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Vint anys desprès de la celebració de l’Any Gaudí, el Museu Nacional 
afronta una revisió crítica de l’obra de l’arquitecte amb una exposició 
de gran format que reuneix més de 650 objectes arquitectònics, de 
disseny immobiliari, obres d’art, documentació, plànols i fotografies, 
s’allunya dels tòpics i proposa una revisió completa de la trajectòria 
de Gaudí, des dels anys de formació fins a la seva mort i el seu enter-
rament multitudinari.   

Antoni Gaudí (1852-1926) té una presència molt especial a la col-
lecció del Museu Nacional, que compta amb un nombrós i complet 
conjunt de les seves obres i les exposa juntament amb les d’altres 
artistes i arquitectes del període, entre els quals destaquem especial-
ment  Josep Maria Jujol.

Audouard i Cía. Retrat d’Antoni Gaudí. 1878. Museu de Reus (IMRC).



|   5Dossier educatiu

UNA NOVA EXPERIÈNCIA DE  
VISITA: L’EXPOSICIÓ NARRADA PER 
JOSEP MARIA POU  

Aquesta exposició ofereix una  
experiència inèdita al Museu Nacional, 
la possibilitat de fer la visita escoltant 
la narració de l’actor  
Josep Maria Pou.

El museu, que és un centre de referència per a les arts del modernisme, reformularà la presen-
tació de les seves obres a les sales de la col·lecció permanent per incorporar aquesta nova visió.   

Aquest projecte, que a la primavera viatjarà a París, al Musée d’Orsay, i que ha suposat una 
important tasca d’investigació per part del comissari i dels equips del museu, proposa una nova 
narració que deslliura l’arquitecte dels nombrosos tòpics i visions reduccionistes amb què se 
l’ha anat carregant al llarg del temps. L’exposició mostra com Gaudí no era un geni aïllat, fora del 
seu temps i incomprès, i el situa en el context internacional en presentar un conjunt molt impor-
tant d’obres d’artistes com Auguste Rodin, Geoffroy-Dechaume, Violet-le-Duc, Thomas Jeckyll o 
William Morris.   

Es presenten per primera vegada importants novetats i peces durant molts anys oblidades, com 
ara l’espectacular moble rebedor del pis principal de la Casa Milà, desmuntat als anys 1960, les 
peces del qual es van dispersar, el Bust de la Font d’Hércules del jardí del Palau de Pedralbes; 
els guixos que van servir per modelar les escultures de la Sagrada Família; les fotografies del 
Park Güell que van formar part de l’exposició de París del 1910 i que no s’han tornat a exposar, 
o un dels tapissos realitzats per Jujol per als Jocs Florals de 1907, entre moltes d’altres.   

La mostra descobreix un Gaudí d’una enorme complexitat, que capta com cap altre artista les 
necessitats de la societat en què viu, un temps de canvis radicals, i que produeix les imatges 
més potents, que perduren fins als nostres dies.   

En total, són 74 institucions i col·leccions nacionals i internacionals que hi col·laboren prestant 
obres per a aquesta gran exposició, que compta a més amb les obres de la pròpia col·lecció del 
museu.
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Els diferents àmbits de l’exposició s’encadenen segons una seqüència vagament cronològica 
que entreteixeixen qüestions i temes que permeten lectures a vegades paral·leles, a vegades 
entrecreuades, més enllà de la cronologia específica i de les obres.  

Gaudí, una nova mirada  

Antoni Gaudí no era el geni aïllat i incomprès que bona part de la bibliografia ens ha donat a en-
tendre, sinó que la seva obra va desenvolupar-se en un context d’estratègies polítiques i ideològi-
ques ben concretes. Tot i que això no vol dir que Gaudí fos un ideòleg ni tampoc, encara menys, 
que la seva obra hagi estat directament determinada pels interessos ideològics o polítics dels 
seus clients, l’alta burgesia i l’Església, com si hagués estat un arquitecte orgànic. Ben al contra-
ri, la seva manera tan particular d’entendre la feina el va enfrontar molt sovint a aquests clients 
i a la societat en què vivia. O encara més: és evident que l’obra de Gaudí constitueix el moment 
més alt de la producció artística i intel·lectual de la Catalunya de l’època. I fins i tot podríem 
convenir que Barcelona, la seva imatge i el seu caràcter, manté una relació de dependència 
extraordinària, absoluta, amb l’obra de Gaudí. ¿Què en faríem d’aquesta ciutat, per bé o per mal, 
sense els edificis delirants que hi va construir, i que s’erigeixen en la seva mina de tresors més 
profunda i inesgotable?  

La “superioritat” de Gaudí sobre la seva època no prové, doncs, ni del seu pretès aïllament 
genial ni de cap mena de bogeria inexplicable, sinó, justament, de la capacitat que va tenir per 
concentrar aquella època en els seus edificis, per contreure-la íntegra en la seva complexíssima 
obra. L’obra de Gaudí ha transcendit, de molt, el temps en què va viure, aquells anys turbulents 
a cavall de dos segles; però, si ha anat així, és perquè va saber interpretar el seu temps com 
ningú i va proposar-ne les imatges més fortes. Per això perdura. De manera que es podrà conti-
nuar parlant de Gaudí en termes hagiogràfics, formalistes, folklòrics o esotèrics, tant se val: tots 
aquests termes són útils per oblidar-lo, per fer-ne aquesta còmoda i gegantina “icona” turística 
en què, irremeiablement, com més va més es converteix. Però si volem comprendre l’obra de 
Gaudí, en tota la seva profunda intensitat, en tot el seu terrible dramatisme, no podem deixar de 
banda el seu temps, ni podem no reconèixer la manera com els seus edificis es teixeixen amb 
les estratègies polítiques i ideològiques de la seva època, és a dir, amb els desitjos i les necessi-
tats dels seus poderosos clients.   

Josep Costa (Picarol). L’Esquella de la Torratxa Barcelona,  
1905. Museu Nacional d’Art de Catalunya -   
Biblioteca Folch i Torres.

Feliu Elias (Apa). La Campana Catalana. 
Barcelona, 01/04/1908. Biblioteca de Catalunya

IDEES CLAU PER PREPARAR LA VISITA  
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L’arquitectura de Gaudí no és formalista, sinó simbòlica. No és una arquitectura tancada en les 
pròpies elucubracions, sinó, al contrari, absolutament compromesa amb la vida d’una Barcelona 
esquinçada per la lluita de classes. I ell no és un místic absent del món, sinó un personatge polític, 
present com ben pocs en l’escena d’aquesta lluita. O, literalment, el constructor dels seus escena-
ris simbòlics més importants: en un sentit profundament metafòric, de la seva Arquitectura.  

