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PRESENTACIÓ

El 2018 és l’Any Güell, l’any d’Eusebi Güell i Bacigalupi (Barcelona, 15 

de desembre de 1846 — 9 de juliol de 1918). Una ocasió única que el 

Palau Güell vol aprofitar per retre homenatge i reivindicar la figura del 

seu promotor, un personatge cabdal de la Barcelona i de la Catalunya 

del darrer terç del segle xix i principi del xx.

Eusebi Güell va ser un empresari de primer nivell a Catalunya, amb 

implicació directa en gran part de les iniciatives polítiques i culturals 

de l’època. Va treballar a favor del renaixement i de la cultura catalana, 

i va tenir un paper molt destacat com a mecenes de les lletres i les arts, 

en especial com a client d’alguns dels millors arquitectes del període 

modernista, entre els quals destaca Antoni Gaudí. 

En el centenari de la mort d’aquest històric personatge, el Palau Güell 

ha elaborat aquest programa d’activitats amb l’objectiu d’apropar a la 

ciutadania la valuosa empremta que Eusebi Güell i Bacigalupi ha deixat 

en el patrimoni col·lectiu del nostre país.

Eusebi Güell i Bacigalupi, ca. 18702 3
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PROGRAMA D’ACTIVITATS 2018 

GENER FEBRER MARÇ

Dimecres 24 – 19 h
Palau Güell

Acte inaugural de l’Any Güell
Presentació institucional del programa 
d’actes de l’Any Güell i inauguració del 
Parabòlic Gaudí, el mapping del Palau 
Güell.

Divendres 26 – 18 h i 20 h
Palau Güell

#ParabòlicGaudí
Primeres sessions de Parabòlic 
Gaudí, el mapping del Palau Güell
Es tracta d’un espectacle audiovisual únic 
en el món que interpreta la geometria 
de la cúpula del saló central amb la 
sonoritat de l’orgue. Gràcies al sistema 
informatitzat de l’orgue, construït el 2011 
pel mestre orguener Albert Blancafort, 
s’ha pogut crear una “sonorització de 
l’arquitectura”, és a dir, una relació 
molt estreta entre la imatge projectada 
i la música. És un projecte de l’estudi 
audiovisual Playmodes. 

Les sessions seran cada divendres de 
gener a abril i d’octubre a desembre.

Diumenge 18 – 10.30 h
Visita guiada 

Visita guiada Els Güell a la Rambla. 
Quatre palaus connectats

Ruta per a descobrir i connectar quatre 
palaus relacionats amb Eusebi Güell:         
el Palau Moja –habitatge d’Antonio 
López, marquès de Comillas i sogre 
de Güell– i el Palau Fonollar, ambdós 
al carrer de la Portaferrissa; la casa de 
Joan Güell i Ferrer –pare d’Eusebi–  
a la Rambla i el Palau Güell.

Les visites seran cada tercer diumenge  
de mes, a les 10.30 h.

Dijous 22 – 18 h
Palau Güell

Presentació i inauguració del Palau 
Güell accessible

Té com a objectiu fer el Palau més 
visible al públic general mitjançant la 
incorporació de la maqueta tàctil en 
l’itinerari de la visita i adaptar la visita 
pública a persones amb discapacitat 
visual. 

Les visites es faran a petició dels interessats.

Dijous 1 – 19 h
Palau Güell

Acte inaugural del Festival Güell
El Palau Güell organitza, amb la 
col-laboració de l’Associació per al 
Foment de la Música Clàssica, un cicle  
de concerts que giren al voltant de la figura 
d’Eusebi Güell i Bacigalupi. Els concerts 
tindran lloc al Palau Güell i a diferents 
espais relacionats amb la família Güell: la 
Cripta de la Colònia Güell (Santa Coloma 
de Cervelló), la Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi, els Pavellons 
Güell, el Reial Monestir de Santa Maria 
de Pedralbes i el Palau Moja. Abans de 
cada concert s’oferirà una explicació de la 
vinculació de Güell amb l’espai.

Concert a càrrec del f lautista - Anton 
Serra i l’organista - Jonatan Carbó.

