
La Clio viu al jardí del museu, i a les nits, quan
no hi ha ningú, entra i fa un tomb. Quan passeja
per la pinacoteca, li agrada mirar les pintures i

les escultures on surten animals. 
 
 T'hi has fixat?

Quins animals hi pots trobar?

Hola! Com esteu? 
Sóc la Clio.

M'acompanyeu a descobrir
el Museu Balaguer?



T’has fixat que una paret està plena de paisatges,
i la de davant de retrats?
Quin quadre t’agrada més?
Si tens algun dubte, pregunta als meus amics de
recepció!

Ja les has trobat? Si és així, hauràs vist que
alguns  d'aquests quadres tenen nom
d’estacions de l’any... 

A veure si ets tan observador com la Clio i
tan sols amb l'ajuda d'aquests detalls,

trobes les pintures a la sala. 

Ajuda a la Clio a
buscar els
següents
objectes a la
Pinacoteca:

... Quins quadres de la sala
escolliries per  a representar
l’estiu i la tardor?

BUSQUEM OBJECTES PERDUTS!



Tothom diu que és una nena, però com està tan ben 
tapadeta, la veritat és que no ho sabem!

La Nesi és una mòmia que té més de 2.000 anys. Està dins d'una
vitrina especial que la protegeix dels canvis d'humitat i
temperatura, ja que si no, els embenatges es farien malbé.

El senyor que va trobar la mòmia Nesi es deia Eduard
Toda, el pots veure a l'entrada de la sala en una
escultura feta de fang.
Si busques bé a les fotos del costat, surt retratat
diverses vegades.

Si busques bé a les vitrines el trobaràs en
diferents llocs: pintat sobre una fusta i en
forma de figureta o amulet. 
S'anomena ULL D'HORUS i era un amulet
màgic que protegia a les mòmies.

CONEIXEU A LA NESI?
Tot sortint de la Pinacoteca, arribareu a la Sala Egípcia

Fixa't en aquest ull tan curiós

Les piràmides eren els llocs
d'enterrament dels faraons i
governants de l'Antic Egipte. 



Els jeroglífics són els dibuixos i signes amb què
escrivien a l'Antic Egipte. Durant segles va ser
impossible desxifrar el seu significat.
Avui en dia també fem servir molts símbols per dir
coses.
Aquests són els preferits de la Clio:    
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Vols escriure el teu nom amb símbols jeroglífics, com ho
feien a l'Antic Egipte?  

La Clio ho ha fet amb el
nom de la seva amiga
Andrea. Cada dibuix
correspon a una lletra.

Agafa paper i llapis, i
prova a escriure el teu
nom amb jeroglífics!

😻😹😾



Fixa't en aquestes peces! 
Les trobaras a la vitrina del Japó. S'anomenen
NETSUKES, i servien per aguantar una bosseta de
tela que es lligava al kimono (vestimenta tradicional
japonesa), per guardar-hi les monedes. 

DONEM UN TOMB PEL MÓN
SENSE SORTIR DEL MUSEU?

La gata Clio es diu així en homenatge a la musa grega
de la història,  que inspirava a Víctor Balaguer a
escriure els seus llibres plens de narracions de fets
històrics que van passar al nostre país.

Anem a la sala d'etnografia.
És la que té dos samurais a la porta

Dins de les vitrines de la sala
d'etnografia hi ha molts objectes

que els amics de Balaguer van portar
dels seus viatges arreu del món.



En temps de Víctor Balaguer, les persones que s'ho
podien permetre viatjaven per explorar països

llunyans com la Xina, el Japó o les Filipines. 
 

Una de les millors amigues de Víctor Balaguer era
l'EMÍLIA SERRANO, que li va portar molts objectes dels
seus viatges per Amèrica. 
Fa anys, el fet que una dona viatgés sola era molt
difícil, però l'Emília tenia un somni i el va complir.

A la vitrina del costat de la gran pedra quadrada hi ha  
diferents figuretes d'animals. 
Quins dels següents animals pots trobar-hi?

Mira quins objectes més curiosos hi ha en aquesta sala!
Per a què devien servir aquests dos de les imatges?

Busca una caixa
amb dues pistoles a

dins. A la tapa, hi
ha dibuixats dos
animals: un lleó,

i quin altre? 



En una de les pintures d'aquesta sala hi ha 
un lleó que juga amb una pilota, acompanyant
a un jove rei...
Quin és el nom d'aquest rei?

Aquest tinter apareix en una pintura
de la sala... L'has trobat?

L'obra ens mostra a Sant Jeroni,
treballant en la traducció i lectura

de diferents textos religiosos.

