Guia del professorat
Cicle mitjà de primària
La música al Palau Güell

Guia del professorat
Cicle mitjà de primària
La música al Palau Güell

Continguts:
Jocs al Segon
Núria Fusté
Oriol Ripoll
Direcció del Palau Güell

Disseny gràfic:
Nice to meet you
Il·lustració:
Àlex Redondo

Guia del professorat
Cicle mitjà de primària
La música al Palau Güell

ÍNDEX
1. Presentació............................................................................................................................4
1.1. Introducció al Palau Güell
1.2. El programa educatiu
1.3. La guia
2. Una descripció del Palau Güell..............................................................................................6
2.1. Façana principal
2.2. Planta baixa: pas de carruatges
2.3. Planta soterrània: cavallerissa
2.4. Planta entresòl
2.5. Planta noble
2.5.1. Sales d’abans d’accedir al saló central
2.5.2. Saló central
2.5.3. Espais privats
2.5.4. Passadís d’accés a la casa de la Rambla
2.6. Planta dels dormitoris
2.7. Planta sota coberta
2.8. Terrat
3. El còmic................................................................................................................................14
3.1. Presentació
3.2. Descripció del contingut de cada vinyeta
3.2.1. Pas de carruatges: les llambordes de fusta
3.2.2. Planta entresòl: els negocis del senyor Güell
3.2.3. Saló central: Isabel Güell, música i compositora
3.2.4. Saló central: Joan Antoni Güell, futur alcalde
3.2.5. Planta sota coberta: concert de plors
3.2.6. Terrat: ball sota els estels
4. Proposta d’activitats per treballar a l’aula............................................................................19
4.1. Una sala de concerts a casa teva!
4.2. Investiguem materials
4.3. Una audició
5. Informació complementària.................................................................................................24
5.1. Biografia d’Antoni Gaudí
5.2. Biografia d’Eusebi Güell
5.3. Biografia d’Isabel Güell
5.4. Biografia de Joan Antoni Güell
5.5. Arbre genealògic de la família Güell
6. Bibliografia...........................................................................................................................29

3

Guia del professorat
Cicle mitjà de primària
La música al Palau Güell

1. Presentació
1.1. Introduccció al Palau Güell
El Palau Güell és un edifici construït per l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet entre el 1886 i el
1890, per encàrrec d’Eusebi Güell, un dels empresaris més rics i cultivats en aquella època,
qui també va ser el seu mecenes.
La relació entre Antoni Gaudí i Eusebi Güell, que va ser d’admiració mútua, va donar a
l’arquitecte l’oportunitat d’iniciar la seva trajectòria professional i de desenvolupar el talent
artístic que el va caracteritzar.
Güell va fer un encàrrec molt precís a Gaudí: volia que la nova residència estigués adaptada
a la vida domèstica i social d’una família nombrosa (el matrimoni, deu fills i més d’una dotzena
de persones de servei) i molt ben considerada per la societat catalana.
El Palau Güell destaca perquè és un dels edificis que, a
escala mundial, se situa en l’origen de l’arquitectura art
noveau. El palau és l’únic edifici de nova planta que Gaudí va poder acabar i el millor conservat, per no haver patit
mai modificacions essencials. Per això, no és excessiu
afirmar que es tracta de l’edifici més autèntic de Gaudí.
Des del 1945, l’edifici pertany a la Diputació de Barcelona, que n’ha fet possible la restauració, conservació i
difusió. L’any 1984 va ser declarat Patrimoni Mundial per
la UNESCO en reconeixement al seu valor universal excepcional.

Façana principal
(©Montserrat Baldomà.
Diputació de Barcelona)

1.2. El programa educatiu
L’objectiu del programa educatiu del Palau Güell és donar a conèixer l’arquitectura de l’edifici i,
alhora, la manera com vivia la família Güell i el personal que hi treballava durant els anys que
el palau va romandre com a residència familiar.
El programa educatiu del Palau Güell, a diferència dels projectes educatius d’altres museus,
explica els diferents espais i personatges que hi van viure d’una manera visual i innovadora:
el còmic.
El còmic parteix d’històries escenificades que, més enllà del que s’hi explica, resulten una
finestra que permet mostrar molt més sobre l’arquitectura, Gaudí i la família Güell del que estrictament es llegeix a les vinyetes.
El programa consta de tres etapes. En primer lloc, amb el còmic, a l’aula es treballa l’edifici i
la vida musical i cultural de la família Güell i de la societat barcelonina de finals del segle XIX
i començaments del XX.
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En segon lloc, mitjançant una visita dinamitzada a l’edifici, s’aprofundeix en els continguts
que, prèviament, s’han treballat a l’aula i es
reconeixen els espais i les diferents situacions
quotidianes que s’hi van viure.
Per últim, la guia proposa de fer unes activitats
a l’aula. Entre elles, destaca l’elaboració d’un
còmic personalitzat en el qual, a partir d’unes
vinyetes on només es mostren els escenaris,
l’alumnat presenta la seva història particular.
La Direcció del Palau Güell farà una selecció
d’aquestes vinyetes, segons criteris artístics,
que serà exposada a les golfes del palau.
El programa educatiu del Palau Güell actualment és en fase pilot i per això es farà una
avaluació posterior amb el personal docent
que hi participi. Totes les aportacions seran
benvingudes i valorades per incloure-les en el
programa.
Imatge del còmic

