí a Montserrat de seguir els estudis, i les classes a les aules 

van ser substituïdes per la lectura –literatura catalana i universal-, i pel 

contacte constant amb la naturalesa.  

Va rebre la primera influència de l’avi matern, el poeta Sebastià Trullol, i 

començà molt jove a escriure poesia. El pare li transmeté l’estimació per la 

terra i l’entorn natural; la mare, l’afició per la música. Després de la guerra, 

Montserrat completà la seva formació a Barcelona, al col·legi de religioses 

Filipenses, on havien estudiat les seves germanes.  

Al Noguer de Segueró (Beuda), la casa pairal on es traslladà la família 

acabada la guerra, es dedicà plenament a escriure poesia. Hi visqué fins a 

l’any 1953 en què retornà definitivament a Figueres. Començà a publicar 

poemes en català a la premsa local. Durant els anys de joventut va escriure 

també poesia en castellà. El seu primer llibre de poemes, Entre el temps i 

l’eternitat, publicat el 1955, va ser valorat molt positivament pel crític 

Manuel de Montoliu.  

L’any 1956, Montserrat Vayreda promogué a Figueres, juntament amb 

l’escriptora Carme Guasch, la celebració de la Festa de la Poesia, organitzada 

per l’Agrupació de Cultura del Casino Menestral. El poeta Carles Fages de 

Climent -de qui l’escriptora reconegué el mestratge-, Jaume Maurici, M. 

Àngels i Montserrat Vayreda, Carme Guasch, Pilar Nierga, Salvador Espriu 

i M. Àngels Anglada en van ser col·laboradors destacats.  

Als anys seixanta, va concursar als Jocs Florals de la Ginesta d’Or de 

Perpinyà. Hi va obtenir els principals guardons. També en va ser 

mantenidora i membre del jurat. L’any 1966 va rebre el títol de Mestre en 

Gai Saber de l’Acadèmia dels Felibres Provençals. 

Al llarg de la seva vida va mantenir una relació constant amb artistes, 

especialment amb pintors de l’Empordà i de la Garrotxa. De l’estreta 

col·laboració amb el pintor Lluís Roura, en sorgiren dos llibres, amb poemes 

i pintures, dedicats als pobles de l’Empordà. En prosa descriptiva publicà 

llibres sobre l’Empordà i reculls biogràfics.  

A partir dels anys cinquanta i fins al final de la seva vida col·laborà a la 

premsa local i comarcal: Vida Parroquial, Empordà, Canigó, Hora Nova, 

Empordà Federal, Papers empordanesos, Revista de Girona, Presència, 

Annals de l’IEE, entre altres.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_Fages_de_Climent
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carles_Fages_de_Climent
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Per la seva dedicació al país i a la cultura va rebre nombrosos guardons i 

reconeixements públics entre els quals destaquen el títol de Filla adoptiva de 

Figueres (1986 ); la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 

(1999); el premi Sirena del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (2003); la 

Fulla de Figuera de Plata al mèrit, de l’Ajuntament de Figueres (2004); el 

títol de Filla predilecta de Lladó (2004); la “Distinció al Mèrit Cultural” per 

la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona (2005).  

L’obra de Montserrat Vayreda traspua els seus interessos vitals i literaris: la 

natura, el seu país, el món dels infants, les reflexions sobre el pas del temps 

i la mort, les creences... Els seus poemes reflecteixen una visió optimista i 

esperançada de la vida i es distingeixen pel joc subtil d’elements musicals i 

per l’espurna de fina ironia que destil·len alguns versos. Montserrat Vayreda 

va expressar el seu desig -“Somnio obrir camins entenedors”-, de modelar 

una veu poètica clara i precisa, assequible a tots els lectors.  

Va morir a Figueres el 8 de novembre de 2006.  

Història arxivística   
Llegat de l’escriptora a la ciutat.  

Dades sobre l’ingrés  
El dia de Sant Jordi de l’any 2007 es va presentar el llegat literari de 

Montserrat Vayreda a la biblioteca. L’acte que fou presidit per l’alcalde de 

la ciutat, Joan Armangué, i presentat per la professora i filòloga, Anna Maria 

Velaz, va comptar amb la presència de familiars i amics com Maria Perxés, 

Assumpció Bordas, Maria Àngels Vayreda Barnadas, Albert Tomàs Bassols, 

Josep Valls, etc2.  

 

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA  

Abast i contingut 
El conjunt del Fons Montserrat Vayreda i Trullol (https://goo.gl/XQI2m2) 

inclou per una banda les obres, articles i col·laboracions de l’autora, i per 

                                                             

2 Biblioteca Fages de Climent. Hemeroteca: Hora Nova, 24 d’abril de 2007. Pàgina 33.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_Creus_de_Sant_Jordi
https://goo.gl/XQI2m2
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l’altra una part de la seva biblioteca personal amb obres dedicades pels seus 

autors a la poetessa:   

Llista de l’obra per Anna Maria Velaz: 
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/FMVT_dedicats.pdf  

Llista de dedicats per Anna Maria Velaz: 
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/FMVT_dedicats.pdf  

Completen el fons dues caixes amb documentació vinculada a l’activitat 

associativa de Montserrat Vayreda, com a membre de l’Institut d’Estudis 

Empordanesos, membre del Patronat de Santa Maria de Vilabertran, i 

membre de la Junta del Patronat de l’Hospital de Figueres.  

Aquest document inclou l’inventari de la documentació vinculada a 

l’activitat associativa de l’autora i els manuscrits d’algunes de les seves 

obres.  

 

Sistema d’organització  
 

1. Documentació vinculada a l’activitat associativa de Montserrat 

Vayreda  

1.1 Institut d’Estudis Empordanesos  

1.2 Patronat de Santa Maria de Vilabertran  

1.2.1 Documentació administrativa 

1.2.2 Estatuts  

1.2.3 Difusió  

1.2.4 Documents informatius i actes culturals  

1.2.5 Documentació vària  

1.2.6 Fotografies  

1.3 Patronat de l’Hospital de Figueres  

2. Manuscrits   

2.1 Obra assagística  

http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/FMVT_dedicats.pdf
http://www.bibliotecadefigueres.cat/Public/BancArxius/FMVT_dedicats.pdf
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2.1.1 Els pobles de l’Alt Empordà [Manuscrit]  

2.1.2 Baix Empordà [Manuscrit]  

2.1.3 Empordà màgic [Manuscrit]  

2.2 Obra poètica  

 2.2.1 Cançons de diumenge [Manuscrit]  

 2.2.2 Pessebre endins [Manuscrit]  

 2.2.3 Tu i jo i el vent [Manuscrit]  

 2.2.4 Els pobles [Manuscrit]  

2.3 Teatre  

 2.3.1 De l’Empordà a la Garrotxa [Manuscrit]  

3. Vària  

 

Informació sobre avaluació, tria i eliminació  
La documentació és de conservació permanent.  

Increments  
Possibles increments  

 

ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS  

Condicions d’accés  
Accés restringit a investigadors, prèvia sol·licitud.  

Condicions de reproducció  
Està subjecta a les lleis de propietat intel·lectual.  

Llengües i escriptures dels documents  
La major part dels documents són en català, però també en trobem escrits 

en castellà.  

Característiques físiques  
El conjunt de la documentació es troba en bon estat de conservació.  
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ÀREA DE CONTROL DE DESCRIPCIÓ  

Autoria i data(es)  
Personal de la biblioteca. Novembre 2016.  

Fonts  
- La pròpia unitat de descripció.  

- 700 anys de l'Hospital de Figueres. Figueres: Fundació Salut 

Empordà, 2013. 

- INSTITUT D’ESTUDIS EMPORDANESOS. Institut d'Estudis 

Empordanesos: 50 anys d'història / [Inés Padrosa Gorgot, coord.]. 

Figueres: Institut d'Estudis Empordanesos, 2007. 

- La Vida i l'obra de Montserrat Vayreda i Trullol. [Figueres: s.n], 

1988. 

