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I.LA FAMÍLIA. ELS INICIS COM 
A EMPRESARI I POLÍTIC

Dedicat a Chapi1

Per tal de conèixer les circumstàncies del primer membre català del Comitè Olímpic 
Internacional durant més de tres dècades, qui va reconstituir el Comitè Olímpic Espanyol 
i qui va promoure l’organització dels Jocs Mediterranis de 1955 a Barcelona, cal parlar 
de la família dins la qual va néixer i créixer. Una família, la Güell i López, que representa 
d’una manera fantàstica aquella burgesia que va emprendre el desenvolupament in-
dustrial que es va experimentar a partir del segle XIX i que va suposar un gran impuls 
econòmic, social i cultural a la vida catalana d’aquella època.

L’avi de Santiago,  Joan Güell i Ferrer, va néixer a la localitat tarragonina de Torredem-
barra l’any 1800. Va fer fortuna des de molt jove a Santo Domingo i a Cuba, la qual cosa 
li va permetre el retorn a Catalunya el 1836 com a industrial tèxtil. El seu matrimoni 
amb Francesca Bacigalupi, que pertanyia a una família de banquers catalanogenovesos, 
li va permetre disposar, amb 40 anys, de prou capital per fundar, a Sants, l’empresa El 
Vapor Vell, que va començar a fabricar en exclusiva a Espanya teixits de pana per als 
obrers fabrils i que fins llavors havien d’importar de la Gran Bretanya. Convertit ja en 
un dels principals promotors de la industrialització catalana, va participar en la creació 
d’empreses i institucions com ara La Maquinista Terrestre i Marítima o l’Institut Indus-
trial de Catalunya2. Va fer el salt a la política adherint-se a la Unión Liberal liderada per 
O’Donnell i va ser diputat per Barcelona a les Corts, la qual cosa li va servir per defensar 
els interessos de la burgesia catalana i el procés d’industrialització basat en les teories 
proteccionistes3.

El fill de Joan i Francesca, Eusebi Güell i Bacigalupi, va néixer a Barcelona el 1846. Cursà 
nombrosos estudis en lletres i ciències aquí, a França i a Anglaterra, una formació com-
pleta que li va ser favorable a l’hora de posar-se al capdavant del conglomerat empre-
sarial del seu pare. Amplià aquests negocis i indústries que heretà, a partir d’iniciatives 

1 Diego Chapinal Heras, futur doctor sobre l’antic santuari de Dodona (Janina, Grècia), va  
 ser al meu costat quan vaig fer el primer pas en el món de l’olimpisme.
2 Galí Farré i Lacuesta Contreras, La vida a palau: Eusebi Güell, Antoni Gaudí, dos homes i  
 un projecte, 2002, p. 14.
3 www.congreso.es (consultat l’11 de setembre de 2013). A la fitxa de Joan Güell i Ferrer  
 a la web del Congrés apareixen les dades de les seves dues eleccions com a diputat: en  
 les de març de 1857, dels 1.268 electors per la circumscripció de Barcelona votaren 559  
 homes, i 329 d’ells ho van fer per Joan; i en les d’octubre de 1858, de 1.089 electors i  
 584 votants va rebre 268 vots. Es donà de baixa el 1862 i fou substituït pel republicà  
 Estanislau Figueras.
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com ara una fàbrica de panes a Santa Coloma de Cervelló, coneguda com a Colònia Güell. 
El seu matrimoni amb la filla d’Antoni López, marquès de Comillas, una altra gran figura 
de la industrialització catalana, el va ajudar a consolidar el seu capital empresarial4. 
A causa de l’eloqüent prosperitat que tots aquests negocis li van proporcionar, es va 
produir una de les societats que més esplendor han reportat a la cultura catalana en 
l’àmbit mundial: la profunda amistat que existia entre Eusebi i l’arquitecte Antoni Gaudí 
i Cornet. L’empresari li va encarregar la construcció de la seva residència senyorial (el 
Palau Güell), l’església de la Colònia Güell, el celebèrrim Park Güell i diversos edificis a 
les seves finques de Pedralbes i del Garraf5.

La seva intensa formació explica la faceta de científic, que el portà a patrocinar insti-
tucions com l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques i la publicació de textos 
científics, alguns dels quals van assolir gran rellevància dins de les seves disciplines6. Va 
tenir un gran interès per potenciar la identitat catalana i pel renaixement de la llengua 
catalana7, tot estimulant el desenvolupament de la cultura amb iniciatives com els Jocs 
Florals (dels quals va ser protector des de 1874 i president el 1900). Va donar suport 
econòmic a la revista quinzenal La Renaixensa, des d’on va publicar diversos articles en 
defensa del catalanisme, i va ser membre fundador del partit Centre Català, sorgit com a 
reacció al bipartidisme centralista de la Restauració. Pertanyent als sectors conservadors 
del partit contraris al lideratge d’Almirall, va ser un dels personatges que va liderar l’es-
cissió i la posterior creació de la Lliga Regionalista el 18878. Com a dirigent de la Lliga, 
va ser regidor a l’Ajuntament de Barcelona, membre de la Diputació provincial i participà, 
el 1892, en l’assemblea de les Bases de Manresa. No obstant això, la seva posició cata-
lanista no era incompatible amb la convicció a favor de la monarquia i, igual que el seu 
sogre, el marquès de Comillas, gaudia de tracte personal amb la família reial. Deu anys 
abans de morir, el 1908, Alfons XIII va concedir a Eusebi Güell i Bacigalupi el comtat de 
Güell com a recompensa per contribuir al progrés econòmic del país.