Les dues cares de Barcelona  

La Barcelona que Gaudí va trobar, quan va arribar-hi el 1868, no tenia res a veure amb la que 
ara coneixem. Era una ciutat en plena transformació, sotmesa a un creixement tan veloç com 
contradictori i dominada pel gran buit que se li obria al davant un cop enllestit l’enderrocament 
de les muralles, que havia començat el 1854. La immensitat del pla que s’estenia més enllà dels 
límits que havien oprimit la ciutat antiga, esdevenia la taula rasa on, gràcies a la quadrícula isò-
tropa del Pla Cerdà, tot era possible: no podia haver-se imaginat un símbol millor del laissez-faire 
burgès. La ràpida ocupació de l’Eixample va constituir el moment inaugural d’acumulació de 
capital de la burgesia barcelonina, i el luxe i la novetat dels edificis, públics o privats, que s’hi 
aixecaven, així com la generosa amplitud de carrers i passejos, el rostre més optimista d’aquella 
burgesia.    

Però aquesta ciutat moderna que mirava cap al futur i es veia com un “París del Migdia” tan sols 
era una cara de la moneda: l’altra, popular i revolucionària, és la que va fer d’aquesta mateixa 
Barcelona, coneguda ara com la Rosa de Foc, l’escenari perfecte de la lluita de classes, amb 
tota la violència i tots els terribles desequilibris.

Caricatura de la Casa Milà, «la Pedrera» apareguda a L’Esquella  
de la Torratxa. Barcelona, 1912.  
Museu Nacional d’Art de Catalunya - Biblioteca Folch i Torres.

Eusebi Arnau. Bust de matrona representant Barcelo-
na. 1897. Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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Anys de formació de Gaudí  

El mite d’un Gaudí que tot ho havia après gràcies a una mena de ciència infusa, mirant amb 
ulls de nen la natura o heretant les qualitats morals i materials del treball artesà, a través de les 
generacions de calderers que s’havien anat succeint a la seva família, no pot resistir la realitat 
d’un Gaudí format intel·lectualment a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona inaugurada de feia 
ben poc —ell va formar part de la segona promoció que sortia d’aquelles aules— i optimista en 
tots els sentits: disposada a donar resposta a les necessitats materials i simbòliques d’una ciutat 
en gran expansió, i d’una burgesia que busca expressar-se amb un llenguatge propi, modern i 
cosmopolita.   

Durant els anys en què cursava la carrera, tal com es pot veure en els seus projectes d’estudiant, 
Gaudí va participar de manera activa i conscient de les polèmiques intel·lectuals del moment, 
va tenir coneixement crític de les obres dels teòrics i arquitectes europeus més influents, com 
Viollet-le-Duc, John Ruskin o els moderns reformadors anglesos del disseny, i va disposar de 
l’extraordinari fons bibliogràfic i fotogràfic que l’Escola havia adquirit d’ençà de la seva fundació i 
que posava a l’abast dels estudiants.

Antoni Gaudí. Paranimf. 1877. Càtedra Gaudí. ETSAB. UPC.
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Primers projectes  

Tot i que la seva família tenia prou mitjans per pagar-li una carrera a Barcelona, la veritat és que 
Gaudí, arribat de Reus i d’origen artesà, va haver de treballar al seu inici professional, i de vegades 
de molt mal grat, com a empleat en les obres d’altres arquitectes: per a Josep Fontserè en el parc 
de la Ciutadella, o per a F. de Paula del Villar en el cambril de la Verge de Montserrat. A part dels 
que va dur a terme per a la cooperativa L’Obrera Mataronense, els primers projectes com a pro-
fessional corresponen al que ara en diríem “mobiliari urbà” —suports per a anuncis, quioscos de 
premsa i flors, fanals, botigues o vitrines comercials—, un tipus de treball ben representatiu de les 
transformacions a les quals està sotmesa una ciutat que ha esdevingut mercaderia i espectacle de 
les noves multituds urbanes. 

Entrada ja la dècada del 1880, Gaudí rep els primers encàrrecs pròpiament arquitectònics: la Casa 
Vicens, els Pavellons Güell de Pedralbes, etc.   Encara que originàriament modestes, conver-
teix aquestes petites obres en autèntics manifestos de les seves pròpies capacitats, tant en l’ús 
magnífic de materials i tècniques —ceràmica, ferro, prefabricats…—, com en la gran varietat de 
referències culturals i visuals, i en la utilització d’estilemes absolutament nous, i expressament 
excèntrics, en el panorama barceloní de l’època.

Projectes per a Eusebi Güell. Palau, Park i Església  

Diu la llegenda que Gaudí i Eusebi Güell es van conèixer quan aquest va descobrir, a l’Exposició 
Universal de París del 1878, la vitrina que el primer havia dissenyat per a la Guanteria Comella, 
per bé que probablement va ser Joan Martorell, arquitecte de la família i cap ocasional de Gau-
dí, qui els va presentar. En qualsevol cas, a partir de la construcció dels Pavellons de Pedralbes, 
Gaudí va esdevenir l’arquitecte d’Eusebi Güell, i va sorgir entre els dos una relació que els con-
temporanis no dubtaven a comparar amb la dels grans mecenes i els artistes del Renaixement, o 
amb la que Lluís II de Baviera va tenir amb Richard Wagner, en què la gosadia del geni repercu-
teix directament en el reconeixement públic de la liberalitat del senyor, que és qui la permet.

Antoni Gaudí. Reixat de dos batents per a la Casa 
Vicens. c. 1883-1885.  
Museu Nacional d’Art de Catalunya

Antoni Gaudí. Tocador del Palau Güell. c. 1886-1889.  
Col·lecció Família Güell  Josep Parera. Caricatura d’Eusebi Güell i 
Bacigalupi. c. 1889. Museu Nacional d’Art de Catalunya
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La ideologia aristocratitzant d’Eusebi Güell es tradueix en el programa principesc que Gaudí li 
dissenya: un palau al bell mig de la ciutat antiga, un parc suburbà i un temple. Amb aquestes 
tres obres, Gaudí i Güell posen en marxa un programa de gran tensió simbòlica i d’ideologia pro-
fundament antiurbana: el palau, com a lloc on la ciutat es refunda sobre la “nova antiguitat”; el 
parc, com a imatge atàvica d’una terra mítica en la qual es contreu el paisatge arquetípic català; 
i el temple, on la visió patriarcal del que aleshores anomenaven el “problema social” es resol en 
termes sagrats, redemptors.