1.3. La guia
Aquesta guia és un recurs educatiu adreçat al professorat. Proporciona el material educatiu
per treballar abans i després de la visita. Ha estat elaborada per a un nivell de cicle mitjà de
Primària amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre el Palau Güell a partir d’un tema transversal: la música al palau, que es pot interpretar des de diverses disciplines. Cada docent,
des de la seva especialitat, podrà seleccionar i adaptar les activitats i els continguts de la guia.
La guia es compon de quatre apartats. El primer està dedicat a explicar els espais del palau
per tal que el professorat pugui introduir l’alumnat a l’edifici. A més, a la pàgina web del palau
(www.palauguell.cat) es pot trobar un arxiu fotogràfic de suport.
El segon apartat descriu les vinyetes del còmic corresponents al cicle mitjà de Primària. Podrà
llegir-se a l’aula per tal de preparar l’alumnat pel que veuran durant la visita dinamitzada.
En el tercer apartat, es fa una sèrie de propostes per tractar, des de diverses vessants, el
paper destacat que va tenir la música al Palau Güell. Cada activitat té l’extensió d’un full, de
manera que es pugui fotocopiar i repartir a l’alumnat.
La guia conté informació complementària, amb la biografia d’Antoni Gaudí i d’alguns dels
membres de la família Güell i un arbre genealògic d’aquesta família.
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2. Una descripció del Palau Güell
Gaudí va pensar tots els racons del Palau Güell en funció de la seva utilitat. Per això, és necessari conèixer l’edifici a fons per tal de destacar-ne a classe els trets més característics.

2.1. Façana principal
Al capdamunt de la façana del palau, construïda amb
pedra calcària procedent de les pedreres que la família Güell posseïa al Garraf, apareix esculpit l’any
1888, any en què es va celebrar la seva inauguració
amb motiu de l’Exposició Universal de Barcelona.
Els elements més singulars de la façana i que millor expressen la volguda ruptura de Gaudí amb
l’arquitectura del passat són: la dimensió de les portes d’entrada, més grans que les habituals; i la doble obertura de façana en forma d’arc, que recorda
la descripció d’una paràbola o d’un arc de catenària
(basat en invertir la forma que s’obté en suspendre un
tros de cadena pels extrems).
Les portes estan formades per una reixa de ferro forjat cargolat disposada de manera tal que permet veure l’exterior, alhora que protegeix l’interior de mirades
externes.
Un altre treball en forja de la façana principal que cal
destacar, tant per la seva elaboració com pel seu significat és: una au fènix sobre un casc i un escut, tots
dos situats entre els dos arcs i envoltats de motius
vegetals (plantes enfiladisses d’hibisc).
A la part fixa del cancell de forja que cobreix l’espai
dels arcs es troben dues serps de cos recargolat que,
en la part superior de cada porta, es converteixen en
les lletres E i G (inicials d’Eusebi Güell, propietari del
Palau Güell).
En la façana lateral de llevant, la més pròxima a la
Rambla, el pintor modernista Aleix Clapés va pintar-hi
un mural al fresc el 1892, actualment desaparegut,
que representava Hèrcules buscant les Hespèrides,
inspirat en el text de l’Atlàntida de Jacint Verdaguer.
Eusebi Güell no va dubtar en escollir per al palau
el màxim símbol nobiliari al seu abast, la imatge
d’Hèrcules, el fundador mític de Barcelona.
L’obra d’aquest pintor també la trobem al saló central.
Aquesta col·laboració de Clapés amb Gaudí s’entén
no només per l’amistat que els unia sinó perquè també compartien la mateixa concepció artística.
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2.2. Planta baixa: pas de carruatges
El pas de carruatges va ser concebut com un
tram privat del carrer o com un carrer interior del
palau. La seva funció era la d’encotxar i desencotxar amb discreció i sense perill.
Tota la planta està pavimentada amb llambordes de fusta de pi melis per minvar el soroll dels
cavalls i carruatges.
L’accés dels carruatges es produïa per la gran
porta més pròxima a la Rambla.
Els dos de carruatges.
(©Montserrat Baldomà. Diputació de Barcelona)

2.3. Planta soterrània: cavallerissa
La planta soterrània del Palau Güell destaca per
les voltes de sostre i per les columnes amb capitells fungiformes (amb forma de bolet), tots dos
elements de maó d’obra vista.
Principalment, la seva funció és estructural
(l’espai és la fonamentació de l’edifici) però
també ho és d’higiènica. Gaudí va dissenyar un
innovador sistema de ventilació, extraordinàriament efectiu, a través del pati i de les obertures
que donen al carrer.
En aquest espai es van ubicar els estables, amb
quadres individuals. Els cavalls hi accedien des
de la planta baixa a través d’una rampa suau.
El personal de servei podia utilitzar també una
rampa helicoïdal (amb forma d’hèlix), molt pronunciada, que es troba pràcticament enmig de
la planta.
El cotxer i el mosso de quadra disposaven d’una
cambra en aquesta planta, on també es guardava la llenya, el carbó i la palla.
A la cavallerissa també hi havia un pou i una
cisterna per emmagatzemar l’aigua de pluja.

7

Cavallerissa
(©Montserrat Baldomà. Diputació de Barcelona)

Guia del professorat
Cicle mitjà de primària
La música al Palau Güell

2.4 Planta entresòl
Entre els dos carrerons de la planta baixa (pas de carruatges)
hi ha una escala de pedra, procedent dels Pirineus.
Al capdamunt d’aquesta, al fons, hi ha un replà amb un vitrall
inspirat en la senyera. A banda i banda, hi trobem dues portes:
la de la dreta dóna accés al despatx del senyor Güell, una estança totalment separada de la resta d’espais del palau; i la de
l’esquerra comunica amb el vestíbul de l’habitatge.

