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1. PRESENTACIÓ 
“Me he empeñado en que nuestro instituto sea un  

monumento nacional, que visiten propios y extraños, 
 dando gloria inmortal á Villanueva.” 
 Víctor Balaguer a Joan Oliva, 1886.  

 
 
El 26 d’octubre de 1884 s’inaugurava a Vilanova i la Geltrú la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer, un dels equipaments culturals més antics i pioners de 
Catalunya, ja que fou el primer edifici públic del país destinat a complir les 
funcions de biblioteca i museu.  
 
Víctor Balaguer havia volgut crear aquesta institució com a expressió de gratitud al 
poble de Vilanova i la Geltrú, en agraïment per haver estat escollit diputat a corts en 
diverses ocasions. D’altra banda, el projecte lligava també amb el seu desig de 
construir una institució de caràcter nacional, però descentralitzada de Barcelona.  
 
El fundador va dedicar bona part de la seva fortuna i tots els seus esforços per a fer 
realitat aquest projecte; convençut que havia de ser un dia, segons les seves pròpies 
paraules, “la mejor joya de Cataluña” i “el orgullo, la gloria y el porvenir de Villanueva”. 
 
Amb la celebració d’aquesta efemèride, volem donar a conèixer al conjunt de la 
població la importància d’aquesta Institució centenària, la seva singularitat i el seu 
valor com a patrimoni cultural. 
 
 

2. NAIXEMENT DE LA BIBLIOTECA MUSEU 
 
Durant l’últim quart del segle XIX Vilanova 
visqué una important expansió urbana 
gràcies a l’impuls de la burgesia industrial, la 
qual va promoure l’edificació de la major part 
dels equipaments d’ús públic, avui dia encara 
vigents: el teatre Principal (1837), l’estació del 
Ferrocarril (1881), el col·legi Samà de les 
Escoles Pies (1879), la capella del Cementiri 
(1874), l’escorxador municipal (1883), entre 
d’altres.  
 

 
Fou en aquest context de desenvolupament 
econòmic de la ciutat que nasqué la 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer. El 7 de 
gener de 1882, Víctor Balaguer va comprar a 
Francesc Gumà Ferran, promotor de l’arribada 
del ferrocarril a Vilanova, un solar que 
comprenia una superfície d’uns 3.000 m2, 
destinat a la construcció de la Biblioteca Museu. 
De la qual ja s’havia col·locat la primera pedra l’1 
de gener del mateix any.  
 
 
 



 
Dossier de premsa 

www.victorbalaguer.cat 

 
 
L’arquitecte encarregat del projecte va ser Jeroni Granell Mundet (Barcelona 1834 – 
1899), mestre d’obres de prestigi que va efectuar la major part de la seva producció a 
la ciutat de Barcelona. A Vilanova i la Geltrú també va realitzar l’edifici del Col·legi 
Samà de les Escoles Pies, d’estil neogòtic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Biblioteca Museu es va construir entre els anys 1882 i 1884  i fou concebuda 
com un temple clàssic. Una cúpula central coronava l’edifici i a banda i banda 
s’extenien dues ales simètriques destinades una a biblioteca i l’altra a museu  
 
L’estil seguia el corrent estètic de l’època, anomenat eclecticisme, que es 
caracteritzava per la utilització d’estructures i elements decoratius extrets del passat – 
egipcis, grecs, medievals- de manera completament lliure. 
 
Un conjunt de divuit esgrafiats envoltaven les parets exteriors, realitzats per 
Josep Mirabent i Gatell (1831-1899), pintor i prestigiós decorador d’interiors – va 
destacar pel seus treballs en la decoració del Paranimf de la Universitat de Barcelona i 
el sostre del desaparegut Teatre del Liceu. Els esgrafiats representen escenes 
simbòliques de l’art i les ciències, i alguns d’ells s’interpreten en clau maçònica. Víctor 
Balaguer va ser maçó, pertanyia a un dels dos Grande Oriente de España existents i 
va assolir el grau 33 de Soberano Gran Inspector General, segons el Ritu Escocès i de 
Menfis.  
 