Isabel López i Bru –filla del pròsper Antoni López– i Eusebi Güell van formar, en contrau-
re matrimoni, una de les famílies més riques de l’alta societat catalana de finals del se-
gle XIX i principis del XX. Van tenir deu fills, els quals van créixer en el majestuós Palau 

4 Galí Farré i al., op. cit., p. 16. La Colònia Güell, cofundada amb Ferran Alsina el 1890   
 i que en dues dècades superava el miler de treballadors, és un exemple del caràcter   
 emprenedor d’un Eusebi Güell que també va tenir càrrecs a la banca, creà    
 altres empreses com ara Asland, de ciments, i fou directiu a Ferrocarriles del Norte o la  
 Compañía de Tabacos de Filipinas, entre d’altres.
5 Galí Farré i al., op. cit., p. 47.
6 L’immunité par les leucomaïnes, de 1886, suposà una interessant aportació a la medicina  
 europea del moment.
7 Grau i Mateu, La Lliga Regionalista i la llengua catalana, 2004, pp. 15-33.
8 Grau i Mateu, op. cit., pp. 46-56. La Lliga naixé com un partit que defensava les mateixes  
 idees que albergava Eusebi: promoció de la cultura i la llengua catalanes, posició social  
 conservadora i petició a Madrid de major protecció a la industrialització catalana.
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Güell barceloní dissenyat per Gaudí9, i van rebre totes les cures i tota la formació pròpies 
de la privilegiada posició social en què van néixer. Com a exemple de com n’era, de se-
lecte, l’entorn de persones que solien freqüentar el Palau Güell, els nens Güell i López 
van tenir com a preceptors el canonge Jaume Collell i el mossèn Jacint Verdaguer. Amb 
els seus pares van viatjar a destinacions d’Europa com ara Montecarlo i la wagneriana 
Bayreuth, i van tenir de companys d’estudis, a Comillas, els infants de la família reial10. Els 
germans Güell i López, dels quals Santiago era el setè11, van venir al món al llarg de les 
dècades de 1870 i 1880, i en tots els casos van tenir unes biografies acords a la condició 
social de què partien. Per exemple, la primogènita Isabel va ser pianista i va compondre 
diverses peces musicals. Joan Antoni, com a home primogènit, va heretar el comtat de 
Güell i el marquesat de Comillas i va arribar a ser alcalde de Barcelona12. Maria Cristina 
es va casar amb el ministre José Bertrán y Musitu. Eusebi va ser enginyer, empresari i 
va gaudir de la confiança d’Alfons XIII. En definitiva, cap dels fills del comte de Güell i 
d’Isabel López i Bru va desaprofitar l’estatus privilegiat que aquests els van donar. San-
tiago i Claudi van ser honrats per Alfons XIII el 1911, tres anys després d’ennoblir el seu 
pare, amb els títols aristocràtics de baró i vescomte de Güell, respectivament. A causa de 
la primerenca mort de Claudi, el vescomtat va passar al seu germà Eusebi. Pel que fa a 
Santiago, se sentia molt orgullós de la seva baronia de Güell i solia ser esmentat a través 
del seu títol a la premsa i en els organismes als quals pertanyia13.

Santiago Güell i López també va rebre una formació sòlida en centres nacionals i inter-
nacionals, després de la qual va poder començar a ocupar càrrecs dins del conglomerat 
empresarial de la seva família. Va acollir les primeres responsabilitats a finals de la 
primera dècada del segle XX, una època en què la casa Güell vivia un gran esplendor 
per la seva poderosa organització i per una robustesa que li permetia sortir airosa de 
les sacsejades que ja començaven a succeir en aquella dècada, tot gaudint d’un gran 
prestigi i del caire de ser una «institució» de l’economia catalana14. Santiago exercia de 

9 Galí Farré i al., op. cit., pp. 24-27. No obstant això, aquest edifici no va estar acabat   
 fins que Santiago tenia cinc anys. Una altra residència de la família fou l’actual Palau  
 Reial de Pedralbes, regalat per Santiago i els seus germans a Alfons XIII després de la  
 mort del seu pare, el comte de Güell.
10 Galí Farré i al., op. cit., p. 29.
11 Santiago Güell i López va néixer el 29 de juliol de 1883 a Sant Sebastià, mentre la seva  
 família hi estiuejava.
12 www.diariomontañes.es (consultat l’11 de setembre de 2013). Joan Antoni es va fer   
 càrrec de la major part dels negocis heretats del seu pare i fou comissari regi   
 de Turisme durant la dictadura de Primo de Rivera. El 1930 va ser designat alcalde de  
 Barcelona, un càrrec que va exercir fins a la proclamació de la II República.   
 Durant aquest règim fou un polític destacat de la Lliga, la qual cosa el forçà a exiliar-se  
 després de la Guerra Civil i a viure després retirat a Mallorca.
13 El nom amb el qual el COI el reconeix oficialment en els seus registres és el de Barón  
 Santiago de Güell.
14 Cataluña, 18 de febrer de 1911.



10

director al capdavant de la fàbrica tèxtil Colònia Güell, al costat del seu germà Claudi, 
que exercia de gerent. La seva relació amb els obrers es pot definir com a paternalista, 
amb gestos com ara el de donar part de la seva pell per a la curació d’un jove cremat 
per un producte químic per tenyir15. Igual que el seu germà Joan Antoni, va participar en 
els negocis que es van obrir amb el control espanyol del Marroc septentrional amb la 
compra d’algunes explotacions mineres16.

La segona meitat de la dècada de 1910 a Catalunya va estar marcada per una gran con-
flictivitat obrera, unes protestes de les quals no es van lliurar les empreses de la casa 
Güell. El 1919 va ser un any amb molts actes violents i vagues amb què els treballadors 
denunciaven les males condicions socials i laborals a costa dels interessos econòmics 
de patrons i empresaris com el baró de Güell. Preocupat per aquesta qüestió, amb el 
seu càrrec a la Federació Patronal, va capitanejar el gremi empresarial que defensava 
l’intens moviment obrer. Va estar al capdavant de la «comissió d’auxili» que aquest or-
ganisme va crear com a resposta als danys que les indústries patien per les vagues i els 
sabotatges17. Malgrat l’inestable clima que es vivia a la indústria catalana, les empreses 
dirigides per Santiago Güell no es van veure perjudicades amb especial intensitat i la 
seva gestió al capdavant proporcionava, en general, un balanç positiu. A part dels nego-
cis que va heretar, com el tèxtil, es va internar amb èxit en altres sectors industrials com 
el siderúrgic (dins del consell d’administració d’Aceros San Martín S.A.18) i l’elèctric (de la 
junta directiva de la Cooperativa de Fluido Eléctrico19). El baró era una figura destacada 
de l’empresariat català, i per això va liderar una de les tres comissions barcelonines que, 
representant cadascuna un sector econòmic, es van entrevistar amb el president del go-
vern Miguel Primo de Rivera només un mes després del cop d’estat20. Aquesta entrevista 
va servir per potenciar les bones relacions que mantenia amb el general des d’abans que 
aquest prengués el poder.

