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N o és pas aqucst ej primer honor que
rep Montsen-at Vayreda. El 28 d'agost
de 2004 va fcr 80 anys, i l'acord
d'hoinenatjar-la anib nioEiii del sen
anivei"sari va ser unánime, fins al punt
que, durant tot Tany, es van celebrar
actes arreii i per voluntat de difereiits
institucions. Aquest seguit de celebracions va comen(;:ar justament el diumenge 25 d'abril al santuari de la
Mare de Déu del Mont. L'accc d'avui,
dones, 22 d'abril, clou Tany, d'abril a
abril. En tots aquests actes Montsen"at
Vayreda ha estat aconipanyada d'iiiia
llarga llista de íaniiliars, d'amics i
d'admiradors, que han volgut niostrar-li el seu afecte. Coni avui, aquí.
M o n t s e r r a t Vayreda ha rebut
regáis de tota mena durant aquests
mesos, i sobretot ha rebut enfilalls de
records: en fonna de mots, .sordts de
les plomes d'escriptors amics; en
forma de colors, sortits de les paletes
deis pintors amics; en fomia de notes
musicals soitides de les veus dolces de
coráis, de cobles, d'instmmenK soÜstes; en forma d'edicions i recdicions
de Ilibres; en forma d'exposicions i de
misses, en forma de lectures deis seus
poemes o de glosses de la seva obra.
Montserrat Vayreda ha estat present
arreii on han volgut obsequiar-la i no
s'ha cansat de donar les gracíes a tot-

hom, per taiits regáis inespcrats, no
buscats. Com el d'avui, aquí.
Pero ja abans d'aquest any d'abril a
abril, Montserrat Vayreda havia rebut
guardons i reconeixements públics: el
títol de Mestra en Gai Saber per
TAcadémia de la Ginesta d'Or de Perpinya, l'any 1966; el de membre de
rAcadémia deis Feiibres Proveni^'als; el
n o m e n a m e n t de ñlla adoptiva d e
Figueres, l'any 1986; la Creu de Sant
Jordi. l'any 1999; el prcini Sirena del
Consell Comarcal de l'Alt Empordá,
l'any 2003; la Fulla de Figuera de
Plata de l'Ajuntament de Figtieres, i el
nomenament de filia predilecta de
Liado, l'any 2004.
No és la primera vegada que parlo
de Montserrat Vayreda en públic. I
aixó perqué ja fa vint anys que la
concc, des que vaig entrar a formar
part del Consell de Redacció de la
Rcvísla de Girona, el mes de febrer de
l'any 1985. El primer text que vaig
escriure per a la Revista va ser la ressenya del Ilibre Eís pobks de l'Empoydá,
publicar l'any 1984, que descriu. un a
un, tots els pobles de l'Empordá a través deis poemes de Montsen"at Vayreda i les iMustracions de Lluís Roura,
precedits d'un próleg d'Anna M. Dalí
i closos anib un epíleg de M. Ángels
Anglada. Personalment, pero, la vaig
conébíer quan ella també va entrar a
formar part del Consell de Redacció

de la Rcuisra de Girona, uns anys mes
tard. Aquest doble coneixement de
Vayreda, primer a través del Ilibre que
acabo de mencionar i després a través
de les reunions de la Rei'ism, em van
portar bcn aviat a formar-me d'ella
una doble opinió que no se m'ha
esborrat mai, aquesta: Montserrat
Vayreda és una dona de conviccions i
una poeta airelada a la natura.
Potser és l'hora ja de confegir un
esbós d e la biografía i Tobra d e
Montserrat Vayreda. Va néixer el 28
d'agost de 1924 a Liado, on va viure
fins ais tres anys, en qué la ñimília es
va traslladar a Figueres. Va passar uns
anys a Barcelona, i mes tard al Mas
de la Torre, a Avinyonet de Puigventós. Era la petita d'onze germans.
Un cop acabada la guerra es va estar
uns quants anys a la pairalia del
Noguer de Segueró, que el seu pare
havia heretat en un estat gairebé ru'ínós i va convertir en una casa viva i
viscuda. Montserrat Vayreda reconeix que durant aquells anys d'infantesa i adolescencia la poesía i el contacte amb la natura la van influir a
causa de l'ambient familiar i deis llocs
on li va tocar de viure. I ja no la van
abandonar mai. Per part materna, el
seu avi Sebastia Trullol, un poeta
actiu durant la Renaixen^a, amic de
Jacint Verdaguer, va ser qui li va
transmetre el seu amor a la poesía.

