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MUHBA Park Güell - Casa del Guarda 

Güell, Gaudí i Barcelona, l’expressió d’un ideal urbà 

 

Obres de rehabilitació de l’edifici: Departament d’Arquitectura i Projectes Urbans. 
Sector d’Urbanisme i Infraestructures. Ajuntament de Barcelona. 
 

L’exposició Güell, Gaudí i Barcelona, l’expressió d’un ideal urbà a la Casa del 
Guarda del Park Güell ha estat possible gràcies a la col·laboració entre les persones dels 
equips següents: 

Direcció: Joan Roca (MUHBA) 

 

Comissariat:  Mireia Freixa i Mar Leniz 

Execució del projecte: MUHBA (Museu d’Història de Barcelona), Institut de Cultura 

Projecte bàsic: Barcelona Media 

Disseny, producció i audiovisuals: Lunatus 

Fotografia: Anna Oswaldo Cruz  

Imatge: Miguel Sal 

Coordinació tècnica: Elisenda Curià 

 
 
El Museu d’Història de Barcelona agraeix la seva gentilesa a totes les institucions i 
persones que han permès la reproducció d’obres i materials de la seva propietat. 
 

 

 

Patrocinen: 

 
 



 
 

 
 
 
 

MUHBA Park Güell - Casa del Guarda 

Güell, Gaudí i Barcelona, l’expressió d’un ideal urbà 

 

Lloc: Casa del Guarda. Park Güell (entrada pel carrer d’Olot, s/n) 

Horari de visita: 

De l’1 d'octubre al 30 d’abril, de dilluns a diumenge, de 10 a 17'30 h.  
De l’1 de maig al 30 de setembre, de dilluns a diumenge, de 10 a 19'30 h. 

Tancat: 1 de gener, 1 de maig i 25 de desembre   

Entrada: mes de juny, gratuït; a partir de l’1 de juliol: 2 € 

 

 
Activitats relacionades:  
 
Dijous 27 de maig. 19 h. 
Presentació del facsímil de la guia Barcelona artística e industrial, de l’any 1917, 
editat conjuntament pel MUHBA – Museu d’Història de Barcelona i Edicions de la Central 
amb motiu de la reobertura de la Casa del Guarda del Park Güell. Presentació a càrrec 
de Mireia Freixa, historiadora de l’Art, i Joan Roca, director del MUHBA 
Lloc: La Central del MUHBA (Baixada de la Llibreteria, 7) Entrada: gratuïta 
 
Diumenge 6 de juny. 11h. 
Matinal d’autor. Güell, Gaudí i Barcelona, a càrrec de Mireia Freixa i Mar Leniz, 
comissàries de l’exposició Güell, Gaudí i Barcelona, l’expressió d’un ideal  
Lloc: Casa del Guarda. Park Güell Entrada: 7,5 € (imprescindible reserva prèvia) 
 
Diumenges 13, 20 i 27 de juny. 11h. 
Visites comentades a la Casa del Guarda i el Park Güell. 
Lloc: Casa del Guarda. Park Güell. Entrada: gratuïta (imprescindible reserva prèvia) 
 

 



 
 

 
 
 
REOBERTURA DE LA CASA DEL GUARDA  
DEL PARK GÜELL, REHABILITADA 
 
 
El proper dissabte 29 de maig, la Casa del Guarda del 
Park Güell torna a obrir les portes amb un nou 
projecte,  fruit del treball conjunt del MUHBA - 
Museu d’Història de Barcelona (Institut de 
Cultura de Barcelona) i el Departament 
d’Arquitectura i Projectes Urbans (Sector 
d’Urbanisme), que ha rehabilitat l’edifici. El projecte 
és part de l’actuació municipal  al Park Güell, que 
compta amb el suport de Medi Ambient i el Districte 
de Gràcia, i s’ha concretat, en l’interior de la Casa del 
Guarda, en una nova exposició intitulada Güell, Gaudí 
i Barcelona, l’expressió d’un ideal urbà. 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOVA EXPOSICIÓ  
“GÜELL, GAUDÍ I BARCELONA,  

L’EXPRESSIÓ D’UN IDEAL URBÀ” 
 

 
La nova proposta museològica i museogràfica de la 
Casa del Guarda, elaborada sota la direcció de Joan 
Roca i comissariada per Mireia Freixa i Mar Leniz, 
aspira a mostrar com el tàndem Gaudí-Güell va incidir 
en la reconfiguració de la ciutat de principis de s. XX, 
especialment pel que fa a la representació urbana. En 
els tres pisos de l’edifici, l’exposició explica la Casa del 
Guarda, el Park Güell i la Barcelona del modernisme a 
partir de tres eixos: la casa, a la planta baixa; el parc, 
a la planta primera, i la ciutat a l’altell.   



 
 

GÜELL, GAUDÍ I BARCELONA 

L’EXPRESSIÓ D’UN IDEAL URBÀ 

Guió de l’exposició 
 



 
 

 
 
 

0. Entrada 

 

Benvinguts a la Casa del Guarda, un espai privat ideat i dissenyat per Antoni Gaudí 

com a habitatge per al porter del Park Güell. L’exposició Güell, Gaudí i Barcelona. 

L’expressió d’un ideal urbà explica la Casa del Guarda, el Park Güell i la Barcelona 

del modernisme a partir de tres eixos –la casa, el parc i la ciutat-, que corresponen 

als tres pisos de l’edifici. 



 
 

 

 

 

1. La casa del Guarda 

 

La Casa del Guarda és un dels pocs exemples d’habitatge modest construït per Gaudí. 

