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PRESENTACIÓ  

 

 

El 22 d’octubre de 2019 el Govern de Catalunya va acordar declarar Museu d'Interès Nacional 

la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. El seu fundador tenia clar, ja des de la seva obertura 

l’octubre 1884, que la Biblioteca Museu era un projecte emblemàtic, no únicament per a la 

ciutat de Vilanova i la Geltrú on va decidir aixecar-lo, sinó per a tot Catalunya. Per a aquesta 

mena d’Acadèmia que volia erigir va triar una frase bíblica per al seu frontispici d’entrada: el 

lema «Surge et ambula» (aixeca’t i camina), un missatge que pren avui tot el sentit. Aixecar-la i 

fer-la caminar durant més de 135 anys ha estat feina i entusiasme de moltes persones. La 

qualitat dels fons museístic i bibliogràfic aglutinats en la seva seu són d’una inqüestionable 

vàlua, i amb aquesta declaració arriba formalment el reconeixement. 

 

Molt abans d’inaugurar el centre, Víctor Balaguer va fer una crida a col·laboradors, escriptors, 

artistes i amics demanant llibres i obres d’art. I la resposta inundà la institució de donacions. 

Des de les primeres passes, les aportacions privades van ser cabdals i es començaren a 

estructurar les seves col·leccions. A mesura que s’enriquia el fons, l’edifici també creixia per 

encabir-lo. Aquesta dinàmica no s’aturà i ha continuat durant la resta del segle XX i fins els 

nostres dies. 

 

L’exposició vol commemorar la història i singularitat de la institució mostrant com han anat 

arribant col·leccions de caràcter nacional i de molt variada naturalesa des de la fundació fins 

l’actualitat: pintura i escultura catalana del segle XIX, incunables, dipòsit del Prado, aixovar 

funerari d’Egipte, llibres de la Xina, gravats i mapes del Japó, etnologia i fotografies de 

Filipines o América, ceràmica o art contemporani. Un viatge que porta de la mà per una 

seqüència ininterrompuda d’ingressos que han conformat, al llarg d’una llarga centúria, una 

col·lecció d’interès nacional. 

 

 



 
 
 
 

L’EXPOSICIÓ. ÀMBITS 

 

 

 

EL PAÍS I LA CIUTAT AL DARRER QUART DEL SEGLE XIX 
 

L’obertura de la Biblioteca Museu es produeix en un context de puixança a Catalunya, aquella 

Catalunya de la Febre d’Or, de la Barcelona de l’Eixample i del Liceu; mentre, la Renaixença 

desenvolupa la seva voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura 

després de segles de diglòssia respecte al castellà. Neix també la primera vertebració del 

catalanisme com un moviment polític. 

 

Vilanova i la Geltrú, durant el darrer quart del segle XIX, viu una etapa de transformació i 

efervescència econòmica. Es construeix la carretera de les costes del Garraf, impulsada per 

Víctor Balaguer, arriba el ferrocarril i es consoliden equipaments com l’Escola d’Arts i Oficis i 

el Banc de Vilanova. En aquest context d’ebullició transformadora i de desenvolupament 

econòmic, es construeix la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 

 

 

 

 

BALAGUER, PROJECCIÓ NACIONAL 
 

Víctor Balaguer i Cirera (Barcelona 1824 – Madrid 1901) és 

considerat un dels polítics i escriptors catalans més importants 

del segle XIX. Al llarg de la seva vida, crea i impulsa diverses 

iniciatives a favor de la transformació política i cultural de 

Catalunya i d’Espanya. 

 

Escriu poesia, teatre, prosa, articles a la premsa, discursos i 

textos polítics. És uns dels màxims exponents de la Renaixença, 

des d’on, entre altres iniciatives, impulsa els Jocs Florals i 

promou la divulgació de la història i dels símbols de Catalunya. 

Es dedica intensament a la política, sent un clar defensor de les 

idees liberals i progressistes. En diferents governs d’Espanya, 

ocupa els ministeris de Foment i d’Ultramar. 

