Cultura | Redacció | Actualitzat el 30/07/2020 a les 11:16

?La Casa Museu Verdaguer rep la
donació de 450 peces relacionades
amb el poeta
El fons l'ha cedit un veí del municipi coincidint amb el 175è aniversari del
naixement de Verdaguer

Pla detall de la donació | ACN

La Casa Museu Verdaguer de Folgueroles (https://www.verdaguer.cat/nosaltres/casamuseu.php) ha rebut la donació de 450 peces relacionades amb l'obra i el període històric i artístic
de Jacint Verdaguer. El fons l'ha cedit el veí del municipi Joan Lluís Madrenas coincidint amb el
175è aniversari del naixement de Verdaguer.
Per a la Fundació Jacint Verdaguer suposarà incrementar un terç el fons de la Biblioteca de la Cas
Museu Verdaguer. Aquest dimecres s'ha fet la signatura de la donació, amb la qual es busca
"garantir la seva conservació i divulgació entre els investigadors i la societat en general".
El fons es compon d'aproximadament 450 volums que formen part de la biblioteca personal de
Joan Lluís Madrenas. La formen llibres, revistes i documents vinculats a la figura, l'obra i el
període històric i artístic de Jacint Verdaguer. D'entre les peces destaquen les traduccions de l'obra
al castellà, eusquera, alemany, anglès, francès i italià; o llibres signats i dedicats pel mateix autor,
com ara la dedicatòria als germans Vayreda d'una primera edició de Canigó. També hi ha edicions
crítiques i estudis sobre l'obra del poeta, volums relacionats amb el context històric o d'altres autors
el segle XIX-XX. També dues cartes originals de l'autor.
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Es dona el cas que el pare de Madrenas va ser un dels impulsors de l'obertura de la casa museu
el 1967 i el primer president d'Amics de Verdaguer. Ara el nou fons, pendent de documentació per
part de la Casa Museu, s'anirà incorporant a la Biblioteca.
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