El pòrtic d’entrada, amb les columnes i el timpà, segueix el mateix esquema que el de 
les lògies maçòniques, coronat per la inscripció Surge et ambula (Aixeca’t i camina) 
un crit al progrés i a l’avenç. 
 
La reixa que envolta l’edifici es va encarregar a la Maquinista Terrestre i Marítima. I es 
va prestar una especial atenció al jardí de l’edifici, on es plantaren acàcies 
(relacionada amb la simbologia maçònica), palmeres, eucaliptus, rosers, etc. 
 
El 1890, a l’interior del jardí, es va construir una vivenda pel fundador, la Casa de 
Santa Teresa, anomenada així en honor a la seva mare, Teresa, i a l’escriptora Santa 
Teresa de Jesús, un bust de la qual es troba a la façana amb un dels seus versos 
“Vivo sin vivir en mí”. 
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3. EL FONS DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
 
 

L’ideòleg de la Biblioteca Museu va ser l’escriptor, 
periodista i polític català Víctor Balaguer i Cirera 
(Barcelona,1824 – Madrid, 901).  
 
Balaguer volia crear un temple universal del saber obert a 
tothom per fomentar l’educació i la cultura.  
 
“Quiero que quede instituido para Biblioteca, para Museo, 
para Centro de Instrucción y de Enseñanza, para que aquí 
se fúnden cátedras, clases, centros artísticos y 
académicos, para que aquí finalmente, en este recinto, 
hallen amparo toda honesta espansión del espíritu, toda 
legítima aspiración del ingenio, toda noble emulación del 
alma” Fragment del discurs inaugural de Víctor Balaguer, 
26 d’octubre de 1884 

 
 
Va encarregar i finançar l’edifici de nova planta on hi va dipositar la seva gran 
col·lecció de llibres i objectes, les peces provinents de les donacions d’amics, de 
col·leccionistes i d’intel·lectuals i el dipòsit cedit pel Museo del Prado l’any 1882 .  
 
La seva col·lecció artística personal era més discreta que la de llibres. El volum i la 
riquesa del fons bibliogràfic que Don Víctor havia acumulat amb els anys era 
extraordinari abans ja de concebre la fundació. Balaguer era un home de lletres, no un 
col·leccionista d’art. Va ser gràcies a la seva influència i habilitat que va reunir, amb 
pocs anys, un autèntic museu de pintura i escultura. La xarxa de relacions en la seva 
vida política a Madrid li facilitaren la gestió del dipòsit d’obra barroca del Museu 
Nacional. Un dels dipòsits més antics que estan documentats, i que avui dia s’exposa 
de manera permanent. Per altra banda, abans de la inauguració, Balaguer ja havia 
rebut quadres de molts col·laboradors per formar part del projecte i en menys d’una 
dècada la majoria dels artistes catalans en boga i molts d’espanyols, tan pintors com 
escultors, van fer donació al Museu, convertint-lo també en una galeria selecta. Als 
artistes del XIX, ells els consideraven moderns en contraposició als antics, de l’època 
barroca. 

La Biblioteca Museu va obrir les seves portes amb el següent fons: 

� La col·lecció privada de Víctor Balaguer, formada per una banda per la seva 
biblioteca privada que comprenia uns 25.000 llibres, i en la qual hi predominaven 
obres literàries i polítiques, en línia amb els seus interessos personals. I de l’altra 
per la seva col·lecció artística formada per unes 400 peces entre les que es 
trobaven pintures, ceràmica, monedes i medalles, joies, mobles, etc. 

� El que arriba en donació a partir que fa públic el seu projecte.  

Pel que fa al Museu, aquesta provenia d’amics influents, dels mateixos artistes 
(Martí Alsina, Agustí Rigalt, Baldomer Galofre; ja als anys noranta faran donacions 
pintors com Rusiñol, Casas, o Anglada Camarasa), i de col·leccionistes.  
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Entre aquests últims, destacaven per la seva singularitat, algunes de les següents 
donacions: 
 
1886 – Col·lecció egípcia donada per Eduard Toda, diplomàtic i primer egiptòleg 
català i espanyol. Amic personal de Balaguer, va fer entrega de la seva col·lecció 
personal de peces de l’antic Egipte, entre les quals hi figurava una mòmia. La 
biblioteca també va rebre una important donació de llibres, fotografies, postals... que 
recollia en els seus viatges com a diplomàtic per tot el món. 
 
