
Hola, sóc la Clio. 

Veniu a visitar aquesta

exposició amb mi?



El 26 d'octubre de 1884 es va inaugurar la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer. 
Tan sols dos anys abans havia arribat el ferrocarril a Vilanova i
la Geltrú, gràcies al projecte de Francesc Gumà i Ferran, un bon
amic de Víctor Balaguer. 

Barcelona

Vilanova

L'exposició  que visitarem es titula "El perquè de tot plegat:

col·leccions d'un Museu d'Interès Nacional", i és un viatge per la

història del Museu Balaguer, des de la seva inauguració l'any

1884 (fa més de 100 anys!) fins avui en dia. Comencem?

Vilanova i la Geltrú, 1884

Altres iniciatives que van
fer de Vilanova i la Geltrú

una ciutat moderna van
ser la creació de la

carretera de les costes,
l'escola d'arts i oficis o el

banc de Vilanova.



Víctor Balaguer va ser escriptor i polític. El museu porta el seu nom perquè
ell el va fer construir fa 136 anys. 
En Víctor era una persona molt important i estimada, i la gent venia de
molt lluny expressament per saludar-lo i veure el museu que havia fundat.

Víctor Balaguer, el fundador

En Víctor tenia molts amics viatgers, i tots ells li
portaven caixes plenes d'objectes i obres d'art que
havien recollit en aquest viatges pel món. Just a
l'entrada de la primera sala que visiteu, la de les
parets de color rosa plenes de pintures, podeu
trobar una fotografia en blanc i negre de com era
el museu quan es va inaugurar. No quedava ni un
espai buit a les parets!



El dipòsit del Museo del Prado

Fixeu-vos en les següents formes... Sabeu a quins
quadres es corresponen?

L'ART I  LES  FORMES
Moltes vegades els pintors

ens volen explicar una
història o destacar un

personatge del quadre.
Per poder fer això, de

vegades fan servir formes
que ens guien a l'hora de

mirar les pintures.

En Víctor Balaguer volia que el seu museu tingués obres de pintors
importants, i va aconseguir que el Museo del Prado de Madrid, un
dels millors museus del món, li prestés diferents quadres.



M'encanta l'antic Egipte! En
aquella època, els gats érem
molt estimats. Es creu que a
Egipte els gats ja eren
considerats mascotes fa 6.000
anys, i la seva tasca a la casa
era protegir els graners de
ratolins i altres animalons.

La primera col·lecció egípcia del país
Eduard Toda va visitar Egipte entre els anys 1884 i 1886 i, al tornar, va

regalar al museu aquesta col·lecció de peces.

Entre les més importants trobem la mòmia Nesi i els calcs que podeu
veure dins de la vitrina, i que el mateix Eduard Toda va calcar
directament de les parets de tombes i monuments egipcis. Sabríeu
trobar aquests símbols entre els calcs de l'exposició?  



Quan l'Eduard Toda va tornar d'Egipte, va escriure aquest
llibre tan bonic ple d'històries i descripcions de tots els llocs
que va visitar. Podeu trobar-ne un exemplar dins de la vitrina. 

A la paret de davant dels calcs, hi ha fotografies
dels viatges de l'Eduard Toda. Una d'aquestes fotos,
és molt semblant a aquesta. Trobeu les diferències?

En aquesta, el fotògraf és l'Eduard Toda.



En Víctor Balaguer tenia molts amics pintors que un cop obert el
museu van voler regalar-li quadres que havien fet ells mateixos.
Fixeu-vos que molts tenen frases dedicades al museu.

Diuen que el Quixot es
va tornar boig de tant

llegir llibres de
cavallers... Trobeu la
pintura on apareix

aquest personatge? 

Si us fixeu, en aquesta mateixa paret hi ha pintada una
casa molt curiosa, que està feta tota de materials vegetals. 
Es tracta d'una casa típica de les Illes Filipines. Després
veurem una col·lecció d'escuts d'aquest mateix lloc.