- PUIG VAYREDA, Eduard. “Petita història del Patronat de Santa 

Maria de Vilabertran” dins Santa Maria de Vilabertran 900 anys. 

Figueres: Institut d'Estudis Empordanesos; Girona: Patronat 

Eiximenis, Diputació; [Barcelona]: Generalitat, 2002. 

- “El llegat de Montserrat Vayreda podrà ser consultat pels estudiosos 

de la seva obra”. Hora Nova, 1612. 24 d’abril de 2007.  

 

Regles i convencions  
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: 

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General 

d’Arxius, 2007.  
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INVENTARI  
 

1. DOCUMENTACIÓ PROCEDENT DE L’ACTIVITAT 
ASSOCIATIVA DE MONTSERRAT VAYREDA  

 

1.1 Institut d’Estudis Empordanesos  
 

Montserrat Vayreda fou membre de la junta de l’Institut d’Estudis 

Empordanesos en qualitat de bibliotecària entre els anys 1976 i 1985.  

 

[1 carpeta] 

 

1.1.1 Instituto de Estudios Ampurdaneses: invita a Montserrat Vayreda a la 

reunió anual que tindrà lloc el 4 de març. Figueres: 1972.  
1 f. mida quartilla. Document imprès amb dades manuscrites.  

 

1.1.2 El Secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos [Josep Maria Bernils 

i Mach]: convoca a Montserrat Vayreda a l’Assemblea general de socis que 

tindrà lloc el 9 de novembre. Figueres: 1976.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.3 El Secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos [Josep Maria Bernils 

i Mach]: convoca a Montserrat Vayreda a la reunió de la Junta que tindrà 

lloc el 8 d’octubre. Figueres: 1976.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 



 FONS MONTSERRAT VAYREDA TRULLOL (FMVT) 

9 

 

1.1.4 El Secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos [Josep Maria Bernils 

i Mach]: convoca a Montserrat Vayreda a la reunió de la Junta directiva que 

tindrà lloc el 19 de juny. Figueres: 1976.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.5 [Joan Galter Sala ?]: davant la impossibilitat d’assistir a la Junta 

General de l’Institut d’Estudis Empordanesos delega la seva representació al 

vicepresident, Sr. Albert Compte Freixenet. Figueres: 1976.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura i nota manuscrita.  

 

1.1.6 El Vicepresident de l’Institut d’Estudis Empordanesos [Albert 

Compte]: convoca a Montserrat Vayreda a la Junta general extraordinària 

que tindrà lloc el 21 de maig. Figueres: 1976.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.7 Institut d’Estudis Empordanesos: aplaçada la reunió de la Junta de 

l’institut fins el dia 28. Figueres [1976].  
1 f. mida 11*21’5 cm. Text mecanoscrit amb segell de l’entitat.  

 

1.1.8 El Secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos [Josep Maria Bernils 

i Mach]: convoca a Montserrat Vayreda a la reunió de la Junta directiva que 

tindrà lloc el 5 de febrer. Figueres: 1977.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.9 El Secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos [Josep Maria Bernils 

i Mach]: convoca a [Montserrat Vayreda] a l’Assemblea general de socis que 

tindrà lloc el 29 de desembre. Figueres: 1977.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.10 El Secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos [Josep Maria 

Bernils i Mach]: convoca a Montserrat Vayreda a la reunió de la Junta que 

tindrà lloc el 24 de [febrer]. Figueres: 1978.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.11 Institut d’Estudis Empordanesos: prega assistir a la reunió informal 

que tindrà lloc el 22 de setembre. Figueres: 1978.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb nota manuscrita i segell de l’entiat.  
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1.1.12 Institut d’Estudis Empordanesos: Homenatge a Carles Fages de 

Climent en el 10è aniversari de la seva mort. Figueres: [1978].  
1 f. Text mecanoscrit.  

 

1.1.13 El [Secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos, Josep Maria 

Bernils i Mach]: prega a Maria Perxés assistir a la reunió que tindrà lloc 

[l’onze] d’octubre per a tractar sobre un possible homenatge a Octavi Saltor. 

Figueres: 1978.  

1 f. mida quartilla.  Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.14 El Secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos [Josep Maria 

Bernils i Mach]: prega a Montserrat Vayreda assistir a la reunió de la Junta 

de l’Institut que tindrà lloc el 22 de novembre. Figueres: 1978.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.15 El Secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos [Josep Maria 

Bernils i Mach]: convoca a [Montserrat Vayreda] a l’Assemblea general que 

tindrà lloc el 26 de desembre en primera convocatòria i el 27 de desembre en 

segona convocatòria. Figueres: 1979. 
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.16 Institut d’Estudis Empordanesos: convoca a Montserrat Vayreda a la 

reunió que tindrà lloc el 10 d’octubre a la Biblioteca Popular per tractar sobre 

l’homenatge a Octavi Saltor. Figueres: 1980.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.17 El Secretari de l’Institut d’Estudis Empordanesos [Josep Maria 

Bernils i Mach]: reunió informal de la Junta que tindrà lloc el 9 de desembre 

per a tractar de la propera Assemblea general de socis. Figueres: 1983.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita i segell de l’entitat.  

 

1.1.18 Institut d’Estudis Empordanesos: sol·licitud de domiciliació de 

rebuts. Figueres: 1980.  
1 f. Text mecanoscrit amb signatura i notes manuscrites i segell de l’entitat.  

 

1.1.19 Gobierno Civil de Gerona: ha resolt declarar la licitud i determinació 

dels objectius de la associació Institut d’Estudis Empordanesos i visar els 

seus estatuts.  Girona: 1970.  
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7 f. Text mecanoscrit. Còpia.  

 

1.1.20 Índex alfabètic per autors dels “Anals de l’Institut d’Estudis 

Empordanesos” (1959-1973).  
7 f. Text mecanoscrit amb notes manuscrites.  

 

1.1.21 Retall de premsa. “Que és “L’Institut d’Estudis Empordanesos”. Hora 

Nova, 18-24 de març de 1981.  
Retall.  

 

1.1.2.2 El Vice-President de la Diputació de Girona, Arcadi Calzada i 

Salavedra: notifica al Director de l’Institut d’Estudis Empordanesos que s’ha 

fet càrrec de la Comissió de Cultura i adjunta ordre de transferència en 

concepte d’ajuda pel sosteniment de l’Institut. Girona: 1979.  
2 f. mida quartilla.  

 

1.1.23 Institut d’Estudis Empordanesos: invita a la conferència que 

pronunciarà el Sr. Guillem Diaz-Plaja sobre “L’Empordà en el pensament 

d’Eugeni d’Ors” que tindrà lloc l’onze de març. Figueres: 1977.  
Targeta.  

 

1.1.24 Institut d’Estudis Empordanesos: Homenatge a Carles Fages de 

Climent en el 10è aniversari de la seva mort, l’acte tindrà lloc el 2 d’octubre. 

Figueres: [1978].  
Targeta.  

 

1.1.25 Institut d’Estudis Empordanesos: Cicle de conferències, els actes 

tindran lloc els dies 13, 20 i 27 de maig. Figueres: [1977].  
Díptic.  

 

1.1.26 Institut d’Estudis Empordanesos: Cicle de conferències dedicades a 

l’escriptor empordanès i poeta Carles Fages de Climent a l’any del desè 

aniversari de la seva mort, les conferències tindran lloc els dies 5, 12, 19 i 26 

d’abril. Figueres: 1978.  
Díptic.  
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1.1.27 Institut d’Estudis Empordanesos: Cicle de conferències dedicades a 

l’art medieval a l’Empordà, les conferències tindran lloc els dies 20 i 27 

d’abril, 11, 18 i 25 de maig. Figueres: 1979.  
Díptic.  

 

1.1.28 Institut d’Estudis Empordanesos: Vetllada d’Homenatge a la memòria 

de Ferran Garrido Pallardó, l’acte tindrà lloc l’onze de maig. Figueres: 1984.  
Targeta.  

