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El Punt Digital – 19/01/08 

 

L'IEC rep la correspondència entre Josep Vallverdú i Jordi Rubió i 
Balaguer 

dissabte, 19 de gener de 2008 

 
EL PUNT. Barcelona. 

L'escriptor Josep Vallverdú ha fet donació a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) de la 
correspondència mantinguda amb Jordi Rubió i Balaguer. La donació consta de documents 
des del 1948 fins al 1980. El fons, cedit sense contraprestacions, passa a formar part de 
l'arxiu de l'IEC per posar-lo a disposició dels investigadors. Jordi Rubió i Balaguer (Barcelona, 
1887-1982), membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC, va ser director de la 
Biblioteca de Catalunya, catedràtic de bibliologia de la Universitat de Barcelona, professor de 
literatura catalana dels Estudis Universitaris Catalans i organitzador de la Xarxa de 
Biblioteques Populars iniciada per la Mancomunitat de Catalunya. 



ACN – 18/01/08 

 

 

Josep Vallverdú lliura a l'IEC la correspondència que va 
mantenir amb Jordi Rubió i Balaguer del 1948 al 1980 
 

ACN // 18.01.2008 19.49 h 

 

Barcelona.- L'escriptor Josep Vallverdú, membre de la Secció Filològica (SF) de 

l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), ha lliurat la correspondència mantinguda amb el 

desaparegut director de la Biblioteca de Catalunya Jordi Rubió a l'IEC. La donació 

conté documents des del 1948 fins al 1980, dos anys abans de la mort del professor 

Rubió i Balaguer. El fons es cedeix sense cap contraprestació, amb destí a l'Arxiu de 

l'IEC, amb caràcter indefinit i amb l'objectiu de posar a disposició dels investigadors i 

del públic en general els materials per a la seva divulgació. El document de cessió l'han 

signat aquest divendres Josep Vallverdú i, per part de l'IEC, el president, Salvador 

Giner, i el director de l'Arxiu, Albert Balcells. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Europa Press – 18/01/08 

 

L'escriptor Josep Vallverdú dóna a l'arxiu de l'IEC la 

correspondència amb Jordi Rubió entre 1948 i 1980 

 

BARCELONA, 18 de gener (EUROPA PRESS) 

   L'escriptor Josep Vallverdú ha donat avui a l'arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans 

(IEC) la correspondència que va mantenir amb el desaparegut exdirector de la 

Biblioteca de Catalunya, Jordi Rubió, entre 1948 i 1980, segons ha informat avui l'IEC. 

   A més de Vallverdú, la cessió l'han signada el president de l'IEC, Salvador Giner, i el 

director de l'Arxiu, Albert Balcells. 

   Vallverdú, que a més és membre de la Secció Filològica de l'IEC, ha cedit els 

documents sense cap contraprestació i amb caràcter indefinit per facilitar la seva 

divulgació i que els investigadors i el públic en general tinguin a la seva disposició els 

materials.   

   Jordi Rubió Balaguer (Barcelona, 1887-1982) va ser membre de la Secció Històric-

Arqueològica de l'IEC, catedràtic de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB), 

professor de Literatura Catalana dels Estudis Universitaris Catalans, director de la 

Biblioteca de Catalunya i organitzador de la Xarxa de Biblioteques Populars iniciada 

per la Mancomunitat de Catalunya. 

 

 



EFE – 18/01/08 

 

 

Josep Vallverdú dóna a l'IEC la seva correspondència 

amb Jordi Rubió Balaguer  

Barcelona, 18 gen. (EFE).- L'escriptor Josep Vallverdú ha donat avui a l'Institut 

d'Estudis Catalans (IEC) la correspondència que va mantenir amb Jordi Rubió Balaguer. 

Vallverdú, membre de la Secció Filològica de l'IEC, ha signat avui l'acord per a la 

cessió de la correspondència que va mantenir amb Rubió Balaguer (Barcelona, 1887-

1982), que fora membre de la Secció Històric-Arqueològica de l'IEC, a més de director 

de la Biblioteca de Catalunya, professor de literatura catalana dels Estudis Universitaris 

Catalans i organitzador de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat. 

La donació conté documents des de 1948 fins a 1980, dos anys abans de la mort de 

Rubió. 

 

Segons l'acord signat avui, el fons se cedeix sense cap contraprestació, amb destinació a 

l'Arxiu de l'IEC, amb caràcter indefinit i amb l'objectiu de posar a disposició dels 

investigadors i del públic en general els materials, per a la seva divulgació. EFE. 

 



Europa Press – 18/01/08 

 

 

El escritor Josep Vallverdú dona al archivo del IEC la 

correspondencia con Jordi Rubió entre 1948 y 1980  

   BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El escritor Josep Vallverdú donó hoy al archivo del Institut d'Estudis Catalans (IEC) 

la correspondencia que mantuvo con el fallecido ex director de la Biblioteca de 

Catalunya, Jordi Rubió, entre 1948 y 1980, según informó hoy el IEC. 

   Además de Vallverdú, la cesión la firmaron el presidente del IEC, Salvador Giner, y el 

director del Archivo, Albert Balcells. 

   Vallverdú, que además es miembro de la Sección Filológica del IEC, cedió los 

documentos sin ninguna contraprestación y con carácter indefinido para facilitar su 

divulgación y que los investigadores y el público en general tengan a su disposición los 

materiales.   

   Jordi Rubió Balaguer (Barcelona, 1887-1982) fue miembro de la Sección Histórico-

Arqueológica del IEC, catedrático de Biología de la Universitat de Barcelona (UB), 

profesor de Literatura catalana de los Estudios Universitarios Catalanes, director de la 

Biblioteca de Catalunya y organizador de la Red de Bibliotecas Populares iniciada por 

la Mancomunidad de Catalunya. 

 