Balaguer i els artistes del seu temps
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"El Quixot" va ser escrit per Miguel de Cervantes i és un
dels llibres més importants de la literatura mundial.



Una de les aficions d'en Víctor
Balaguer era el teatre. De fet, va
escriure diferents obres teatrals,
com una que es titulava "Els
Pirineus". A la paret podeu veure
varis dibuixos que mostren com
havien de vestir-se 
els actors d'aquesta 
obra, com si fossin 
cavallers o dames 
medievals. 

Aquesta primera vitrina està plena de documents molt antics!
Un d'ells està escrit en àrab, el trobeu? 
L'escriptura àrab és molt diferent al 
català o al castellà: fan servir unes 
lletres diferents a les nostres i escriuen 
sobre el paper de dreta a esquerra.

Així escriuen MUSEU: متحف. Es llegeix "Mathaf".

Si ens girem i mirem a la paret central, la que té dues vitrines,
veurem una mostra de documents que formen part de la
col·lecció que Víctor Balaguer va fer per a la Biblioteca. A en
Víctor li encantava col·leccionar documents antics: llibres,
pergamins, plànols, enciclopèdies...

Fa més de 600 anys, 
el rei Pere III va 
donar permís a la 
ciutat de Vilanova 
per poder escollir
alcalde. A la paret
trobareu el document,
escrit en llatí. 

La creació d'una biblioteca universal



Fa 200 anys era molt difícil viatjar tant lluny,
i la forma de poder apropar aquestes cultures
llunyanes era amb dibuixos o llibres que
descrivien com es vivia en aquests països i
quines eren les seves tradicions. 
L'Emilia Serrano va ser una bona amiga d'en
Víctor Balaguer que va visitar països d'Amèrica
com Perú, Argentina, Xile, Mèxic o els Estats
Units, i va escriure un llibre sobre les dones en
aquests països. El trobareu a la vitrina amb el
títol "América y sus mujeres".

Dins de la següent vitrina trobareu
documents de diferents llocs del món. 
 Un dels més curiosos és el llibre de
botànica (la ciència que estudia els
vegetals) de les Illes Filipines.

A la biblioteca també hi ha documents de la
Xina, on tenen un idioma que s'escriu d'una

manera també molt diferent al català.
Trobeu el document escrit en xinès?  

Així escriuen MUSEU en xinès: 博物馆. 
Es llegeix Bówùguǎn.



 En una de les pintures d'aquesta part de l'exposició
dedicada a la Xina i el Japó es pot veure una
pagoda, lloc de culte del budisme. 
En concret, es tracta de la Pagoda de Pazhou,
construïda l'any 1600 i que durant molt de temps
va ser la més alta de la Xina, amb 59 metres.

L'exotistme de l'Extrem Orient

El quimono és el vestit
tradicional japonès. El veieu
en alguna de les pintures
orientals? 
Si entreu a la sala
d'etnografia, veureu en les
vitrines de la Xina i el Japó
que algunes figuretes van
vestides amb quimono.

Els jardins que veieu en
la pintura de sota van ser

propietat del senyor
How-qua, un comerciant
xinès que entre els anys
1810 i 1843 va ser l'home

més ric del món!



Quan Filipines era colònia

Els guerrers filipins lluitaven
amb espases, destrals o llances
en una mà i escuts a l'altra. Els
escuts els feien de fusta i
anaven decorats amb diferents
tècniques. A la col·lecció del
Museu Balaguer, n'hi ha varis.

Busca els elements decoratius
als escuts de l'exposició:

Trocets de
petxina

Corda

Péls

Pintura
vermella

Pintura
negra

La distància que separa a Barcelona de Manila, la
capital de les Illes Filipines, és de 11.175 km, la
mateixa distància que anar i tornar de Vilanova a
Barcelona 133 vegades.

SABÍEU QUE.. .?



Busquem flors
a les rajoles?

Revalorització de la ceràmica

Fixa't  en les rajoles de ceràmica d 'aquesta paret,
que semblen trencaclosques:

Ara busquem
aquests altres
objectes?