1887 – Col·lecció filipina. El mateix any va tenir lloc 
l’Exposició Universal de Filipines a Madrid, i Víctor Balaguer, 
llavors, ministre d’Ultramar, va aconseguir fer arribar alguns 
del objectes de la mostra. 

1888 – Col·lecció oriental donada per Juan Mencarini, 
oficial de les duanes imperials xineses.  

1894 – Col·lecció precolombina donada per la baronessa 
de Wilson, la primera dona espanyola que va viatjar sola per 
terres del continent americà. 

 

Pel que fa a la Biblioteca, ja des dels seus inicis comptava amb una representació de 
totes les matèries del saber, per voluntat expressa de Balaguer. A més de llibres, arrel 
de successives donacions i intercanvis de publicacions, la biblioteca comptà amb 
manuscrits, fotografies, gravats, mapes, pergamins, etc  

Com en el cas del Museu, també aquí es reberen donacions de gran importància com 
la de la Biblioteca Pers, la de l’enginyer vilanoví Francesc Lluch i Rafecas, la col·lecció 
de menús del Dr. Thebussem, d’Eduard Toda, de la poetessa Josefa Massanès... i fins 
i tot s’establí un intercanvi de duplicats amb la Societat Científica d’Aude a Suècia.  

 

Cal assenyalar la importància 
que va tenir el Boletín de la 
Biblioteca Museo Balaguer per 
augmentar el volum de la 
col·lecció artística i bibliogràfica 
del fons balaguerià. 
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4. LES AMPLIACIONS DE L’EDIFICI  
 
En el moment de la inauguració, l’edifici s’estructurava en dues plantes: una planta 
baixa que tenia dos espais ben diferenciats (la biblioteca i el museu) i un primer pis on 
hi havia la vivenda del bibliotecari i la Sala de Juntes, reservada a les reunions del 
patronat. 
 
La gran quantitat  de material que començà a arribar ja des dels primers anys va fer 
necessari pensar en l’ampliació de la Biblioteca Museu.  
 
Així, només vuit anys després de la seva inauguració es creà el Saló Maria (1892), 
dedicat a l’escultura. En aquesta sala es mostraven les obres que els escultors 
catalans havien donat al Museu així com altres que el fundador havia aconseguit per a 
la seva institució. Algunes de les peces eren d’un gran volum, i pel seu transport es 
necessitava la força de sis homes.  
 
Només sis anys després s’edificava una nova sala, el Saló Isabel (1898), que acollia 
la immensa col·lecció de ceràmica, monedes i medalles i la col·lecció egípcia, entre 
altres.  
 
Els noms d’aquestes dues noves sales, els escollí el propi Balaguer, segons explica a 
la seva correspondència, en honor a dues dames il·lustres que havien col·laborat amb 
la Biblioteca Museu: les reines espanyoles Isabel II I Maria Cristina.  
 
El 1919, s’obria la darrera nova ampliació, la Sala Silvela (1919), que aplegava la 
col·lecció de pintura antiga i el cadiram de la Sala de Juntes. El nom d’aquesta sala, 
fou escollit com a homenatge al polític Francisco Silvela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Museu any 1884 
 

  

Primera ampliació: Saló Maria (1892), i Saló 
Isabel (1898) 

Segona ampliació: Sala Silvela (1919) 

Pinacoteca Biblioteca 
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L’any 1996 va tenir lloc la remodelació de la primera planta que va permetre la 
utilització d’espais reservats anteriorment com a emmagatzematge per a augmentar la 
superfície d’exposició, amb obres d’art contemporani – modernisme, impressionisme, 
noucentisme i informalisme. A la vegada que es tornava a disposar de l’alçada original 
a la sala de la Pinacoteca. 
 
 
 
5. EVOLUCIÓ DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT DE LA BIBLIOTECA MUSEU 
 
 
BIBLIOTECA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca antiga                                          Imatge actual  
 
Víctor Balaguer va aconseguir reunir una gran quantitat de llibres, manuscrits, 
premsa... que es va anar ampliant amb les donacions. La relació que mantenia amb 
els intel·lectuals de l’època va afavorir l’arribada de material bibliogràfic de diferents 
procedències internacionals.  
 