Vitrall amb la senyera
(©Montserrat Baldomà.
Diputació de Barcelona)

2.5 Planta noble
Alguns dels espais que es troben en aquesta planta van ser pensats per rebre-hi i acollir-hi les visites, així com per organitzar-hi
diversos actes socials, molts d’ells relacionats amb la música i la cultura, altres van
ser concebuts per a la vida personal de la
família Güell.

Plànol planta noble
(©Diputació de Barcelona)

2.5.1. Sales d’abans d’accedir
al saló central
En pujar l’escala d’honor es troba el vestíbul superior o avantsala. Tot seguit la sala de pas (o
dels passos perduts), amb una
triple façana que augmenta la
sensació d’amplitud a l’interior.
A continuació, la sala de visites,
on s’esperaven els convidats
abans d’entrar al saló central.
En darrer lloc, al fons, es troba
la sala tocador per a les dones.
Sala dels passos perduts, 1892-1894
(©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic.
Arxiu Mas)
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2.5.2. Saló central
Des de la sala de pas s’accedeix al saló central a través d’una porta de fusta molt treballada,
que inclou materials com ara conquilla i banya, amb requadres pintats a l’oli pel pintor Aleix
Clapés.
Aquest saló està concebut, principalment, com a lloc de celebració d’actes socials i culturals.
Pot esdevenir, però, lloc de culte religiós, ja que disposa d’una capella amagada rere unes
portes, amb plafons pintats, també, per Aleix Clapés, que fan que el saló, en obrir-les, es converteixi en espai d’oració.
El saló sorprèn per la seva planta, relativament petita (de poc menys de 70 m2), i la gran
alçària (17,50 m), que recorre tota la vertical de l’edifici, la qual acaba en una gran cúpula
perforada que permet l’entrada de llum natural i que recorda una constel·lació.
Des de les diferents plantes del palau es pot veure i escoltar el que succeeix al saló, que
n’esdevé l’eix vertebrador. Això aconsegueix donar protagonisme a la música, que arriba a
tots els principals racons de la casa.
Al saló, Gaudí va disposar un petit replà, anomenat miranda, on se situaven els músics, en
contacte visual directe amb la ubicació de l’orgue, dissenyat especialment per al palau, la qual
cosa els permetia seguir l’organista.

Saló central amb instruments musicals
(©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas)

Cúpula saló central
(©Montserrat Baldomà. Diputació de Barcelona)
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2.5.3. Espais privats
A l’altra banda del saló central, a tocar de la façana
interior, es troba la sala de confiança o del piano
que, amb la sala contigua, formen la sala d’estar.
Només estan separades per un cancell de fusta
d’estil àrab. Aquesta segona sala es caracteritza
perquè disposa d’una tribuna, equipada amb un
sofisticat sistema de persianes abatibles amb un
enginyós mecanisme de ferro, i d’un banc de forma
ovalada dissenyat per Gaudí.
La sala menjador, tercera sala comunicada amb les
dues anteriors, presenta part del mobiliari original.
En destaca la llar de foc que presideix l’estança
que conté uns petits armaris revestits interiorment
amb vidre sobre pa d’or, destinats, probablement,
a guardar-hi licors. La llar de foc va ser projectada
per l’arquitecte modernista Camil Oliveras, que ja
havia treballat per a la família Güell en l’anterior residència: el palau de Fonollar.

Sala de lectura. Al fons, menjador
(©Montserrat Baldomà. Diputació de Barcelona)

La terrassa de migdia, amb vocació de jardí, és un
altre espai privat que, per tal de donar un mínim
d’intimitat, és tancat amb una gelosia reticulada.
S’hi pot accedir des de l‘avantsala, des del menjador i des de la sala de billar.
Des d’aquest espai exterior es pot apreciar la façana posterior del palau. En destaca la gran tribuna,
tancada amb persianes i coronada per un singular
umbracle.

Façana pati de migdia
(©Montserrat Baldomà. Diputació de Barcelona)
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2.5.4. Passadís d’accés a la casa de la Rambla
Aquest passadís comunicava el Palau Güell amb la casa que la família Güell tenia a La Rambla (edifici on es troba ubicat actualment el Centro Galego). Amb el temps, aquest corredor va
esdevenir la sala d’exposicions de les obres dels fills d’Eusebi Güell i Isabel López.

Passadís entre 1888-1889
(©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas)
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2.6. Planta dels dormitoris
Sobre la planta noble del palau es troba la planta destinada a la vida privada de la família
Güell. És un conjunt de sales i d’habitacions on es devia desenvolupar la part més quotidiana
de la vida familiar.
La sala de gineceu és una sala d’estar privada, que dóna accés als dormitoris, per la qual cosa
es pot dir que fa la funció de vestíbul de la planta.
En direcció a la façana posterior miren: un dormitori, suposadament de les filles, el dormitori
d’Isabel López i el d’Eusebi Güell, separats entre ells per dues portes.
En el dormitori d’Isabel López els capitells i els arcs estan embolcallats amb garlandes de
capritxoses formes vegetals de ferro forjat amb aplicacions de pa d’or, col·locades amb posterioritat a la inauguració del palau.
Annexades a les habitacions de la senyora López i del senyor Güell, hi ha dues petites llotges,
des de les quals podien seguir els oficis religiosos que se celebraven al saló central, sense
moure’s de les seves estances.
Cap a la façana del carrer es troben: la sala d’estudi, el dormitori dels fills (sala de ponent) i
el dormitori de la primogènita Isabel Güell. Algunes de les parets d’aquestes sales estaven
folrades de teixit de pana provinent de la fàbrica tèxtil Colònia Güell, propietat de la família.
En aquesta planta, a l’ala oest, es troba la sala de bany, els lavabos i una darrera habitació
que mira a la terrassa interior.