 

1.1.29 Institut d’Estudis Empordanesos: Cicle de conferències dedicades a 

mossèn Cinto Verdaguer en commemorar-se el centenari de la seva estada al 

Santuari de la Mare de Déu del Mont, les conferències tindran lloc els dies 

17 i 25 de maig i 1 i 8 de juny a la Sala d’Actes del Museu de l’Empordà. 

Figueres: 1984.  

Díptic.  

 

1.2  Patronat de Santa Maria de Vilabertran   
 

L’any 1974 un premi periodístic establert per Albert Tomàs que va guanyar 

Montserrat Vayreda provoca un cert moviment reivindicatiu per 

promocionar Vilabertran i reclamar l’atenció de les institucions. L’any 1975 

es constitueix un nou Patronat de Santa Maria de Vilabertran3.  

[1 carpeta] 

1.2.1 Documentació administrativa   

1.2.1.1 Manuel Pont i Bosch, Comissió Gestora del Patronat de Vilabertran: 

convoca a Montserrat Vayreda a la reunió que tindrà lloc el dia 6 a la sala de 

Juntes de Ràdio Popular amb la finalitat de confeccionar la llista definitiva 

dels senyors que han de formar part del patronat. [Figueres: 1975].  
1 f. Text mecanoscrit am signatura i notes manuscrites  

                                                             

3 PUIG VAYREDA, Eduard. “Petita història del Patronat de Santa Maria de Vilabertran” dins Santa Maria 

de Vilabertran 900 anys. Figueres : Institut d'Estudis Empordanesos ; Girona : Patronat Eiximenis, 

Diputació ; [Barcelona] : Generalitat, 2002. 
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1.2.1.2 Manuel Pont i Bosch, Secretari de la Comissió Gestora: convoca a 

Montserrat Vayreda a la reunió que tindrà lloc el 27 de juny a la sagristia de 

l’església de Vilabertran a fi de celebrar la reunió constitutiva del Patronat. 

[Figueres]: 1975.  
1 f. Text mecanoscrit amb signatura i notes manuscrites  

 

1.2.1.3 [Manuel Pont i Bosch]: “Benvolgut amic: Em plau enviar-vos la fitxa 

en blanc a fi que l’empleneu degudament i me la torneu enviar per a poder 

començar de posar ordre en el meu comès...”. [Figueres: 1975].  
1 f. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita  

 

1.2.1.4 [Manuel Pont i Bosch]. Nota a Montserrat Vayreda. “Montserrat: Per 

a més comoditat, em sembla que serà millor que vostè tingui també una còpia 

dels noms i adreces dels membres del Patronat...”. [Figueres: 1975].  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb nota i signatura manuscrita  

 

1.2.1.5 [Manuel Pont i Bosch]. Nota a Montserrat Vayreda: “Hola 

Montserrat: Imagino que ha parlat amb la Maria i està al corrent. Li envio el 

text de la convocatòria i la llista dels membres del Patronat per a fer les 

adreces...”  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita  

 

1.2.1.6 Llista amb els noms, les adreces i els números de telèfon dels 

membres del Patronat. Original mecanoscrit amb notes manuscrites i còpia.  
2 f. original i 2 f. còpia Text mecanoscrit amb notes manuscrites  

 

1.2.1.7 Manuel Pont i Bosch, Secretari del Patronat de Vilabertran: 

convocatòria a la propera reunió extraordinària que tindrà lloc l’onze de 

juliol. [Figueres: 1975].  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.8 Manuel Pont i Bosch, Patronat de Santa Maria de Vilabertran: 

demana disculpes per la no celebració de la reunió del Patronat acordada en 

l’esborrany de l’acta de la darrera reunió. [Figueres: 1975].  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  
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1.2.1.9 Manuel Pont i Bosch, Patronat de Santa Maria de Vilabertran: 

convoca a Montserrat Vayreda a la reunió que tindrà lloc el 10 d’octubre a 

la Sagristia de l’església de Vilabertran. [Figueres, 1975].  
1 f. Còpia. Text mecanoscrits amb signatura i notes manuscrites.  

 

1.2.1.10 Manuel Pont i Bosch, Patronat de Santa Maria de Vilabertran: 

convocatòria a la reunió extraordinària que tindrà lloc el 7 de novembre a la 

Sagristia de l’església de Vilabertran. [Figueres: 1975].  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.11 Pere Giró [Brugués], President del Patronat de Santa Maria de 

Vilabertran: canvi d’horari de la reunió del Patronat de Vilabertran ja 

convocada pel 7 de novembre. Figueres: 1975.  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.12 [Pere Giró [Brugués]], President del Patronat de Santa Maria de 

Vilabertran: prega l’assistència a l reunió del Patronat que se celebrarà el 12 

de març. Figueres: 1976.  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.13 Manuel Pont i Bosch, Secretari Coordinador del Patronat de Santa 

Maria de Vilabertran: convocatòria a la propera reunió que tindrà el 28 de 

maig a l’Ajuntament de Figueres. Figueres: 1976.  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.14 Manuel Pont i Bosch, Secretari Coordinador del Patronat de Santa 

Maria de Vilabertran: comunica a Montserrat Vayreda la trobada de 

convivència i homenatge amb els que formaren el primer Patronat de 

Vilabertran que tindrà lloc el 26 de juny. Figueres: 1976.  
1 f. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.15 Manuel Pont i Bosch: convocatòria a la reunió del Patronat de Santa 

Maria de Vilabertran el 3 de desembre a l’Ajuntament de Figueres. Figueres: 

1976.  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  
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1.2.1.16 [Manuel Pont i Bosch], Secretari Coordinador del Patronat de Santa 

Maria de Vilabertran: “Benvolguts amics: Qui més qui menys, tots coneixeu 

els projectes del Patronat de Santa Maria de Vilabertran referents a la Missa 

del Gall d’enguany i al Pessebre Vivent...”. Vilabertran: desembre, 1976.  
1 f. Text imprès.  

 

1.2.1.17 Manuel Pont i Bosch: convocatòria a la reunió del Patronat de Santa 

Maria de Vilabertran que tindrà lloc el 21 de [gener] a l’Ajuntament de 

Figueres. Figueres: 1977.  
1 f.  Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.18 Manuel Pont i Bosch: convocatòria a la reunió del Patronat de Santa 

Maria de Vilabertran que tindrà lloc el dia 22 a l’Ajuntament de Figueres. 

[Figueres: 1977].  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.19 Montserrat Vayreda: convocatòria a la reunió extraordinària que 

tindrà lloc el 27 de maig a la sagristia de l’església de Vilabertran. [Figueres]: 

1977.  

2 f. Una versió mecanoscrita amb signatura de Montserrat Vayreda, i una versió 

manuscrita.  

 

1.2.1.20 [Manuel Pont i Bosch]: convocatòria a la reunió que tindrà lloc el 

17 de juny a la Sagristia de Vilabertran. Figueres: 1977.  
1 f.  Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

 

 

 

1.2.1.21 [Pere Giró [Brugués]], President del Patronat de Santa Maria de 

Vilabertran: convoca als membres del Patronat de Santa Maria de 

Vilabertran a la sessió extraordinària del Ple que tindrà lloc el dia 8 de [juliol] 

a la Sagristia. Figueres: 1977.  
1 f. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  
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1.2.1.22 Montserrat Vayreda: Convocatòria a la reunió del Patronat de Santa 

Maria de Vilabertran que tindrà lloc el 26 de juliol a la Sagristia de 

Vilabertran. [Figueres: 1977].  
1 f. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.23 Montserrat Vayreda: correcció de la data de la reunió del Patronat 

de Santa Maria de Vilabertran que tindrà el 16 de juliol en lloc del 26 a la 

Sagristia de Vilabertran. [Figueres: 1977].  
1 f. Text mecanoscrit.  