Dissabte 3 – 19 h
Palau Güell

Concert Les modernistes del Palau 
Güell. Festival Güell
L’audició anirà a càrrec de la soprano 
Maria Teresa Garrigosa, el tenor Jordi 
Cortada i el pianista Manuel Ruiz. 
Aquest concert recuperarà i reivindicarà 
la música de les dones compositores 
del període modernista, entre les quals 
trobem les dues filles grans d’Eusebi 
Güell: Isabel i Maria Lluïsa.

Dijous 8 – 19 h
Palau Güell

Conferència «El vestit de les dones 
del Palau Güell» a càrrec de Rosa 
Maria Martín Ros, historiadora de l’art 
especialitzada en l’estudi del tèxtil  
i del brodat
En el marc del Dia Internacional de les 
Dones s’impartirà una ponència sobre 
la vestimenta de les dones que van viure 
al Palau Güell. La indumentària que 
utilitzaven les dones a finals del segle 
xix explicava, sense paraules, moltes 
coses d’elles; sobretot a quina classe 
social pertanyien. Vist amb els nostres 
ulls, els seus vestits també evidencien la 
discriminació que patien les dones envers 
els homes.

Dissabte 10 – 19 h
Palau Güell

Concert Músiques de cambra  al Palau. 
Festival Güell
L’audició comptarà amb Ana Gobantes al 
piano, David Malet a l’orgue i el quartet de 
corda Clàssic BCN, que tocaran la música 
que s’escoltava al saló central del Palau Güell.

Dissabte 24 – 19 h
Palau Güell
Concert La cançó: poesia i èpica.  
Festival Güell
La soprano Júlia Farrés - Llongueras 
acompanyada de l’organista David Malet 
i l’arpista Esther Piñol, interpretaran les 
peces de Josep Garcia Robles, Felip Pedrell 
i Isabel Güell, que van ser protagonistes de 
moltes de les vetllades que van tenir lloc a 
l’edifici. 
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PROGRAMA D’ACTIVITATS 2018 

De l’1 d’abril al 6 de maig
Palau Güell

#PalauGüellSantJordi #anygüell
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, 
el Palau Güell organitza el concurs 
#PalauGüellSantJordi.

Aquest any, a més del concurs 
fotogràfic a Instagram, s’afegeix una nova 
modalitat: un concurs de microrelats.  
Amb aquesta nova cita literària es vol 
potenciar la narrativa en català, tal com 
va fer el 1900 Eusebi Güell, quan va 
presidir els Jocs Florals. 

Dissabte 14 – 13 h
Cripta de la Colònia Güell.  
(Santa Coloma de Cervelló)
Concert Els cors: treball i pàtria. 
Festival Güell
El concert anirà a càrrec de la coral 
Cantiga, que reviurà les audicions que 
van tenir lloc a la Cripta de la Colònia 
quan Maria Lluïsa, una de les filles grans 
d’Eusebi Güell, va ser organista de la 
coral de la colònia.

Dissabte 21 – 20.30 h
Palau Güell
Presentació i inauguració de la 
visita El Palau Güell secret
Consistirà en una visita guiada per 
indrets no visitables de l’edifici que tenen 
un interès especial tant des del punt de 
vista constructiu com d’ús del Palau. 
Entre altres espais, es podran visitar el 
despatx i la biblioteca del senyor Güell, la 
sala de fumadors des del trifori superior, 
la tribuna de l’interior de la capella, la 
balconada del costat de l’orgue i el terrat 
il·luminat. 
Les visites seran cada tercer dissabte de 
mes en horari de 20.30 h a 22 h.

Dilluns 23 – de 10 h a 20 h
La Rambla dels Caputxins (Barcelona)

«El Palau Güell surt a la Rambla», amb 
motiu de la diada de Sant Jordi, amb una 
parada que estarà amenitzada per una 
teatralització de la figura d’Eusebi Güell.

Així mateix, Núria Gil, historiadora de 
l’art i autora del llibre L’enigma del vitrall 
del Palau Güell. El pintor Manuel Ferrán 
i la vidriera d’Antonio Pérez signarà 
exemplars de la seva obra, que forma part 
de la col·lecció «El Palau Güell a fons».