 

L’any 1879, fa una crida a col·laboradors i amics, demanant-los 

llibres i obres d’art per a conformar allò que en un futur serà, a 

Vilanova i la Geltrú, una biblioteca i un museu d’abast nacional. 

L’1 de gener de 1882, se’n col·loca la primera pedra. 

 

Antoni Estruch, Retrat de 
Víctor Balaguer, 1894 



 
 
 
 

 

 

 

 

«SURGE ET AMBULA», UN LEMA FET REALITAT 
 

La crida de Balaguer té una resposta molt positiva. Donacions d’artistes, amics influents i 

col·leccionistes, juntament amb les seves col·leccions de propietat, conformen una 

extraordinària base, i la institució pot començar a estructurar els seus fons. La col·lecció es 

gesta a mesura que l’edifici creix. El 26 d’octubre de 1884 s’inaugura la Biblioteca Museu Víctor 

Balaguer, un equipament que ofereix al públic diferents col·leccions bibliogràfiques i 

artístiques, en un sentit molt ampli. 

 

Des de bon principi, la institució ja funciona com a 

biblioteca pública: és d’accés lliure i universal i aplega tots 

els àmbits del coneixement de diferents èpoques. A més de 

la lectura i l’estudi, promou classes de francès i 

conferències. Seguint la mentalitat universalista de 

l’època, exposa multitud d’objectes de diversa naturalesa 

provinents de donacions: pintura, gravat, fotografia, 

escultura, vidre, joies, armes, indumentària, numismàtica, 

arts sumptuàries, ceràmica, monedes, medalles, una 

secció arqueològica amb exemplars únics i un gran 

apartat d’objectes curiosos. 

 
 

 

 

 

 

 

El dipòsit del Museo del Prado 
Balaguer gestiona amb el Ministerio de Fomento l’arribada d’un dipòsit de 

l’anomenat Museo Nacional de Pintura y Escultura (actualment Museo del 

Prado). Aquest dipòsit arriba en diferents tongades. Quan la Biblioteca 

Museu obre les portes a la tardor de 1884, el públic ja pot contemplar a la 

pinacoteca quadres de diferents escoles barroques peninsulars i del nord 

d’Europa procedents de Madrid. Apareixen esmentades als butlletins de 

l’època com a «cuadros antiguos». En els cinc enviaments rebuts entre 

1882 i 1886 hi figuren noms tan rellevants com El Greco, Carducho, Maíno 

o Carreño de Miranda, entre d’altres. Un total de 54 teles i 3 escultures del 

museu madrileny es mostren en la recentment inaugurada Pinacoteca 

balagueriana. 

 

 

 

 

 

 

 
El Greco,  La Sagrada Família, santa Anna i sant Joanet, c. 1600 

Joost Susterman (atribuït), La família de Darius 

davant d’Alexandre, primera meitat del segle XVII 



 
 
 
 

 

 

La primera col·lecció egípcia del país 
La col·lecció egípcia arriba a Vilanova dos anys després de l’obertura oficial 

de la institució, lliurada per Eduard Toda, reconegut erudit que ha estat a 

Egipte treballant en el cos diplomàtic i ha seguit amb èmfasi les excavacions 

dels arqueòlegs en les exploracions regulars al llarg del Nil. Ha fotografiat i 

escrit sobre tots els emplaçaments que ha visitat, com ho acrediten 

publicacions seves com “A través de Egipto” o “Son Notem en Tebas”. Avui 

dia, Toda és considerat com el primer egiptòleg de Catalunya i el primer en 

portar cap aquí una col·lecció de peces de l’antic Egipte. Redacta 

personalment un catàleg de la col·lecció que cedeix a la Fundació del seu 

amic Víctor Balaguer, amb aixovar funerari procedent de diferents 

jaciments, on destaca la mòmia d’un infant que queda registrada amb el 

nom de Nesi i que ha esdevingut una icona inconfusible del Museu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els fruits d’una àmplia xarxa de relacions 

polítiques i intel·lectuals 
La biblioteca particular de Víctor Balaguer conté 

manuscrits de temàtica i època molt variades, on 

destaquen peces tan singulars com els llibres 

religiosos àrabs. El conjunt reflecteix la seva vida i 

les seves extraordinàries relacions personals. 