 

1.2.1.24 Maria Teresa Gelis, Adjunta de la Secretaria de Coordinació del 

Patronat de Santa Maria de Vilabertran: convocatòria a la reunió que tindrà 

lloc a la Sagristia de l’església de Vilabertran el dia 4 de novembre. Figueres: 

1977.  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.25 [Manuel Pont Bosch]. Nota a Montserrat Vayreda. “Montserrat: 

avui li tocarà actuar de secretària...]. [Figueres: 1978].  
1 f. mida quartilla. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.26 [Manuel Pont Bosch]: llista de “temes de més urgència per avui”, 

amb anotacions manuscrites de Montserrat Vayreda. [Vilabertran: 1978].  
1 f. Text mecanoscrit amb anotacions manuscrites.  

 

1.2.1.27 [Pere Giró [Brugués]], President del Patronat de Santa Maria de 

Vilabertran: convocatòria a la sessió extraordinària del Ple que tindrà lloc el 

10 de febrer a l’Ajuntament de Figueres. Figueres: 1978.  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.28 [Pere Giró [Brugués]], President del Patronat de Santa Maria de 

Vilabertran: convocatòria a la sessió extraordinària del Ple que tindrà lloc el 

16 de juny a la Sagristia de Vilabertran. Figueres: 1978.  
1 f. de 25,5 x 21 cm. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.29 [Pere Giró [Brugués]], President del Patronat de Santa Maria de 

Vilabertran: convocatòria a la sessió extraordinària del Ple que tindrà lloc el 
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17 de novembre a la Sagristia de l’església de Santa Maria de Vilabertran. 

Figueres: 1978.  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.30 Maria Teresa Gelis, Vocal Adjunt a Secretaria del Patronat de Santa 

Maria de Vilabertran: comunica que a la reunió del Ple del 17 de novembres 

es va acordar nomenar un responsable de les activitats a realitzar. Figueres: 

1978.  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.31 Patronat Santa Maria de Vilabertran: Circular nº 1: Nadal 78.  
3 f. Còpia. Text mecanoscrit.  

 

1.2.1.32 Maria Teresa Gelis, Vocal adjunt a Secretaria del Patronat de Santa 

Maria de Vilabertran: convoca als membres del Patronat de Santa Maria de 

Vilabertran a la sessió extraordinària del Ple que tindrà lloc el dia 1 de juny 

a la Sagristia de Santa Maria de Vilabertran. Figueres: 1979.  
1 f.  Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.33 Maria Teresa Gelis, Adjunta a la Secretaria de Coordinació del 

Patronat de Santa Maria de Vilabertran: convoca als membres del Patronat 

de Santa Maria de Vilabertran a  la sessió extraordinària del Ple que tindrà 

lloc el 30 de novembres a la Sagristia de l’església de Santa Maria de 

Vilabertran. Figueres: 1979.  
1 f. Còpia. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.34 Maria Teresa Gelis, Adjunta a la Secretaria de Coordinació del 

Patronat de Santa Maria de Vilabertran: convoca als membres del Patronat 

de Santa Maria de Vilabertran a la sessió extraordinària del Ple que tindrà 

lloc el 14 de desembre a la Sagristia de l’església de Santa Maria de 

Vilabertran. Figueres: 1979.  
1 f. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita. Conté notes manuscrites de Montserrat Vayreda.  

 

1.2.1.35 [Albert Tomàs], President del Patronat de Santa Maria de 

Vilabertran: comunica a col·laboradors i amics la renovació de la Junta del 

Patronat. Vilabertran: 1980. 
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1 f. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.36 Albert Tomàs, President del Patronat de Vilabertran: agraeix la 

col·laboració i tota iniciativa que pugui ajudar a tirar endavant la 

reconstrucció i revitalització del Conjunt Monumental. [Vilabertran]: 1980.  
1 f. Text mecanoscrit amb signatura manuscrita.  

 

1.2.1.37 Paper de carta del Patronat de Santa Maria de Vilabertran. Full en 

blanc.  
1 f.  

 

1.2.1.38 [Manuel Pont Bosch]. Nota manuscrita a Montserrat Vayreda.  
1 f. mida vuitè. Paper de carta de Ràdio Popular. Text manuscrit.  

 

1.2.2. Estatuts  

 

1.2.2.1 Projecte d’Estatuts del Patronat de Santa Maria de Vilabertran. 
4 f., numerats. Còpia. Text mecanoscrit.  

 

1.2.2.2 Estatuts del Patronat de Santa Maria de Vilabertran.  

4 f. Original mecanoscrit amb anotacions manuscrites.  

 

1.2.2.3 Estatuts del Patronat de Santa Maria de Vilabertran.  
11 f. Còpia. Text mecanoscrit  

 

1.2.2.4 Estatutos del Patronat de Santa Maria de Vilabertran.  
6 f. Còpia. Text mecanoscrit  

 

1.2.2.5 Estatutos del “Patronat de Santa Maria de Vilabertran”.  
7 f. Còpia. Text mecanoscrit  

 

1.2.2.6 Estatuts del Patronat de Santa Maria de Vilabertran: Estatuts 

definitius.  
9 f. Text mecanoscrit  
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2.2.3  Difusió  

Subhasta de quadres a favor de la reconstrucció de Santa Maria de 

Vilabertran: Museu de l’Empordà, 3 de gener de 1978.  

 

2.2.3.1 Elena Paredes. Carta a Manuel Pont i Bosch: “Muy Sr. mío. Me 

complazco en comunicarle que colaborare para la obra que se propone...”. 

Barcelona, 18 d’abril de 1977.  
Carta i sobre.  

 

2.2.3.2 El Patronat de Santa Maria de Vilabertran organitza al Museu de 

l’Empordà del 21 d’aquest mes al 3 de gener, l’exposició dels quadres que 

els pintors de Figueres i Olot, han donat a favor de Santa Maria de 

Vilabertran.  
Targeta. 3 còpies.  

 

2.2.3.3 Subhasta de quadres a favor de la reconstrucció de Santa Maria de 

Vilabertran: llista d’artistes i preu de sortida.  
Díptic. 8 còpies i un sobre.  

 

2.2.3.4 Artistes que han donat quadres a favor de Santa Maria de Vilabertran.  
3 f. Text mecanoscrit amb notes manuscrites. 

 

2.2.3.5 Quadres d’artistes figuerencs i olotins, venuts el dia 3 de gener a la 

subhasta realitzada a favor de Santa Maria de Vilabertran.  
2 f. Text manuscrit.  

 

2.2.3.6 Suma quadres venuts.  
1 f. Text manuscrit.  

 

2.2.3.7 Fitxes dels quadres comprats i cobrats.  
31 fitxes mecanoscrites amb notes manuscrites i un sobre.  

 
 



 FONS MONTSERRAT VAYREDA TRULLOL (FMVT) 

20 

 

2.2.4 Documents informatius i actes culturals  

 

2.2.4.1 Patronat de Santa Maria de Vilabertran: fitxa de col·laboració.  

Targeta. Tres còpies, una omplerta per Jaume Maurici (1976).  

 

2.2.4.2 Patronat de Santa Maria de Vilabertran: invitació a l’acte de 

presentació.[Vilabertran: 1976].  
Targeta. Dues còpies, una amb notes manuscrites de Montserrat Vayreda 

 

2.2.4.3 Patronat de Santa Maria de Vilabertran.  
Tríptic. Quatre còpies. 

 

2.2.4.5 Pessebre vivent al conjunt monumental de Vilabertran: Vilabertran 

Nadal a l’Empordà. Figueres: Gràfiques Trayter, 1977.  

 

2.2.4.6 Pessebre vivent al conjunt monumental de Vilabertran: Vilabertran 

Nadal a l’Empordà.  

Adhesiu. Dues còpies.  

 

2.2.4.7 Moviment Coral Català (Secretariat dels Orfeons de Catalunya): IX 

trobada coral de les comarques de Vic - Girona: Extraordinari concert a 

l’església del conjunt monumental de Santa Maria de Vilabertran. L’acte 

tindrà lloc el 14 de maig de 1978.  
Programa. Dues còpies.  

 

2.2.4.8 Festes del 9è centenari: monestir de Vilabertran. Els actes tindran lloc 

de l’1 al 21 de setembre del 1980. Figueres: Gràfiques Pujol, 1980.  
Programa.  