Joan Oliva Milà ( Sant Pere de Ribes, 1858 – 
Vilanova i la Geltrú, 1911 ) va ser l’encarregat 
d’elaborar el catàleg de la biblioteca. Aquest, per desig 
de Balaguer, i a mode de formació, va visitar les 
principals biblioteques de França i Anglaterra per 
aprendre l’ofici segons els cànons europeus.  
 
El treball acurat i minuciós que va realitzar Oliva en la 
catalogació del fons va convertir la Biblioteca en un 
espai de referència per a la consulta i l’estudi. Moltes 
personalitats de la cultura catalana s’hi van desplaçar: 
Felip Pedrell, Francesc Macià... 
 
 
 
La Biblioteca, però, no era un espai exclusiu pels intel·lectuals sinó també i sobretot 
pels obrers i la gent del poble. Pretenia obrir la cultura i el saber a tothom. Una llarga 
taula de marbre plena de la premsa corrent era un dels millors reclams.  
 
Fins el 1965 va ser la única biblioteca pública a Vilanova i la Geltrú.  
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PINACOTECA 
 

Pinacoteca antiga                              Imatge actual 
 
 
El Museu Víctor Balaguer presenta una estètica pròpiament vuitcentista. Les 
pinacoteques eren grans salons de belles arts en els quals s’hi barrejaven la 
pintura i l’escultura, sense cap ordre cronològic ni temàtic. Molt diferent a la 
disposició que presenten les obres avui dia en les sales dels Museus. 
 
La sala manté en bona part, tal i com passa també a la Biblioteca, l’aspecte 
original de l’època.  
 
Les peces que s’exposen en l’actualitat correspondrien al que a l’època es 
considerava “pintura moderna”, és a dir, la que s’estava fent en aquells moments. 
També hi havia una secció de pintura antiga. El ventall cronològic anava des del 
barroc fins a principis del segle XIX. La major part eren retrats, paisatges i pintura 
costumista. Cal tenir present que a l’any 1884 no hi havia museus oberts al públic 
a Catalunya on s’exposessin permanentment obres contemporànies.  
 
Balaguer va crear una pinacoteca d’art català amb noms tan representatius com Martí 
Alsina, Joaquim Vayreda, Ramon Casas i Santiago Rusiñol, pel que fa a la pintura, i 
Damià Campeny o els germans Vallmitjana, pel que toca a l’escultura. 
 
“Es el primer centro de Cataluña en el cual veo reunidos mayor número de obras 
pictóricas de la escuela catalana. Todos debemos contribuir al afán nobílisimo de su 
ilustre fundador. Por mi parte predicaré con el ejemplo.” Enrique Serra 25 diciembre 
1888 (extret del llibre de signatures de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, p.21). 
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SALÓ MARIA  
 
El Saló Maria es va obrir al 1892 i reunia sobretot obres d’escultors catalans del segle 
XIX. 
 
Cal tenir en compte que a finals del segle XIX l’escultura va viure una època 
d’esplendor. Amb la reurbanització de les ciutats, passà a ser un dels elements 
principals en la decoració dels espais públics. I alhora servia per a honorar 
personatges històrics o idees.  
 
El contingut original de la sala ha anat canviant. S’hi va reubicar la col·lecció d’arts 
decoratives (rajola i vidre català, monedes i medalles), substituint les escultures que hi 
havia a l’origen, fins que al 2008 va passar a ser l’espai d’exposició del dipòsit de 
pintura barroca espanyola i flamenca del Museo del Prado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Saló Maria 
 

Sala d’arts decoratives                       Sala Prado   
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SALÓ ISABEL 
 

Aquesta sala també forma part de la 
primera ampliació. Es va crear l’any 1898, 
i reunia la col·lecció d’art egipci que 
Eduard Toda havia donat l’any 1886 al 
Museu. Va ser la primera col·lecció 
d’Egipte exposada a Catalunya. 
Sens dubte, la peça que més cridava 
l’atenció d’aquesta col·lecció era la mòmia 
d’un infant de 5 anys. 
 