Estudi-dormitori d’Isabel Güell, a l’actualitat (©Montserrat Baldomà. Diputació de Barcelona)
i el 1894 aprox. (©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas)
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2.7. Planta sota coberta
En aquesta pis s’ubicaven les funcions i les
estances del servei, cosa que alguns crítics de l’època van descriure com a mostra
d’imaginació, possiblement per no ser l’habitual.
El servei, integrat per més d’una dotzena de
persones, disposava d’11 dormitoris, d’espais
per rentar i planxar la roba, d’una cuina (comunicada amb el menjador, situat més avall, per
un muntaplats). Els envans que configuraven
els espais originals de la planta no han arribat
als nostres dies i només se’n coneix la distribució mitjançant plànols antics.
El servei tenia accés a aquesta planta,
directament des del carrer, mitjançant
una escala de servei.

Planta sota coberta
(©Montserrat Baldomà. Diputació de Barcelona)

2.8. Terrat
Del terrat, al qual només accedia el servei, sobresurten 20 xemeneies (fumerals de les llars
de foc i conductes de ventilació), amb els capellets transformats en elements escultòrics.
Gaudí va utilitzar la tècnica del trencadís en la
decoració de la major part d’aquestes xemeneies (l’ornamentació d’algunes de les quals va
ser reinterpretada el 1992) i la resta són d’obra
vista.
Al mig del terrat es pot veure l’agulla cònica,
que corona el palau. Emergeix 16 metres per
damunt del terrat amb tres parts diferenciades:
la cúpula, la llanterna (revestida amb pedra vitrificada procedent dels forns de calç) i el penell-parallamps, en el qual es troba la rosa dels
vents, un ratpenat (associat a l’escut de Barcelona, símbol de catalanitat), una pandereta de
ferro i una creu grega.
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3. El còmic
3.1. Presentació
La visita de l’alumnat de cicle mitjà de Primària posa l’èmfasi en el paper de la música al Palau
Güell.
El palau va ser pensat per ser la residència de la família Güell, però també per albergar esdeveniments socials i musicals. Gaudí va dissenyar l’edifici per tal que la música, gran afició de
la família Güell, i en particular la música d’orgue, hi tingués un paper destacat.
El còmic dedica una pàgina a la vida musical del palau. Per tal de poder aprofundir-hi en fer
la lectura a l’aula, aquest document explica les seves vinyetes i inclou una sèrie de fotografies
per conèixer millor l’edifici.
El còmic està pensat com una passejada per les diferents estances del palau, endinsant-s‘hi
des de les portes d’entrada. Per aquest motiu, la lectura està concebuda de baix a dalt. Però
també, com cada vinyeta és independent, la lectura es pot emprendre des de qualsevol punt.
Es pot trobar la descripció de la resta de vinyetes a les guies corresponents, les quals es poden descarregar des de la pàgina web del palau (www.palauguell.cat).
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3.2. Descripció del contingut
de cada vinyeta
3.2.1. Pas de carruatges: les llambordes de fusta
Un cotxe porta dos convidats a un concert que té lloc al Palau Güell. El cotxer, com arriba tard, ha decidit posar
peücs a les peülles dels cavalls, per tal
de no fer soroll en entrar-hi. El membre
del servei que rep les visites li recorda que no ha de patir pel soroll, ja que
Gaudí va trobar una solució per evitar
que aquest espai esdevingués sorollós
i molest per als seus habitants: va pavimentar els carrerons i les cotxeres amb
llambordes de fusta, que esmorteeixen
el soroll dels cascs dels cavalls.

llambordes fusta pi de melis
(©Montserrat Baldomà. Diputació
de Barcelona)

Cotxeres, 1894
(© Bertran de Queralt)

3.2.2. Planta entresòl: els negocis del senyor Güell
En aquesta vinyeta un personatge va al palau a comprar oli. El
senyor Güell controlava els seus negocis des del palau i hi tenia
un espai destinat a magatzem dels productes que procedien de les
seves terres.
Des del seu despatx, ubicat a la planta entresòl del palau, Eusebi
Güell, dirigia els seus negocis:
- la fàbrica tèxtil de panes i velluts heretada del seu pare, que
va compartir la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló.
- la fàbrica de ciment Asland (Compañía General de Asfaltos y
Portland Asland).
També treballava com a conseller per a algunes de les empreses
del marquès de Comillas, pare d’Isabel López:
-

Compañía General de Tabacos de Filipinas,
Banco Hispano-Colonial,
Compañía Trasatlántica Española,
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España.

Dues etiquetes del vi de les bodegues que Eusebi Güell
tenia al Garraf i que es venia al magatzem del vestíbul
(© Diputació de Barcelona).
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Despatx d’Eusebi Güell entre 1892-1894
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3.2.3. Saló central: Isabel Güell, música i compositora
L’escenari de les tres vinyetes és la sala de concerts.
En no aparèixer l’organista, que s’ha quedat tancat rere
les portes de la capella, el senyor Güell demana a la
seva filla Isabel, organista i compositora, si els pot fer
l’honor d’interpretar ella el concert.
Entre els anys 1892 i 1895, al saló central del palau,
van ser molt freqüents els concerts protagonitzats per
l’orgue dissenyat per l’orguener Aquilino Amezua en
col·laboració molt estreta amb Gaudí, que la premsa de
l’època va recollir, i que sovint tocaven les filles grans
del matrimoni Güell (Isabel i Maria Lluïsa).
Per aconseguir la profunditat de so desitjada, la ventilació i els tubs de l’orgue es van disposar 15 metres més
amunt, sota la cúpula, tot constituint una de les mecàniques d’orgue més llargues del món en aquell moment.

