
VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono
Una oportunitat per conèixer 
una fàbrica i una marca 
emblemàtica pel que fa al 
patrimoni i a la història.
Anís del Mono. c/ Eduard Maristany, 115. 
10 i 12 h. Preu: 6,00 €. Inscripció prèvia i 
pagament al Museu. Places limitades.

ESTRENA TEATRAL
Terra humida
D’Albert López Vivancos i 
Pedro Pardo. Direcció d’Estanis 
Aboal. Projecte Ixthys Teatre.
Amb motiu del 80è aniver-
sari de la fi de la Guerra 
Civil (27 de gener de 1939), 
el Museu presenta l’obra 
Terra humida, interpretada 
per Albert López Vivancos. 
Es tracta d’un monòleg 
creat com a exercici de 
memòria històrica. Situat 
en un lloc indeterminat, 
no és una lliçó d’història, 
sinó que comparteix una 
experiència terrible, con-
seqüència de la guerra, de 
la intolerància i del totali-
tarisme.
Museu. Espai Termes Decumanus. 20 h. 
Preu: 3,20 €. Venda d’entrades al Museu 
a partir del 15 de gener.

CINEMA I MÚSICA
Projecció d’El modern Sherlock 
Holmes de Buster Keaton
Acompanyada en directe per 
Joan Aymerich al piano. Amb 
motiu de l’exposició La gran 
il·lusió. El cinema a Badalona 
1898-1975.
Museu. 11.30 h. Activitat familiar.
Entrada lliure.

ÚLTIM DIA EXPOSICIÓ
La gran il·lusió. El cinema a 
Badalona 1898-1975

VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono
Anís del Mono. c/ Eduard Maristany, 115. 
10 i 12 h. Preu: 6,00 €. Inscripció prèvia i 
pagament al Museu. Places limitades.

EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ
Enric Sió. El dibuixant que va 
trencar motlles
Sala Josep Uclés. CC El Carme. 19 h. 

EXPOSICIÓ
Enric Ortuño Obra pictòrica
Museu. 19 h. Entrada lliure.

VISITA GUIADA 
La gran il·lusió. El cinema a 
Badalona 1898-1975
Museu. 11,30 h. Activitat amb inscripció  
prèvia.

CONFERÈNCIA
El cartellisme i els programes 
de mà en el cine
A càrrec de Paco Baena, 
especialista en cinema. Amb 
motiu de l’exposició La gran 
il·lusió. El cinema a Badalona 
1898-1975. 
Museu. 19 h. Entrada lliure.

de volta ricament esculpits 
amb retrats de personatges 
il·lustres que van contribuir 
a la prosperitat del monestir. 
També es visiten el celler, el 
refetor i les restes de l’església.
Porta del monestir, 11 h. Preu: 6,00 €. 
Inscripció prèvia i pagament al Museu. 
Places limitades.

CONFERÈNCIA
La dècada prodigiosa. El cinema 
a Badalona als anys cinquanta
A càrrec de Núria Casals, his-
toriadora i autora del llibre La 
gran il·lusió. Amb motiu de l’ex-
posició La gran il·lusió. El cinema 
a Badalona, 1898-1975.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

gener

TERTÚLIA
Records de cine
A càrrec de Joan Salla, Abel 
Mariné, Feli Comas i Jordi 
Sapé. Modera: Miquel López. 
Amb motiu de l’exposició 
La gran il·lusió. El cinema a 
Badalona, 1898-1975.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

TERTÚLIA
Cinema i doblatge
A càrrec de Lluís Marco, Anna 
Maria Mauri i Toni Forteza. 
Amb motiu de l’exposició La 
gran il·lusió. El cinema a Bada-
lona, 1898-1975. 
Museu. 19 h. Entrada lliure.

TALLER INFANTIL 
A 40 mans. La taula màgica 
del muntatge audiovisual
Amb motiu de l’exposició La 
gran il·lusió. El cinema a Bada-
lona, 1898-1975.
Museu. 11,30 h. Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia al Museu.