Autor anònim. Fotografia de l’interior del Palau Güell c. 1909-
1927. Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas.

Antoni Gaudí. Confident. c. 1904-1906. Obra cedida en como-
dat per la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de 
la Sagrada Família, 1992. Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Cases de pisos a l’Eixample. Casa Calvet, Casa Batlló, Casa Milà  

La construcció de cases de pisos a l’Eixample era un dels encàrrecs característics dels arqui-
tectes barcelonins. D’acord amb unes tipologies establertes, les façanes responien a un model 
neoclàssic de balcons i cornises. Tanmateix, a partir del 1900, la façana és l’espai a través del 
qual els propietaris expressen el seu nou concepte de riquesa superconsumista: els arquitectes 
tenen llibertat per dissenyar-les amb les excentricitats més grans, i alguns carrers de la ciutat, 
com el Passeig de Gràcia, es transformen en l’aparador d’un luxe basat en la novetat constant. 
Lluny de l’ordre col·lectiu de la malla neoclàssica, les façanes “modernistes” són com quadres 
d’una exposició, furiosament independents les unes de les altres i basades en la “discòrdia”.   

Gaudí va construir tres d’aquestes cases. A la Casa Calvet, va proposar una desinhibida interpre-
tació de models barrocs que seran presents també, encara que passats per un complex procés 
de reblaniment i liqüefacció, a les cases Batlló i Milà, a les façanes i els interiors de les quals 
les lleis de la tectònica s’exposen a una sospita constant. Aquestes cases demostren el conei-
xement que tenia de les obres més avançades de l’Europa del moment —sobretot les d’Hector 
Guimard— tant com el seu interès per les exposicions universals o pels mitjans impresos de 
masses, els estils exòtics o les “formes artístiques de la natura”, particularment la submarina, 
tan populars a l’època.
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Exposició de París  

El 1910, gràcies al patrocini d’Eusebi Güell, va tenir lloc a París una exposició de l’obra de 
Gaudí. La preparació d’aquesta mostra, on es van presentar maquetes de guix a escala natural, 
dibuixos i fotografies de gran format, es va fer al taller de la Sagrada Família, encara que, com 
expliquen les cròniques, Gaudí no va mostrar-se en cap moment gaire entusiasmat amb el pro-
jecte, que va deixar en mans dels ajudants. La crítica parisenca, poc acostumada a les excentri-
citats d’un arquitecte com Gaudí, ja aleshores molt popular, es va mostrar ambigua i, encara que 
reconeixia l’originalitat de la seva obra, no va deixar de criticar el que des del “bon gust” francès 
no podia veure’s sinó com, precisament, l’epítom del “mal gust”.   

Però 1910 és també l’any en què, poc després de la Setmana Tràgica, Gaudí abandona tots els 
encàrrecs privats per dedicar-se, exclusivament i fins a les acaballes, a la Sagrada Família. Així 
doncs, al mateix moment en què Güell orquestra una projecció internacional de la seva obra, 
Gaudí decideix recloure’s al seu obrador, convertit, després dels incendis de la Setmana Tràgica, 
en un “refugi de la fi del món” des d’on podia organitzar, per mitjà d’una obra transcendida per 
una espècie de designi diví, la seva redempció.   Aquest àmbit conté també els plafons fotogrà-
fics de l’exposició que, el 1927, en el primer aniversari de la mort de Gaudí i com a homenatge a 
l’arquitecte, va tenir lloc a Barcelona.

Arquitectura religiosa i restauració litúrgica.  
La Catedral de Mallorca    

La relació de Gaudí amb l’arquitectura religiosa i amb el disseny d’objectes i mobiliari litúrgic 
es produeix des del començament de la seva carrera, al mateix temps que, a Catalunya, un 
projecte ideològic profundament conservador que identifica els fonaments de la pàtria amb els 
orígens cristians, pren consistència en les teories i la pràctica desenvolupades per bisbes com 
Josep Morgades o Josep Torras i Bages. La reconstrucció —o invenció— dels monestirs me-
dievals romànics i gòtics, com els de Ripoll i Poblet, o les celebracions a propòsit del mil·lenari 
de Montserrat, serveixen per crear una atapeïda xarxa simbòlica que posa en relació directa el 
renaixement de Catalunya amb la restitució social de l’Església, a través d’unes imatges ben 
concretes en les quals l’arquitectura representa un paper essencial. 

Adolf Mas. Fotografia del Park Güell per a l’exposició de Paris de 
1910. c. 1902-1908. Càtedra Gaudí. ETSAB. UPC

Antoni Gaudí.Rosassa amb l’ull etern . c. 1900-1902. 
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
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La profunda preocupació de Gaudí per la redempció de l’Església i de la pàtria a través de l’ar-
quitectura es fa evident en el projecte de “restauració litúrgica” de la Catedral de Mallorca, que 
es resol, d’una banda, com un collage gegantí en què tots els elements s’han desplaçat de la 
seva posició original per aconseguir nous significats simbòlics, i, de l’altra, en l’ús de les tècni-
ques i els llenguatges més experimentals, tant en el disseny del mobiliari com en les pintures del 
cor o en l’ús de la tricromia als vitralls.

El temple de la Sagrada Família. El taller de Gaudí      

La idea de construir un temple dedicat a la Sagrada Família sorgeix a la dècada del 1870, 
promoguda per una sèrie de persones i entitats conservadores, que interpretaven amb tonali-
tats apocalíptiques les transformacions que s’havien produït a les dècades anteriors, des de la 
pèrdua del poder del Papa sobre els antics Estats Pontificis fins a les successives revolucions 
i insurreccions populars, encarnades en la Comuna de París del 1871, passant per la general 
deriva liberal dels governs burgesos de les nacions europees. Aquesta percepció d’estar assistint 
a una espècie de fi del món arribava als extrems més radicals en el cas de Barcelona, una ciutat 
travessada per la violència social, coneguda com la “ciutat de les bombes” i, més endavant, com 
la Rosa de Foc.   