Saló central. 1888-1892
(©Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. Arxiu Mas).

La Diputació de Barcelona va encarregar el 2011 la
construcció d’un nou orgue al mestre Albert Blancafort.
El nou orgue es va instal·lar en una de les galeries sota
la cúpula. Els tubs de les façanes laterals són els originals del 1888. Tot i això, l’orgue original no es va retirar
i es pot veure en la ubicació original.

Capella. 1891-1894
(©Fundació Institut Amatller
d’Art Hispànic. Arxiu Mas).

3.2.4. Saló central: Joan Antoni Güell, futur alcalde
La vinyeta mostra en Joan Antoni, l’hereu de la família Güell
López, que aprofita qualsevol moment per estudiar, fins i tot
mentre té lloc el concert, la música del qual sona pels espais
principals palau. El majordom pensa que, si continua estudiant de valent, de gran arribarà a alcalde de Barcelona, la
qual cosa va esdevenir realitat.
Eusebi Güell va estudiar dret, economia i ciències aplicades
a Barcelona, França i Anglaterra. Potser, per això, va procurar que els seus fills i les seves filles rebessin una bona
educació tant a Barcelona (al Palau Güell sovint hi venien
personatges cultes i il·lustres) com a l’estranger.
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3.2.5. Planta sota coberta: concert de plors
La vinyeta de la planta sota coberta mostra una
mainadera intentant calmar les dues petites de la
família Güell, que es porten mesos de diferència.
L’última planta del Palau Güell correspon a la
planta sota coberta, on hi havia els dormitoris del
servei, la zona de bugada i planxa, i una cuina. El
servei disposava de l’escala de servei que comunica totes les plantes, des del carrer fins al terrat.
El servei el conformaven majordoms, criats, cuineres, donzelles, dides, mossos de quadra, un
palafrener, cotxers i porters. L’escassa dimensió
dels espais del palau destinats a la vida quotidiana, el nombrós servei i el fet que l’edifici estigués
comunicat a través d’un passadís amb la casa de
la família d’Eusebi Güell a la Rambla, fan suposar
que la família Güell López feia servir les dues residències simultàniament.
El personal masculí del servei. Finals del segle XIX
(© Bertran de Queralt)

3.2.6. Terrat: ball sota els estels
La darrera vinyeta mostra un grup de membres del
servei que balla al so de la música del concert que
esdevé al saló central que, fins i tot, se sent des
del terrat.
La imatge també mostra les xemeneies del palau.
En aquest terrat Gaudí va tenir molta llibertat per
poder aplicar tècniques tan noves a l’època com
el trencadís.
Des del terrat, es veia una Barcelona que només
feia una vintena d’anys que s’havia començat a
engrandir, més enllà de les muralles, amb la construcció de l’Eixample el 1860.

Imatge actual de l’Eixample (SITMUN)

18

Guia del professorat
Cicle mitjà de primària
La música al Palau Güell

4. Proposta d’activitats per treballar a l’aula
Les activitats següents permetran aprofundir en el coneixement del Palau Güell d’una manera
original i distesa.

4.1. Una sala de concerts a casa teva!
Quan es va dissenyar el Palau Güell es va concebre per a un ús social (rebre visites i oferir concerts) i un ús domèstic (les coses que fas a casa teva). T’imagines què passaria a casa teva si ara
haguessis de fer un concert?
Desenvolupament de l’activitat:
1. Formeu grups de tres o quatre membres cadascun.
2. Inventeu una casa. Feu-ne un plànol de la distribució dels espais.
3. Ara penseu:
- On es faria el concert?
- La resta d’habitacions es veuria afectada per aquest concert? Hi hauria algun espai que
canviaria de funció?
- Imagineu situacions i penseu com afectarien l’organització: com es faria el sopar i on es
menjaria si heu destinat el menjador a sala de concerts? Els convidats al concert podrien
estar xerrant abans que comenci la música? On hi serien? I, els habitants de la casa que
no van al concert podrien anar al lavabo utilitzant un de diferent als convidats?
4. Després imagineu quins canvis hauríeu de fer per tal de tenir una sala de concerts.
Dibuixeu-ho en un full A3.
5. Prepareu una exposició amb totes les propostes realitzades. Cada grup explicarà a la
resta les seves conclusions.

4.2. Investiguem materials
Gaudí va preveure que els cavalls que entressin al Palau Güell podien fer molt de soroll. Els cascs
de les peülles d’aquests animals amb ferradures, picant contra el terra de pedra, devien fer un soroll
molest.
Com devia descobrir Gaudí que la millor opció per reduir el soroll era posar llambordes de fusta?
Avui us proposem una petita investigació que us donarà la resposta.
Seguiu les instruccions de la investigació següent i escriviu un informe final dels resultats obtinguts.
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Problema: quin material esmorteeix més el soroll en picar-lo amb un martell de ferro?
Material:
- Diverses peces, del mateix gruix, de materials diferents (per exemple: fusta, ferro, pedra, maó,
cartró, poliestirè expandit –porexpan–…)
- Un martell de ferro
- Un sonòmetre (en podeu trobar als centres de recursos o bé descarregar-vos-en alguna aplica
ció per a telèfons intel·ligents)
Procediment:
1. Prepareu les peces de materials diferents (és important que tinguin el mateix gruix).
2. Prepareu el sonòmetre* perquè enregistri el soroll en colpejar amb el martell (procureu fer
l’experiència en una habitació sense soroll ambient).
3. Colpegeu cada peça tres vegades i enregistreu la lectura més alta (us facilitem una graella de
mostra per recollir-ne les dades).
4. Compareu les dades del registre obtingudes a fi de deduir quin és el material que esmorteeix
millor el soroll del martell quan es colpeja.
5. Escriviu un petit informe on quedin recollits els resultats i les conclusions (podeu seguir el mo
del proposat).
* Si no disposeu de sonòmetre l’observació serà menys científica però també us permetrà fer una
classificació del material del més sorollós al menys sorollós.