Santiago, per haver nascut en una família distingida de l’alta burgesia catalana que va 
acabar encastant amb la noblesa, va créixer relacionant-se amb personatges tan signifi-
catius de la vida política i social com la mateixa família reial espanyola: no era estrany 
veure els seus membres visitant la residència del Palau Güell21. Aquest edifici o el Park 

15 Cataluña, 6 de maig de 1911. Aquesta donació desinteressada va gaudir de molta   
 promoció, i fins i tot arribà, a través del bisbe de Vic, a oïdes del papa Pius X, qui com a  
 reconeixement li concedí l’ordre pontifícia Benemerenti.
16 ABC, 30 de juliol de 1911.
17 ABC, 3 de gener de 1919.
18 La Vanguardia, 1 de novembre de 1921.
19 ABC, 7 de febrer de 1923.
20 ABC, 7 d’octubre de 1923.
21 Cataluña, 13 de febrer de 1908. Aquest diari informava de la festa celebrada per Eusebi  
 al Palau, on van acudir «las más sobresalientes y distinguidas personalidades de la   
 nobleza, la política, el arte, la banca la industria y el comercio», i entre els quals hi   
 havia la germana d’Alfons XIII, la infanta Maria Teresa.
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eren també seu de l’activitat política del comte de Güell, membre influent de la Lliga 
Regionalista que va fer d’amfitrió en diverses reunions d’aquest partit22. Tot i que aquesta 
afiliació va provocar l’atac d’alguns mitjans madrilenys a la família Güell i López en el 
seu conjunt23, Santiago va seguir els passos familiars i es va interessar per la política ac-
tiva encara que per un camí diferent del seu pare i el seu germà Joan Antoni, vinculats a 
la Lliga. El 1918 les discussions al Congrés sobre el fet de concedir un estatut d’autono-
mia a Catalunya van provocar l’escissió del fins aleshores homogeni grup parlamentari 
de la Lliga, i naixia la formació Unión Monárquica Nacional (UMN) amb l’objectiu de de-
fensar les postures dinàstiques i centralistes de la dreta catalana. Això va provocar que 
sorgís una tercera formació, la Federació Monàrquica Autonomista (FMA), que amb un 
programa catalanista i liberal però monàrquic se situava com a alternativa intermèdia 
entre la Lliga i la UMN24.

El baró de Güell va ser un dels fundadors i dirigents d’aquest partit polític, i el fet de 
pertànyer-hi permet descobrir l’ideari polític que albergava: era defensor d’una posició 
diferenciada per a Catalunya però dins d’un Estat espanyol unit sota la monarquia dels 
Borbons i del manteniment de l’ordre social des de les postures més liberals de l’espec-
tre dinàstic conservador. En dos anys Santiago va anar adquirint més responsabilitats 
dins de l’FMA al mateix temps que les assumia a la Federació Patronal, i la confiança 
que es tenia en ell com a garant de determinats interessos socioeconòmics davant l’in-
cessant clima de conflictivitat a Catalunya25 va fer que aconseguís l’acta de diputat a les 
eleccions generals de desembre de 1920, l’únic escó que va treure l’FMA26. Criticat per la 
premsa conservadora de Madrid27, mentre que en l’opinió pública catalana es va llaurar 
una imatge d’home de consens, el baró va exercir les seves responsabilitats polítiques 
amb una postura parlamentària molt propera a la de la Lliga Regionalista i a favor de 
l’idioma català28. Va tornar a ser candidat de l’FMA per Arenys de Mar a les eleccions de 
l’abril de 1923 i va tornar a sortir escollit diputat29. El caràcter socialburgès i la postura 

22 Grau i Mateu, op. cit., p. 187; Cataluña, 9 d’abril de 1910.
23 Cataluña, 18 de juliol de 1908. Es menyspreaven les estàtues erigides a Joan Ferrer i   
 Antoni López.
24 Grau i Mateu, op. cit., pp. 332-338. En les eleccions al Congrés de 1918 la Lliga i la UMN  
 obtingueren tretze diputats cadascuna, mentre que l’FMA aconseguí un escó.
25 ABC, 15 de febrer de 1920. Santiago Güell comptava amb el suport de veus molt reacci- 
 onàries contra les protestes obreres, com ara la de Milans del Bosch, capità general a  
 Catalunya, i alhora d’aquella burgesia que donava suport a la concessió d’autonomia a  
 Catalunya.
26 www.congreso.es (consultat l’11 de setembre de 2013). A la fitxa de Santiago Güell i  
 López al web del Congrés figuren les dades de la seva elecció com a diputat: dels   
 10.876 electors per Arenys de Mar (el districte pel qual es presentà, a la circumscripció  
 provincial de Barcelona) votaren 8.700 homes, 5.341 dels quals ho van fer per Santiago  
 i la candidatura de l’FMA. Es donà d’alta com a diputat el 2 de gener de 1921.
27 ABC, 4 de gener de 1921.
28 Grau i Mateu, op. cit., p. 417; La Veu de Catalunya, 28 d’octubre de 1922.
29 ABC, 4 de gener de 1921; www.congreso.es (consultat l’11 de setembre de 2013). Dels  
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catalanista van tornar a ser determinants perquè el baró repetís escó30, tot i que el va 
ocupar durant una legislatura especialment breu a causa del cop d’estat de Primo de 
Rivera al setembre i malgrat que en un principi Güell i el seu partit, l’FMA, li van donar 
suport31.

 11.281 electors censats votaren 8.546 homes, dels quals 4.333 ho van fer per Santiago  
 Güell sota la candidatura de l’FMA.
30 La Vanguardia, 23 de maig de 1923.
31 Grau i Mateu, op. cit., p. 439.
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full de comptabilitat de la colònia güell de l'any
1920, poc després d’estar al càrrec de santiago
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dècades després de la seva mort, eusebi güell i 
bacigalupi seguia viu dins de la societat catalana

Revista Destino, març de 1956 (Pàg.17)
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II.ESPORT: DE JUGADOR DE 
POLO A MEMBRE DEL COI I 
PRESIDENT DEL COE
Santiago Güell i López conjugava els seus llaços amb els sectors de la més alta societat 
amb la pràctica d’un dels esports més habituals en aquest grup social: el polo32. Aquest 
esport eqüestre, que era al programa olímpic entre 1900 i 1936, estava molt vinculat a 
l’aristocràcia i l’alta societat, cosa que era realment certa a Espanya33. Disputat per pocs 
jugadors en cada equip –només quatre amb la pilota en joc, la procedència i riquesa dels 
quals, com Güell, els permetia tenir prou temps lliure per a aquesta classe d’exercicis i 
ocis–, assegurava que era un esport purament amateur. Santiago, que en totes les notes 
de premsa sobre partits disputats és anomenat Baró de Güell, va jugar nombrosos partits 
al Real Polo Jockey Club de Barcelona, però també en altres llocs de Catalunya i Espanya, 
com el palau de la Magdalena de Santander davant la presència d’Alfons XIII i la reina 
Victòria34. Tant si es tractava de torneigs o d’amistosos, era molt habitual que en les pà-
gines de la premsa esportiva i la generalista s’informés, des de la meitat de la dècada de 
1910, de partits de polo amb la presència del baró com a jugador35. Les cròniques solien 
fer referència al paper de Santiago en els partits i els gols que marcava. Era un jugador 
de polo de qualitat reconeguda i per això mereixia espai en publicacions com la revista 
Stadium, amb una portada que oferia una foto del baró a cavall amb el titular «El Barón 
de Güell, uno de los más diestros jugadores del Real Polo Jockey Club36».