La seva vessant d’historiador i polític és apreciable 

en les seves pròpies obres, així com també en les 

remarcables peces d’antiquària, a les quals aviat s’hi 

afegeix un fons de gairebé 3.000 pergamins i llibres 

dels segles XV al XVIII. Hi és molt present també la 

literatura, de la qual s’hi apleguen les seves 

produccions literàries i textos únics de la 

Renaixença, com es pot apreciar en els manuscrits 

originals d’amistats seves que avui són grans 

referents literaris de l’època, com Apel·les Mestres, 

Narcís Oller o Àngel Guimerà. 

 

 

Fotografia de Víctor Balaguer amb 
un grup d’escriptors felibres. 

Detall del calc “Dos collidors 
de blat”, realitzat c. 1886. 

Toda Güell, Eduard.  
A través del Egipto. 
El Progreso, 1889. 



 
 
 
 

 

 

Les Filipines, la Xina i el Japó, principals 

orígens del fons d’ultramar 
Entre els diferents càrrecs polítics que ocupa 

Balaguer, un dels més significatius de cara al 

seu llegat és el de ministre d’Ultramar: una 

part molt destacada dels fons bibliogràfics 

provenen d’aquest context. És molt notable la 

varietat de documents recollits de temàtica 

filipina, arribats a partir de l’ambiciós projecte 

d’Exposició General de Filipines que promou al 

parc de El Retiro de Madrid (1887), amb 

intenció d’incentivar els intercanvis comercials 

i culturals entre les colònies asiàtiques i la 

metròpoli. Tot el que s’hi exhibeix resulta molt 

exòtic als ulls dels ciutadans del XIX i 

l’esdeveniment obté molt ressò. A aquest 

capítol oriental, se li afegeixen la donació 

xinesa i japonesa d’Eduard Toda –que abans de 

la seva missió a Egipte ha estat al cos 

diplomàtic espanyol a la Xina– i el conjunt de 

documents d’emigració xinesa a Cuba, donats 

per Francisco Abellà. 

 

 

 

 

Les colònies occidentals i la figura de l’americano 
Aquest creixement constant es veu especialment enriquit gràcies a 

que s’intercanvia el Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer per 

altres documents, amb els quals es van omplint els magatzems de la 

biblioteca de llibres, manuscrits, fotografies, gravats, mapes i, 

sobretot, de publicacions periòdiques d’arreu del món, 

principalment d’Amèrica. Però també gràcies a la documentació 

sobre els viatges dels americanos o indianos, aquells catalans que 

havien anat a fer fortuna a les Amèriques. Cal destacar entre els 

donants a Emília Serrano, més coneguda com la Baronessa de 

Wilson, la primera dona espanyola a viatjar sola per Amèrica a 

finals del segle XIX recollint la seva experiència en el llibre América 

y sus mujeres, i de qui es conserva també correspondència. 

 

 

 

 

 

Fotografia d’un grup de tres 
indígenes asiàtics, possiblement 
filipins, els quals duen estris de 
guerra (original de principis del 
segle XX). 

Wilson, baronessa de. América y sus mujeres: costumbres, tipos, perfiles biográficos de 
heroínas, de escritoras, de artistes [...] descripciones pintorescas del continente [...] 
episodios de viaje, antigüedades y bocetos políticos [...]. Tip. de Fidel Giró, 1890. 

 

Museo Biblioteca de 
Filipinas: boletín. 
Establecimiento tipo-
litográfico de Ramírez y 
Comp. Tipo-litografia 
Chofré y Comp. 1895-?. 