Dijous 26 – 18.30 h
Pavellons Güell (Barcelona)

Concert Música de cambra per a les 
tardes de primavera. Festival Güell

El concert anirà a càrrec de Quàrtic 
String Quartet (Programa Alumni de 
l’ESMUC) que representarà diverses 
obres de cambra romàntiques a l’espai 
de les antigues cavallerisses del palau 
d’estiueig dels Güell, dissenyades per 
Antoni Gaudí.

Divendres 4 – 19 h
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts 
de Sant Jordi (Barcelona)

Concert Miralls al Palau: ref lexos 
d’Europa i de casa. Festival Güell

En aquesta audició –que comptarà amb la 
soprano Romina Krieger i Jordi Romero 
al piano– s’interpretaran les peces 
musicals d’amics de la família Güell, com 
Isaac Albéniz i Enric Granados, així com 
la música que estava de moda en aquell 
moment als salons dels palaus europeus. 

ABRIL MAIG

Del 7 de maig al 4 de juny  
19 h (dilluns)
Palau Güell

IX Cicle de Conferències  
del Palau Güell

«Mecenes: els gens d’un país», coordinat 
pel periodista Francesc Canosa.

El mecenatge forma part de la genètica 
de Catalunya. Els mecenes d’aquest 
país han estat impulsors de la cultura 
catalana, com ho ha estat Eusebi Güell. 
En aquest cicle s’aprofundirà en la 
vessant humanista de figures com Pere 
d’Urgell, Rafael Patxot, Francesc Cambó 
i Joan Baptista Cendrós.
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PROGRAMA D’ACTIVITATS 2018 

Diumenge 10 – 11 h
Palau Güell 
Un matí amb Eusebi Güell  
i Antoni Gaudí

Amb motiu del Dia Internacional del 
Modernisme, el Palau Güell organitza 
una visita familiar teatralitzada en la qual 
Eusebi Güell i Antoni Gaudí parlaran de 
la construcció de l’edifici i de la societat 
d’aquell moment, i faran evident la 
relació d’amistat i admiració mútua que 
els va unir durant més de quaranta anys. 

Dilluns 11 – 19 h
Palau Güell

Conferència «La decoració vegetal 
del Palau Güell» a càrrec de Fàtima 
López, doctora en Història de l’Art

El Palau Güell és el palau dels detalls, 
sobretot de flora, que va ser molt 
característica durant el modernisme          
i que conté molta simbologia. Aquesta 
conferència ens ajudarà a conèixer              
i interpretar la decoració del Palau amb 
més profunditat.

Dijous 21 – 20.30 h
Palau Güell

Interpretació de  
l’òpera Schiava e Regina

Amb motiu del Dia de la Música, 
la soprano Maria Teresa Garrigosa 
interpretarà fragments de l’òpera 
Schiava e Regina, que Lluïsa Casagemas 
va compondre quan tenia disset anys               
i que ha estat recuperada recentment. És 
la primera obra d’una dona que va estar 
programada a l’Estat espanyol, però no es 
va arribar a estrenar a causa de l’atemptat 
amb bomba que va tenir lloc al Liceu  
el 1893. 

Diumenge 8 – de 10 h a 20 h
Palau Güell
Jornada especial de portes obertes 
amb motiu del centenari de la mort 
d’Eusebi Güell

Diumenge 8 – 19 h
Reial Monestir de Santa Maria  
de Pedralbes (Barcelona)

Concert L’oratori del Palau: música   
i mística. Festival Güell

En aquest concert de veu i piano, s’oferirà 
un repertori de música religiosa del segle 
xix.

Al monestir de Pedralbes és on Mercè 
Anzizu –sor Eulària, neboda d’Eusebi 
Güell– va viure des dels vint-i-un anys 
i on va desenvolupar els seus dots com 
a escriptora i historiadora. Anzizu 
va escriure la lletra i Isabel Güell va 
compondre la música de la peça Cant 
del sometent, que s’interpretarà en aquest 
concert. 

A l’església de Pedralbes es troba enterrat 
Eusebi Güell.