Així doncs, l’Asociación de Devotos de San José va decidir construir a la ciutat un temple expia-
tori. Però, ¿quins pecats calia expiar que no fossin, justament, els derivats de la lluita de classes? 
Va començar les obres l’arquitecte F. de Paula del Villar, que hi va renunciar el 1883. Aquell 
mateix any, a través de Joan Martorell, se li van encarregar a Gaudí, la vida del qual va quedar, 
a partir d’aquell moment i quan tenia 31 anys, indefectiblement lligada al Temple. Va fer de la 
Sagrada Família el centre de tota la seva obra: hi va establir el seu taller o, més ben dit, el seu 
obrador i, amb el pas del temps, va convertir el que al començament no era més que una ex-
centricitat en un dels centres artístics, ideològics i de producció simbòlica més importants de la 
Barcelona moderna. La idea explicitada per Joan Maragall en una sèrie d’articles de principis 
de segle del Temple inacabat i inacabable, del Temple que espera sempre els seus altars, de 
la construcció que, sent alhora una destrucció, acompleix la seva missió redemptora, i de l’ar-
quitecte demiürg i visionari que li dona forma, es va atènyer amb escreix en vida de Gaudí. I a 
la seva mort, la Sagrada Família era ja, sens dubte, el monument més popular de la ciutat de 
Barcelona, com encara ho és avui.

Ferran, Taller de Gaudí a la Sagrada Família. c. 1926  
© Ferran. Arxiu Històric del COAC.

Josep Maria Jujol, Tapis per als Jocs Florals de 1907.  
Museu Nacional d’Art de Catalunya 2021.
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La doble fortuna de Gaudí  

Quan Gaudí moria el 10 de juny del 1926, quinze dies abans de fer els 74 anys, tres dies des-
prés que l’atropellés un tramvia, la seva posteritat es projectava cap al futur segons dos camins 
divergents. L’un sorgia del context local i estava relacionat amb l’enorme popularitat de què 
Gaudí, perfectament aquiescent, sempre havia tingut a la ciutat de Barcelona; primer, com un 
dels seus grans excèntrics; després, com a geni solitari, esquerp i incomprès; i finalment, com a 
“arquitecte de Déu”, tot i que ja es veu que excentricitat, genialitat i divinitat són tres categories 
consecutives que, des d’aquesta mateixa perspectiva fi de segle, dominada per la religió de l’art 
no poden més que encadenar-se en la forma d’un crescendo tan inevitable com, pel que sem-
bla, necessari. 

El traçat de l’altre camí, en canvi, s’inicia just en aquell mateix moment i el seu caràcter, que no 
compta en absolut amb el caràcter propi de Gaudí —en tot cas, amb la seva impossible aquies-
cència—, serà decididament universal: consistirà a encaixar l’obra de Gaudí —o, almenys, una 
part de la seva obra, que serà cridada a cancel·lar la resta— primer, en la maquinària formal i 
ideològica de les avantguardes —parisenques en particular i, més en particular encara, surre-
alistes— i segon, en l’economia general de l’anomenat Moviment Modern, per fer de Gaudí un 
“precursor” de les avantguardes i un “mestre” inopinat d’artistes tan diversos com Joan Miró, 
Salvador Dalí o Antoni Tàpies, entre tots els qui van reclamar-ne l’origen.James Johnson Sweeney. José Luis Sert. Antoni Gaudí. New

York. 1960. Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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PROGRAMA EDUCATIU

Informació actualitzada a www.museunacional.cat

Visites per a centres escolars:
Gaudí, l’arquitectura i les persones
Amb aquesta visita s’ofereix una aproximació a la ciutat i les seves transformacions des
d’una perspectiva transversal i interdisciplinària. A través de l’obra de Gaudí, l’alumnat
reflexionarà sobre la seva vivència i la seva idea de ciutat i sobre com poden ser agents
actius en la seva construcció.

La proposta escolar també incorpora dues activitats complementàries: una activitat prèvia en 
relació amb la visita guiada i una activitat posterior al taller pràctic. L’activitat posterior està plante-
jada com una continuació del taller per assolir els coneixement adquirits en posar-se en la pell de 
l’arquitecte, i per entendre les decisions preses per Gaudí, en el seu temps, en dissenyar edificis 
semblants als que hem plantejat en l’activitat del taller.

Visites comentades
Cada dissabte a partir del 27 de novembre, a les 11 h (castellà) i a les 12.30 h (català).

Mans a l’obra: Visita-taller familiar
Del 19 de desembre fins al 27 febrer. Aquesta visita convida a reflexionar en família sobre la rela-
ció que té l’arquitectura amb les persones a través de l’exposició i un taller creatiu. 

Durant tota l’exposició la sala educArt serà un espai d’ús autònom i participatiu.

El museu oferirà un programa complet d’activitats entorn a la ciutat a partir de gener, en
col·laboració amb l’ESMUC, La Pedrera i el Cercle Sant Lluc, entre d’altres institucions.

CONSULTEU EL  
MATERIAL PER  
TREBALLAR A L’AULA  
A LA PÀGINA 15

https://www.museunacional.cat/ca/activitats/presentacio-de-la-visita-gaudi-larquitectura-i-les-persones
https://www.museunacional.cat/ca/activitats/visites-comentades-presencials-lexposicio-gaudi
https://www.museunacional.cat/ca/activitats/mans-lobra-visita-taller
https://www.museunacional.cat/ca/activitats/mans-lobra-visita-taller
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(RE)CONÈIXER GAUDÍ: FOC I CENDRES
L’intent més reeixit de l’ésser humà de refer el món en el qual viu, d’acord amb el desig més 
íntim del seu cor. Però, si la ciutat és el món que l’ésser humà ha creat, és també el món 
en el qual a partir d’ara està condemnat a viure. Així, doncs, indirectament i sense un sentit 
nítid de la naturalesa de la seva tasca, en fer la ciutat, l’ésser humà s’ha refet a si mateix. 

Robert Parker. 1967. On Social Control and Collective 

Proposta per descobrir alguns aspectes sobre de com habitem la nostra ciutat, com l’urbanisme i 
el disseny travessen les nostres pràctiques quotidianes i configuren una manera d’estar i de con-
viure en l’espai urbà. 

L’objectiu d’aquestes activitats  associades a l’exposició Gaudí és oferir una aproximació a la ciutat 
i les seves transformacions des d’una perspectiva transversal i interdisciplinària que estableixi 
ponts entre el passat i el present. D’aquesta manera, es volen utilitzar els treballs de Gaudí com a 
portes d’entrada que ens permetin promoure el pensament crític, que qüestioni el mode en què 
s’ha configurat la història, alhora que estimular el pensament creatiu, que permeti imaginar alter-
natives a la realitat que ens toca viure.