CONFERÈNCIA
La distribució cinematogrà-
fica, motor de les sales de 
cinema en el territori
A càrrec de Camilo Tarrazón, 
president del Gremi de Cine-
mes de Catalunya. Amb motiu 
de l’exposició La gran il·lusió. 
El cinema a Badalona, 1898-
1975.
Museu. 19 h. Entrada lliure.

TALLER FAMILIAR
Fem un cartell espectacular!
A càrrec d’Albert Navarro, 
dissenyador i il·lustrador. Amb 
motiu de l’exposició La gran 
il·lusió. El cinema a Badalona, 
1898-1975. 
Museu. 11,30 h. Activitat gratuïta amb 
inscripció prèvia al Museu.

VISITA GUIADA 
Sant Jeroni de la Murtra
Descobrirem aquesta gran 
obra del gòtic català en què 
destaca el claustre del segle 
XV, amb els capitells i les claus 

La informació continguda en aquesta agenda pot patir modificacions d’última hora.  El Museu es reserva el dret d’anul·lar una activitat si no s’arriba a un mínim de reserves.
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VISITA TEATRALITZADA
Masia de Can Miravitges
Carretera de Can Ruti, s/n. Preu: 6,00 €. 
Inscripció prèvia i pagament al Museu.

VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono
Anís del Mono. c/ Eduard Maristany, 115. 
10 i 12 h. Preu: 6,00 €. Inscripció prèvia 
i pagament al Museu. Places limitades.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Bacus, les màscares del déu
Museu. 19 h. Entrada lliure.

VISITA GUIADA 
Bacus, les màscares del déu
Museu. 11,30 h. Activitat gratuïta.
Inscripció prèvia al Museu.

EXPOSICIÓ
FINS AL 17 DE FEBRER
La gran il·lusió. El cinema a Badalona 1898-1975

El cinema va arribar a Badalona el 1898 amb projeccions am-
bulants, i el 1904 la ciutat ja tenia la primera sala estable. Així 
va començar la intensa relació entre el setè art i els badalo-
nins. Aquest és un dels temes principals de l’exposició que ens 
descobreix la història, els avenços, les anècdotes, i els incomp-
tables episodis de memòria compartida que s’amaguen en la 
penombra d’una sala de cinema. La mostra es completa amb el 
llibre del mateix títol, de la historiadora Núria Casals i diverses
activitats.

Dissabte 30març

abril
Diumenge 14

Diumenge 17

febrer
Dijous 21

Diumenge 24

SORTIDA CULTURAL
Descobrim el barroc del Solsonès
Sabíeu que al Solsonès s’hi 
conserva el major llegat 
escultòric d’època barroca 
de Catalunya? El santuari 
del Miracle o la capella de la 
Mare de Déu dels Colls són 
magnífics exemples de l’es-
pectacularitat d’aquest llegat 
artístic. Ens acompanyeu a 
descobrir-lo?
Inscripcions al Museu partir del 22 de 
gener. Places limitades.

EXPOSICIÓ

Qui era Bacus? El seu nom se-
gur que ens és familiar com a 
déu del vi, però menys per al-
tres aspectes, com el teatre o 
el pas del temps en relació a 
les estacions. 

PUBLICACIÓ
19 DE FEBRER
El dibuixant que va trencar motlles
Nascut a Badalona el 1942 i mort a Barcelona el 
1998, Enric Sió és un autor reconegut del món del 
còmic, la il·lustració i la publicitat. Castigat per la 
censura, la seva obra va tenir dimensió internacio-
nal. Per recordar i reivindicar la seva figura, el Museu 
li dedica una publicació monogràfica alhora que la 
Sala Josep Uclés (CC El Carme) presenta una exposició amb una va-
riada mostra de la seva obra. Jordi Riera, comissari d’aquesta exposi-
ció, és també l’autor del llibre, que es presenta profusament il·lustrat i 
que compta amb la col·laboració de diversos autors que van conèixer
Enric Sió, com Julià de Jòdar, Andreu Martín i Vicent Sanchis.