Graella per recollir dades

Lectura 1

Lectura 2

Lectura 3

Fusta
Ferro
Pedra
Maó
Cartró
Porexpan
Plàstic
...
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Model d’informe final

Problema plantejat

Material utilitzat

Procediment seguit (el podeu acompanyar de fotos o
dibuixos que il·lustrin millor el que heu fet)

Resultats (graella de resultats)

Conclusions: el que es dedueix després d’analitzar
els resultats i que dóna resposta al problema plantejat
(recordeu que la lectura de so més baixa correspondrà
al material més apropiat per esmorteir el soroll)

Reflexioneu: si el material menys sorollós de la vostra investigació coincideix amb el que va utilitzar Gaudí per fer les llambordes d’entrada del Palau Güell, ja haureu entès la seva tria. Si no és
així, plantegeu-vos:
- Quins inconvenients hauria presentat utilitzar aquest material per fer les llambordes del terra?
- Existia aquest material en el moment de construir el Palau Güell?

4.3. Una audició
El palau és una gran sala de concerts i, per tant, sovint es feien concerts i audicions. Un dels compositors i intèrprets de l’època va ser Enric Granados, autor sobretot d’obres per a piano.
Amb el treball d’una peça de Granados els alumnes descobriran un compositor que podria haver
tocat o participat en alguna de les vetllades musicals al palau. Per treballar aquesta audició es proposa presentar l’autor i després treballar a fons una peça que forma part dels seus Valsos Poètics.
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Breu biografia d’Enric Granados
Enric Granados (1) va ser un compositor i pianista català. Va néixer a Lleida i va estudiar a Barcelona
de la mà de Joan Baptista Pujol, un dels mestres de piano amb més prestigi en aquella època.
Amb quinze anys va guanyar un premi d’interpretació pianística i va començar la seva carrera com a
pianista virtuós. També va ser un compositor reconegut mundialment i les seves obres s’interpretaven
a les principals capitals. Va compondre obres per a piano, piano i veu i algunes òperes.
L’any 1895 va presentar a Barcelona els seus Valsos Poètics, l’obra que treballareu. És una col·lecció
de vuit valsos, dedicats al seu professor Joaquim Malats.
Entre 1887 i 1889 va marxar per formar-se a París i va establir relació amb els principals músics
francesos de l’època: Ravel, Debussy, Saint Saens o Fauré.
A més de la seva feina com a compositor i intèrpret, destaca la seva labor pedagògica. Va fundar
una escola de música amb el seu nom d’on van sortir molts dels millor pianistes catalans de l’època.
L’any 1916 va anar a presentar a Nova York la seva òpera Goyescas. El president dels EUA,
Woodrow Wilson, va demanar-li que anés a la Casa Blanca a fer un concert. Quan tornava cap a
Barcelona, el vaixell en què viatjava va ser abatut per un submarí alemany i hi va morir.

Anàlisi de l’obra
Escoltarem la segona de les peces que formen els Valsos Poètics que porta per nom Melòdic. És
un vals i, per tant, és una obra sobre compàs de 3/4, encara que el tempo es modifica al llarg de la
interpretació (al final de les frases la partitura indica a l’intèrpret que ha d’acabar ral·lentint).
La peça repeteix una mateixa melodia tres cops i interpretant-la amb diferents estils. La frase que
forma la melodia està formada per dos petites frases molt semblants que es diferencien només en
la forma com acaben.
A la segona aparició de la frase les notes apareixen doblades (toquen a l’octava superior) i la tercera
comença amb to menor per acabar amb la mateixa manera com apareixien al començament.

(1) enciclopèdia.cat
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Per treballar a classe
Per treballar l’obra es proposa una feina que comença per l’audició del vals, després es farà un treball rítmic i melòdic i s’acabarà amb una proposta de creació corporal.
- Escoltar l’obra. Abans es mostra la melodia i s’explica que està interpretada tres cops.
- Es torna a escoltar l’obra, en aquest cas es proposa que els alumnes tenen un xiclet imaginari
entre els dits que estiren mentre escolten cada frase: la primera part de la frase l’estiraran amb la
mà esquerra, quan acaba la frase imaginen que fan una bola, i la segona part de la frase l’estiraran
amb la mà dreta.
- S’escolta un tercer cop el vals. En aquest cas es demana que cantin l’inici de cada melodia.
També es pot marcar amb les mans la primera nota de cada compàs, d’aquesta forma es fa molt
evident que és un compàs de 3, i després es marca el tempo picant, per exemple, les mans sua
ment sobre les cuixes.
- Es divideix la classe en dos grups: el primer camina l’inici de cada frase i s’atura a l’acabament, el
segon camina només la segona frase. Es proposa que els alumnes són uns robots que es mouen
només amb un fragment de la melodia: uns amb l’inici i els altres amb el final.
- Es divideix la classe en tres grups. Cadascun inventa una coreografia corporal amb la melodia.
Després s’assigna a cada grup una de les repeticions de la melodia. S’escolta l’obra sencera i
cada grup mostra la seva coreografia en el moment de la interpretació que li correspon.
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5. Informació complementària
5.1. Biografia d’Antoni Gaudí
Antoni Gaudí i Cornet (terres del Baix Camp, Tarragona, 1852 - Barcelona, 1926) provenia d’una família de calderers. Va passar la seva
infància a Tarragona i posteriorment es va traslladar a Barcelona per
estudiar arquitectura. Va compaginar l’estudi amb la realització de
treballs de col·laboració amb altres arquitectes, molt sovint feines de
delineant.
L’any 1878 va realitzar una vitrina de ferro i vidre per a la guanteria Comella del carrer d’Avinyó de Barcelona (botiga actualment desapareguda). Aquesta vitrina va ser exhibida a l’Exposició Universal de París
(1878). Quan Eusebi Güell va visitar l’exposició li va cridar l’atenció la
bella vitrina de Comella. De tornada a Barcelona, l’industrial va anar
a la botiga del carrer d’Avinyó a preguntar-ne per l’autor i, ben aviat,
Güell i Gaudí es van conèixer. S’iniciava una relació professional que
duraria quaranta anys.
Fruit d’aquesta relació, Gaudí va poder fer:
-