Ser jugador de l’esport eqüestre del polo li va obrir la porta per ocupar llocs en institu-
cions esportives, un camí que començava per aquelles que estaven relacionades amb 

32 ABC, 11 de febrer de 1923. Una de les activitats realitzades durant la visita a Barcelona  
 de l’infant Fernando, cunyat d’Alfons XIII i que s’hostatjà a la residència del germà de  
 Santiago el comte de Güell, va ser un partit en el Real Polo Jockey Club, on jugava el  
 baró.
33 Wallechinsky, The complete book of the Olympics, 2008, p. 1174. La selecció espanyola de  
 polo, subcampiona en els JJOO d’Anvers 1920, estava formada pel duc d’Alba i el seu   
 germà, per dos nebots del marquès de Villamejor (i fills del comte de Romanones) i pel  
 comte de la Maza.
34 ABC, 18 d’agost de 1919. L’actual Reial Club de Polo de Barcelona es fundà el 1897 per  
 fomentar el joc del polo, esport introduït a la ciutat en les últimes dècades del segle  
 XIX a través del Círculo Ecuestre. 
35 Stadium, 15 de gener de 1916 i 29 de desembre de 1917; La Vanguardia, 7 de gener de  
 1915, 27 de desembre de 1921, 24 de gener de 1922 i 27 de febrer de 1923. Els equips  
 eren una constant (vermells o encarnats contra blancs) però els integrants no eren   
 fixos, i Güell jugava indistintament en qualsevol d’ells. Ell, igual que els altres jugadors,  
 jugava partits al Real Polo Jockey Club en qualitat de soci.
36 Stadium, 27 de novembre de 1915.
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els cavalls i en les quals al final va acabar aconseguint un seient en el Comitè Olímpic 
Internacional (COI). Aquest nou recorregut dins del món de l’esport el va iniciar l’any 
1917 quan, per l’augment de les curses de cavalls que s’estava vivint a Barcelona, es va 
decidir fundar una societat per organitzar-les i fomentar-les. Santiago Güell va ser un 
dels vocals que van integrar el nou Comitè, on va coincidir amb alguns dels jugadors 
de polo amb qui disputava partits. A més, va ser triat com un dels tres comissaris de 
carreres37. Quan a principis de 1921 la Federación de Sociedades Deportivas de Barce-
lona i el Sindicat de Periodistes Esportius decidiren crear un consell organitzador per 
dur a terme la primera Olimpíada Catalana, es van decantar per Güell per al càrrec de 
vicepresident. Un dels objectius era canalitzar l’entusiasme per l’esport a Catalunya i 
preparar Barcelona per a una candidatura olímpica per al 192438. Un any després, amb la 
institucionalització d’un esport català que avançava imparable i amb Güell treballant-hi 
a favor –una tasca reforçada per la seva condició de primer membre català del COI des 
de l’estiu de 1921–, el baró va ser una de les personalitats que van fomentar i fer realitat 
la constitució, el 1922, de la Confederació Esportiva de Catalunya (CEC), el màxim òrgan 
gestor de l’esport català i que agruparia totes les federacions esportives catalanes39. 
Constituïda per decisió unànime de tots els individus destacats, estaments i federacions 
presents a l’assemblea fundacional, es va acordar que Santiago seria la persona apropia-
da per ocupar una de les vicepresidències de la Confederació. Sis mesos després, aquest 
organisme es reorganitzava per dotar-lo d’una estructura d’acord amb la complexitat de 
la seva composició, tot mantenint Güell la vicepresidència i acceptant la presidència del 
comitè executiu, un dels grups de treball que es van crear40.

De la mateixa manera que Joan Antoni Samaranch va compatibilitzar les seves respon-
sabilitats olímpiques amb el foment de l’esport català des de la gestió de federacions 
i altres òrgans41, Güell i López va anar augmentant la seva experiència en la gestió de 
diversos esports, més enllà del món hípic des del qual va començar, per la «reconocida 
competencia» amb què responia a unes responsabilitats que se li anaven acumulant. A 
l’octubre de 1922 es va fundar la Federació Catalana d’Hoquei per donar resposta a la 
demanda d’ordenació d’un esport cada vegada més practicat. La primera directiva, on 
la tasca principal era confeccionar un reglament tècnic, va quedar sota la presidència 
del baró de Güell42. Aleshores, i amb vistes al proper Mundial de tennis en pista coberta 

37 La Vanguardia, 2 de maig de 1917.
38 El Mundo Deportivo, 27 de gener de 1921; ABC, 23 de gener de 1921.
39 La Jornada Deportiva, 23 de gener de 1922; La Vanguardia, 24 de gener de 1922. La Confede- 
 ració Esportiva de Catalunya fou fruit de la fusió entre la Federación de Sociedades   
 Deportivas (entitat creada el 1911 per coordinar diferents federacions) i el consell de les  
 Olimpíades Catalanes.
40 La Jornada Deportiva, 17 de juliol de 1922.
41 El 1966 Samaranch es convertí en el segon membre català del COI.
42 La Jornada Deportiva, 2 d’octubre de 1922; El Mundo Deportivo, 9 de novembre de 1923. Arribà al   
 càrrec a causa de la secció d’hoquei amb què comptava el Real Polo Jockey Club.
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que se celebraria a Barcelona (1923), va tenir lloc una reunió per analitzar la marxa dels 
preparatius i on Güell representava la CEC. En nom seu i d’aquesta entitat, va oferir tot 
el suport per organitzar bé el Mundial, tot argumentant que «por ningún concepto pue-
de suponerse que los catalanes no estimarán oprobio y vergüenza el desistimiento de 
asumir tan honrosa responsabilidad43».