Depenent de
com es col·loca
cada rajola, el
dibuix canvia i
pot ser infinit.



1956: un any per al record

Sóc un carrer Sóc un paisatge

Sóc un jardí amagat Sóc un retrat

A la Clio li agrada simplificar els quadres a quatre colors. Només amb
els colors i una pista, sabríeu trobar quines són aquestes pintures? 

Els colors ens poden dir moltes coses. L'hora
del dia en què està pintada l'obra, l'estació
de l'any, si el pintor estava alegre o trist. 
Us havíeu fixat mai en 
la importància dels colors?  



Vilanova i la Geltrú ha tingut molts artistes al llarg de la història, i ara en
veurem alguns d'ells: un músic, un gravador i un ballarí. 

Joan Magriñá va ser un famós ballarí, director de
dansa i coreògraf (dissenyava els passos dels balls).
Trobes el seu nom en els documents de la vitrina? 

Per ballar sempre va bé
escoltar música, i a
Vilanova també va néixer
un músic molt important,
Eduard Toldrà. 

Abans hem vist una pintura del Quixot, trobaríeu
ara el gravat que el representa?

L'empremta de Balaguer a la Biblioteca

Sabríeu trobar un document o una foto que correspongui a cadascú?

Veieu alguna foto d'un teatre ple de músics? 

Enric Cristòfol Ricart va ser un
destacat artista del gravat,
tècnica que consisteix en dibuixar
amb una mena de punxons sobre la
fusta i després estampar-lo amb
tinta sobre el paper. 



Entre els documents més originals, trobem 
 el mecanoscrit del llibre "Mirall trencat"
de Mercè Rodoreda, una de les escriptores

en català més importants de la història.

L'última vitrina de la sala està
dedicada a Joaquim Molas, escriptor,
professor i filòleg (estudiava la
llengua catalana). S'estimava tant
llegir que tenia a casa milers de
llibres que va regalar a la Biblioteca
Museu. Alguns dels més curiosos estan
en aquesta vitrina.

Hi ha dos llibres que s'assemblen molt: un és verd i
l'altre marró. El senyor Molas va crear dues
col·leccions de llibres en català dirigides als amants
de la lectura: els llibres de portada verda són
d'autors catalans, i els marrons d'autors estrangers.

En aquesta vitrina
plena de llibres i

documents hi ha un
objecte estrany que
sembla una anomalia.

El trobeu?



La proesa de crear un primer
Museu d'Art Contemporani

En aquesta paret dedicada a l'art contemporani trobareu diferents artistes, i
cadascun d'ells amb un estil propi. Fixeu-vos que alguns quadres estan fets
amb uns pocs colors i, en general, sembla que fugin de les formes reals. 

 Entre totes aquestes pintures, n'hi ha dues que a la
Clio li agraden especialment: es tracta dels dos
paisatges (un amb arbres, i l'altre amb xemeneies de
fàbriques). Sabeu què tenen d'especial? Són les dues
úniques pintures de l'exposició realitzades per dones.

El món de l'art ha tingut sempre més homes
artistes que no pas dones artistes, ja que les
dones durant molt de temps no van tenir dret
a rebre una educació igual als homes. Per això
és important que els museus exposin obra de
les dones artistes de la seva col·lecció, com la
Maria Girona i l'Esther Boix.

Un dels quadres sembla una finestra! El trobeu?
Heu pensat mai a dibuixar el que veieu des de la
vostra finestra de casa? Què seria?



Moltes gràcies per
acompanyar-me en

aquesta visita per la
història de la Biblioteca
Museu Víctor Balaguer!

Espero que us ho hagueu
passat bé i que 

torneu aviat!

I arribem ja a l'última part de l'exposició, on podeu veure els plànols i
dibuixos de com era aquest edifici a l'inici de la seva història. Al
principi només tenia dues sales, una per la biblioteca i l'altra pel

museu, però de seguida es va anar ampliant amb més sales per a poder
exposar totes les col·leccions que acabeu de conèixer. 