Dilluns 9 – 19 h
Palau Güell
Inauguració de l’exposició «Eusebi 
Güell i Bacigalupi, patrici de 
la Renaixença. En el centenari 
de la seva mort, 1918-2018», 
comissariada per Raquel Lacuesta i 
Xavier González 
La mostra dibuixa un recorregut 
per la vida i el llegat d’Eusebi Güell: 
l’hisendat; l’industrial; el polític; l’amant 
de l’arquitectura, de les arts, de les 
ciències, de la música i de la literatura; 
l’humanista i el mecenes; el catalanista 
compromès; el viatger i l’emprenedor; 
el somiador i el realista; l’observador 
i l’altruista... l’impacient investigador. 
És una oportunitat única per descobrir 
Güell més enllà del personatge públic.

Dissabte 14 – 12 h i 16 h
Palau Güell
Inici de les visites comentades 
a l’exposició «Eusebi Güell i 
Bacigalupi, patrici de la Renaixença. 
En el centenari de la seva mort, 
1918-2018»

Les visites es faran cada segon dissabte 
de mes.

Diumenge 15 – 11 h
Palau Güell

Inici d’una nova visita familiar              
i taller Fes d’arquitecte de Güell

Les famílies treballaran el procés de 
disseny de les façanes que segueixen els 
arquitectes. Després els tocarà esprémer 
la creativitat i elaborar-ne una mitjançant 
el procés d’estampació de monotípia. 

JUNY JULIOL

PROGRAMA D’ACTIVITATS 2018 PROGRAMA D’ACTIVITATS 2018 
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Diumenge 23 – 11 h
Palau Güell

Inici d’una nova visita familiar           
i taller Com veus la família?

Es realitzarà una visita i un taller que 
consistirà a treballar amb materials 
reciclats, com feia Gaudí. Les famílies 
decoraran les fotografies a partir de la 
tècnica de la cianotípia i amb trossos de 
roba.

Dijous 27 – 19 h
Palau Moja (Barcelona)

Concert La galeria dels músics. 
Festival Güell

L’audició anirà a càrrec del quintet 
Clàssic BCN i tindrà lloc al saló 
del Vigatà. S’escoltaran obres de 
cambra de músics que Eusebi Güell 
havia protegit com: Enric Morera, 
Antoni Ribera i Josep Garcia Robles. 
  
El Palau Moja va ser la residència del 
primer marquès de Comillas, Antonio 
López, i de la seva família. La seva filla, 
Isabel López, es va casar amb Eusebi 
Güell. 

De l’1 d’octubre al 5 de  
novembre – 19 h (dilluns)
Palau Güell

X Cicle de Conferències  
del Palau Güell      

«Eusebi Güell, patrici de la Renaixença», 
coordinat per Raquel Lacuesta i Xavier 
González, comissaris de l’exposició, 
ubicada a l’espai de les golfes de l’edifici 
des del 10 de juliol.

El cicle aprofundirà en les diferents 
vessants d’Eusebi Güell i Bacigalupi 
com a personatge rellevant de la nissaga 
Güell, empresari i economista, polític, 
mecenes, així com a consumidor i client 
del Modernisme.

Dimecres 3 d’octubre – 19 h
Can Serra (Diputació de Barcelona)

Inauguració de l’exposició itinerant 
«El Palau dels Artesans»

Dissabte 15 – de 10 h a 17.30 h
Palau Güell

Jornada especial de portes obertes 
amb motiu de la data del naixement 
d’Eusebi Güell i Bacigalupi.

Dimecres 19 – 19 h
Palau Güell

Acte institucional de cloenda         
de l’Any Güell
Interpretació del tercer acte            
del poema líric Garraf 
El 1892 es va representar al Palau Güell 
el primer acte del poema líric –llavors 
inacabat– Garraf, de Josep Garcia i Robles, 
amb llibret del poeta i administrador de 
Güell, Ramon Picó i Campamar. Més de 
cent anys després, es reproduirà el tercer 
acte d’aquesta obra, que mai es va arribar 
a representar al Palau. Picó i Campamar 
personifica el massís i diversos dels seus 
indrets en personatges. Els arguments 
són de tipus al·legòric o mitològic, que 
no sovintejaven entre la temàtica usual           
a l’escena lírica catalana. 