 
 

Saló Isabel 
 
Avui dia la col·lecció egípcia té el seu propi àmbit, i el Saló Isabel està destinat a sala 
d’exposicions temporals. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala egípcia      Sala d’exposicions temporals 
 
 
SALA SILVELA 
 
La Sala Silvela és resultat de la segona ampliació del Museu l’any 1919. En un primer 
moment aplegava la col·lecció d’arts decoratives. Actualment, després de la 
reordenació del 2008, la sala exhibeix una petita mostra de rajoles, vidre i pots de 
farmàcia, i la col·lecció etnològica formada per objectes procedents de l’Amèrica 
precolombina, d’Àsia i de Filipines. 

 
 
 
 
 
  
 

Any 1919      Remodelació 2008  
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Quan Víctor Balaguer va morir va deixar un bon museu de referència. Al 1901 hi 
havia obres importants de l’art català, i gràcies al Museo del Prado, de l’art espanyol. 
Al fons artístic s’ha d’afegir un fons bibliogràfic de primer ordre per la qualitat i 
quantitat, el qual és material de referència per a conèixer i estudiar la història i la 
cultura del segle XIX. 
 
 

6. LA BIBLIOTECA MUSEU A L’ACTUALITAT 
 
La Biblioteca Museu Víctor Balaguer no ha parat de créixer i de rebre donacions durant 
aquest 125 anys. 
 
El prestigi de les seves col·leccions l’han convertit en un dels museus més importants 
del panorama de l’art català, és Museu secció del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. El fons bibliogràfic que custodia està considerat com un dels més 
complerts per l’estudi de la societat del XIX, motiu pel qual la Biblioteca està adscrita 
a la Biblioteca Nacional de Catalunya. 

L’inventari actual del Museu Víctor Balaguer consta de 8.865 registres, i només 
un 20% es troba exposat a les sales, la resta es guarda als magatzems. El llegat 
fundacional, és a dir, tot el volum d’objectes que ingressa des de 1884 fins a 
1901, està format aproximadament per 2.000 registres. 
 

La Biblioteca Víctor Balaguer fou inaugurada 
amb 25.000 llibres, la majoria procedents de la 
col·lecció privada del fundador, però 
immediatament ampliada a partir de donacions i 
adquisicions que no s’han aturat en tots aquets 
anys. Actualment el catàleg de la Biblioteca 
supera els 100.000 documents (incunables, 
manuscrits, primeres edicions, gravats, llibres...). 
El 2004 va traslladar-se a la Casa Castrofuerte, 
just darrera de l’edifici històric. Allí hi ha tots els 
serveis i magatzems que corresponen a una 
instal·lació moderna.   

 
Estem davant d’una institució que manté un dinamisme en l’oferta per al públic i que 
constitueix una visita atractiva per la singularitat de les col·leccions en les sales 
permanents. 
  
Avui dia el Museu compta aproximadament amb 17.000 visitants anuals, no menys 
importants són les xifres d’usuaris presencials que consulten el fons de la Biblioteca, 
aquest darrer 2008 se n’han comptabilitzat 1.100, a banda de les consultes del catàleg 
on-line. 
 
Anualment s’ofereixen activitats per a diferents públics. 
Exposicions temporals, visites comentades, activitats escolars, 
activitats familiars i tallers per nens i nenes, cicles de 
conferències, concerts, i molt aviat, com a novetat, activitats 
per col·lectius amb discapacitat visual i mental. 
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7. ACTIVITATS DEL 125È ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA MUSEU VÍCTOR BALAGUER 
 
El 26 d’octubre de 2009 la Biblioteca Museu Víctor Balaguer farà 125 anys. Estem 
davant d’una institució pionera a Catalunya, que destaca per la seva singularitat i 
prestigi, per la varietat de les seves col·leccions, i per l’estètica vuitcentista que ha 
mantingut al llarg dels anys. 
 
Per celebrar els 125 anys de la creació de la Biblioteca Museu s’ha elaborat un 
programa d’actes pe tal de donar a conèixer tan il·lustre institució.  
 