EXPOSICIÓ
21 DE FEBRER
Enric Ortuño obra pictòrica
Recull d’obres Enric Ortuño (1938-
2010), pintor i escenògraf molt influït 
per Picasso, de qui va rebre ajuda quan 
era un jove principiant. Posteriorment 
es va traslladar a Itàlia, on va desenvo-
lupar bona part de la seva carrera artís-
tica, fins que va tornar a Badalona on, 
el 2003, va presentar al Museu l’expo-
sició Ortuño per la pau. Amb la col·la-
boració del Rotary Club de Badalona.

VISITA GUIADA
Fàbrica de l’Anís del Mono
Anís del Mono. c/ Eduard Maristany, 115. 
10 i 12 h. Preu: 6,00 €. Inscripció prèvia 
i pagament al Museu. Places limitades.

FESTIVAL ROMÀ
XV MAGNA CELEBRATIO
Arriba la XV Magna Celebratio 
que aquest any tindrà el déu 
Bacus (lligat al vi i al teatre, 
dos elements molt impor-
tants a la ciutat de Baetulo) 
com un dels protagonistes de 
la festa. Les demostracions de 
reconstrucció històrica, rigo-
rosament documentades, 
permetran compartir la pràc-
tica d’oficis molt diferents 
tal com eren a l’època dels 
romans i donaran a conèixer 
diversos aspectes de la vida 

quotidiana. Qui vulgui expe-
rimentar en primera persona, 
ho podrà fer participant en 
tallers especialitzats dirigits 
tant a grans com a petits. 
També hi haurà la ja impres-
cindible biga (carro tirat per 
dos cavalls) que passejarà 
nens i nenes, talment com 
ho devia fer a la Baetulo de 
2.000 anys enrere. I, com 
cada any, s’oferiran xerrades, 
espectacles i presentacions, 
sense oblidar que, qui ho 
vulgui, podrà prendre plats 
elaborats segons les recep-
tes dels clàssics llatins, en 
alguns restaurants de la
ciutat. 

L’activitat es portarà a ter-
me amb la col·laboració 
de diferents professionals, 
i, sobretot, del Grup de 
Reconstrucció Històrica de 
Badalona, vinculat al Museu.

Del 25 al 28 d’abril
Aquests i altres temes que-
daran reflectits a l’exposició 
Bacus, les màscares del déu, 
on també descobrireu les 
gestes d’aquesta divinitat o 
els rituals del seu culte.

Aquesta exposició, dissen-
yada i produïda pel Museu 
de Badalona, comptarà amb 
la col·laboració de diversos 
museus catalans que con-
serven en els seus fons ele-
ments relacionats amb Bacus 
i el seu món.

La mostra comptarà amb 
peces arqueològiques pro-
cedents del territori català, 
entre les quals destaquen els 
hermes bàquics de Badalo-
na, Empúries i Tarragona.

DEL 21 DE MARÇ AL 19 DE MAIG
Bacus, les màscares del déu

Cap de Bacus de marbre giallo 
antico, pertanyent a la ciutat 
romana de Baetulo, segle I dC.



Museu de Badalona
Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1
08911 Badalona
Tel. 933 841 750
Fax 933 841 662
info@museudebadalona.cat
www.museudebadalona.cat

Horari Museu: de dimarts a dissabte, 
de 10 a 14 h  i de 17 a 20 h.
Diumenges de 10 a 14 h.
Tancat els dilluns i els dies 1, 6 de gener 
i 19 d’abril.

Casa dels Dofins i Jardí de Quint Licini: 
segon diumenge de cada mes i visites en 
grup amb reserva prèvia.