La CEC s’anava afermant com un cos actiu que impulsava l’esport català en el seu con-
junt, i era normal trobar mencions a la premsa sobre la perícia i les gestions del baró 
dins la feina conjunta dels seus membres directius44. Un dels molts plans adoptats fou el 
patrocini, sota el nom de Challenge Barón de Güell, de la cursa de 10 km per Barcelona 
coneguda com a Jean Bouin. Això va implicar que ell fos l’encarregat de donar l’arenga 
prèvia a la sortida i que part del recorregut transcorregués per la seva carretera parti-
cular dins dels seus terrenys a Pedralbes45. D’altra banda, el suport al Mundial de tennis 
es materialitzava en formar part del comitè d’alt patronatge que es creà46. En aquells es-
deveniments esportius als quals assistia en qualitat d’autoritat, com per exemple durant 
un partit de futbol en què va homenatjar Joan Gamper, conjuminava en la seva persona 
la representació del COI i de la CEC 47. Al costat dels altres càrrecs que anava prenent, 
com el de president de la Federació d’Hoquei, Santiago Güell havia aconseguit ser una 
de les personalitats més influents de l’esport català amb només quaranta anys d’edat.

El Comitè Olímpic Internacional fundat a París el 1894 es va constituir com una institu-
ció independent amb membres que havien de ser els representants de l’olimpisme als 
seus respectius països. El baró de Coubertin48 es va encarregar personalment de triar els 
altres tretze membres fundacionals del COI, tot escollint aristòcrates, militars d’alt rang 
i personalitats acadèmiques de diversos continents (però no d’Àsia ni l’Àfrica). L'elecció 
dels posteriors membres va seguir essent una decisió personal de Coubertin, però sem-
pre amb la premissa de ser individus molt cultes, portar una vida exemplar (és a dir, tenir 
un estatus social distingit), posseir coneixements esportius i tenir autoritat politicolegal 
i moral als seus països d’origen perquè «il incombe aux membres du Comité une tâche 
considérable» perquè «ils sont les représentants de cette institution [el COI] auprès 
des fédérations de leur pays, ses ambassadeurs en quelque sorte49». Molt interessat en 

43 La Vanguardia, 12 de novembre de 1922.
44 La Jornada Deportiva, 15 de desembre de 1922; La Vanguardia, 17 de desembre de 1922:  
 «Hemos hablado mucho de lo que podría y debía hacer la Confederación, pero nunca  
 como hoy podía darse por tan segura la realización de los vastos planes que ideaban  
 sus directivos».
45 La Jornada Deportiva, 8 de gener de 1923.
46 La Jornada Deportiva, 10 de gener de 1923.
47 La Vanguardia, 27 de febrer de 1923.
48 Pierre de Coubertin, francès, és el pare dels Jocs Olímpics moderns i fou el segon presi- 
 dent del COI, des del 1896 fins al 1925.
49 Coubertin, «L’organisation olympique». Revue Olympique, 11, 1903, pp. 35-38.
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què un país de les dimensions d’Espanya estigués representat, va convèncer el marquès 
de Villamejor perquè el 1902 acceptés ser el primer i únic membre espanyol del COI50. 
Va mantenir aquesta exclusivitat fins a la seva renúncia (poc abans de la seva mort el 
1921) d’acord amb el desig de Coubertin que amb un membre per estat n’hi havia prou: 
«le Comité International Olympique est permanent et se recrute lui-même à raison d’un 
membre au moins, de trois au plus pour chaque pays représenté51».

Els primers membres espanyols del COI s’ajustaven bé als requisits requerits per entrar 
a la institució: el marquès de Villamejor provenia de la noblesa madrilenya relacionada 
amb la casa reial52 i Horaci Echevarrieta era un pròsper industrial bilbaí53. Com abans 
s’ha descrit, Santiago Güell i López era un home molt culte gràcies a la instrucció que el 
seu pare Eusebi, el gran mecenes de l’art català, va procurar a tots els seus fills; portava 
un dels cognoms més il·lustres de Catalunya; era un hàbil empresari; tenia experiència 
amb l’esport (practicant-lo i en institucions), i els votants barcelonins l’havien triat com 
a diputat el 1920. Per tant, reunia totes les condicions perquè el president del COI, el 
baró de Coubertin, diposités la seva confiança perquè entrés dins d’un olimpisme que el 
francès concebia com a «une aristocratie, une élite54». Catalunya, tan lloada pel mateix 
Coubertin pel seu foment de l’esport, no havia tingut encara cap «soci» en aquest club 
gestor de l’olimpisme. Una falta que quedaria solucionada el mes de juliol de 1921, quan 
Coubertin va comunicar per carta al baró de Blonay55 el resultat de la cooptació postal 
segons la qual s’havia triat, davant el buit de representació espanyola deixat després de 
la dimissió de Villamejor, «la place du Baron de Guëll [sic] et de Don Horace Echevarrieta 
en qualité de membres pour l’Espagne56».

Güell, oficialment el 105è membre del COI, romandria en aquest càrrec més de tres dè-
cades, fins a la seva mort. Des que es va produir aquesta elecció, es convertia, de fet, en 

