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LA BIBLIOTECA MUSEU BALAGUER, REFERENT INEVITABLE PER A L’ESTUDI DE 
LA CULTURA CATALANA DELS SEGLES XIX I XX 
 
 

 
La Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i la 
Geltrú ha estat escollida pel Dr. Joaquim Molas 
com a seu per dipositar la seva biblioteca 
particular, el seu fons personal literari i de 
recerca i alguns manuscrits importants dels 
escriptors i artistes catalans més 
representatius com ara Salvador Espriu, Mercè 
Rodoreda o Jacint Verdaguer, entre d’altres. 
 
 

 
D’ençà de 1884, amb la constitució de la Biblioteca Museu Balaguer per part de 
Víctor Balaguer, s’ha anat construint un dipòsit —avui, en la terminologia digital, 
se’n diria repositori—  que ha esdevingut fonamental per a la història cultural de 
Catalunya tant des del vessant artístic com documental. No hi ha cap altre 
equipament capaç de proporcionar, simultàniament, informació sobre política, 
literatura, art o etnografia mitjançant tot mena de tipologia documental (objectes 
artístics i documents bibliogràfics). 
 
La Biblioteca Museu Balaguer, en el transcurs de la història, ha anat sumant 
llegats que han forjat una sòlida base de treball. A la inicial de Víctor Balaguer, s’hi 
van afegir alguns altres de tan notables com el de Lluís Plandiura (Llegat 1956), el 
del nonat Museu d’Art Contemporani dels anys seixanta a la Cúpula Coliseum o els 
arxius d’Enric-Cristòfol Ricart, Eduard Toldrà o Joan Magriñà. 
 
Amb l’arribada de l’extraordinari llegat de Joaquim Molas, —deixant a 
banda els grup de llibres i documents del XIX— es completa el ventall 
documental per al segle XX perquè el gruix de la biblioteca de Joaquim 
Molas està format per bibliografia i documentació del període de les 
avantguardes catalanes i europees. Això vol dir que, al llistat de noms 
destacats que ja formen part del fons balaguerià (Rusiñol, Casas, Fortuny, Saura, 
Narcís Oller, Joan Miró, Toldrà, Ricart, etc.), podrem comptar a partir d’ara amb 
manuscrits de Mercè Rodoreda, Llorenç Villalonga, Joan Fuster o Salvador Espriu 
als quals cal afegir els que formen l’arxiu personal de Joaquim Molas mateix: 
correspondència, conferències, estudis, etc. 
 
És per tot això que es pot establir un cert paral�lelisme quant a transformació 
cultural de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, entre la fundació de la Biblioteca 



DOSSIER DE PREMSA 

Museu Balaguer per Víctor Balaguer i la donació de Joaquim Molas. El volum de 
les dues donacions és equivalent. 
EL LLEGAT  
 
El llegat de Joaquim Molas està format per tres grans blocs: 
 

� Biblioteca  
� 22.000 volums, més 65 caixes amb fullets i altre material menor. 
� Cartes de J. Verdaguer, E. Morera, A. Gual, A. Rovira i Virgili, etc. 
� Manuscrits originals de Salvador Espriu, Llorenç Villalonga, Baltassar 

Porcel, Mercè Rodoreda, Joaquim Ruyra, Guillem Viladot, etc. 
� 41 lligalls/caixes amb material divers. 
 

� Hemeroteca, amb 130 títols, 90 dels quals són col�leccions completes. 
 
� Arxiu: 

� Fons familiar de caràcter literari i musical 
� L’arxiu personal de Joaquim Molas amb material de treball, 

conferències i articles 
� Correspondència particular amb les principals personalitats de la 

literatura catalana (Joan Fuster, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, 
etc.) 

� Material audiovisual: 107 vídeos o CD 
 
 
 
L’ESPAI. LA CASA MAQRUÈS DE CASTROFUESTRE 
 
 

 
L’espai que acollirà el fons Dr. Molas serà 
l’actual Sala Polivalent de la Casa Marquès 
de Castrofuerte situada a la planta baixa de la 
Casa Marquès de Castrofuerte (C. de Narcís 
Monturiol, 2), i és on actualment la Biblioteca 
Víctor Balaguer té la zona de consulta i on 
s’ubiquen també les oficines del personal tècnic.  
 