Es va edificar entre el 1901 i el 1903 responent als principis d’utilitat i senzillesa interior, 

sense renunciar, però, a una gran riquesa visual i formal. La planta baixa estava 

dividida en dos espais: la cuina-menjador i una cambra d’eines amb accés independent. 

Al primer pis hi havia les cambres i, més amunt, les golfes. La casa s’estructurava al 

voltant d’una torre mirador central, que servia, alhora, d’espai de ventilació i de sortida 

de fums. 

 
 



 
 

 

 

 

2. Les cases de Gaudí 

 

La complexitat del sistema constructiu 

i ornamental de la Casa del Guarda 

s’entén a partir de l’anàlisi d’altres 

habitatges de Gaudí. L’arquitecte va 

desenvolupar solucions per a moltes 

tipologies constructives: palaus i cases 

d’estiueig, edificis burgesos de pisos 

de lloguer i cases modestes. Les 

construccions també són el resultat de 

l’adaptació a l’espai geogràfic, al nucli 

antic de Barcelona o al nou barri de 

l’Eixample, i també a altres ciutats i 

indrets de Catalunya i del nord 

d’Espanya. 

 

 

Casa Milà “La Pedrera” (Barcelona, 1906-1912) 

Casa Quijano “El Capricho” 

(Comillas, 1883-1885) 

Palau Güell 

(Barcelona, 1886-1889) 

Casa Calvet  

(Barcelona, 1898-1899) 



 
 

 
 
 

3. Eusebi Güell, l’empresari, i Antoni Gaudí, l’arquitecte 

 

El Park Güell va ser un projecte comú de 

l’empresari i de l’arquitecte. La seva 

relació va començar quan Gaudí iniciava 

la vida professional i es va consolidar al 

llarg dels anys, fins a convertir-se en una 

amistat profunda. Güell va quedar 

fascinat per la manera com Gaudí 

entenia l’arquitectura. I Gaudí va trobar 

en Güell el promotor que li permetria 

desenvolupar la seva llibertat creativa. 

Van treballar en sintonia, tant a l’hora de 

concebre els projectes, com a l’hora de construir-los. 



 
 

 

 

 

4. El Park Güell. El fracàs d’un projecte residencial 

 

El Park Güell és l’obra més ambiciosa d’Antoni Gaudí com a 

arquitecte paisatgista. Eusebi Güell volia crear un entorn que 

reunís unes condicions ideals d’habitabilitat. El 1900, Gaudí i els 

seus col·laboradors van començar a treballar en l’obra, fins que, 

l’any 1914, la idea de continuar la urbanització es va abandonar 

pel seu fracàs comercial. L’arquitecte va buscar els punts de 

confluència i enfrontament entre la natura i l’art cercant un diàleg, 

de vegades irònic, entre materials, jocs formals i tècniques 

constructives. 



 
 

 
 
 
5. Els referents del Park Güell. Entre el realisme i la utopia 

 

Les condicions d’habitabilitat de les ciutats industrials van portar a la recerca de nous 

models urbans, tant per dignificar la vida dels obrers com per donar noves alternatives 

a les classes acomodades. Eusebi Güell va projectar una colònia obrera que volia ser 

modèlica a Santa Coloma de Cervelló i, a Barcelona, lluny del centre de la ciutat, el Park 

Güell per a la burgesia. El model urbanístic emprat en aquest últim es va inspirar en els 

barris residencials britànics, però, en un àmbit més proper, es pot relacionar amb 

agrupacions de xalets de la primera ocupació de l’Eixample a la dècada del 1860 i amb 

la urbanització del Tibidabo projectada el 1898. 

 

 



 
 

 
 
 
6. L’ús ciutadà del Park Güell 

 

El Park Güell sempre ha estat un espai vinculat a la vida ciutadana. En temps d’Eusebi 

Güell, es podia visitar i sovint va ser un lloc de trobada per a tot tipus de celebracions. 

En ser adquirit per l’Ajuntament de Barcelona, es va obrir al públic com a parc municipal 

l’any 1926. Darrerament, el reconeixement internacional de l’arquitectura de Gaudí i la 

declaració del parc com a Patrimoni Mundial n’han provocat un ús molt intensiu, com a 

àrea de lleure per als barcelonins, atractiu turístic de la ciutat i escenari privilegiat per a 

activitats recreatives i culturals. 

 

 



 
 

 
 
 
7. Barcelona a l’època del modernisme 

 

Des de l’Exposició Universal de 1888 Barcelona es mostrava davant d’Europa com a 

ciutat industrial i com a capital nacional d’una Catalunya renaixent. L’espai edificat 

s’estenia amb rapidesa i el 1897 es van unir en un sol municipi les diferents poblacions 

de la metròpoli prefigurada al Pla Cerdà.  

La indústria es va ressentir de la pèrdua dels darrers mercats colonials l’any 1898 i els 

episodis de crisi social eren recurrents, però la ciutat mantenia el dinamisme i mostrava 

amb orgull les “construccions modernes”, anomenades així per la seva funcionalitat o 

pel seu llenguatge formal innovador.  

El llenguatge modernista és el que millor defineix la Barcelona del trànsit del segle XIX al 

segle XX, però no és l’únic: conviu amb una sòlida implantació de l’arquitectura de gust 

eclèctic. Ara, cent anys més tard, s’ha fet del modernisme un signe d’identitat de la 

ciutat.  



 
 

 

 

 

8. Güell, Gaudí i Barcelona, l’expressió d’un ideal urbà 

 
Si us interessa situar l’obra de Gaudí i el Park Güell en la trajectòria històrica de 
Barcelona, disposeu de dos plànols guia: Gaudí/BCN i Parcs/BCN, que continuen 
aquesta exposició per la ciutat.  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL MUHBA COMPTA AMB EL SUPORT DEL CERCLE DEL MUSEU 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