50 García i García, Acta de constitución oficial y miembros del COE de 1912, 2013, p. 41.
51 Règles Olympiques (Olympic Charter), 1920, article II.
52 García i García, op. cit., p. 55. Gonzalo de Figueroa y Torres, nascut el 1863, es dedicà a  
 negocis immobiliaris i miners. El seu germà, el comte Romanones, era líder del Partit  
 Liberal i fou president del govern en tres ocasions. Fou alcalde de Madrid el 1904 i   
 1905. Morí a Lausana el 1921, encara com a president del COE, entitat de la qual fou  
 fundador.
53 Díaz Morlán, Horacio Echevarrieta, 1870-1963: el capitalista republicano, 1999. Gràcies   
 al seu imperi empresarial fonamentat en la possessió d’una de les drassanes més   
 importants d’Euskadi, fou triat per substituir Villamejor al COI el juliol de 1921, però  
 després de la seva constant inactivitat olímpica, dimití vint mesos després.
54 Coubertin, Les assises philosophiques de l’olympisme moderne, 1935.
55 Godefroy de Blonay, membre suís del COI entre 1899 i 1937, era la mà dreta de Couber- 
 tin dins del COI i fins i tot el substituí com a president interí mentre el francès servia al  
 seu país durant la I Guerra Mundial.
56 Carta del baró de Coubertin al baró de Blonay, 30 de juliol de 1921, arxius de l’IOC’s   
 Olympic Studies Center. En la mateixa missiva s’anuncia l’elecció de Nizzam Eddin Khoi  
 per Pèrsia.
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la màxima autoritat esportiva a Catalunya, cosa que resultava lògica després del prestigi 
forjat en institucions com ara la CEC. Fins i tot la màxima autoritat a tot Espanya, perquè 
la deixadesa de funcions d’Echevarrieta era notòria, criticada i contrastava amb l’actitud 
del seu company57. La premsa catalana ressaltava l’assistència als actes esportius del 
«delegado en España del Comité Olímpico Internacional», un títol que mantindria la 
resta de la seva vida. En ocasions era esmentat com a «delegado en Cataluña del COI», 
la qual cosa s’explica pel fet de ser el membre català, mentre que n’existia un altre per 
a la resta d’Espanya58. Tant si es considera prou madur el nivell de l’esport català com 
si es pensa que encara quedava molta distància amb models com l’anglès, les opinions 
coincidien amb què «merecía el aplauso de todos los deportistas» per treballar a favor 
del creixement esportiu català tot dotant-lo de prestigi internacional amb gestions com 
la concessió de la Copa Olímpica a la CEC59.

La preparació per als Jocs Olímpics de 1924 era el principal objectiu que havia d’ocupar els 
esforços de Güell (mentre ho compaginava amb el comandament de les seves empreses), 
buscant la reconstitució del Comitè Olímpic Espanyol (COE) i assistint a trobades com les 
que tenien lloc a París entre el COI i el comitè organitzador. Com que «a los Juegos Olímpicos 
deben concurrir las naciones para defender su honor deportivo», per a ell era fonamental 
que «España debe ir a los JJOO debidamente preparada, o no ir60». Però faltava un any per a 
la cita parisenca i la necessària figura no acabava d’arribar, i augmentaven les veus que alar-
maven de la dificultat de repetir els bons resultats de 1920 sense el suport econòmic i logís-
tic d’un COE61. Les federacions esportives, com la d’atletisme, començaven a impacientar-se 
per l’absència de suport de les autoritats estatals i pel pobre aprofitament d’una desitjable 
col·laboració entre les federacions i el delegat olímpic Güell a qui, però, es valorava com a 
molt competent en matèria esportiva62. Les queixes dels dirigents de l’atletisme, l’esport rei 
de qualsevol edició olímpica, reflectien la impotència per respondre a la demanda del baró 
d’acudir a París només amb l’opció de ser competitius quan els recursos públics eren nuls i 
les instal·lacions insuficients fins i tot en les «avançades» Catalunya, Euskadi i Madrid. Les 
pressions van acabar mobilitzant Santiago Güell, qui «demuestra que la delegación del Co-
mité Olímpico se cuida del asunto; lamentamos que sea un poco tarde63».

57 Sports, 11 de desembre de 1923; Aire Libre, 3 de gener de 1924. Es demanaven expli-  
 cacions a Güell, precisament en reconèixer la seva tasca diligent, per no aprofitar per  
 als JJOO de 1924 la doble delegació al COI.
58 La Vanguardia, 27 de desembre de 1921; El Mundo Deportivo, 5 de gener de 1922.
59 La Jornada Deportiva, 30 de juny de 1922. La Copa Olímpica, atorgada anualment a   
 institucions pel COI, és la màxima distinció en el Moviment Olímpic. 
60 La Jornada Deportiva, 10 de juny de 1922 i 17 de gener de 1923.
61 La Jornada Deportiva, 30 de març de 1923. El 1920, els esportistes espanyols van acon- 
 seguir l’argent amb les seleccions de futbol i polo, més quatre diplomes en waterpolo,  
 tir i tennis.
62 La Jornada Deportiva, 9 de maig de 1923.
63 La Jornada Deportiva, 8 de juny de 1923, 22 de juny de 1923 i 27 d’agost de 1923.
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Tant si la causa de la mala preparació per als JJOO de 1924 fou el nul interès del poder 
polític per l’esport i l’exercici físic com la inadequada planificació per part de les fede-
racions esportives, la veritat és que resultava clamorosa la desaparició d’un COE que 
s’encarregués mínimament de la seva funció bàsica de preparar la delegació d’espor-
tistes olímpics. La demanda de responsabilitats va començar a caure sobre l’encarregat 
natural d’aquesta missió, que estava exercint de membre del COI. Després de mesos de 
comprometre el baró de Güell a reconstituir el COE, però sense produir-se el pas defini-
tiu quan l’obertura dels Jocs de París estava cada dia més a prop (i tancat ja el termini 
per inscriure competidors en les proves hivernals de Chamonix), l’enuig envers ell d’al-
guns mitjans com ara l’Sports, refermava el motiu pel qual «todo ha quedado pendiente 
de solución, aplazado sucesivamente (…) sin Comité Olímpico, sin representación legal 
donde todas las naciones tienen64». Realment, el COE ja existia des que el marquès de 
Villamejor, després d’anys d’insistència per part de Coubertin i impulsat per l’arribada 
del seu germà, el comte de Romanones, a la presidència del govern, es va veure amb la 
confiança per emprendre la fundació del Comitè sense naturalesa jurídica al novembre 
de 1912 al seu domicili de Madrid65. Fins al mes d’octubre de 1921, quan va morir, Villa-
mejor va presidir el COE. Tot i que els últims anys de gestió van estar limitats per la seva 
malaltia, una de les seves últimes tasques fou l’obtenció (al costat del seu germà, una 
altra vegada president del govern) d’una subvenció per a la participació espanyola en els 
JJOO de 1920. Però un cop el marquès va morir, el COE amb seu madrilenya va afrontar 
un període de completa inactivitat66.