*• ií^VlSTA Dll GlUONA •* \ Ú M . 2^1 |UI.K)L - AííOST 200S *• U o i ] 53

LLETRES •*

I JLint anib la seva iiiare la van introduir en el món de la música, del qual
tampoc no s'allunyá mal mes. Per la
banda paterna, l'avi, Estanislau Vayreda, va ser un reconegut botánic,
genna de Joaquim i de María Vayreda, dos nonis destacaCs en els camps
de la pintura i la literatura a Catalunya. Voltada de pintura i poesia. de
natura i música, Montserrat Vayreda
va poder educar la seva sensibilitat.

ra; «Sempre aferrats a la plana, /
ardits. valents i fidels. / fit a fit miren
els cels / i aguanten la tramuntana».
Senipre he admirat en Montserrat
Vayreda aqüestes característiques que
ella troba en els arbrcs amics, aquest
seu aferrament a un territori, aquest
seu mirar valent, fit a fit, alt i endavant, endurant enibats de tramuntanades amb valentía i ardidesa, gaudint
del fmitar de ia vida, fidel a les seves
creences i conviccions. Una atenció
escrupolosa, un gran respecte pels
altres, una crítica saga?, una murrieria
al rostre, poques páranles, ben dites,
valentes i essencials, és el que mes
recordó d'ella en aquelies reuiiions de
la Revista de Girona, quan em deixo
portar per «les ales del record».

El 1955 s'instaMá definitivament
a Figueres. Allá, la seva botiga d'antiguitats va constituir ben aviat un
punt de trobada d'escriptores coni
Canne Guasch, Pilar Nierga o la seva
gennana M. Ángels, anomenades peí
sen amic i poeta Fages de Climent les
«cariátides» de TEniporda. Allá també
imaginaren la Fcsta de la Poesia, que
es celebra a Figueres cada any des
d'en fa mes de 40. Els estius, pero, els
passava a la masia L'Antiga, a la
GaiTotxa, novament en contacte amb
la natura. Aquests han estat i son els
paisatges familiars de Vayreda, la seva
geografía literaria, plena d'arbrcs
amics que ella ha estimat i descrit
amb uns mots que poden definir
prou bé el carácter mateix de l'auto-

Perqué «en les ales del record»,
com diu Montserrat Vayreda, es pot
retomar sempre ais camins ja fressats i
allunyats. Perqué «en les ales del
record», que no en les de la nostalgia,
es poden escriure uns poemes com els
que ella ha escrit al Uarg de la seva ja
extensa vida. I així. llegir els poemes
de Montserrat Vayreda és deixar-se
eniportar peí record que no fa mal,
peí record que ajuda a viure, peí
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record que construeix un món apres,
per Tesperan^a, que ella afirma amb
contundencia.
Montserrat Vayreda va publicar el
seu primer liibre de poesia. Entre el
temps i ¡'eteriiitüí, a Barcelona l'any
1955, amb un proleg del poeta i assagista barceloni Miquel Saperes. Dos
anys mes tard va participar amb Sócl en
una obra coMecriva publicada a Barcelona. L'any 1965 va publicar un nou
liibre de poemes, Ofreiia de Nadal, del
qual posseVm un exemplar a la nostra
Biblioteca, dins el Fons Bertrana. i que
inclou una dedicatoria de Montserrat
Vayreda a Aurora Bertrana que diu
així: «A Aurora Bertrana. admirada
escripfora i novel-lista a qui vaig teñir
el goig de conéixer i d'escoltar en
l'homenatge tributat a Catalina Albert.
Amb el desig que passi feli^-ment el
Nadal i amb el millor record». Tres
escriptores de terres gironines unides
en aquest voluni. L'any 1977 va
aparéixer Un color per a cada amic, amb
dibuixos de l'olod Miquel Plana, un
liibre de poemes en acróstics.
Els Ilibres de Montserrat Vayreda,
en prosa o en vcrs. pero amb iMustracions expresses, son una constant en la
seva bibliografía, potser per un dcsIg
de l'autora d'unir el pensament i la
mirada, la lletra i el color, el pinzell i la
ploma, com en aquells anys de contacte intens amb la natura del Noguer de
Segueró. Ais poemes publicats en
forma de carpetes de IJIS quaire esiaciotis, de l'any 1978, els acompanyen
les il-lustracions de Pere Gussinyé. Al
liibre de poemes del volum Amb el sol
a la ma, en l'edició de 1978 les iMustracions son del seu genná Lluís Vayreda i van precedides d'un proleg de
M. Angels Anglada; en la reedició
d'Olot de 19Sn, en dos volums, les
il-lustracions son de Sebastia Congost.
De la primera edició d'aquesta obra
se'n va fer una reedició per Ómnium
Cultural l'any 2(H)4. Entre 1978 i 1981
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defíneixen en llatí els poemes i també
les canfons, perqué la poesia de Montserrat Vayreda no es llegebí, es canta;
perqué els mots, en les seves mans,
drínguen. N o és estrany, dones, queja
fa anys hi posessin música Lamote de
Grignon i Rosa M. Gratacós.
El pOblíc, a la Sala de Graus de la Facultat de Uetres.