SETEMBRE OCTUBRE DESEMBRE

Divendres 21 – 19 h
Palau Güell

Interpretació del tercer acte  
del poema líric Garraf 
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3254-26137-2018 PALAU GUELL Programa de mà C.indd   10-11 24/5/18   9:45



ACTIVITATS PER ÀMBITS

3/3     Concert Les modernistes del Palau Güell. Festival Güell. Palau Güell

10/3 Concert Músiques de cambra al Palau. Festival Güell. Palau Güell

24/3 Concert La cançó: poesia i èpica. Festival Güell. Palau Güell

14/4  Concert Els cors: treball i pàtria. Festival Güell. Cripta de la Colònia Güell  
             (Santa Coloma de Cervelló)

26/4  Concert Música de cambra per a les tardes de primavera. Festival Güell.  
              Pavellons Güell

4/5     Concert Miralls al Palau: ref lexos d’Europa i de casa. Festival Güell.  
              Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

21/6 Interpretació de l’òpera Schiava e Regina a càrrec de la soprano  
              Maria Teresa Garrigosa. Palau Güell

8/7     Concert L’oratori del Palau: música i mística. Festival Güell.  
              Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 

27/9 Concert La galeria dels músics. Festival Güell. Palau Moja

21/12 Interpretació del tercer acte del poema líric Garraf. Palau Güell

8/3       «El vestit de les dones del Palau Güell». Rosa Maria Martín Ros, historiadora        
                de l’art especialitzada en l’estudi del tèxtil i del brodat. Dia Internacional de les   
                Dones. 19 h

7/5        «Pere d’Urgell, promotor de les arts a la Catalunya del Gòtic». Alberto Velasco,  
                conservador del Museu de Lleida. IX Cicle de Conferències del Palau Güell. 19 h

14/5    «Rafel Patxot, el gran mecenes de la Catalunya noucentista». Quim Torra, 

28/5    «J.B. Cendrós, el mecenes desconegut del Floïd»  Genís Sinca, escriptor.  
                IX Cicle de Conferències del Palau Güell. 19 h

4/6       «Francesc Cambó, una política de mecenatge». Joan Safont Plumed, escriptor  
                i periodista. IX Cicle de Conferències del Palau Güell. 19 h

11/6     «La decoració vegetal del Palau Güell». Fàtima López,  
               doctora en Història de l’Art. 19 h

1/10     «La nissaga dels Güell». Xavier González, periodista. X Cicle de Conferències 

8/10    «Eusebi Güell, empresari i economista». Martín Rodrigo Alharilla, professor    
                d’Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra. X Cicle   
               de Conferències del Palau Güell. 19 h

15/10    «Eusebi Güell, polític». Rosa Toran i Cèlia Cañellas, doctores en Història.  
                X Cicle de Conferències del Palau Güell. 19 h

22/10  «Eusebi Güell, humanista i mecenes». Francesc Fontbona de Vallescar,  
                 doctor en Història Moderna. X Cicle de Conferències del Palau Güell. 19 h

29/10 «La Belle Époque d’Eusebi Güell». Enrique Campuzano Ruiz,  
                  doctor en Història de l’Art. X Cicle de Conferències del Palau Güell. 19 h

5/11       «Eusebi Güell, client del Modernisme». Raquel Lacuesta,  
                 doctora en Història de l’Art. X Cicle de Conferències del Palau Güell. 19 h

Totes les conferències són gratuïtes.

CONCERTS CONFERÈNCIES

Publicació sobre la relació dels Güell amb la música, dins la col·lecció  
«El Palau Güell a fons», a càrrec de María Sanhuesa, doctora en Història  
i Ciències de la Música.

Catàleg de l’exposició «Eusebi Güell i Bacigalupi, patrici de la Renaixença.  
En el centenari de la seva mort, 1918-2018», dins la col·lecció «El Palau Güell  
a fons», a càrrec de la doctora en Història de l’Art Raquel Lacuesta  
i el periodista Xavier González.