El repte és veure quins efectes tenen sobre nosaltres l’arquitectura i l’urbanisme i com ens afecta 
la ciutat.
El geògraf David Harvey es pregunta en moltes de les seves investigacions sobre el que Lefevre va 
anomenar el “dret a la ciutat”. El dret a la ciutat és molt més que la llibertat individual d’accedir 
als recursos urbans: es tracta del dret a canviar-nos a nosaltres mateixos canviant la ciutat. És, a 
més, un dret comú abans que individual, ja que aquesta transformació depèn inevitablement de 
l’exercici d’un poder col·lectiu per remodelar els processos d’urbanització,  la llibertat de fer i refer 
les nostres ciutats i a nosaltres mateixos. És, com vol demostrar, un dels nostres drets humans 
més preciosos, però també un dels més descurats. 

MATERIAL PER  
TREBALLAR 
A L’AULA
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US PROPOSEM 
PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ
Un seguit d’activitats per treballar a l’aula, abans i després de la vostra visita al museu. Aquestes 
propostes tenen com a objectiu introduir alguns conceptes que permetin a l’alumnat una millor 
comprensió de l’activitat al museu. 

•  Qui pensa la ciutat?
•  Quins són els oficis vinculats a la seva construcció (arquitectes, urbanistes, higienistes, polítics...)
•  Coneixem alguna persona que hagi tingut un paper important en el disseny de la nostra  ciutat i 
del barri on vivim ? 

•  Poden les persones participar d’aquests projectes de construcció urbanística?
•  Qui és considerat/da ciutadà/ana a les ciutats?
•  Quins grups socials manquen de privilegis dins l’espai urbà i els seus serveis?

    ABANS DE VENIR AL MUSEU 
    EXPLORAR L’ENTORN: DERIVES URBANES

Buscar i investigar, des dels espais més pròxims i quotidians de l’alumnat, alguns aspectes 
que intervenen en el disseny urbà i l’arquitectura de la ciutat. Per fer-ho us proposem un 
conjunt d’activitats que parteixen del cos i l’observació i  que ens permetran explorar, des de 
l’experiència, l’entorn i l’espai. 

Si ens hi fixem, tots i totes nosaltres realitzem uns itineraris cada dia per anar de casa a l’es-
cola i de l’escola a casa. Es tracta d’itineraris que tot sovint fem sense adonar-nos, ja que els 
hem incorporat com a rutinaris. De fet, els edificis, el mobiliari urbà, la senyalística, la qualitat 
del paviment, els materials constructius, els sons i sorolls conformen un escenari sobre el 
qual es desenvolupa el nostre dia a dia. Al mateix temps, aquest escenari ens travessa i ens 
afecta, no sempre de la mateixa manera.

Us plantegem dues dues derives*,  que es poden fer per separat o consecutivament, que 
ens permetran reflexionar en clau de present sobre la ciutat i l’urbanisme, així com el paper 
que tenen l’art i el disseny a l’hora de fer les ciutats més accessibles, agradables i respectuo-
ses amb la diversitat de persones que les habitem. 

ABANS  
DE VENIR AL  
MUSEU....

*Què és una deriva?
En francès dérive significa prendre 
un passeig sense objectiu específic, 
usualment a la ciutat.  Van ser els 
situacionistes, moviment artístic de les 
avantguardes del segle xx, els que van 
proposar la deriva com una forma de 
ser i d’experienciar la vida urbana. Així 
s’estimula, des de la pràctica artística, 
una forma d’alliberar-nos de la rutina i 
prendre consciència de les situacions 
urbanes que ens envolten d’una mane-
ra tant crítica com alliberada.
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DERIVA 1
Les imatges de la ciutat de camí a l’escola.
Durada de l’activitat una setmana fora d’horari lectiu i 2 h. dins de l’horari lectiu.
Aquesta activitat proposa a l’alumnat la realització d’un diari visual de les imatges de la ciutat 
en el camí de casa a l’escola. Es tracta de promoure l’observació lliure de manera que estimuli 
l’atenció i l’observació a l’interior de les rutines pròpies que conformen el nostre dia a dia. 

QUÈ FAREM?
Al llarg d’una setmana l’alumnat haurà d’anar enregistrant, a mode de crònica artística, aquells 
aspectes que li cridin l’atenció del seu recorregut, els edificis que l’ocupen, les persones amb 
què es creua, els diferents materials que conformen edificis i mobiliari urbà, així com els sorolls i 
les imatges del que va passant 

DERIVA 2 
Explorem l’entorn de l’escola 
Durada de l’activitat 1 h.

QUÈ FAREM? 
Realitzar una deriva/exploració al voltant de l’escola (en grups o de manera individual), tot 
fixant-nos en l’entorn, els edificis, els espais i la natura que anem trobant. Podem recollir (amb 
una càmera o a través de dibuix o la recol·lecta d’objectes i materials) tots aquells elements que 
ens cridin l’atenció. 

ABANS  
DE VENIR AL  
MUSEU....
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INSTRUCCIONS: 

Deriva 1
•  Podran utilitzar càmeres fotogràfiques, els telèfons mòbils, gravadores, quaderns de dibuix...
•  Un cop acabada l’activitat, l’alumnat triarà tres imatges que consideri significatives dels canvis, 
transformacions o descobriments en les seves observacions. Aquestes tres imatges o treballs 
plàstics es compartiran amb el grup classe. 

•  Un cop tot l’alumnat hagi presentat les seves tres imatges podem dividir la classe en petits 
grups de treball que hauran de pensar com agrupar, relacionar o ordenar les tres imatges de 
cada membre del grup. 

•  Cada grup pot afegir tres imatges més a la seva proposta però aquest cop han de ser obres 
d’art que es puguin relacionar amb les imatges que han recollit. 

•  Un cop acabat aquest projecte cada grup presentarà la seva exposició a la resta de la classe.
•  Finalment entre totes reflexionarem sobre quines temàtiques ens han ressonat, quines inquie-
tuds apareixen en més d’un projecte o quines ens han sorprès. 

Deriva 2 
•  Treballarem en grups petits o de manera individual.
•  Cada grup o alumne tindrà un plànol (google maps) amb els carrers i les zones que envolten 
l’escola, una càmera de fotos o telèfon (que pot servir com a càmera o gravadora). 

