
Del Nil a Catalunya

El llegat d’Eduard Toda

4 d’Octubre de 2007 - 17 de Febrer de 2008

Exposició
Del 4 d’octubre de 2007 al 17 de febrer de 2008

Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Av. Víctor Balaguer, sn. 08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 815 42 02
informacio@victorbalaguer-bmb.org

www.victorbalaguer-bmb.org

Horari
Matins: de dimarts a diumenge de 10 a 14 h.

Tardes: de dimarts a dissabte de 16 a 19h, dijous de 18 a 21 h.
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 C4 

Amb el suport econòmic 

Amb la col·laboració de:

Museu Arqueològic de Barcelona. 
Fundació Arqueològica Clos

Llibreria Ma’at. Vilanova i la Geltrú

Biblioteca de l’EPSEVG. Serveis de 
Biblioteques i Documentació Universitat 
Politècnica de Catalunya



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Visites comentades amb tast de te i pastes egípcies
Diumenges 21 d’octubre, 18 de novembre, 16 de 
desembre i 20 de gener, a les 12 h. Preu: 4 euros. Cal 
reserva prèvia.

Visites comentades
Diumenges a les 12 h (excepte diumenges de les vi-
sites comentades amb tast). Gratuïta amb l’entrada al 
Museu.

Sortida a Escornalbou
Diumenge 18 novembre. Organitza l’Associació 
d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Cal 
inscripció prèvia. (Eduard Toda va residir a Escornal-
bou a principis del segle XX).

 Joc d’enigmes per Nadal
A la recerca dels déus egipcis! 
Divendres, 27 de desembre, a les 17 h. Joc de pistes 
per a conèixer la mitologia egípcia. Preu: 4 euros. De 
8 a 12 anys. Cal reserva prèvia.

Cicle de conferències
•Dimecres 21 de novembre, a les 19.30 h. Eduard 
Toda i l’Antic Egipte, a càrrec de Josep Padró, cate-
dràtic d’Història Antiga de la Universitat de Barcelona  
i comissari de l’exposició. 

•Dijous 29 de novembre, a les 19.30 h. Eduard Toda 
i la tomba de Sennedjem, a càrrec de Marta García, 
historiadora i propietària de la Llibreria Maat de Vila-
nova i la Geltrú. 
  
•Dijous 24 de gener, a les 19.30 h. Eduard Toda i 
Vilanova, amics i col·leccions, a càrrec de Montserrat 
Comas, directora de la Biblioteca Víctor Balaguer.

Aida: l’espectacle de l’òpera i la fascinació per Egip-
te. Visió d’un científic apassionat per l’òpera
Divendres 11 de gener, a les 19.30 h. Audició co-
mentada a càrrec de Josep A. Planell, catedràtic de la 
UPC. Presenta l’acte Alfonso Ramos, tècnic de biblio-
teca de l’EPSEVG.

EDUARD TODA I ELS ORIGENS DE L’EGIPTOLOGIA

El descobriment d’Egipte per part d’Europa es va produir al llarg del segle XIX. Va ser aquesta una apassionant 
aventura de la qual Espanya hauria estat totalment absent si no hagués estat per dos noms, corresponents a 
dues personalitats totes dues catalanes: el viatger i aventurer Domènec Badia i Leblich, més conegut com  Ali 
Bey, i el diplomàtic i erudit Eduard Toda i Güell. 

Ara és la trajectòria egiptològica de Toda la que ens proposem resseguir, tot fent un recorregut per Egipte que 
segueix les seves petjades. L’any 1884 va ser nomenat cònsol general d’Espanya al Caire. Va conèixer la flor 
i nata de l’egiptologia.  Es va dedicar a recórrer el país, i ho va fer equipat amb una càmera fotogràfica amb 
la qual va obtenir moltes imatges de gran valor documental.  El viatge més interessant, però, el va fer al 1886 
com a membre de la Missió Arqueològica dirigida per l’egiptòleg Gaston Maspero en la qual van descobrir la 
primera tomba tebana trobada inviolada, la de Sennedjem a Deir el-Medina (Tebes-Oest, Egipte), de la qual  
Toda en va dirigir l’excavació.
 
Va tornar a Barcelona carregat amb la més important col·lecció d’antiguitats egípcies que mai ha vingut al 
nostre país d’una sola vegada. En va cedir una part al museu que el seu amic Víctor Balaguer havia fundat a 
Vilanova i la Geltrú i la resta al Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
 
Toda no va tornar mai més a Egipte ni va poder seguir dedicant-se a l’egiptologia. Ens ha quedat la seva obra 
de pioner, no solament de la nostra egiptologia, sinó també de la nostra arqueologia, ja que l’excavació de 
la tomba de Sennedjem, és la primera excavació arqueològica feta mai per un espanyol a qualsevol lloc del 
planeta. 

Josep Padró
Comissari de l’exposició

Catedràtic d’Història Antiga de la Universitat de Barcelona

Egipte a través dels dibuixos animats
Dissabte 12 de gener, a les 17 h. Descobreix el món 
egipci d’una manera divertida amb la projecció de 
fragments de diferents dibuixos animats. De 6 a 12 
anys. Gratuït.

Visites i tallers per a grups escolars
•Cicle de primària: Descobrim la tomba de Senned-
jem. L’art i les creences de l’Antic Egipte.
 
•Cicle de secundària: Descobrim Eduard Toda. El pri-
mer egiptòleg català i el seu viatge.

Imprescindible amb concertació prèvia.

Visites comentades per a grups, mínim 10 persones, 
qualsevol dia am concertació prèvia.

Altres activitats
Mostra de llibres infantils i juvenils relacionats amb 
Egipte a la Biblioteca Joan Oliva i  Cardona Torrandell 
(Vilanova i la Geltrú).

Promocions
•Amb l’entrada al Campus Arqueològic al Palau 
de Plegamans (de la Fundació Arqueològica Clos) 
s’entregarà una entrada promocional de 2x1 per visi-
tar el Museu Balaguer i l’exposició.

•Amb l’entrada a l’exposició Del Nil a Catalunya. El 
llegat d’Eduard Toda hi haurà un preu especial de 15 
euros per la visita organitzada al Campus Arqueolò-
gic. Grups mínim de 15 persones. Cal reserva prèvia 
al Museu Víctor Balaguer.

•Per la compra d’un llibre sobre temàtica d’Egipte a 
la llibreria Maat de Vilanova i la Geltrú, s’entregarà 
una entrada promocional de 2x1 per visitar el  Museu 
Balaguer i l’exposició.