 

2.2.4.9 Patronat de Santa Maria de Vilabertran i Joventuts Musicals de 

Figueres: festes del 9è centenari Monestir de Vilabertran: Concerts a Santa 

Maria de Vilabertran. Els concerts tindran lloc els dies 5, 12 i 19 de setembre. 

Programa. Figueres: Gràfiques Pujol, [1980].  
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Programa.  

 

 

2.2.4.10 Centre de Pastoral Litúrgica: Bon Nadal. Díptic. Barcelona: 1970.  

Díptic  

 

 

2.2.5 Documentació vària 

2.2.5.1 Fotocòpia d’un document oficial pel qual Santa Maria de Vilabertran 

es declara monument històric artístic nacional adscrit al “Patrimoni artístic 

de la Nació”. 17 de novembre de 1930. 
1 f.  

 

2.2.5.2 Fragments del “Poema de Nadal” de Josep Maria de Segarra. Còpia 

mecanoscrita ama anotació manuscrita: “recitats a la parròquia de Santa 

Maria de Vilabertran per Eduard Bartolí i Mª Àngels Aupí el dia de Nadal 

de l’any 1976 a les dotze de la nit.  
9 f. mida quartilla, numerats.  

 

2.2.5.3 Taló de Banca Catalana a favor del Patronat de Santa Maria de 

Vilabertran. Figueres: 13 de maig de 1978.  

 

2.2.5.4 Vilabertran. Text mecanoscrit amb anotacions i correccions 

manuscrites.  
6 f. numerats. 

 

2.2.6 Fotografies 

3 fotografies en color de la creu de Vilabertran. Mida: 12,5*9 cm.  

6 fotografies en color de la creu de Vilabertran. Mida:15*10,5cm.  

1 fotografia en color del pati de l’abadia amb el campanar de l’església de 

Santa Maria de Vilabertran al fons. Mida: 15*10,5 cm.  
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1 fotografia en blanc i negre d’una vista des d’un finestral del campanar. 

Mida: 18*12 cm.  

1 fotografia en blanc i negre del campanar de l’església de Santa Maria de 

Vilabertran agafat des del claustre. Mida: 18*12 cm.  

1 fotografia en blanc i negre del campanar del monestir de Santa Maria de 

Vilabertran vistes des del claustre. Mida: 18*12 cm.  

1 fotografia en blanc i negre de les columnes de la lateral dreta de l’església 

de Santa Maria de Vilabertran. Mida: 18*12 cm. 

1 fotografia en blanc i negre amb una vista parcial dels claustres agafats des 

dels pisos superiors. Mida: 18*12 cm. 

1 fotografia en blanc i negre d’un finestral dels campanar del monestir de 

Santa Maria de Vilabertran. Mida: 18*12 cm. 

1 fotografia en blanc i negre de la pica baptismal de l’església de Santa Maria 

de Vilabertran. Mida: 18*12 cm. 

1 fotografia en blanc i negre d’una vista parcial del campanar i l’església de 

Santa Maria de Vilabertran. Mida: 18*12 cm. 

1 fotografia en blanc i negre d’una vista parcial del claustre del monestir de 

Santa Maria de Vilabertran. Mida: 12*18 cm. 

1 fotografia en blanc i negre del pati de l’abadia amb el campanar de 

l’església al fons. Mida: 12*18 cm. 

1 fotografia d’una sala amb diferents peces exposades. Mida: 18*12 cm. 

10 negatius fotogràfics (algun malmès). 

 

1.3 Patronat de l’Hospital de Figueres  

Montserrat Vayreda fou membre del patronat de l’Hospital de Figueres entre 

els anys 1978-1982.  

 

1.3.1 Documentació any 1978 
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1.3.2 Documentació any 1979 

 

1.3.3 Documentació any 1980  

 

1.3.4 Documentació any 1981  

 

1.3.5 Documentació any 1982  

 

1.3.6 Estudi sobre el servei d’urgències.  

5 f., fotocòpia  

 

1.3.7 “Proyecto de una Unidad de Asistencia psicoterapèutica para 

Figueras”.  

7 f., fotocòpia.  

 

1.3.8 Acta de 24-3-80. Ajuntaments – Hospitals – Generalitat.  

13 f., fotocòpia  

 

1.3.9 Història de l’Hospital de Granollers.  

44 f., fotocòpia  

 

1.3.10 ... Habrá nuevo aparcamiento. L’Empordà, 18 de novembre de 1981.  

Retall de premsa.  

 

1.3.11 L’Hospital de Figueres vol millorar la seva imatge. Hora Nova, 30 

juny – 6  juliol 1982.  

Retall de premsa.  
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1.3.12 “Hospital de Caridad: Figueras. Solicitud de ingresso de enfermo 

pobre” [196*].  

1 f. 5 còpies.  

 

 

2. MANUSCRITS  

 

2.1 Obra assagística  
 

2.1.1. Els pobles de l’Alt Empordà4 [Manuscrit]  / [Montserrat Vayreda 

i Trullol]. 

  

16 llibretes manuscrites – classificadors d’anelles-,  corresponents al 

llibre:  Els pobles de l’Alt Empordà.  

Ubicació  Títol Contingut  

Llibreta d’anelles 

de color vermell de 

22 x 17 cm 

“Llançà” 152 f., manuscrits, numerats, mida quartilla.  

 

Llibreta d’anelles 

de color blau amb 

estampat de flors 

de 22 x 17 cm 

“Port de la Selva – 

Sant Pere de Roda – 

La Selva de Mar – La 

Vall de Santa Creu”  

2 f., solts, manuscrits, mida quartilla i mida 

vuitè. 1 f. índex manuscrit. Port de la Selva: 62 

f. manuscrits, numerats, mida quartilla. Sant 

Pere de Roda: 86 f., manuscrits, numerats, mida 

quartilla; 2 f., manuscrits, sense numerar, mida 

quartilla; 1. f. mida vuitè, manuscrit, solt. La 

Selva de Mar: 31 f., manuscrits, numerats mida 

quartilla; 2 f. manuscrits, sense numerar, mida 

quartilla. La Vall de Santa Creu: 18 f., 

manuscrits, numerats, mida quartilla. 

Llibreta d’anelles 

amb sanefes de 

color verd i negre 

de 22 x 17 cm. 

“Sant Miquel de 

Fluvià – Sant Llorenç 

de la Muga” 

Sant Miquel de Fluvià: 71 f., manuscrits, 

numerats, mida quartilla; 3 f. manuscrits, sense 

numerar, mida quartilla. Sant Llorenç de la 

Muga: 83 f., manuscrits, numerats, mida 

quartilla.  

                                                             

4 VAYREDA TRULLOL, Montserrat. Els Pobles de l'Alt Empordà. Figueres: Art-3, 1978-1990.  
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Llibreta d’anelles 

de color negre de 

22 x 17 cm.  

“Roses (primera 

part)” 

143 f., manuscrits, numerats, mida quartilla. 

Llibreta d’anelles 

de color vermell 

amb quadres i escut 

de 22 x 17 cm.: 

“Cadaqués” Cadaqués: 123 f., manuscrits, numerats, mida 

quartilla. Cadaqués II Part: 54 f., manuscrits, 

numerats, mida quartilla. [notes]: 8 f., manuscrits, 

numerats, mida quartilla. Poema “Cadaqués: A 

Anna Maria Dalí”, 2 f., manuscrits, mida quartilla. 

Llibreta d’anelles 

amb quadres de 

color verd i marró 

de 22 x 17 cm. 

“Lledó – Palau-

Saverdera – Biure – 

Cistella – L’Estrada – 

Vilarig – Vilamalla – 

Siurana d’Empordà – 

Riumors – Pontós – 

Pedret i Marzà – Pau 

– Santa Llogaia 

d’Alguema – 

Vilarnadal – Masarac 

– Castelló 

d’Empúries”.  