 
Programació 
 
ACTE DE COMMEMORACIÓ DEL 125è ANIVERSARI DE LA BIBLIOTECA MUSEU 
VÍCTOR BALAGUER - INAUGURACIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI1 I DE 
L’EXPOSICIÓ TEMPORAL 
Diumenge 25 d’octubre a les 12h 
 
1Veure Annex 
 
EXPOSICIÓ TEMPORAL 
Surge et ambula. 125 anys de Biblioteca Museu 
Del 25 d’octubre de 2009 al 28 de març de 2010 
 
Un viatge en el temps que vol situar el visitant en el moment de la creació de la institució, per 
donar a conèixer com eren les biblioteques i museus del segle XIX.  
La mostra s’acompanya amb la publicació d’un petit catàleg divulgatiu.  
 
� Visita: Viatge al passat. El naixement de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.  
Diumenge 8 de novembre, 13 de desembre, 10 de gener, 21 de febrer i 28 de març a les 12h 

 
Visita a l’exposició temporal i a la planta baixa del Museu en clau històrica per conèixer les 
col·leccions que formaven part de la Institució en el moment de la seva fundació, les donacions 
més antigues i les particularitats d’algunes de les obres i dels seus donadors. 
 
� Visites i tallers per a grups escolars amb concertació prèvia. 

 
� Visites comentades per a grups mínim 10 persones, qualsevol dia amb concertació 
prèvia. 
 
INAUGURACIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES  
Diumenge 25 d’octubre a les 12h 
 
JORNADA DE PORTES OBERTES 
Dissabte 24, diumenge 25 i dilluns 26 d’octubre 
Horari d’obertura especial el dilluns 26 d’octubre de 18 a 21h 
 
 
PRESENTACIÓ DEL BUTLLETÍ DE LA BIBLIOTECA MUSEU BALAGUER 
Activitat organitzada per l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
Dilluns 26 d’octubre a les 19h 
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CICLE DE CONFERÈNCIES 
 
� Context històric vilanoví de l’època. A càrrec d’Albert Tubau, enginyer tècnic industrial i   
historiador.  
Dijous 29 d’octubre a les 19h  
 
� Història de la museografia a Catalunya en paral·lel a Vilanova i la Geltrú. A càrrec de 
Josep Mª Trullén, director del Museu d’Art de Girona.  
Dijous 5 de novembre a les 19h 
 
� Maçoneria i símbols al Museu Víctor Balaguer. A càrrec de Josep Brunet, director de la      
Biblioteca Pública Arús.  
Dijous 19 de novembre a les 19h 
 
� Fons pictòric de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. A càrrec de Francesc Fontbona, 
doctor en filosofia i lletres i membre de l’Acadèmia de Belles Arts.  
Dijous 26 de novembre a les 19h 
 
� Fons bibliogràfic de la Biblioteca Víctor Balaguer. A càrrec de Manuel Jorba, catedràtic 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Dijous 3 de desembre a les 19h 
 
 
ACTE DE CLOENDA 
 
� Taula rodona amb les directores i antics directors de la Biblioteca Museu Víctor  
Balaguer. Organitza Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
Dijous 26 de març de 2010 a les 19h 
 
 Les actes recollint les conferències i la taula rodona es publicaran al 2010. 
 
 
VISITES COMENTADES ESPECIALS 
 
� Arquitectura i maçoneria a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.  
Diumenge 22 de novembre, 20 de desembre i 31 de gener a les 12h 
 
Visita a l’edifici, posant especial atenció en els elements arquitectònics més característics, les 
successives ampliacions del Museu, el projecte original, així com la simbologia maçònica 
present als esgrafiats i a la decoració de la Casa de Santa Teresa.  
 
� El Museu amagat.  
Diumenge 28 de febrer i 14 de març a les 12h 
 
Visita als magatzems del Museu per conèixer els treballs de conservació que es realitzen i 
algunes de les peces que habitualment no es troben exposades Places limitades. Cal reserva 
prèvia. 
 