 
 
 
 

 

 

Balaguer i els artistes del seu temps 
Els «cuadros modernos» que van arribar en 

donació, conformen avui una vistosa galeria dels 

diferents gèneres artístics en boga al segle XIX: 

grans formats sobre pintura d’història, algun 

quadre sobre mitologia clàssica, una nodrida 

seqüència de paisatgisme català, retrats 

individuals i col·lectius, en la línia de la moda 

burgesa, així com quadres de caire costumista i 

algun de tendència oriental. En la seva major part, 

les obres havien ingressat a la institució cedides 

pels mateixos autors, i molts duien una 

dedicatòria personal a Don Víctor que encara es 

pot observar a la tela o al marc amb lletra 

manuscrita, o a les primeres pàgines, en el cas 

d’obra escrita. Hi figuren noms cabdals del 

Romanticisme, però molt especialment del 

Realisme. Donats els seus rellevants càrrecs 

polítics, Balaguer actua sovint com a mentor 

d’artistes, alguns d’ells filipins. 

 

       
 

 

 

 

 

L’exotisme de l’Extrem Orient 
Dins de les col·leccions orientals, la donació d’obres 

procedents de la Xina i el Japó correspon principalment 

a Eduard Toda i a Juan Mencarini, oficial de 

l’administració de les duanes imperials xineses. La 

diversitat de materials i la refinada tècnica d’execució 

emprada fan que els objectes orientals siguin molt 

preuats en els mercats europeus del segle XIX, per als 

quals es destina molta producció que cobreixi la seva 

demanda.  

La col·lecció balagueriana mostra excel·lents exemples 

d’aquesta artesania oriental, amb materials com l’ivori 

o la porcellana, així com obra sobre paper en diferents 

tècniques, gravats i olis. El seu estil i composició, tan 

diferent als canons occidentals, marcarà una forta 

influència en l’art europeu de finals del segle XIX. 

 

    

 

 

 

Félix Arroyo Roxas, 
Choza de Nipas, c. 1893 

Anònim, Jardí de How-qua a Canton, 
segona meitat del segle XIX 

Manuel Crespo Villanueva, 
El bes, c.1897 

 



 
 
 
 

 

 

 

Quan Filipines era colònia 
De l’esmentada Exposició General de Filipines que té lloc a Madrid 

(1887) arriben molts objectes de l’arxipèlag. Alguns són utensilis de la 

vida quotidiana d’ús domèstic, altres objectes de caire cerimonial, 

relatius a la fertilitat o al culte als avantpassats, i una part destacada 

són armes i escuts de diferents tipologies com els que es mostren en 

aquesta paret: els kalasags. El kalasag és un gran escut confeccionat 

amb fusta resistent d’arbres autòctons que es decorava amb talles que 

feien referència a motius mítics. Juntament amb les llances, són un 

conjunt molt nombrós dins la col·lecció filipina del Museu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EXPANSIÓ DEL LLEGAT MUSEÍSTIC 
 

Amb la mort de Víctor Balaguer, l’any 1901, clou l’etapa fundacional de la Biblioteca Museu. La 

institució ha de continuar el seu camí sense la figura del fundador, que diposita en un Patronat 

la responsabilitat de vetllar per la conservació del llegat patrimonial que els deixa. Durant els 

primers anys es van anar rebent donacions en degoteig. Al 1923 entra un important lot de 

ceràmica catalana. Després arriba el difícil episodi de la guerra civil i la postguerra, i no és fins 

la dècada dels anys cinquanta que es comença a reactivar la vida cultural. El Castell de la 

Geltrú s’annexa a la institució com a subseu, amb diferents espais expositius, on s’instal·la en 

un inici part del dipòsit del Prado. Posteriorment, arriba la col·lecció anomenada “Llegat 1956” 

procedent del col·leccionisme privat i, finalment, el 1969, s’obren les sales amb el nou conjunt 

d’art contemporani. 

 

No és fins la reforma arquitectònica de 1996, que l’edifici principal de la Biblioteca Museu pot 

tenir una primera planta d’exposició permanent que permet instal·lar en un sol edifici les 

col·leccions fundacionals i les rebudes per la ciutat de Vilanova i la Geltrú al llarg del segle XX. 

 

 

 

 

Escuts kalasag de la col·lecció filipina. 