Índex: 1 f. manuscrit, solt, mida quartilla. Lledó 

(sic): 11 f., manuscrits, mida quartilla. Palau-

Saverdera: 8 f., manuscrits, mida quartilla, data: 

13 de febrer de 1977. Biure: 1 f., poema, 

manuscrit, mida quartilla; Cistella: 7 f., 

manuscrits, mida quartilla. L’Estrada: 6 f., 

manuscrits, mida quartilla. Vilarig: 7 f., 

manuscrits, mida quartilla. Vilamalla: 5 f., 

manuscrits, mida quartilla, data: 16 de gener de 

1977. Siurana d’Empordà: 2 f., manuscrits, mida 

quartilla. Riumors: 3 f., manuscrits, mida 

quartilla, data: 16 de gener de 1977. Pontós: 10 

f., manuscrits, mida quartilla. Romanyà 

d’Empordà: 9 f., manuscrits, mida quartilla, 

data: 27 de febre de 1977. Pedret-Marzà: 7 f., 

manuscrits, mida quartilla, data: 6 de febrer de 

1977. Pau: 5 f., manuscrits, mida quartilla, data: 

13 de febrer de 1977. Santa Llogaia d’Alguema: 

6 f., manuscrits, mida quartilla, data: 30 de gener 

de 1977. Vilarnadal: 5 f., manuscrits, mida 

quartilla, data: 23 de gener de 1977. Masarac: 8 

f., manuscrits, mida quartilla. Castelló 

d’Empúries: 19 f., ordenats alfabèticament A-R, 

mida quartilla; 91 f., manuscrits, numerats, mida 

quartilla.  

Llibreta d’anelles 

de color verd oliva 

de 22 x 17 cm.  

Torroella de Fluvià – 

Sant Tomàs de Fluvià 

_ Palol – Sant Pere 

Pescador. 

1 f. portada / índex, manuscrit, mida quartilla. 

Torroella de Fluvià: 63 f., numerats, mida 

quartilla; 3 f., manuscrits, sense numerar, mida 

quartilla. Sant Pere Pescador: 55 f., manuscrits, 

numerats, mida quartilla; 2 f., manuscrits, sense 

numerar, mida quartilla.  

Llibreta d’anelles 

de color marró amb 

dibuixos de mapes i 

segells de 22 x 17 

cm 

Vilamacolum – 

Viladamat. 

1 f. portada / índex, manuscrit, mida quartilla. 

Vilamacolum: 24 f., manuscrits, numerats, mida 

quartilla. Viladamat: 53 f., manuscrits, numerats, 

mida quartilla. 

Llibreta d’anelles 

de color marró amb 

aigües de 22 x 17 

cm 

Fortià – Armentera – 

Vilafant – Saus – 

Borrassa Creixell – 

Darnius – Capmany – 

Cabanes – Ordis – 

Sant Climent 

Sescebes – Camallera 

– Llampaies – Navata 

1 f. portada / índex, manuscrit, mida quartilla. 

Fortià: 43 f., manuscrits, mida quartilla. Vilafant: 

1 f. poema manuscrit, mida quartilla. Saus: 8 f., 

manuscrits, mida quartilla. Borrassà: 26 f., 

manuscrits, mida quartilla. Darnius: 24 f., 

manuscrits, mida quartilla. Capmany: 24 f., 

manuscrits, mida quartilla. Cabanes: 16 f., 

manuscrits, mida quartilla. Ordis: 14 f., 

manuscrits, mida quartilla. Sant Climent 

Sescebes: 16 f., manuscrits, mida quartilla. 
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Taravaus – Albanyà – 

Vilanova de la Muga 

Camallera: 11 f., manuscrits, mida quartilla. 

Llampaies: 7 f. manuscrits, mida quartilla. 

Navata: 21 f. manuscrits, mida quartilla. 

Taravaus: 4 f., manuscrits, mida quartilla. 

Albanyà: 26 f., manuscrits, numerats, mida 

quartilla. Vilanova de la Muga: 18 f. manuscrits, 

numerats, mida quartilla; 1 f. manuscrit, mida 

quartilla. 

Llibreta d’anelles 

de color blau texà 

amb aigües de 22 x 

17 cm. 

El Far d’Empordà – 

Vilamaniscle – 

Ermedàs – Vilajoan – 

Vila-sacra – Llers – 

Boadella d’Empordà 

– La Vajol – Les 

Escaules – Avinyonet 

de Puigventós – 

Maçanet de Cabrenys 

– El Castell de 

Cabrera 

1 f. portada / índex, manuscrit, mida quartilla. El 

Far d’Empordà: 9 f., manuscrits, mida quartilla. 

Vilamaniscle: 9 f., manuscrits, mida quartilla. 

Ermedàs: 5 f. manuscrits, mida quartilla. 

Vilajoan: 5 f. manuscrits, mida quartilla. Vila-

sacra: 10 f., manuscrits, mida quartilla. Llers: 14 

f., manuscrits, mida quartilla; 1 f. nota, manuscrit. 

Boadella d’Empordà: 10 f., manuscrits, mida 

quartilla. La Vajol: 6 f., manuscrits, mida 

quartilla. Les Escaules: 13 f., manuscrits, mida 

quartilla. Avinyonet de Puigventós: 17 f., 

manuscrits, mida quartilla. Maçanet de Cabrenys: 

16 f., manuscrits, mida quartilla. Sant Andreu 

d’Oliveda: 2 f., manuscrits, mida quartilla. Sant 

Pere dels Vilars: 3 f., manuscrits, mida quartilla. 

Sant Miquel de Fontfreda: 4 f., manuscrits, mida 

quartilla. El Castell de Cabrera: 3 f., manuscrits, 

mida quartilla 

Llibreta d’anelles 

de color blau texà 

amb lletres i dibuix 

de 22 x 17 cm. 

Les Olives – 

Morassac – 

Vallgornera – Sant 

Mori – Portbou – 

Palau de Santa Eulàlia 

– Pont de Molins – El 

Roure – Palau 

Sardiaca – Peralada – 

Empuriabrava 

1 f. portada / índex, manuscrit, mida quartilla. Les 

Olives – Morassac - Vallgornera: 14 f., 

manuscrits, numerats, mida quartilla. Sant Mori: 

14 f., manuscrits, numerats, mida quartilla. 

Portbou: 23 f., manuscrits, numerats, mida 

quartilla Palau de Santa Eulàlia: 9 f., manuscrits, 

numerats, mida quartilla. Pont de Molins: 37 f., 

manuscrits, numerats, mida quartilla. Palau 

Sardiaca: 21 f., manuscrits, numerats, mida 

quartilla. Peralada: 63 f., manuscrits, numerats, 

mida quartilla. Empuriabrava: 17 f., manuscrits, 

numerats, mida quartilla 

Llibreta d’anelles 

de color negre de 

22 x 17 cm 

Espolla – Vilajuïga – 

Garriguella – Bàscara 

– Calabuig – Orriols 

– Vilanant – 

Cabanelles – Sant 

Martí Ses Serres – 

Espinavessa – Sant 

Miquel de la Cirera – 

Llers – Figueres II 

part – Sant Pau de la 

Calçada. 

1 f. portada / índex, manuscrit, mida quartilla. 

Espolla: 10 f., manuscrits, mida quartilla. 

Vilajuïga: 11 f., manuscrits, mida quartilla. 

Garriguella: 11 f., manuscrits, mida quartilla. 

Bàscara: 13 f., manuscrits, mida quartilla. 

Calabuig: 11 f., manuscrits, mida quartilla. 

Orriols: 8 f., manuscrits, mida quartilla. Vilanant: 

13 f., manuscrits, mida quartilla. Cabanelles: 11 f., 

manuscrits, mida quartilla. Sant Martí Ses Serres: 

5 f., manuscrits, mida quartilla. Espinavessa: 8 f., 

manuscrits, mida quartilla. Sant Miquel de la 

Cirera: 3 f., manuscrits, mida quartilla. Llers: 26 

f., manuscrits, mida quartilla. Figueres (II part): 

87 f., manuscrits, numerats (fins la pàgina 21), 

mida quartilla. 1 f. solt sobre Josep Pla, manuscrit, 

data: octubre, 1979. 