Servei de visites concertades: 
tel. 933 841 750

agenda gener - abril 2019

Donacions de peces i fotografíes al Museu, 
de juliol a desembre de 2018. Assoc. de Veïns de 
Sant Crist de Can Cabanyes, Arxiu fotogràfic de l’entitat; 
Roser i Montserrat Bigas Salvador, vestit i gorra de 
bateig de piqué; Josep M. Busquets Galera, piano de 
paret, edredó, dos retrats, títol de batxillerat, conjunt 
d’indumentària masculina; M. Lluïsa Canas Romanos i 
Ramon Blaya Burriel, peces d’indumentària d’èpoques 
diverses; Jordi Casals Garí, diverses fotografies digitals 
relacionades amb l’1 d’octubre de 2017; Joan Antoni 
Fàbregas Casas, conjunt de peces de vestir de senyora, 
dissenyades per ell mateix durant la vida professional com a 
modista, dibuixos de vestits; Martín Gallego, exemplar del 
projecte fotogràfic La revolució dels somriures; Maria Giró 
Marsal, diverses fotografies originals relacionades amb la 
família Giró Marsal; Carme Llobet, dues agulles de fer o 
cosir xarxa; Josep Lombarte Valls, objectes d’ús quotidià: 
despertador, capsa per a paper de fumar, esmolador de 
fulles d’afaitar; Joan Mayné Amat, fumigador i cuina 
marca Volcan de l’empresa Padrós y Soler; Josep Patau 
Campmany, medalla commemorativa de la inauguració 
del camp Catalunya (1918); Rosa Ripoll Martínez, màquina 
registradora de la segona meitat del segle XX; Anna M. 
Vives Vera, calçador amb publicitat de Calçats La Simpatía.
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noticiari
La gran il·lusió. 
El cinema a Badalona, 
1898-1975
Aquest llibre, escrit per Núria 
Casals i presentat per Jaume 
Figueras, ressegueix l’evolu-
ció del cine a la ciutat en 
el context de la història del 
cinema en general: les sales 
de projecció i els seus fun-
dadors, les programacions, 
la censura, els avanços tèc-
nics, els artistes preferits del 
públic... i moltes coses més. 
Està profusament il·lustrat 
amb fotografies, documents 
i, sobretot, programes de mà 
de cines de Badalona.

Donació Joan Antoni 
Fàbregas
El Museu ha rebut la donació 
d’una important col·lecció de 
vestits i dibuixos del modista 
Joan Antoni Fàbregas, resident 
a Badalona, on l’any 1975 va 
obrir la seva primera botiga 
d’alta confecció, que després 
va traslladar a Barcelona. Està 
previst que, més endavant, 
el Museu li dediqui una 
exposició temporal per donar 
a conèixer la seva trajectòria.

El boom de la publicitat
El Museu ha col·laborat en 
tasques de documentació 
de l’exposició El boom de la 
publicitat. Reclams de llauna, 
cartró i rajola. 1890-1950, que 
es pot veure al Museu del 
Disseny de Barcelona fins al 
31 de març, i que inclou una 
àmplia mostra de cartells 
de llauna fabricats per les 
empreses badalonines G. de 
Andreis i Llamas.

Les mines d’aigua de la 
serralada de Marina
Aquesta publicació editada 
pel Grup d’Espeleologia de 
Badalona inclou, entre altres 
articles, un treball realitzat per 
Clara Forn i M. Dolors Nieto, 
arqueòloga i historiadora del 
Museu, titulat “La mina del 
Comú. El repartidor d’aigües 
del carrer Lladó”, que recull la 
història d’aquest interessant 
element arquitectònic que 
s’ha posat al descobert amb 
la urbanització de la plaça de 
la Ciutat Romana.facebook.com/museubadalona/

www.flickr.com/photos/museudebadalona/

twitter.com/museubdn

instagram.com/museubdn/

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Bada-
lona (AHBDN) conserva documenta-
ció de l’Ajuntament fins al 1945, així 
com altra documentació procedent 
de donacions d’empreses, entitats i 
particulars de la ciutat.