 
 
 
 

 

 

 

Revalorització de la ceràmica 
Als fons del Museu hi ha una nombrosa col·lecció de ceràmica formada 

per més d’un miler de peces i de la qual habitualment se’n mostra una 

ínfima part. Hi ha exemples molt antics, com les rajoles del període 

gòtic, peces de reflex metàl·lic (de Manises), de “ceràmica en blau” 

catalana, de pots de farmàcia, i abunden les rajoles, tant les dites 

“d’oficis” com les “de mostra”, procedents d’interiors i de façanes. 

Molts col·leccionistes recullen exemples d’aquestes rajoles artesanals 

de cases que s’enderroquen amb la construcció dels eixamples, i les 

aglutinen en grups de quatre creant composicions harmòniques, com 

petits trencaclosques. L’any 1923 el Museu en rep una donació molt 

nombrosa de la mà d’Oriol Puig Font. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956: un any per al record 
La col·lecció que porta per nom “Llegat 1956” ingressa 

al museu aquell mateix any i s’exposa primerament al 

castell de la Geltrú. Està formada per més d’un 

centenar de pintures datades entre finals del segle 

XIX i les primeres dècades del XX. La procedència 

d’aquest conjunt ha estat sempre envoltada de 

secretisme, ja que es va posar com a condició que el 

nom del col·leccionista –revelat al moment del 

lliurament dels lots– restés sempre en l’anonimat. 

Actualment, diversos estudis ja han publicat que tot 

aquest llegat procedia d’un habitatge de l’eixample 

barceloní on residia Victòria González, amiga íntima 

de l’industrial i col·leccionista d’art Lluís Plandiura, 

gràcies al qual s’havia anat conformant aquesta 

exquisida col·lecció artística de petit format, on 

consten grans noms de l’art català. 

 
      
 

 

 

 

 

 
 
 

Francesc Labarta, 
Figura femenina, c. 1940 

 

Josep Amat, Paisatge, c. 1950 
Rafael Martínez Padilla, Pati andalús, c. 1930 

Diferents exemplars de la col·lecció de cerámica, que compta 
amb peces dels segles XVI, XVII, XVIII i XIX.  



 
 
 
 

 

 

La proesa de crear un primer Museu d’Art Contemporani 
La visita al museu acaba a les sales d’art contemporani, amb obres 

informalistes de molta força gestual i matèrica. Els quadres de la 

col·lecció daten tots d’entre 1959 i 1963 i provenen del que fou el 

primer Museu d’Art Contemporani de Barcelona, inaugurat l’any 1960 

a la cúpula del Coliseum, a la Gran Via de les Corts Catalanes. Un 

projecte pioner, encapçalat pels crítics d’art Alexandre Cirici Pellicer i 

Cesáreo Rodríguez-Aguilera, que volen donar veu als artistes 

emergents, però que no es consolida. A finals dels 60, la ciutat de 

Vilanova acull aquesta selecció que, a més de l’informalisme, té 

representades altres tendències artístiques com la nova figuració o 

l’abstracció geomètrica, i amb una destacada presència de dones 

artistes. 

 

         

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les donacions no s’han aturat mai 
El Museu neix, i creix, gràcies a la multitud de 

donacions rebudes. L’antiguitat i el propi 

caràcter de la institució, custodi de grans obres 

d’art des dels inicis, ha permès que aquesta 

dinàmica no s’aturés i ha tingut la fortuna de 

continuar rebent donacions fins als nostres dies. 

La llista del que ha estat donat en les darreres 

dècades és molt llarga destacant peces de 

diferents períodes de l’art. Aquí s’han seleccionat 

alguns exemples d’obres de diferent estil i 

cronologia, donades per col·leccionistes 

particulars o artistes, que han arribat en 

períodes més recents. No podem deixar d’agrair 

la confiança i el compromís en preservar tot el 

llegat ingressat per al futur. 

