
Horari

Matins: 
De dimarts a divendres
de 10 a 14 h

Dissabtes i diumenges 
d’11 a 14 h

Tardes: 
De dimarts a dissabte 
de 17 a 19 h

Excepte dijous 
de 19 a 21 h

Dilluns tancat

Com arribar-hi
En transport particular: 
C-31 i C-32, 
Túnels del Garraf 
Sortida Vilanova i la Geltrú

En transport públic: 
Rodalies R2 SUD

Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer

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

93 815 42 02 
informacio@victorbalaguer.cat

Del 14 de desembre del 2018
fins al 13 d’octubre del 2019

EL GRECO
BRUEGHEL 
PANTOJA DE LA CRUZ
RIBERA
MURILLO
GOYA
CARREÑO DE MIRANDA
...

Col·laboren:

Tota la programació detallada a 

www.victorbalaguer.cat

Visites comentades, 
activitats familiars, 

cicles temàtics 
i molt més.



“La presència del Prado
Episodis d’una història”
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer custodia un dels dipòsits més antics del Museo Nacional 
del Prado. Mig centenar d'obres van arribar de Madrid a finals del segle XIX i es van instal·lar al 
gran saló, anomenat Pinacoteca. L'octubre del 1884 es va obrir al públic. Faltaven anys perquè 
Barcelona celebrés la memorable Exposició Universal (1888) i tingués el primer Museu de Belles 
Arts (1891). En aquest context es comprenen l'antiguitat, el valor i la innovació que suposava 
tenir aquest dipòsit amb pintura del Segle d’Or. L'obra més coneguda i recordada era 
L'Anunciació d'El Greco. 

Es van poder admirar les teles del Prado a diferents sales durant gairebé cent anys, fins que el 
robatori perpetrat per la banda d’Erik, el Belga l’any 1981 va provocar que el Ministeri de Cultura 
retirés el dipòsit de Vilanova. Les peces sostretes aviat es van recuperar, però fins al 1986 no es va 
rebre una altra selecció de quadres del Prado que ha romàs aquí fins avui. L’any 2008 es va 
inaugurar una nova “Sala Prado”, com se la coneix des d’aleshores, on es pot veure de forma 
permanent una selecció del conjunt concentrada en un sol espai.

El dipòsit actual està con-
format per una variada gale-
ria de les diferents escoles 
barroques de la península 
en un arc cronològic que 
va des de finals del segle 
XVI fins a finals del XVIII. 
Estan representades l’escola 
castellana, la valenciana i 
l’andalusa, entre les que 
destaquen olis d’El Greco, 
Ribera, Murillo o Goya, 
entre altres artistes, i en 
menor mesura la flamenca 
i la italiana. Hi ha mostres 
dels gèneres més habituals 
de l’època: temàtica religio-
sa, mitològica, històrica, 
retrat de cort, paisatge i 
alguna natura morta. 

Amb motiu de la celebració 
del bicentenari del Museo 
del Prado aquesta exposició 
temporal vol mostrar la 
totalitat del dipòsit actual, 
que mai no es pot veure 
complet, i sumar-se a la 
commemoració recordant 
la presència centenària del 
Prado a Vilanova.
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Fotografia de la Pinacoteca 