els mobles per a la capilla-panteón del Palacio de Sobrellano a Comillas,
el Park Güell,
la Cripta de la Colònia Güell (i el mobiliari),
els Cellers Güell,
el Palau Güell (i el mobiliari),
els Pavellons de la Finca Güell.

Antoni Gaudí
(©Museu Comarcal Salvador
Vilaseva de Reus)

La bellesa i l’originalitat de les seves obres es basa en: una imaginació desbordant; una recerca
incansable de perfecció, amb una gran dedicació; una sensibilitat pels detalls i una gran passió per
la feina.
Al caràcter artesanal de les seves creacions i a la seva admiració per la natura (en la qual va trobar
una font d’inspiració inesgotable que projectà en les seves construccions) s’afegeix la simplicitat de
les seves formes i la gran qualitat dels materials que va utilitzar, així com una innovadora concepció
de l’espai.
Gaudí, amb el seu estil personal, va crear obres úniques dotades d’un simbolisme i una espiritualitat
molt marcats.
En l’obra de Gaudí, a grans trets, es poden diferenciar dues etapes. En un primer període, durant el
qual es va inspirar en l’art oriental i en el corrent neogòtic, té com a obres principals: el Palau Güell,
els Pavellons de la Finca Güell, que ja hem esmentat com a obres fruit de la relació entre Gaudí i
Güell, però també pertanyen a aquesta primera etapa:
- la Casa Vicens,
- el Col·legi de les Teresianes a Barcelona.
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I, fora de Catalunya:
- el Capricho de Comillas (Cantàbria),
- el Palacio Episcopal de Astorga (Lleó),
- la Casa de los Botines —també anomenada casa Fernández y Andrés (Lleó).
La segona etapa, de maduresa, coincideix amb l’eclosió a Catalunya del modernisme, i representa
la superació definitiva de qualsevol referència als estils historicistes i la consecució d’una plàstica i
unes formes estructurals pròpies, és a dir, allò que més tard es coneixerà com a estètica gaudiniana.
Són d’aquesta època:
- la Cripta de la Colònia Güell,
- la Torre Bellesguard,
- el Park Güell,
- la Casa Batlló,
- la restauració de la Catedral de Mallorca,
- la Casa Milà,
- la Sagrada Família (última obra iniciada per l’arquitecte i en la qual es va concentrar en exclusiva
a partir del 1918).
Gaudí va morir l’any 1926 a conseqüència d’un fort cop que li va donar un tramvia mentre creuava
distret un carrer de Barcelona.

5.2. Biografia d’Eusebi Güell
Eusebi Güell i Bacigalupi (Barcelona, 1846 - 1918) va ser polític, empresari i mecenes de les lletres i de les arts. Va rebre una sòlida formació en dret, economia i ciències a Barcelona, França i Anglaterra.
Ben aviat, el seu pare el va associar a la direcció de les empreses.
L’any 1871 es va casar amb Isabel López i Bru, filla dels marquesos
de Comillas, amb qui va tenir deu fills.
A més de continuar els negocis i les indústries que va heretar del seu
pare, va fundar una fàbrica de panes a Santa Coloma de Cervelló: la
Colònia Güell, model d’organització obrera del seu temps.
Per la seva vinculació amb els Comillas, Eusebi Güell va tenir càrrecs
en el consell del Banco Hispano-Colonial, la Compañía de Tabacos de
Filipinas, la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España,
el Crédito Mercantil, la Compañía Transatlántica i el Banco Vitalicio de
España. Va fundar la companyia de ciment Asland (Compañía General de Asfaltos y Portland Asland) , amb plantes a la Pobla de Lillet i a
Montcada i Reixac.
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No és pas casualitat, doncs, que un home de tanta envergadura social i econòmica fos convidat a
accedir a la política. Va ser regidor i diputat provincial, va participar molt activament en la política
catalana.
Va ser el president del Centre Català, fundat per Valentí Almirall. Quan el Centre Català es va escindir, va formar part de la Lliga Regionalista. El 1900 va presidir els Jocs Florals de Barcelona i va ser
un dels fundadors de la publicació periòdica La Renaixensa.
Com el seu pare, va invertir en agricultura, al Garraf i a la serra de Prados, dedicant-se principalment
a la vinya. L’aspecte que el va diferenciar més del seu progenitor va ser el mecenatge.
Eusebi Güell va morir el 1918, a la casa del Park Güell, projecte fallit, on només es van construir
dues cases, a una de les quals es va traslladar a viure el 1910.