•  Disposaran d’1 hora per explorar l’entorn i anar recollint impressions, materials i fotografies del 
que els cridi l’atenció. És important no condicionar els paràmetres d’aquesta deriva, l’alumnat 
podrà fixar-se i recollir aspectes relatius a l’arquitectura, la gent, els materials, els sons…

Derives 1 i 2
Cada grup pensarà una manera de representar gràficament la seva deriva incloent tots els ele-
ments materials, fotogràfics, preguntes que els han generat, impressions... que hagin recollit en 
el procés d’exploració. És important que l’expressió gràfica pugui recollir molt bé l’experiència 
per compartir-la amb la resta de grups. 

ABANS  
DE VENIR AL  
MUSEU....
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POSADA EN COMÚ

Durada de l’activitat 1 h.
Un cop realitzat el recorregut podran tornar a l’aula i realitzar una presentació de la seva deriva i 
d’aquells elements que els han cridat l’atenció. 

•  És important que el professorat reculli aquestes primeres reflexions i impressions en un document. 
•  Un cop presentades totes les derives podem formular les preguntes següents de manera con-
junta: Com ens hem sentit realitzant aquest exercici? En quina mesura ens ha permès mirar de 
manera diferent espais que transitem habitualment? Què ens ha sorprès del nostre recorregut? 
Quines preguntes ens podem fer sobre la ciutat arrel d’aquestes derives?

En aquestes activitats hem pogut descobrir com ens relacionem de manera personal i col·lec-
tivament amb els diferents espais que habitem quotidianament. De la mateixa manera, hem 
pogut fixar-nos en diferents aspectes que travessen la nostra manera d’habitar la ciutat, així com 
aproximar-nos a alguns agents i oficis que tenen la tasca de dissenyar-la i construir-la. Hem de 
tenir present que la ciutat de Barcelona tal com la coneixem ara és el resultat d’unes transforma-
cions i tensions que es van donar en un moment determinat, mitjan segle xix i que marcaren la 
fisonomia d’aquesta ciutat. En aquell moment arquitectes i artistes com Gaudí van deixar la seva 
petjada sobre el territori amb les seves obres. Al llarg de la visita al museu explorarem què ens 
expliquen les obres de Gaudí d’aquella Barcelona en què es van construir. 
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GAUDÍ, L’ARQUITECTURA I LES PERSONES 
VISITA DINAMITZADA I TALLER AL VOLTANT DE L’EXPOSICIÓ DE GAUDÍ

En el marc  d’aquesta exposició ens acostarem a la figura de Gaudí i a les aportacions i tensions que 
ha generat la seva obra en relació amb la construcció de la ciutat de Barcelona, no només en l’àmbit 
arquitectònic, sinó també al polític i al socioeconòmic. L’objectiu de l’itinerari és oferir una aproximació 
a la ciutat i les seves transformacions des d’una perspectiva transversal i interdisciplinària, establint  
ponts entre el passat i el present. Mitjançant l’obra de Gaudí i de l’efecte que va tenir sobre la societat 
del seu temps, reflexionarem sobre la nostra vivència i la nostra idea de ciutat avui i com podem ser 
agents actius en la seva construcció. 

L’activitat proposa una experiència creativa que convida els participants a observar les relacions entre 
les persones diverses i l’arquitectura construïda, des del punt de vista de l’usuari i del dissenyador.

La proposta per a centres educatius es divideix en dues parts. Una primera part de visita guiada de 
l’exposició sobre l’obra de Gaudí. Aquesta posarà l’èmfasi, entre altres temes, en la importància de la 
figura humana en les obres de Gaudí, tant a nivell de proporcions com a nivell simbòlic.

La segona part d’acció pràctica, experimental i creativa servirà per reflexionar sobre el disseny 
arquitectònic, des del punt de vista de les usuàries i de l’arquitecte com a dissenyador, igual que 
ho era Gaudí. L’activitat consisteix en rebre un encàrrec d’un edifici per a uns usuaris que responen 
a diferents perfils socials i volen posar l’èmfasi en la mirada de la diversitat. Els participants com a 
dissenyadors, hauran d’observar els requeriments a tenir en compte en la definició d’un edifici: els 
espais arquitectònics que configuren un programa d’usos, els materials i el seu significat estètic i 
simbòlic, i per últim les sensacions, des de la percepció individual i sensorial.

VISITEM 
L’EXPOSICIÓ
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DINÁMICA A L’AULA POSTERIOR A LA 
VISITA-TALLER
COMPARACIÓ ENTRE L’ENCÀRREC QUE VAM REBRE AL MUSEU I L’OBRA DE GAUDÍ

Activitat per a descobrir similituds i diferències entre l’edifici que vam pensar a través de la maqueta 
durant el taller i l’obra escollida de Gaudí

QUÈ VAM FER AL TALLER?

Al taller ens vam posar en la pell de l’arquitecte i vam haver de pensar quatre espais en quatre equips 
diferents: un bloc d’habitatges, un parc, una casa-palau i una fàbrica. 

Disposàvem d’unes fitxes on s’explicava detalladament cada encàrrec amb informació sobre els usos 
de l’espai i les usuàries específiques. A més les fitxes tenien uns llistats d’espais i elements, materials, 
i sensacions per ajudar-nos a imaginar les construccions.

D’altra banda, disposàvem d’unes caixes de fusta que van servir-nos com a base de la maqueta 
i d’una varietat de material de maqueta per poder representar les nostres idees sobre la millor 
construcció possible. En acabar l’activitat vam fer fotos de les maquetes per poder recordar el que 
vam arribar a pensar i construir.

QUÈ FAREM AVUI A L’AULA?

INSTRUCCIONS:

- Ens tornem a posar en els mateixos equips.

- A cada equip se li lliura el material per fer l’activitat: 

 Equip 1: Fitxa Habitatges, Fitxa La Pedrera i foto impresa de la maqueta dels habitatges.

 Equip 2: Fitxa Parc, Fitxa El Parc Güell i foto impresa de la maqueta del parc.

 Equip 3: Fitxa Casa-palau, Fitxa El Palau Güell i foto impresa de la maqueta de la casa-palau.

 Equip 4: Fitxa Fàbrica, Fitxa La Colònia Güell i foto impresa de la maqueta de la fàbrica.

DESPRÉS  
DE VENIR AL  
MUSEU....
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-  Primer de tot us proposem recordar l’exercici que vam fer a partir de les mateixes fitxes de 
l’encàrrec i les fotos de les maquetes que vam construir.

-  Ara us entreguem una nova fitxa amb la solució que va construir Gaudí per a uns encàrrecs molt 
semblants als que us van fer a vosaltres al taller al museu.