 
ITINERARI URBÀ 
 
� La Vilanova de 1884 
Dissabte 7 de novembre, 6 de febrer i 6 de març a les 12h 
 
Una passejada per aquells punts rellevants de la Vilanova de l’any que es va crear el Museu, 
per conèixer el context en que aquest es fundà.  
Cal reserva prèvia al telèfon 619 33 75 84 
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ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
� El meu quadre preferit. Votació popular per escollir el quadre preferit del Museu. 
Del 25 d’octubre al 30 de novembre 

 
� Recuperació de testimonis i fotos de la història de la Biblioteca Museu. Es recolliran 
els records que tenen els visitants de la institució. Per aquest acte s’ha comptat amb la 
col·laboració d’estudiants de la Llotja de Barcelona, que han dissenyat i construït una estructura 
cúbica formada per petits calaixos, en cada un dels quals, el públic podrà dipositar els seu 
testimoni. També es podran fer arribar per correu electrònic a informacio@victorbalaguer.cat 
Del 25 d’octubre al 28 de març 

 
 
 

TALLER INFANTIL DE NADAL 
 
Muntem la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Una visita dinamitzada a la planta baixa del 
Museu, seguidament els nens i nenes muntaran un retallable de la institució. 
Edat de 8 a 12 anys. Preu: 3 euros. Cal reserva prèvia.  
Dimarts 29 de desembre a les 17h 
 
 
Commemoració 125è aniversari de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
 
Del 25 d’octubre de 2009 al 28 de març de 2010 
Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
Av. Víctor Balaguer, sn. 08800 Vilanova i la Geltrú 
Tel. 93 815 42 02 
informacio@victorbalaguer.cat 
www.victorbalaguer.cat 
 
 
Horari 
Matins: de dimarts a diumenge de 10 a 14h 
Tardes: de dimarts a dissabte de 16 a 19 h, excepte dijous de 18 a 21h 
Dilluns tancat 

 
 

Com arribar-hi 
En transport particular: 
C-31 i C-32, Túnels del Garraf. Sortida Vilanova i la Geltrú 
En transport públic: RENFE C2 
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8. CALENDARI D’ACTIVITATS 
 

OCTUBRE 
 

 

 
� Dissabte 24  

 
Jornada de portes obertes 

 
� Diumenge 25  

 
Acte de commemoració dels 125 anys de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer - Inauguració de la rehabilitació de l’edifici i 
de l’exposició Surge et Ambula  
 

� Dilluns 26 Jornada de portes obertes 
Presentació del Butlletí de la Biblioteca Museu Balaguer 
 

� Dijous 29  Conferència: Context històric vilanoví de l’època. A càrrec 
d’Albert Tubau 

  
 
 
NOVEMBRE 
 

 

 
� Dijous 5 

 
Conferència: Història de la museografia a Catalunya en paral·lel a 
Vilanova i la Geltrú. A càrrec de Josep Mª Trullén 
 

� Dissabte 7 
 

Itinerari urbà: La Vilanova de 1884 
 

� Diumenge 8 Visita comentada: Viatge al passat. El naixement de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer (inclou l’exposició i a la planta baixa del 
Museu) 
 

� Dijous 19 Conferència: Maçoneria i símbols al Museu Víctor Balaguer. A 
càrrec de Josep Brunet 
 

� Diumenge 22  
 
 

Visita comentada: Arquitectura i maçoneria a la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer 
 

� Dijous 26 Conferència: Fons pictòric de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer. A càrrec de Francesc Fontbona 
 

  
 
DESEMBRE 
 

 

 
� Dijous 3 

 
Conferència: Fons bibliogràfic de la Biblioteca Víctor Balaguer. A 
càrrec de Manuel Jorba 
 

� Diumenge 13 
 

Visita comentada: Viatge al passat. El naixement de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer (inclou l’exposició i a la planta baixa del 
Museu) 
 

� Diumenge 20 Visita comentada: Arquitectura i maçoneria a la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer 
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� Dimarts 29 Taller infantil de Nadal: Muntem la Biblioteca Museu Balaguer 
  
 
GENER 
 

 

� Diumenge 10 Visita comentada: Viatge al passat. El naixement de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer (inclou l’exposició i a la planta baixa del 
Museu) 
 

� Diumenge 31 Visita comentada: Arquitectura i maçoneria a la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer 

  
 
 
FEBRER 
 

 
 
 

� Dissabte 6  Itinerari urbà: La Vilanova de 1884 
 

� Diumenge 21 Visita comentada: Viatge al passat. El naixement de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer (inclou l’exposició i a la planta baixa del 
Museu) 
 