PUBLICACIONS

advocat i  editor. IX Cicle de Conferències del Palau Güell. 19 h

del PalauGüell. 19 h
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3254-26137-2018 PALAU GUELL Programa de mà C.indd   12-13 24/5/18   9:45



EXPOSICIONS JORNADES DE PORTES OBERTES

10/7    «Eusebi Güell i Bacigalupi, patrici de la Renaixença. En el centenari de la seva  
                mort, 1918-2018», a l’espai d’exposició de les golfes del Palau Güell fins al mes   
                d’abril de 2019.

4/10  «El Palau dels Artesans». Can Serra. Diputació de Barcelona. 

26/1    Parabòlic Gaudí, el mapping del Palau Güell. Cada divendres de febrer a abril    
                i d’octubre a desembre. 18 h i 20 h

1/4      Concurs #PalauGüellSantJordi. Fins al 6 de maig

23/4     El Palau Güell surt a la Rambla amb motiu de la diada de Sant Jordi.  
                La Rambla de Barcelona. De 10 h a 20 h

18/2     Visita guiada Els Güell a la Rambla. Quatre palaus connectats.  
                Ruta per la Rambla de Barcelona. Tercer diumenge de cada mes –  10.30 h

22/2    Visita guiada accessible i maqueta tàctil. Palau Güell. Sota petició –  18 h

21/4     Visita guiada «El Palau Güell secret». Palau Güell. Tercer dissabte de cada mes – 20.30 h

10/6    Visita familiar teatralitzada “Un matí amb Eusebi Güell i Antoni Gaudí”.  – 11 h

14/7    Visita comentada a l’exposició «Eusebi Güell i Bacigalupi, patrici de la  
                Renaixença. En el centenari de la seva mort, 1918-2018».  
                Segon dissabte de cada mes – 12 h i 16 h

15/7      Visita familiar i taller Fes d’arquitecte de Güell. Diumenge – 11 h

23/9    Visita familiar i taller Com veus la família? Diumenge – 11 h

· Primer diumenge de cada mes

· 23 d’abril. Diada de Sant Jordi

· 19 de maig. La Nit dels Museus

· 21 de maig. Festa local a Barcelona

· 8 de juliol. Jornada especial Any Güell 2018  
      (commemoració del centenari de la mort d’Eusebi Güell)

· 11 de setembre. Diada Nacional de Catalunya

· 24 de setembre. La Mercè

· 15 de desembre. Jornada especial Any Güell 2018                                 
      (naixement d’Eusebi Güell)

MÉS NOVETATS

NOVES VISITES

I, A MÉS A MÉS, LA PROGRAMACIÓ ESTABLE

· Visites familiars Un matí al Palau per a infants de 7 a 12 anys.  
      Segon i quart diumenge de mes – 11 h

· Les nits Palau Güell. Nits màgiques al terrat del Palau Güell.  
      Del 5 de juliol al 16 d’agost

· Visita educativa Eusebi Güell, mecenes de Gaudí per a les escoles de primària    
      i secundària. Sota petició

· Jornades Europees de Patrimoni (dates a determinar per l’organització).  
      Participació del Palau Güell: 

      Visita guiada L’arquitectura del Palau Güell. Pau Carbó, arquitecte.

      Visita guiada Eusebi Güell i Bacigalupi, patrici de la Reinaixença, Raquel    
            Lacuesta, doctora en Història de l’Art, i Xavier González, periodista i

      Visita guiada El Palau Güell secret. Maria Gràcia Salvà, historiadora de l’art i  
            tècnica del Palau Güell.

· Exposició de l’obra dels Joves Artistes Becats 2017 per la Fundació Güell.

· Participació en les diverses festes de la ciutat de Barcelona, com Santa Eulàlia,  
      el Roser, el Raval, la Mercè...

historiador, comissaris de l’exposició.
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Carrer Nou de la Rambla, 3-5
08001 Barcelona

Tel.: 934 725 775
palauguell@diba.cat
www.palauguell.cat
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Per a més informació i venda d’entrades: 

palauguell.cat/anyguell
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