es va publicar en fliscicles Eh pohles dv
l'Ali Empordci, una obra que arriba ;üs
sis volums, on les proses de Vayreda
sobre els paisatgcs, les llcgendes i la
historia de cada poblé troben el sen
referent en les il-lustracions d'una bona
colla de pintoi-s alt-empordancsos.
Vayreda ha escrit dues biografíes,
les deis pintors Joan Sibecas i Joaquini
Vayreda, que van veure la llum els anys
1979 i 1982, rcspcctivamcnt; la segona,
el mateix any que piiblicava, novainent
a les premses de Miquel Plana d'Olot,
el poemari Afirmo }'espnwi(a, il-lustrat
peí mateix Plana i amb un aigiiafortfrontispici de Lluís Vayreda. Ja he
esmentat abans Ek pohks de l'Einporda,
aiiib il'luscracions de Lluís Roura, de
1984. L'any 1986 va aparéixer Nadal en
el somni, de nou amb il-lustracions de
Pere Gussinyé, i l'any següent
L'Emporda imgic - All Einporda, amb
fotografíes de Jordi Casáis. L'obra Tii,
jo i el ueití, que va aparéLxer en carpetes
l'any 1990, inclo'ía la col'laboració
d'Eniília Xargay i Alicia Vinyas. Va
repetir Texperiencia del llibre il-lustrat
amb fotografíes, en aquesta ocasió de
Francesc Guillamct, a LÍÍ niÁgia del Baíx
Einporda, també de 1990.
Un nou llibre, ¡risaciom. que porta
el subtítol Poenics a rilme de canfom, va
aparéixer l'any 2001 amb un próleg de
Joan Perreros. Finalment, Pesscbrc
endiiis va ser una de les obres editades
l'any 2004. La seva poesia apareix a les
antologies Poetes enipordaucsos, de Joan
Perreros (Pigueres, 1986), i Poesía española viviente, de Carmen Conde (1954).

Properanient es publicara un lÜbre
antológic de la poesia inédita de Montserrat Vayreda, a cura d'Anna M. Velaz
i editat per la Diputació de Girona.
Vayreda ha escrit, a mes, molts
prólcgs i articles en els catalegs d'exposicions de pintura del Museu d e
TEmpordá, i també ha pubiicat nombrosos articles a revistes diverses: Vida
Parroquial, L'Emporda, Hora Nova,
Papcrs Empordanesos, Canijo, Presencia,
Revista de Girona. Revista de Catalunya
o els Annals de l'lnstilut
d'Estndis
Empordanesos. Perqué Montseirat Vayreda no s'ba tancat mai en la torre
d'ivori de la poesia. Ha fet sentir els
seus mots, en prosa o en vers, per
defcnsar la llengua, per procegir paisatges, per salvar de l'oblit persones o
fets, per expressar fidelitats, per celebrar iniciarives culturáis o sociaLs. Perqué Montserrat Vayreda manté una
actitud optimista i positiva davant la
vida, transparent, amb un compromís
personal, moral, inteMectual, social
ineludible. Llegint els seus textos hom
té la impressió que l'autora aconsegueix de sentir-se en pau amb ella
mateixa i mantc viva l'esperanfa en
l'ésser huma, en la capacitat de Iluita i
superado de la condició humana. I
sempre s'ha mostrat atenta a la realitat
que l'envolta, que ha volgut traslladar
ais seus textos, respectuosa i crítica al
mateix temps, a m b una e m p e n t a
imparable i una gran exigencia personal, pero nítidament. Com els seus
poemes. Que esdcvenen can^'ons, fent
bo aquell mot, cannina, amb el qual es

Montserrat Vayreda va llegir tant
Josep M. de Sagarra que va haver de
Iluitar perqué els seus poemes no s'hi
assemblessin, i quan va decidir que
voiin fer soneLs es va emmirallar en els
de Camer. Li agrada mirar el cel entre
les branques i fondre's amb el paisatge,
com Maragall. Reconeix el mestratge
de Fages sobre el llenguatge poétic i
encara Uegeix els Pctits potmcs en prose
de Baudelaire. Ha reílexionat sobre la
vida i sobre la mort. I, en una de les
reunions de la Revista de Girona, va
pronunciar aquesta frase, que em va
deixar una petja profunda: «No hi ha
res que s'esborri mes rápidament que
la memoria deis morts». Perqué tot
resti en la memoria: l'amistat, Tamor,
la vida, Montserrat Vayreda ha escrit
sobre l'amistat, sobre l'amor, sobre la
vida, sobre el pas del temps que tot
s'ho c n d u u i «només q u e d e n els
records / damunt un coixí de molsa».
Ha escrit per resseguir els camins de la
memoria, per fixar fites ais camins de
la memoria, perqué quedin sempre els
records, per no perdre mai la memoria, deis vius, o deis morts.
Voldria acabar amb uns mots de
M. Ángcls Anglada, pcrtanyents a
l'epíleg d'Els pohles de l'Entporda:
«Aquest bascular de la poesia vayrediana e n t r e el j o mes íntim i les
visions deis paisatges on se sent arrelada, i entre l'alegria provocada per la
unió amb la naturalesa i ia trístesa
davant del sofriment i la mort, és
l'element que li dona la seva for^a de
tensió emocional».
Mariángela Vliaiionga ¿s ciUcdhuiai
dcfdohgia Ilaliihi de la UdG.