 
 

Per tal de conservar els fons amb les condicions necessàries la sala es convertirà 
en un magatzem aïllat i amb totes les mesures de seguretat i conservació 
establertes. Les obres d’acondicionament s’iniciaran el mes de novembre i 
han estat possible gràcies al suport econòmic de l’Obra Social de Caixa 
Penedès. 
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CREACIÓ DE L’AULA JOAQUIM MOLAS DE LA BIBLIOTECA MUSEU BALAGUER 
 
 

El lliurement de la biblioteca i arxiu personal 
del Dr. Molas a la Biblioteca Víctor Balaguer 
té ja una primera conseqüència: la creació de 
l’Aula Joaquim Molas de la Biblioteca 
Museu Balaguer. 
 
L’objectiu de l’aula serà el d’articular les 
potencialitats de la Biblioteca Museu Balaguer 
com a centre de recerca que permeti posar 
en valor l’excepcional riquesa per del fons per 
al coneixement de la cultura contemporània. 

 
La tasca d’aquest organisme serà de preparar, promoure i convocar 
accions periòdiques vinculades a la cultura contemporània en general, i 
en particular la literatura catalana dels segles XIX i XX. 
 
Es constituirà amb representants de la Biblioteca Museu Balaguer i també del món 
universitari: en concret, de representants d’universitats que imparteixin 
ensenyaments de literatura catalana i que puguin tenir en l’Aula Joaquim Molas un 
marc d’activitat acadèmica. El primer pas de col�laboració que s’estableix amb la 
Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida, es farà extensiu a d’altres 
universitats catalanes, si aquesta és la seva voluntat.  
 
Sense un programa definit del tot, el proper any 2013 tindrà lloc a la 
Biblioteca Museu Balaguer la primera d’aquestes activitats acadèmiques. 
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PERFIL 
 

 
 Joaquim Molas (Barcelona, 1930) és catedràtic de 
Llengua i Literatura Catalana, historiador i crític 
literari.  
 
Investigador inquiet i sistemàtic, ha ideat algunes de 
les col�leccions de llibres més difoses, que són 
referents importants en la recuperació del llegat 
literari català: “Les millors obres de la literatura 
catalana", "Les millors obres de la literatura 
universal", entre d'altres.  

 
Coordina i dirigeix el Diccionari de la literatura catalana (1965), i cinc volums de la 
Història de la literatura catalana (1986). És el fundador de la revista de crítica 
literària Els Marges.  
 
Part dels seus treballs es troben a les compilacions Obra crítica I (1995), 
guardonat amb el premi Lletra d'Or i el premi Crítica Serra d'Or del 1997;i Obra 
crítica II (1999), guardonat també amb el premi Crítica Serra d'Or del 2000. Amb 
el llibre de memòries Fragments de memòria (1997), rep el premi de la Institució 
de les Lletres Catalanes de prosa de no ficció del 1998.  
 

 
 
La seva carrera ha estat guardonada amb el Premi d'Honor 
de les Lletres Catalanes (1998), la Creu de Sant Jordi 
(1999), la Medalla del Mèrit Cultural de l'Ajuntament de 
Barcelona (2002), la Medalla d'Or de la Generalitat de 
Catalunya (2003) i és Doctor Honoris Causa per la 
Universitat de Lleida (2006). És membre numerari de 
l'Institut d'Estudis Catalans i soci d'honor de l'Associació 
d'Escriptors en Llengua Catalana.  
Fundador de la Societat Verdaguer, actualment presideix la 
Fundació Mercè Rodoreda i és el president d’honor 
d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari 
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AACCTTEE  DDEE  RREECCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  AA  JJOOAAQQUUIIMM  MMOOLLAASS  II  BBAATTLLLLOORRII  EENN  AAGGRRAAÏÏMMEENNTT  AA  LLAA  

DDOONNAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA  SSEEVVAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  II  AARRXXIIUU  PPEERRSSOONNAALL..    
Dijous 25 d’octubre a les 20h 
 
 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer 

Av. Víctor Balaguer, s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú 

Tel 93 815 42 02 – Fax 93 815 36 84 

www.victorbalaguer.cat 

informacio@victorbalaguer.cat 

 

HORARIS:  

Matins: 

De dimarts a divendres de 10 a 14h 

Dissabte i diumenge d’11 a 14h 

Tardes: 

De dimarts a dissabte de 17 a 19h, excepte dijous, de 19 a 21h.  

 

Dilluns tancat 

 
 