QUÈ HEM DE FER:
-  Tornar a llegir la fitxa de l’encàrrec que vam rebre i recordar quins espais i elements, materials i 
sensacions vam escollir representar. (Ens podem ajudar de la foto per recordar.) També recordar 
com es van tenir en compte les usuàries específiques.

-  Llegir la fitxa de l’edifici de Gaudí i investigar una mica més per grups sobre les diferents 
característiques i solucions que l’arquitecte va trobar.  Perquè va triar aquestes idees? Quina era la 
funció i les usuàries dels diferents tipus d’edificis...?

Exercici 1  
Comparar la descripció, funció principal i usuàries de l’edifici construït per Gaudí i de l’encàrrec que 
vam rebre. Quines són les diferències? Ha canviat el tipus d’usuàries? Podrien ser unes altres en 
l’actualitat?

Exercici 2 

Comparar els espais, elements i sensacions que vam escollir en l’encàrrec i les de l’obra de Gaudí. 
Pensar si hi ha alguna cosa que després de conèixer l’obra de Gaudí ens agradaria afegir a la nostra 
maqueta. També si hi ha alguna cosa que nosaltres vam posar en la nostra maquesta que hauria 
d’incorporar-se a l’obra de Gaudí per adaptar-la als temps que vivim.

Exercici 3 
Consisteix en que cada grup explica a la resta de companyes com van fer la maqueta i com va fer 
Gaudí l’edifici analitzat.

Al llarg de l’exposició hem anat descobrint quin va ser el context polític, social, tecnològic... en què 
Gaudí va realitzar els seus edificis i segurament hem descobert alguns dels aspectes de com era la 
ciutat de Barcelona en aquell moment. Moltes de les transformacions més importants de la ciutat 
es van fer en aquell moment ara fa aproximadament 100 anys... com era el nostre barri en aquell 
moment? Com s’ha anat transformant? Quins han estat els agents d’aquestes transformacions?  
Hi ha alguna construcció de Gaudí o dels seus contemporanis a prop? Us proposem que feu recerca 
a través d’imatges d’època sobre com s’han anat produint aquests canvis.

Els arxius fotogràfics de la ciutat i de cada districte us poden ser molt útils així com algunes pintures i 
fotografíes de la col.lecció permanent del museu.

DESPRÉS  
DE VENIR AL  
MUSEU....
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PARÀMETRES PER DEFINIR L’EDIFICI 

LA FÀBRICA
DESCRIPCIÓ
És un lloc físic, proveït de màquines, eines i espais 
necessaris per a l’elaboració o producció d’algun 
tipus de tecnologia pionera. La fàbrica no s’atura de 
nit i hi ha torns de treballadors matí, tarda i nit.

FUNCIÓ PRINCIPAL
Producció d’elements tecnològics.

USUÀRIES
50 treballdors homes i dones. Diferents edats.

façanes amb finestres

lluernaris al sostre

escales

rampes

espai de treball

sala de màquines

sales de reunió

magatzem

bany

dutxes

cuina-menjador

terrassa exterior

zona de descans

llar d’infants

porxada exterior

habitatges

lloc de culte

jardins

aparcament de bicis

aparcament de cotxes

altres (...)

ferro

alumini

metalls

plata/or

xapa

vidre

aigua

miralls

plàstic

ceràmica

marbre

pedra

totxo

formigó

teules

sorra

grava

gespa

natura viva

fusta

altres (...)

protecció del sol

exposició al sol

protecció del vent

tranquil·litat

espais saludables

fred/calor

espai sorollós

intimitat

foscor

espai lluminós

espai obert

espai tancat

espai de relax

espais d’observació

espai amb vistes

amplitud

recolliment

concentració

espais de reunió

espais accessibles

altres (...)

ESPAIS I ELEMENTS MATERIALS SENSACIONS
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EL PALAU
DESCRIPCIÓ
És un edifici històric de dues plantes. Va ser 
residència de persones de classe social alta. Es va 
construir, amoblar i decorar amb criteris d’un gust 
artístic exigent i de luxe. Es troba perfectament 
restaurat.

FUNCIÓ PRINCIPAL
Espai de residència familiar de grans dimensions.

USUÀRIES
Una família nombrosa amb 7 fills: 4 nenes i 3 nens. 

Edats: infants entre 2 i 17 anys, mare 50 anys, pare 
48. 

terrassa/coberta

xemeneia

escales

ascensor

façana amb balcons

façana amb finestres

galeria de vidre

estenedor de roba

habitacions

bany

cuina

sala d’estar

sala de jocs

espai de treball

espai d’estudi

jardins

hivernacle

porxada exterior

magatzem

cotxera

altres (...)

ferro

alumini

metalls

plata/or

xapa

vidre

aigua

miralls

plàstic

ceràmica

marbre

pedra

totxo

formigó

teules

sorra

grava

gespa

natura viva

fusta

altres (...)

protecció del sol

exposició al sol

protecció del vent

tranquil·litat

espais saludables

fred/calor

espai sorollós

intimitat

foscor

espai lluminós

espai obert

espai tancat

espai de relax

espais d’observació

espai amb vistes

amplitud

recolliment

concentració

espais de reunió

espais accessibles

altres (...)

ESPAIS I ELEMENTS MATERIALS SENSACIONS

PARÀMETRES PER DEFINIR L’EDIFICI 
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ELS 
HABITATGES
DESCRIPCIÓ
És un edifici plurifamiliar d’habitatges on viu 
una comunitat de gent gran. Té espais comuns i 
habitatges privats. Tot l’edifici està pensat perquè 
les persones amb dificultats per moure’s hi puguin 
arribar fàcilment. 

FUNCIÓ PRINCIPAL
Espai privat i comunitari on viure amb els mínims 
necessaris.

USUÀRIES
8 unitats familiars de gent gran.  

    Edat: entre 70 i 98 anys.

Alguns viuen sols d’altres en parella.

terrassa

façana amb finestres

façana amb balcons

ascensor

coberta enjardinada

porxada exterior

habitatges

infermeria

gimnàs

menjador comunitari

lavabos comuns

magatzem

saló de joc

espai de treball

lloc de culte

sala de reunions

bugaderia

porteria

aparcament

habitacions convidats

altres (...)

ferro

alumini

metalls

plata/or

xapa

vidre

aigua

miralls

plàstic

ceràmica

marbre

pedra

totxo

formigó

teules

sorra

grava

gespa

natura viva

fusta

altres (...)

protecció del sol

exposició al sol

protecció del vent

tranquil·litat

espais saludables

fred/calor

espai sorollós

intimitat

foscor

espai lluminós

espai obert

espai tancat

espai de relax

espais d’observació

espai amb vistes

amplitud

recolliment

concentració

espais de reunió

espais accessibles

altres (...)