� Diumenge 28 Visita comentada: El Museu amagat (visita als magatzems del 
Museu) 

  
 
 
MARÇ 
 

 

� Dissabte 6 Itinerari urbà: La Vilanova de 1884 
 

� Dijous 26 Acte de cloenda: Taula rodona amb les directores i antics 
directors de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
 

� Diumenge 28 Visita comentada: Viatge al passat. El naixement de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer (inclou l’exposició i a la planta baixa del 
Museu) 
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ANNEX. REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES I RECUPERACIÓ DELS ESGRAFIATS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El passat mes de juny es van iniciar els treballs de rehabilitació de les façanes i de 
recuperació dels esgrafiats de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. La rehabilitació 
s’ha dut a terme en el marc del 125è aniversari de la Biblioteca Museu. 
 
S’han rehabilitat de forma integral les façanes originals concebudes per l’arquitecte 
Jeroni Granell i la resta s’han deixat amb una intervenció mínima de neteja i 
consolidació. L’execució del projecte ha respectat en tot moment l’edifici original, 
tant pel que fa als materials com als elements decoratius.   
 
Una vegada finalitzada l’obra, es podrà apreciar quina és la part que pertany al 
projecte original i quines parts s’han anat afegint amb el temps com les ampliacions, 
destacant la forma inicial com acabada i la resta com una mostra del procés 
constructiu de l’època. La cornisa és l’element unificador i que dóna continuïtat al 
projecte.  
 
Els treballs han consistit en el sanejament manual de les zones malmeses, tant en les 
zones de pedra artificial, com en els paraments restaurats amb estuc de calç. El 
revestiment pictòric s’ha dut a terme a base de veladures aplicades en diferents 
proporcions segons els elements de l’edifici: pedra artificial, esgrafiats o estuc de calç.  
 
 
S’han restaurat les escultures del bisbe Armanyà i del poeta Cabanyes de l’entrada 
principal.  
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La part més important de l’obra ha estat la 
rehabilitació dels esgrafiats, obra del pintor J. 
Mirabent que decoren la part inferior de les 
façanes. Aquests són de calç i sorra de marbre, i 
presentaven moltes zones malmeses, 
aixecaments i pèrdues, fet que ha prioritzat la 
seva reconstrucció. De nit, uns focus il·luminaran 
de forma individual el conjunt artístic dels 
esgrafiats.. 
 
 

 
 
Un altre punt important a destacar ha estat la millora d’accés a l’edifici, que s’ha 
aconseguit a partir de la construcció d’una passera que enllaça amb la rampa d’accés, 
i de la col·locació d’una barana en aquesta rampa. La vorera també s’adapta per tal de 
millorar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. 
 
També s’han dut  a terme millores de condicionament del jardí i de l’entorn de la  
Biblioteca Museu, eliminant les plantes invasores i alienes al jardí originari que es 
disposa amb una ordenació en parterres. S’ha adequat la disposició de l’espai de 
l’arbrat a les necessitats de plantació, suprimint elements de creixement espontani fora 
de l’original disposició dels arbres. 
 
En la part interior del museu s’han dut a terme accions per l’eliminació d’humitats amb 
la tècnica d’electro-òsmosis inalàmbrica que consisteix en invertir la polaritat existent 
entre paret i terra. Això provoca que l’aigua ionitzada baixi a través del mur per pors i 
capil·lars fins al subsòl assecant la paret. 
 
L’obra ha estat executada per l’empresa Rehabilit, especialista en tècniques de 
rehabilitació d’edificis patrimonials, s’han complert els terminis previstos de finalització.  
Les escultures han estat restaurades per l’empresa Td’ART i el jardí a càrrec de 
l’empresa Tegar. 
 
El projecte s’ha pogut realitzar gràcies a les subvencions rebudes pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya en aplicació de l’1% cultural, el Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 
La inauguració oficial tindrà lloc el diumenge 25 d’octubre a les 12h, però hi ha 
prevista una visita especial als periodistes el dimarts 6 d’octubre, moment en 
que s’estarà efectuant la retirada progressiva de la bastida.  
 
 
 