L’Arxiu d’Imatges del Museu conser-
va els fons de fotògrafs, d’entitats, 
empreses i associacions de Badalona 
i de temàtica badalonina, formats 
per negatius de vidre, fotografies en 
positiu, negatius de plàstic i també 
formats digitals.

Horaris de consulta: dimarts de 10 a 
14 h i dimecres de 10 a 14 h i de 17 
a 20 h.

Per a l’Arxiu d’Imatges, podeu pre-
parar la vostra consulta, enviant un 
correu electrònic:
dnieto@museudebadalona.cat
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El Museu organitza periòdicament visites guiades per donar a conèixer
de prop el patrimoni arqueològic i històric de la ciutat de Badalona.
També podeu sol·licitar-les a hores convingudes a 
info@museudebadalona.cat o al telèfon 933 841 750

Poblat ibèric del Turó d’en Boscà. Situat en un lloc amb vistes pri-
vilegiades, el poblat, que estava defensat per una muralla, ens permetrà 
aproximar-nos a la vida i a la cultura dels ibers, que van viure al territori de 
Badalona molt abans de l’arribada dels romans.

Dalt de la Vila, de l’edat mitjana a l’època moderna. En el Dalt de 
la Vila, a més d’haver-hi els fonaments de la ciutat romana, es conserven les 
traces de la Badalona medieval i moderna, que testimonien una època en 
què la població urbana es concentrava en un petit nucli.

Can Miravitges. Masia d’origen medieval, molt reformada als segles 
XVII i XVIII. Es visita el celler i la casa, i s’expliquen les transformacions del 
camp català i la vida a pagès. També es dona a conèixer l’obra del pintor i 
escenògraf Antoni Ros i Güell, últim propietari del mas.

Ciutat romana de Baetulo. Al subsòl del Museu es conserven 3.400 m2  

de restes de la ciutat de Baetulo, un conjunt excepcional per la seva extensió 
i per la seva museografia, innovadora i espectacular. L’itinerari inclou les ter-
mes, els principals carrers de la ciutat i l’exposició que recull peces singulars 
i de vida quotidiana, pertanyents a la ciutat de Baetulo.

Parc històric de Can Solei i Ca l’Arnús. És un espai historicoartístic i 
natural únic a la nostra ciutat, que inclou la casa principal, d’estil neoclàssic, 
la dels convidats, la torre del rellotge amb l’estació meteorològica i el jardí 
romàntic.

Façana marítima i pont del 
petroli. Itinerari pel passeig Marí-
tim, des de la riera de Canyadó fins 
al pont del petroli, que explica la 
progressiva ocupació de la franja 
costanera, vinculada a la pesca i, 
sobretot, a la industrialització.

El modernisme i la industrialització. Itinerari que explica l’eixample 
de la Plana i que mostra el creixement de la ciutat amb la industrialització. 
El recorregut inclou diverses obres modernistes, tant habitatges, com 
fàbriques i establiments comercials.

Fàbrica de l’Anís del Mono. Fundada per Josep i Vicenç Bosch el 1870, la 
fàbrica conserva l’antiga sala de destil·lació i diversos elements modernistes. 
La visita mostra el procés de fabricació de l’anís i altres begudes que s’hi 
produeixen, com les Aromes de Montserrat.

Cementiri del Sant Crist. L’tinerari recupera alguns dels personatges 
més significatius de la història de la ciutat, que es troben enterrats en aquest 
recinte, i descobreix el valor artístic d’algunes làpides i panteons.

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Magnífica obra del gòtic català 
que permet entendre el feudalisme i el poder de l’Església durant les edats 
mitjana i moderna. Destaca el claustre amb claus de volta i capitells rica-
ment esculpits amb imatges religioses i retrats de personatges il·lustres que 
van contribuir a la prosperitat del monestir.