ESPAIS I ELEMENTS MATERIALS SENSACIONS

PARÀMETRES PER DEFINIR L’EDIFICI 
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EL PARC 
PÚBLIC
DESCRIPCIÓ
És un espai obert i públic dins d’un nucli urbà. És 
un espai destinat al lleure, que ofereix oportunitats 
per seure i observar, i també per parlar, escoltar i 
jugar. És un lloc on gaudir del clima, del verd i de les 
vistes.

FUNCIÓ PRINCIPAL
Espai recreatiu, d’oci, de passeig i amb àrees de 
joc. Pulmó verd de la ciutat.

USUÀRIES
Individus i grups de totes les franges d’edat.

Famílies, infants, joves, gent gran.

jardi

porxada exterior

zona coberta

escultura

font

escala

rampa

arbres grans

zona de bancs

jocs infantils

zona parkour

gimàs gent gran

lavabos

terrassa

balcons

mirador

habitatge jardiner

magatzem/viver

plaça central

pipi-can

altres (...)

ferro

alumini

metalls

plata/or

xapa

vidre

aigua

miralls

plàstic

ceràmica

marbre

pedra

totxo

formigó

teules

sorra

grava

gespa

natura viva

fusta

altres (...)

protecció del sol

exposició al sol

protecció del vent

tranquil·litat

espais saludables

fred/calor

espai sorollós

intimitat

foscor

espai lluminós

espai obert

espai tancat

espai de relax

espais d’observació

espai amb vistes

amplitud

recolliment

concentració

espais de reunió

espais accessibles

altres (...)

ESPAIS I ELEMENTS MATERIALS SENSACIONS

PARÀMETRES PER DEFINIR L’EDIFICI 
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ESPAIS I ELEMENTS
Hospital, fonda, escola, comerços, teatre i capella, a més de 
les fàbriques i els habitatges dels obrers.

MATERIALS
Maó vist i composicions ceràmiques.

SENSACIONS
Poble.

LA COLONIA 
GÜELL
DESCRIPCIÓ
Eusebi Güell va posar els treballadors de la fàbrica 
en un ambient rural per tal d’evitar les tensions 
socials que es vivien a Barcelona i en altres 
poblacions industrials catalanes a finals del  
segle xix.

FUNCIÓ PRINCIPAL
La Colònia Güell era una colònia industrial que 
es dedicava a la fabricació de panes i velluts, era 
també un nucli poblacional.

USUÀRIES
Treballadores de la fàbrica.
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LA PEDRERA
DESCRIPCIÓ
Casa de pisos de lloguer al Passeig de Gràcia 
amb Provença. L’edifici es va acabar d’aixecar el 
desembre de 1910.

FUNCIÓ PRINCIPAL
Habitatge plurifamiliar.

USUÀRIES
Pere Milà i Roser Segimon, propietaris i habitants 
del primer pis.

Altres families en règim de lloguer.

ESPAIS I ELEMENTS
Balconades, finestres i gran porta de forja, garatge soterrat, 
dos pisos a les golfes i sis pisos d’habitatges. Un gran terrat 
amb sis badalots i vint-i-vuit xemeneies.

MATERIALS
Blocs de pedra calcària procedents del Garraf, ferros forjats 
retorts que en decoren els cels ras de guix.

SENSACIONS
Els dos vestíbuls estan íntegrament policromats amb  
pintures murals a l’oli sobre superfície de guix, mostrant un 
repertori molt eclèctic de referències mitològiques i florals.  
La façana recorda la mar.
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EL PARC 
GÜELL
DESCRIPCIÓ
Gran jardí amb elements arquitectònics situat a la 
part alta de Barcelona, inaugurat com a parc públic 
el 1926.

FUNCIÓ PRINCIPAL
L’empresari i mecenes barceloni Eusebi Güell va 
encarregar al seu amic Gaudí la construcció del 
parc.

USUÀRIES
La família Güell va residir a la casa pairal que hi 
havia al parc. El parc ja era considerat una de les 
grans atraccions turístiques de la ciutat comtal. La 
gran plaça se cedia sovint per a actes cívics.

ESPAIS I ELEMENTS
La plaça està parcialment sostinguda per la Sala de les Cent 
Columnes, composta per vuitanta-sis columnes. Escalinata de 
l’entrada principal del parc, escultura d’una salamandra.

MATERIALS
Superfícies cobertes amb trencadís, trossos de ceràmica o 
de vidre a manera de mosaics de colors, pedres de mides i 
formes molt variables.

SENSACIONS
Formes ondulades, semblants als rius de lava, i passejos 
coberts amb columnes que tenen formes d’arbres o 
d’estalactites. Columnes que suggereixen troncs d’arbres, 
estalactites i coves naturals.
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EL PALAU 
GÜELL
DESCRIPCIÓ
El projecte de Güell era construir una nova 
residència connectada mitjançant un pati interior. 
El disseny del Palau seguia la tradició de les grans 
cases senyorívoles catalanes.

FUNCIÓ PRINCIPAL
El Palau Güell (1886-1890) és un magnífic exemple 
de l’arquitectura domèstica en el context del 
modernisme.

USUÀRIES
La familia Güell. També era un punt de trobada de la 
burgesia d’aquell moment.

ESPAIS I ELEMENTS
Terrat amb vint xemeneies amb forma escultòrica, golfes, 
dormitoris, planta noble amb saló central, planta entresòl 
amb el despatx d’Eusebi Güell. Soterrani que es feia servir 
d’estable. Planta baixa amb una entrada amb forma d’arcs de 
grans dimensions, porteria i cotxeres.

MATERIALS
Materials nobles tradicionals (pedra, fusta, ferro forjat, 
ceràmica, vidre, etc.).

SENSACIONS
L’edifici destaca per la seva innovadora concepció de  
l’espai i de la llum.



Antoni Gaudí. Vista exterior de l’església de la Colònia Güell.  
c. 1910-1911. Museu Nacional d’Art de Catalunya.



Autor anònim. Incendi del taller de la Sagrada Família.
Juliol 1936. Càtedra Gaudí. ETSAB. UPC

L’exposició Gaudí està organitzada per

Les activitats per a famílies i escoles de 
Gaudí compten amb la col·laboració de