Coubertin establia que tots els estats havien de disposar d’un Comitè permanent per 
reunir-se també fora del temps de celebració dels JJOO67. En l’entrevista que va concedir 
a La Jornada Deportiva, Güell projectava el model del COE que un any després portaria a 
la pràctica. Segons ell, ja existia el nucli embrionari, «la delegación española en el seno 
del COI, pero el resto del Comité está aún por designar». La resta s’estructuraria segons 
les dues àmplies demarcacions que formaven l’Espanya esportiva (Catalunya i Castella, 
ell encara comptava amb el cessant Echevarrieta per dirigir la segona), integrant el COE 
les parelles designades per cada federació esportiva (una persona de cada meitat) amb 
l’anhel de «controlar acertadamente toda la labor de preparación olímpica (…) efectuada 
por las federaciones». El COE havia de quedar com a suport econòmic de les federacions 
més necessitades i com a suport logístic per a cada participació olímpica 68. Finalment, 
el COE es va reconstituir de forma oficial l’11 de gener de 1924 a la seu de la Sociedad 

64 Sports, 11 de desembre de 1923 i 18 de desembre de 1923.
65 Durántez Corral, El centenario del Comité Olímpico Español, 2013, pp. 91-92; García i   
 García, op. cit., pp. 41-43; Carta del marquès de Villamejor al baró de Coubertin, on   
 adjunta l’acta de constitució del COE, 25 de novembre de 1912, arxius de l’IOC’s OSC.
66 Durántez Corral, op. cit., p. 133.
67 Coubertin, op. cit., 1903, pp. 35-38.
68 La Jornada Deportiva, 17 de gener de 1923.
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de Carreras de Caballos del Passeig de Gràcia número 32. El baró Güell, nou president 
del COE, va ser absent en aquesta reunió perquè era en un viatge a Amèrica. Però dues 
setmanes abans havia deixat «producidos los nombramientos» dels càrrecs, majoritària-
ment ja presents a la directiva de la CEC i igualment representant diverses federacions 
esportives (futbol, natació, tennis, rem, hípica i el mateix Santiago la d’hoquei), i que 
Mariano de Rivera presidí com a substitut69. El dia 30 es va tornar a reunir el COE sense 
el seu president Güell i aquesta vegada a la seu del Consell de Ministres de Madrid, on 
es va establir una delegació del COE en aquesta ciutat atès que la seu quedava fixada a 
Barcelona, on compartia espai amb la Sociedad de Carreras i la CEC. El desenvolupament 
de les dues reunions va ser comunicat per Rivera al president del COI, qui li va respondre 
estranyat que substituís Güell tot autoproclamant-se «délégué suppléant en Espagne du 
COI» i que la nova seu estigués a la capital de Catalunya i no pas a la de l’Estat 70.

Per tant, quedava establert, sota la iniciativa i la presidència d’un Santiago Güell que a 
més aprofitava la seva bona relació amb el règim de Primo de Rivera, un nou COE que 
per primera vegada gaudia de personalitat jurídica en ser reconegut legalment com a 
associació i va redactar poc després una reglamentació estatutària. Va ser el resultat de 
l’acció personal de Güell, que s’estava convertint en una veritable eminència en el món 
de l’esport perquè acumulava en la seva persona tres responsabilitats de gran impor-
tància: ser membre del COI, president del COE i vicepresident de la CEC. A la pràctica, 
acabaria produint-se una simbiosi entre les dues últimes institucions perquè compartien 
seu, el lideratge del baró i la major part dels integrants, i reafirmaven Catalunya, i Bar-
celona en particular, com el gran motor de l’esport a Espanya71. Encara que les persones 
que van plasmar aquest COE reconstituït sabien que es tractava d’una reorganització, la 
veritat és que durant molts anys es va considerar el 1924 i no el 1912 com la data de la 
seva fundació, i Güell el fundador. No obstant això, Lluís Meléndez reconeixia, l’any 1969, 
que «a don Santiago Güell le debe mucho, muchísimo el prestigio de España dentro del 
olimpismo (…) pero en la constitución del “primer COE” no tuvo ni arte ni parte72».

La primera tasca que encarava el nou COE era aquella amb què tanta insistència pressi-
onava Güell, la preparació adequada per participar a París 1924. L’organisme publicava, 
el mes de març, un sonor manifest a la premsa i altres àmbits tot invocant els beneficis 
de l’esport i el sentiment patriòtic per recaptar fons que garantissin la participació a 
París dels esportistes espanyols mitjançant «vuestro óbolo en la suscripción nacional 
para salvar con la debida dignidad el coste enorme de esta organización». Després de 

69 Durántez Corral, op. cit., pp. 133-134; Acta de la sessió de constitució del COE, 11 de   
 gener de 1924.
70 Carta del baró de Coubertin a Mariano de Rivera, 16 de febrer de 1924, arxius de l’IOC’s  
 OSC.
71 Durántez Corral, op. cit., pp. 136-139.
72 El Mundo Deportivo, 10 de juliol de 1969.
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reproduir el manifest, El Mundo Deportivo assenyalava que «con la feliz llegada del señor 
barón de Güell, el COE se halla completo y actuando con la mayor actividad que le per-
miten las actuales circunstancias». Aquestes eren les seves absències per atendre les 
seves empreses o altres assumptes, i en les quals el substituïa sempre Mariano de Rivera, 
«que ha dado pruebas de su capacidad73». A final del mes, el baró va decidir fer una roda 
de premsa escortat per la directiva del Comitè a la seu del Passeig de Gràcia per res-
pondre tot tipus de qüestions sobre per què es va retardar la reconstitució del COE, com 
anava la seva arrencada, el treball amb les federacions, les bones relacions amb el règim 
i especialment la preparació de cara als JJOO: els esports amb més opcions, els tràmits 
i els esforços econòmics que s’anaven realitzant o la bona marxa d’una «subscripció 
nacional» que no obstant això havia d’intensificar-se. Resulta destacable que, mentre la 
premsa catalana mostrava tot el seu suport al COE per assolir els objectius de participar 
a la capital francesa, la madrilenya ho qualificava de «malgastar el dinero» i els esforços 
on estava embarcat el COE barceloní74. Malgrat aquest clar interès a Catalunya per la 
qüestió olímpica, Santiago mantenia el seu interès per una igualitària participació de 
l’Espanya castellana dins l’olimpisme, la qual cosa explica que aquest mateix any acon-
seguís que el duc d’Alba fos elegit membre del COI, «l’alternatiu» per a Espanya75.