Llibreta d’anelles 

de quadres 

La Jonquera 116 f., manuscrits, numerats, mida quartilla.   
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escocesos i escut de 

22 x 17 cm 

Llibreta d’anelles 

de color vermell de 

22 x 17 cm.: 

Vilabertran - Roses. 1 f. portada, manuscrit, mida quartilla. 

Vilabertran: 80 f. manuscrits, mida quartilla. 

Roses (segona part): 142 f. manuscrits mida 

quartilla, numerats del 144 al 286. 

Llibreta d’anelles 

de quadres 

escocesos de 22 x 

17 cm. 

Cantallops – Terrades 

– Santuari de la Salut 

= Santa Magdalena – 

L’Escala – Sant Martí 

d’Empúries = les 

Ruïnes d’Empúries – 

Els Recs = Santa 

Maria de Vilanera = 

Les Corts d’Empúries 

= Cinc Claus – 

Baussitges – Queixàs 

– Vilademires – Sant 

Romà de Casamo – 

L’Estela – Parets 

d’Empordà – Arenys 

d’Empordà – Tapís – 

Garrigàs. 

Índex manuscrit. Cantallops: 11 f. manuscrits, 

mida quartilla. Terrades: 12 f. manuscrits, mida 

quartilla. Santuari de la Mare de Déu de la Salut: 

9 f. manuscrits, mida quartilla. L’Escala: 17 f. 

manuscrits, mida quartilla. Sant Martí 

d’Empúries: 8 f. manuscrits, mida quartilla. Les 

ruïnes d’Empúries: 6 f. manuscrits, mida quartilla. 

Els Recs, Santa Maria de Vilanera, Les Corts 

d’Empúries i Cinc Claus: 7 f. manuscrits, mida 

quartilla. Cinc Claus: 2 f. manuscrits, mida 

quartilla. Buassitges: 6 f. manuscrits, mida 

quartilla. Vilars: 2 f. manuscrits, mida quartilla. 

Queixàs: 7 f. manuscrits, mida quartilla. 

Vilademires: 6 f. manuscrits, mida quartilla. Sant 

Romà de Casamor: 2 f. manuscrits, mida quartilla. 

L’Estela: 7 f. manuscrits, mida quartilla. Parets 

d’Empordà: 7 f. manuscrits, mida quartilla. 

Arenys d’Empordà: 7 f. manuscrits, mida 

quartilla. Tapis: 6 f. manuscrits, mida quartilla. 

Garrigàs: 8 f. manuscrits, mida quartilla. 

Llibreta d’anelles 

de color marró amb 

estrelles i lletres de 

color taronja de 24 

x 19 cm 

Índex manuscrit. 

Valveralla: 10 f. 

manuscrits, mida 

quartilla. Vilaür: 15 f. 

manuscrits, mida 

quartilla. Pelacalç: 4 

f. manuscrits, mida 

quartilla. Montiró: 13 

f. manuscrits. 

Ventalló: 21 f. 

manuscrits, mida 

quartilla. Saldet: 7 f. 

manuscrits, mida 

quartilla. Vilarrobau: 

10 f. manuscrits, mida 

quartilla. Vilatenim: 9 

f. manuscrits, mida 

quartilla. Figueres: 61 

f. manuscrits, mida 

quartilla. Colera: 25 

f., manuscrits, mida 

quartilla. Colera 

(Molinars): 9 f. 

manuscrits, mida 

quartilla. 

Índex manuscrit. Valveralla: 10 f. manuscrits, 

mida quartilla. Vilaür: 15 f. manuscrits, mida 

quartilla. Pelacalç: 4 f. manuscrits, mida quartilla. 

Montiró: 13 f. manuscrits. Ventalló: 21 f. 

manuscrits, mida quartilla. Saldet: 7 f. manuscrits, 

mida quartilla. Vilarrobau: 10 f. manuscrits, mida 

quartilla. Vilatenim: 9 f. manuscrits, mida 

quartilla. Figueres: 61 f. manuscrits, mida 

quartilla. Colera: 25 f., manuscrits, mida quartilla. 

Colera (Molinars): 9 f. manuscrits, mida quartilla. 
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6 carpetes amb folis mecanografiats corresponents a Els pobles de l’Alt 

Empordà. 

Ubicació  Descripció  

VOLUM I Índex: 1 f. manuscrit, mida quartilla. Introducció: 5 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Vilamalla: 4 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Riumors: 3 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, 

numerats. Siurana d’Empordà: 3 f. mecanoscrits amb correccions i notes 

manuscrites, numerats. Lladó: 25 f. (dues còpies de 12 f. i portada) mecanoscrits 

amb correccions i notes manuscrites, numerats. Cistella: 7 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Vilarig: 7 f. mecanoscrits amb correccions i 

notes manuscrites, numerats. Palau-Saverdera: 9 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Pau: 4 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites (dues 

còpies), numerats. Pedret-Marzà: 6 f. mecanoscrits, numerats. Agullana: 19 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. L’Estrada: 5 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Biure d’Empordà: 8 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Romanyà d’Empordà: 8 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Pontós: 9 f. mecanoscrits 

amb correccions manuscrites, numerats. Santa Llogaia d’Àlguema: 5 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Masarac: 7 f. mecanoscrits 

amb correccions manuscrites, numerats. Vilarnadal: 4 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Terrades: 22 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Cantallops: 10 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. L’Escala: 16 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Sant Martí d’Empúries: 8 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Ruïnes d’Empúries: 7 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Cinc Claus: 2 f. mecanoscrits amb  correccions 

manuscrites, numerats. Els Recs – Santa Maria de Vilanera – Les Corts 

d’Empúries: 6 f. mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. Mollet de 

Peralada: 11 f. mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. Cabanelles: 

1 f. índex, mida 21 x 10’5 cm. Cabanelles: 10 f. mecanoscrits amb  correccions 

manuscrites, numerats. Sant Martí Ses Serres: 7 f. mecanoscrits amb  correccions 

manuscrites, numerats. Sant Benet: 4 f. mecanoscrits amb  correccions 

manuscrites, numerats. L’Estela: 7 f. mecanoscrits amb  correccions manuscrites, 

numerats. Espinavessa: 8 f. mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. 

Vilademires: 7 f. mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. Sant 

Romà: 2 f. mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. Queixàs: 7 f. 

mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. Sant Miquel de la Cirera: 

3 f. mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. Vilanant: 12 f. 

mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. Parets d’Empordà: 7 f. 

mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. Bàscara: 15 f. 

mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. Calabuig: 9 f. mecanoscrits 

amb  correccions manuscrites, numerats. Sant Miquel de Terrades i Sant Nicolau: 

2 f. mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. Orriols: 8 f. 

mecanoscrits amb  correccions manuscrites, numerats. 

VOLUM II Índex: 1 f. manuscrit, mida quartilla.  Vilafant – Palol Sabaldòria: 14 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats.  Armentera: 13 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Campmany: 23 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Camallera: 11 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Saus: 7 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Llampaies: 6 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Cabanes: 17 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, 

numerats. Darnius: 23 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. 

Fortià – Fortianell: 16 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. 
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Borrassà: 17 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Creixell: 8 

f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Maçanet de Cabrenys: 24 

f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Tapis: 4 f. mecanoscrits 

amb correccions manuscrites, numerats. Avinyonet de Puigventós: mecanoscrits 

amb correccions manuscrites, numerats. Llers: 31 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Vilasacra: 10 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Boadella d’Empordà: 10 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Les Escaules: 12 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Garrigàs: 8 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, 

numerats. Arenys d’Empordà: 6 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, 

numerats. Ermadàs:  5 f. mecanoscrits, numerats. Vilajoan: 6 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. El Far d’Empordà: 8 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Veïnat de l’Oliva (El Far): 4 f. mecanoscrits 

amb correccions manuscrites, numerats. Vilamaniscle: 8 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. La Vajol: 6 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Garriguella: 12 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats (dues còpies). Espolla: 10 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Baussitges: 5 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Els Vilars: 2 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, 

numerats. Vilajuïga: 12 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. 