Quantes pintures d'aquesta sala tenen gossos?
 

 

Alguns dels quadres exposats són molt foscos, ja que
són pintures de l'estil BARROC, que donava molta
importància als contrastos entre les llums i les
ombres. Fixa't que algunes pintures semblen escenes
d'una obra de teatre, amb els llums enfocant als
personatges principals. 

La sala que trobem al
sortir, és la Sala Prado



La Clio està feta una artista i li agrada barrejar
colors i materials. Una de les sales que més

l'inspira és la SALA INFORMALISTA.

 

 

 

 

Fixa't en els quadres:
Quins colors es repeteixen?
Per què penses els artistes ho feien així?
Creus que aquests pintors estaven 
alegres o tristos?

L'artista JOSEP GUINOVART era un enamorat del mar i
de les històries de pirates. Ell és l'autor d'un gran
quadre que trobaras al museu, que sembla un llibre.
Una pista: té un mirall. L'heu trobat? Quin color
destaca més en aquesta obra?
Guinovart també va decorar la torre de Ribes Roges
de Vilanova i la Geltrú.

La Sala Informalista està formada per totes
aquestes obres d'art que, com veieu, no

representen cap objecte ni forma de la realitat. 

PUGEM A LA PRIMERA PLANTA



Canviem ara de sala: tot pujant la rampa,
trobarem una sala plena de pintures, amb

molts paisatges i retrats. 
 

Sabries trobar les pintures que representen aquests
objectes i personatges? 

Molts dels pintors que veiem en aquesta sala van anar
de joves a París a aprendre a pintar. Dos dels pintors
catalans més famosos són RAMON CASAS i SANTIAGO
RUSIÑOL. Trobareu dues pintures seves si busqueu dos
quadres grisos... En un hi ha un molí al fons, i l'altre
representa un carreró. 



En una de les pintures, sota d'aquestes 
banderoles, balla un animal fantàstic 
acompanyat d'uns personatges que vesteixen d'una forma
ben curiosa... Qui són?

 
L’Alexandre de Cabanyes va gastar tot un tub de pintura
com aquest en una de les seves barques. 
Pots trobar quina barca devia estar pintant? 

 
 

Aquesta torre surt en dos quadres d'aquesta sala.
L'has pogut localitzar? 

 

Les pintures d'aquesta sala decoraven un cafè

que està a la plaça de les Cols de Vilanova. Hi ha

un quadre de Joaquim Mir que surt la plaça on

abans es celebraven les comparses. T'has fixat

que sembla que es moguin i soni música.

Les pintures d'aquesta sala decoraven el cafè-
restaurant del Foment Vilanoví, a la plaça de les Cols
de Vilanova. Hi ha un quadre de JOAQUIM MIR on surt
aquesta plaça, que era on abans se celebraven les
Comparses del Carnaval vilanoví. T'has fixat que
sembla que els personatges es moguin i soni música
mentre ballen?

La sala del costat és una de les preferides
de la Clio, plena de quadres de Vilanova.

Anem a veure'ls?

En aquests quadres també hi ha un bon grapat d'animalons.
Els busquem? Mira bé perquè alguns estan ben amagats!



El primer bibliotecari de la Biblioteca Museu Víctor
Balaguer va ser JOAN OLIVA. Ell va ser l'encarregat
durant molts anys d'ordenar els milers de llibres
que Balaguer i els seus amics feien arribar a aquesta
biblioteca. En homenatge a la seva feina, una de les
biblioteques de la ciutat porta el seu nom (Biblioteca
Joan Oliva). 

Us agrada llegir? A mi molt! 
En Víctor Balaguer va voler crear aquesta biblioteca
perquè tothom pogués gaudir dels llibres i la lectura.
Penseu que, fa anys, no tothom podia anar a l'escola i
aprendre a llegir...

 
 

A la part més alta de les parets,
veureu escrits diferents noms. Es
tracta d'escriptors i escriptores de
diferents èpoques, a qui Víctor
Balaguer admirava.

Tornem a la planta baixa i
entrem a la biblioteca!

Quin és el vostre llibre preferit? Creieu
que en Víctor Balaguer el tenia a la seva
biblioteca? 

Mireu cap amunt!



Doncs ja hem arribat al final del
nostre recorregut pel museu!

Moltes gràcies per acompanyar-
me, espero que t'hagis divertit

tant com jo. 
I recorda, si tens alguna

pregunta, els meus amics de la
recepció del museu et podran
respondre a qualsevol dubte!

Ens veiem aviat!!!

Amb el suport de: 