5.3. Biografia d’Isabel Güell
Isabel Güell i López (1872-1956) va ser la filla gran del matrimoni
Eusebi Güell i Isabel López. Juntament amb la seva germana
Maria Lluïsa, va ser una de les filles que va treure més profit de
les relacions culturals de la família. Isabel va començar a viure
al Palau Güell quan ja havia fet els setze anys i hi va gaudir d’un
dormitori-estudi propi, moblat per Gaudí amb un tocador molt original. Va estudiar i compondre música amb notable encert. També va ser com una segona mare dels germans petits fins el 1901,
quan va abandonar la residència familiar en casar-se amb Carles
de Sentmenat, marquès de Castelldosrius.

Isabel Güell
(©Bertran de Caralt)
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5.4. Biografia de Joan Antoni Güell
Joan Antoni Güell i López (1874-1958), va ser el primer baró i
hereu del matrimoni Eusebi Güell i Isabel López. Quan es va traslladar al Palau Güell era un adolescent. Va completar els estudis
de Dret a Cambridge i, en tornar a Barcelona, va esdevenir polític
(va ser alcalde de Barcelona entre el 1930 i el 1931), empresari i
un important col·leccionista d’art. Aquesta afició va néixer precisament al palau, on va ordenar i exposar les col·leccions de ceràmiques, vidres, ferros vells, vestits antics, gravats, que compartia
amb els germans.

Joan Antoni Güell
(©Arxiu Fotogràfic de Catalunya)
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Annex

Activitats per treballar a l’aula
Material fotocopiable

Una sala de concerts a casa teva!
Quan es va dissenyar el Palau Güell es va concebre per a un ús social (rebre visites i oferir concerts) i un ús domèstic (les coses que fas a casa teva). T’imagines què passaria a casa teva si ara
haguessis de fer un concert?
Desenvolupament de l’activitat:
1. Formeu grups de tres o quatre membres cadascun.
2. Inventeu una casa. Feu-ne un plànol de la distribució dels espais.
3. Ara penseu:
- On es faria el concert?
- La resta d’habitacions es veuria afectada per aquest concert? Hi hauria algun espai que
canviaria de funció?
- Imagineu situacions i penseu com afectarien l’organització: com es faria el sopar i on es
menjaria si heu destinat el menjador a sala de concerts? Els convidats al concert podrien
estar xerrant abans que comenci la música? On hi serien? I, els habitants de la casa que
no van al concert podrien anar al lavabo utilitzant un de diferent als convidats?
4. Després imagineu quins canvis hauríeu de fer per tal de tenir una sala de concerts.
Dibuixeu-ho en un full A3.
5. Prepareu una exposició amb totes les propostes realitzades. Cada grup explicarà a la
resta les seves conclusions.

Investiguem materials
Gaudí va preveure que els cavalls que entressin al Palau Güell podien fer molt de soroll. Els cascs
de les peülles d’aquests animals amb ferradures, picant contra el terra de pedra, devien fer un soroll
molest.
Com devia descobrir Gaudí que la millor opció per reduir el soroll era posar llambordes de fusta?
Avui us proposem una petita investigació que us donarà la resposta.
Seguiu les instruccions de la investigació següent i escriviu un informe final dels resultats obtinguts.
Problema: quin material esmorteeix més el soroll en picar-lo amb un martell de ferro?
Material:
- Diverses peces, del mateix gruix, de materials diferents (per exemple: fusta, ferro, pedra, maó,
cartró, poliestirè expandit –porexpan–…)
- Un martell de ferro
- Un sonòmetre (en podeu trobar als centres de recursos o bé descarregar-vos-en alguna aplica
ció per a telèfons intel·ligents)
Procediment:
1. Prepareu les peces de materials diferents (és important que tinguin el mateix gruix).
2. Prepareu el sonòmetre* perquè enregistri el soroll en colpejar amb el martell (procureu fer
l’experiència en una habitació sense soroll ambient).
3. Colpegeu cada peça tres vegades i enregistreu la lectura més alta (us facilitem una graella de
mostra per recollir-ne les dades).
4. Compareu les dades del registre obtingudes a fi de deduir quin és el material que esmorteeix
millor el soroll del martell quan es colpeja.
5. Escriviu un petit informe on quedin recollits els resultats i les conclusions (podeu seguir el mo
del proposat).
* Si no disposeu de sonòmetre l’observació serà menys científica però també us permetrà fer una
classificació del material del més sorollós al menys sorollós.
Graella per recollir dades

Lectura 1
Fusta
Ferro
Pedra
Maó
Cartró
Porexpan
Plàstic
...

Lectura 2

Lectura 3

Lectura més alta

Ordre (1 el registre més a baix)

Model d’informe final

Problema plantejat

Material utilitzat

Procediment seguit (el podeu acompanyar de fotos o
dibuixos que il·lustrin millor el que heu fet)

Resultats (graella de resultats)

Conclusions: el que es dedueix després d’analitzar
els resultats i que dóna resposta al problema plantejat
(recordeu que la lectura de so més baixa correspondrà
al material més apropiat per esmorteir el soroll)

Reflexioneu: si el material menys sorollós de la vostra investigació coincideix amb el que va utilitzar Gaudí per fer les llambordes d’entrada del Palau Güell, ja haureu entès la seva tria. Si no és
així, plantegeu-vos:
- Quins inconvenients hauria presentat utilitzar aquest material per fer les llambordes del terra?
- Existia aquest material en el moment de construir el Palau Güell?