 

 

 

 

Pere d’Espallargues, Calvari, 
final del segle XV. Donació de 
Miquel Salinas (2007) 

 

Martínez Mezquita, Judici en blanc, c. 1960 
Esther Boix, Suburbi, 1960  

Ramon Pichot, Retrat de 
senyora, c. 1960. Donació de 
Gustau Camps (1864) 

 



 
 
 
 

LA VIVA EMPREMTA DE BALAGUER A LA BIBLIOTECA 
 

Fins a la primera meitat del segle XX, s’incorporen a la biblioteca donacions com la del 

marquès de Ferrer-Vidal (llibres dels segles XVI i XVII) i una col·lecció d’auques, a càrrec de 

Joan Amades. Fins al 1965, és l’única biblioteca pública municipal a la ciutat, i complementa la 

catalogació amb el servei de lectura i l’organització de conferències i activitats. Als anys 80, 

s’inicia la catalogació sistemàtica de les obres de Víctor Balaguer i del seu importantíssim 

epistolari, i a principis del segle XXI s’inventaria l’arxiu de la Biblioteca Museu, tasca que ha 

permès recuperar i posar en valor la llarga història de la institució a partir de 

correspondència, plànols i documentació diversa. 

 

Aquesta última etapa, destaca per la incorporació de llegats de personalitats de les belles arts, i 

de dos fons bibliogràfics locals molt importants, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu. El 

primer és el fons Joan Enric Roig Santacana, format per llibres i revistes, bona part de les quals 

són de temàtica gastronòmica, i el segon és la biblioteca i l’arxiu del Museu Romàntic Can 

Papiol. 

 

 

 

Música, dansa, disseny, gravat…: noves portes a 

la investigació 
A la segona meitat del segle XX, s’incorporen importants 

donacions bibliogràfiques de diferents àmbits de les 

belles arts del país. Destaquen els llegats d’Enric 

Cristòfol Ricart, pintor i gravador vilanoví de projecció 

nacional; Eduard Toldrà, músic i compositor que fou 

director de l’Orquestra Municipal de Barcelona; Josep 

Francesc Ràfols, arquitecte, pintor, historiador de l’art i 

deixeble d’Antoni Gaudí; i Joan Magrinyà, destacat 

ballarí, mestre i coreògraf de referència. Durant aquest 

gairebé primer quart del segle XXI, la biblioteca ha 

incorporat també les donacions de Ricard Giralt-Miracle, 

de Manuel Capdevila i de l’epistolari de Manuel 

Clausells, complementant aquests dos últims el fons 

Eduard Toldrà. 

   

Quadern Kodak d’E.C. Ricart octubre 
de 1926 –desembre de 1928. 

Fotografia de Joan Magrinyà 
interpretant “Arlequí”, 1935. 

 



 
 
 
 

 

El Dr. Joaquim Molas, vertebrador de la Biblioteca del segle 

XXI 
El gruix documental de belles arts esmentat, compta també amb una 

secció literària excepcional. A la fundacional col·lecció literària de la 

Biblioteca Museu, s’hi suma el fons del poeta i escriptor José Cruset, 

incorporat a la segona meitat del segle XX. No serà, però, fins ben 

entrat el segle XXI, que aquesta secció rep la major aportació amb un 

dels principals noms dins als estudis de la literatura i la filologia 

catalanes: el Dr. Joaquim Molas, escriptor, filòleg, crític literari i 

professor, guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, 

la Creu de Sant Jordi i la Medalla d’Or de la Generalitat. Després de la 

seva mort, dóna la seva biblioteca particular, amb més de 22.000 

llibres i publicacions periòdiques, així com el seu arxiu personal. 

Aquest darrer fons impulsa la connexió amb la universitat i la creació 

de coneixement, mitjançant la generació de l’Aula Joaquim Molas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN PROGRÉS GRAVAT A L’EDIFICI 
 

El nucli inicial de l’edifici principal de la Biblioteca Museu, situada en un espaiós jardí 

vuitcentista, estava format per un espai de distribució circular i dues ales simètriques, 

destinades a biblioteca i a museu. El creixement constant dels fons obligà a promoure diferents 

ampliacions ja en vida de Balaguer. Durant la dècada de 1890 s’obrí el Saló Maria, destinat a 

galeria d’escultura catalana, i el Saló Isabel, on s’hi exposà la col·lecció d’art egipci. Dins el 

mateix jardí, es va construir la Casa de Santa Teresa, acabada el 1889, on s’hi traslladà bona 

part de la col·lecció de pintura catalana del XIX. Als anys vint l’edifici va ampliar-se amb un 