VOLUM III Índex: 1 f. manuscrit, mida quartilla. Albanyà: 21 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Portbou: 19 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, 

numerats. Sant Mori: 12 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. 

Peralada: 53 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Les Olives 

– Morassac: 11 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Vilanova 

de la Muga – Vallgornera: 15 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, 

numerats. Vilaür: 13 f. mecanoscrits amb correccions i notes manuscrites, 

numerats. Ventalló: 17 f. Valveralla: 8 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Vilarrobau: 8 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Saldet: 6 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, 

numerats. Montiró: 11 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. 

Pelacalç:  4 f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Figueres: 63 

f. mecanoscrits amb correccions i notes manuscrites, numerats. Ordis – Pols: 14 

f. mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Navata: 20 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Taravaus: 5 f. 

mecanoscrits, numerats. Sant Climent Sescebes: 16 f., còpia, mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. 

VOLUM IV Índex: 1 f. manuscrit, mida quartilla. Sant Llorenç de la Muga: 69 f. mecanoscrits 

amb correccions manuscrites, numerats. Rabós d’Empordà: 60 f. mecanoscrits 

amb correccions manuscrites, numerats. Port de la Selva: 49 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Sant Pere de Roda: 67 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. La Vall de Santa Creu: 15 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Castelló d’Empúries: 95 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Empuriabrava: 15 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Pont de Molins: 28 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Palau de Santa Eulàlia i Palau s’Ardiaca: 24 

f.  mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Colera: 20 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. Molinars (Colera): 8 f. 

mecanoscrits amb correccions manuscrites, numerats. 

VOLUM V Índex: 1 f. manuscrit, mida quartilla. Cadaqués: 134 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Roses: 215 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Sant Pere Pescador: 35 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. Torroella de Fluvià: 55 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. La Selva de Mar: 26 f. mecanoscrits amb correccions 

manuscrites, numerats. 
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VOLUM VI Índex: 1 f. manuscrit, mida quartilla. La Jonquera: 99 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Vilamacolum: 24 f.  mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. Vilabertran: 78 f. mecanoscrits amb 

correccions manuscrites, numerats. 5 f. solts amb peus de pàgina. 

 

2.1.2. Baix Empordà [Manuscrit]5 / [Montserrat Vayreda i Trullol]. 

FMVT Ms/4. 1036723185.  

Llibreta de 22 x 16 cm. 67 f. (numerats fins el 33). Text manuscrit. A la 

mateixa llibreta hi ha el manuscrit de “L’Empordà màgic”.  

[Índex de pobles del Baix Empordà]. 1 f. de 16 x 16 cm. Text manuscrit.  

[Comarca del Baix Empordà: pobles i agregats]. 3 f. Text fotocopiat.  

 

2.1.3 L'Empordà màgic [Manuscrit]6 / [Montserrat Vayreda i Trullol]. 

FMVT Ms/4. 1036723178.  

Llibreta de 22 x 16 cm. 67 f. numerats. Text manuscrit. Figueres, 21 de 

febrer de 1987. A la mateixa llibreta hi ha el manuscrit de “Baix Empordà”.  

Invitació a l’acte de presentació de “L’Empordà màgic”. Girona 11 de març 

de 1988.  

2.2. Obra poètica   

2.2.1 Cançons de diumenge [Manuscrit] / lletra i música de Montserrat 

Vayreda i Trullol. FMVT Ms/1 1036723222 

Llibreta de 16 x 11 cm. 9 f. Text mecanoscrit  

                                                             

5 Manuscrit amb variacions i incomplet de VAYREDA TRULLOL, Montserrat. La Màgia del Baix Empordà. 

Figueres : Carles Vallès, 1990.  

6 VAYREDA TRULLOL, Montserrat. L'Empordà màgic : l'Alt Empordà. Figueres [etc.] : Nou Art Thor, DL 

1987 
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2.2.2 Pessebre endins7 [Manuscrit] / Montserrat Vayreda. FMVT Ms/3 

1036723208 

Llibreta de 21 x 15 cm. 99 pàgines. Text manuscrit i dibuixos.  

 

2.2.3 Tu i jo i el vent8 [Manuscrit] / [Montserrat Vayreda i Trullol]. 

FMVT Ms/5. 1036722881 

9 f. Text manuscrit.  

 

2.2.4 Els pobles [Manuscrit] / [Montserrat Vayreda i Trullol]  

Carpeta d’anelles de 23 x 18 cm. Text manuscrit.  

Conté: Convit – Sonet a l’Empordà – Tramuntana – Enyorament de 

Catalunya – Epigrames dedicats a Sant Joan de les Abadesses – 

Aleluia! Agullana – [Al so de les campanades...] – El poble 

d’Avinyonet – Baget – Bergen – Castell de Kronoborg – Copenhage 

– Cap Nord: vist des del mar – Cap Nord: vist des dels cims – 

Besalú, vila comtal – Plaça de Besalú – Carreró de Tallaferro – Sant 

Pere – Pont Vell – Santa Maria – Besalú – Cementiri Blanc – Himne 

a la cenia: sardana – Empúries – L’Estrada – Santa Maria de 

l’Estrada – L’Estrada – L’Estrada – La Cerdanya i el Conflent – La 

Grabulosa – La Vall – Casa de la Vall de Santa Creu – La Vall de 

Santa Creu – La Vall de Salarsa – [Un poble que fa claror] - [Un 

poble que fa claror] – El meu poble – El meu poble – Vila de Lladó – 

Maçanet de Cabrenys – Oda a Mallorca – Montiró – Palau Saverdera 

– Pelacalç – Saldet – Fonts de Sant Llorenç de la Muga – Fonts de 

Sant Llorenç de la Muga – Santa Maria de Bolós – Sant Martí 

d’Empúries – Saus – Sitges: commemoració de les festes 

modernistes – Torroella de Fluvià – Valldemosa – Valveralla – Llac 

de Vilabertran – Vilafant – [Vilafant és vila feta] – Himne a 

Vilamalla – Vila-Robau – Tres apunts de Girona – Índex.  

 

2.3. Teatre 

2.3.1 De l'Empordà a la Garrotxa [Manuscrit] : obra en tres actes i en 

vers9 / original de Montserrat Vayreda i Trullol. FMVT Ms/2 

1036723192 

Relligat de de 21 x 16 cm. 161 f. numerats. Text mecanoscrit.  
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3. VÀRIA  

 

1. Certificat d’assistència a la “Misión cultural sobre el tema: “El 

Romanico”, organitzat per la “Subdirección General de Animanción 

Cultural” celebrada a Figueres del 27 al 30 de novembre de 1979.  

2. Foment de la Sardana Pep Ventura: programa del XXXIV Cicle de 

Sardanes (estiu 1998).  

3. Esquela de Joan Sutrà Viñas (7 d’abril de 1981).  

4. [Vetllada d’homenatge a Joan Sutrà]: nota per l’Empordà escrita per 

Montserrat Vayreda.  

                                                             

7 VAYREDA TRULLOL, Montserrat. Pessebre endins. [Figueres] : Institut d'Estudis Empordanesos : 
Ajuntament de Figueres, 2004. 

8 Els llaços d’amistat entre Alícia Viñas i Montserrat Vayreda van propiciar que el 1990, ambdues 

creadores, juntament a Emília Xargay (1927-2002), iniciessin una col·laboració que es plasmaria en 

l’edició de Tu, jo i el vent, una carpeta que conté tres gravats d’Alícia Viñas i tres gravats d’Emília Xargay 

que il·lustren el poema homònim de Montserrat Vayreda que es recull en sis làmines.  

9 Estrenada el 25 de maig de 1963 a la Catequística (Figueres). Premiada als Jocs Florals de Perpinyà de 

l’any 1961. Biblioteca de Figueres, hemeroteca: Vida Parroquial : portaveu mesal del Patronal de la 

Catequísta de Figueres. 31/5/1963. Pàgina 6. 