Saló, anomenat Silvela, on s’instal·la el cadiram del Patronat, i una petita estança on s’unificà 

la col·lecció de ceràmica. La planta superior estava formada per despatxos i dependències 

internes, fins que al 1996 l’obertura de la reforma integral convertia tot el primer pis en nous 

espais permanents on s’exhibia el “Llegat 1956” i la col·lecció d’art contemporani. Al 2003 es 

guanyava un edifici annex, la Casa Marquès de Castrofuerte, a l’altra banda del carrer 

Monturiol, que avui és la seu de la biblioteca i que acull totes les reserves i els serveis tècnics. 

 

Cal recordar que el Castell de la Geltrú va formar part de la institució balagueriana des dels 

anys cinquanta del segle XX fins que es convertí en Arxiu a inicis dels noranta. Així mateix, 

l’actual Biblioteca Joan Oliva i Milà, a la Plaça de la Vila, va ser en el seu moment (1965 - 1995) 

una dependència de la fundació de Balaguer i duia el seu nom. 

 

 

 

 

Pòster del  “Cicle l'Escriptor del mes” (Ateneu Barcelonès, octubre de 1996) 



 
 
 
 

 
Avantprojecte arquitectònic de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 1881 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

ACTIVITATS I DIFUSIÓ 

 

 

L’exposició El perquè de tot plegat: col·leccions d’un Museu d’Interès Nacional inclou una 

programació d’activitats complementàries adreçades a tots els públics, i per mitjà de les quals 

es vol posar en relleu la singularitat de les diferents col·leccions que integren la Biblioteca 

Museu Víctor Balaguer.  

 

 

VISITES COMENTADES A L’EXPOSICIÓ 

Activitat gratuïta amb l’entrada al Museu.  

Aforament limitat. Cal fer reserva prèvia. 

Consulteu les dates a l’agenda web.  

 

 

JOC DE PISTES INFANTIL 

Itinerari autoguiat adreçat a infants a partir de 5 anys. 

Disponible per a descàrrega des del web del museu. 

 

 

ALTRES ACTIVITATS TEMÀTIQUES 

 Itinerari urbà: “L’impuls cultural del segle XIX” 

A càrrec d’ARC Gestió Cultural. 

Consulteu les dates a l’agenda web.  

 Presentació del catàleg “La presència del Prado. Episodis d’una història” 

Dijous 19 de novembre a les 19.30 h. 

 Visita temàtica: 12 campanades d’art 

Preu: 4 euros/persona.  

Aforament limitat. Cal fer reserva prèvia. 

Consulteu les dates a l’agenda web.  

 El museu amagat: visita als magatzems 

Preu: 4 euros/persona.  

Aforament limitat. Cal fer reserva prèvia. 

Consulteu les dates a l’agenda web.  

 

 

L’EXPOSICIÓ ONLINE 

Recorreguts virtuals, càpsules amb obres comentades i altres propostes per a aprofundir en 

l’exposició des de casa, al web www.victorbalaguer.cat i a les xarxes socials del museu.  

 

 

ACTIVITATS ESCOLARS I GRUPS CONCERTATS 

Podeu concertar la reserva a través del correu informacio@victorbalaguer.cat o del telèfon 93 

815 42 02. 

 

 

Totes les activitats presencials es realitzen amb un aforament limitat i amb totes les garanties de 

seguretat. És necessari realitzar sempre inscripció prèvia al telèfon 93 815 42 02, al correu 

informacio@victorbalaguer.cat o a través de l’agenda web www.victorbalaguer.cat. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Museu Víctor Balaguer 
Avinguda Víctor Balaguer, s/n 

08800 Vilanova i la Geltrú 

93 815 42 02 

informacio@victorbalaguer.cat 

www.victorbalaguer.cat 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

#unahistoriademuseu 

 