Santiago Güell seguia sent una de les personalitats més destacades dels alts cercles 
empresarials catalans i es va beneficiar, a més, del tracte de favor que gaudia amb el 
règim de Primo de Rivera, mantenia càrrecs de representació patronal com ara la vice-
presidència de la Comissió Mixta del Treball al Comerç i solia gaudir de protagonisme en 
els principals esdeveniments socials esdevinguts a tot l’Estat (per exemple, va apadrinar 
amb la seva mare Isabel la consagració del nou bisbe de Ciudad Rodrigo)76. La gran con-
sideració de què gaudia dins de l’esport català arribava fins a tal punt que la CEC decidí 
instaurar la Copa del Baró de Güell «para el mejor deportista que cada año realice el 
mayor esfuerzo personal77». Els contactes amb els gerents de l’atletisme de cara al 1924 
van acabar derivant en el fet que la Federació Catalana d’Atletisme confiés en el baró 
perquè integrés el comitè del Campionat d’Espanya de cros, amb Sant Cugat com a seu. 
La seva assistència a les competicions atlètiques celebrades a Catalunya es va convertir 

73 El Mundo Deportivo, 5 de març de 1924.
74 El Mundo Deportivo, 26 de març de 1924; ABC, 26 de març de 1924.
75 Landaluce, Jacobo Alba: La vida de novela del padre de la duquesa de Alba, 2013. El duc,  
 membre del COI només fins al 1927, va néixer en una de les famílies aristocràtiques   
 més riques i poderoses de tot Europa. Pel fet d’haver crescut dins dels cercles cortesans  
 de Madrid, estava molt unit a Alfons XIII, del qual va ser un fidelíssim defensor després  
 de la seva abdicació. Va ser subcampió olímpic de polo i moriria a Lausana acompanyat  
 de la seva íntima amiga Victòria Eugènia, vídua d’Alfons XIII. 
76 Catalunya Social, 3 de maig de 1924; ABC, 5 de maig de 1925.
77 El Mundo Deportivo, 26 de novembre de 1924. El primer guardonat fou el ciclista Jaume  
 Janer, el primer català en acabar el Tour de França. La Copa Baró de Güell la concedeix  
 actualment el Consejo Superior de Deportes.
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en habitual, i també a esdeveniments d’altres esports78. Un exemple és el futbol, a causa 
de l’adquisició de més responsabilitats en la direcció del Futbol Club Güell, un equip 
fundat l’any 1909 per als treballadors de la fàbrica tèxtil79.

Quan el president Güell va finalitzar el seu viatge a Amèrica i podia exercir el seu càrrec 
amb dedicació, el COE es reunia periòdicament per abordar una àmplia varietat d’as-
sumptes sobre els quals tenia competència, amb una diligència que mai no s’havia vist al 
COE de Villamejor atesa l’experiència que els seus membres havien adquirit al capdavant 
de les federacions o de la CEC. Alguns d’aquests assumptes requerien la gestió personal 
de Santiago, com ara donar l’impuls a la creació d’una federació encara inexistent (el 
cas de la de pilota basca), coordinar reunions amb altres que ja existien i mantenir una 
relació constant i fluïda per via postal amb el president Coubertin (honorari des de 1925, 
quan va ser substituït al comandament del COI pel comte belga Henri Baillet-Latour)80. 
Precisament gràcies a aquesta bona relació entre els dos barons, el català, juntament 
amb Josep Elias i Juncosa, havia concertat que el francès realitzés una visita de diversos 
dies a Barcelona a principis de 1926. En dues ocasions degué anunciar Güell als seus 
companys del Passeig de Gràcia número 32 l’aplaçament de l’arribada de Coubertin per 
la seva mala salut, la qual quedava finalment fixada per a la tardor81. Les relacions amb 
el nou president Baillet-Latour també van ser fluïdes, i des que va accedir al seu flamant 
càrrec es va produir una correspondència entre els caps del COI i el COE per tractar la 
substitució del membre de Grècia a Lausana i l’ús abusiu de l’adjectiu «olímpic» per part 
d’organitzacions catalanes i espanyoles82.

78 El Mundo Deportivo, 20 de febrer de 1925 i 3 de febrer de 1926.
79 L’Esport Català, 19 de gener de 1926; eusebiguell.blogspot.com.es (consultat el 15 de  
 setembre de 2013). Amb el temps, aquest equip de Santa Coloma de Cervelló   
 s’ha transformat en un club poliesportiu denominat Centre d’Esports Eusebi Güell.
80 El Mundo Deportivo, 24 d’abril de 1924 i 3 d’octubre de 1924.
81 La Vanguardia, 29 de gener de 1926 i 28 de març de 1926; Carta del baró de Coubertin  
 a Josep Elias i Juncosa, 11 de gener de 1926, arxius de l’IOC’s OSC. Hi havia   
 programades moltes activitats durant la seva visita, la majoria esdeveniments espor-  
 tius, i per això el francès va manifestar a Güell el seu gran pesar. Com a compensació, li  
 oferí que atorgués a través de la CEC una medalla anual als millors atletes catalans.
82 Carta del baró de Güell al comte de Baillet-Latour, data sense precisar de 1925, arxius  
 de l’IOC’s OSC.
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el baró de güell i la seva filla adela apadrinaren la 
bandera del sometent armat de sant boi de llobregat 
el maig de 1922

<

escut del futbol club güell<
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Diari La Jornada Deportiva, 8 de gener de 1923 (Pàg.5 i 6)

cursa jean bouin

<
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Diari La Jornada Deportiva, 17 de gener de 1923 (Pàg.2)

entrevista al baró, amb la reconstitució del 
coe com a principal qüestió

<
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Diari Sports, 18 de desembre de 1923 (Pàg.1)

el baró, pressionat per la premsa per
reconstituir el coe

<
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Diari El Mundo Deportivo, 26 de març de 1924 (Pàg.1)

el nou coe encapçalat per santiago
oferí una roda de premsa

<
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santiago güell, president del coe, va escriure una 
carta a baillet-latour, nou president del coi
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santiago güell i lópez
a la dècada de 1920

<
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III.CONSOLIDACIÓ DINS DE 
L’OLIMPISME, BARCELONA 1936  
I LA II REPÚBLICA
A l’abril de 1926, després de dos anys des de la seva reconstitució, el COE es va reunir 
a la seva seu barcelonina per iniciar un procés conduït per Güell i el duc d’Alba de re-
novació de tots els càrrecs directius. No obstant això, Santiago mantindria fins llavors 
la presidència. També es va acordar «que España, en un periodo de tiempo no inferior 
a 10 años, pueda organizar unos JJOO». És a dir, es traçava la candidatura de Barcelona. 
Una altra vegada, mentre la premsa catalana es mostrava molt satisfeta amb la tasca 
del baró i del Comitè sortint, des de la madrilenya se li retreia una obstinació insuficient 
en el seu tracte amb el COI o el fet de donar suport a esportistes espanyols, com en el 
partit de futbol contra Itàlia dels anteriors JJOO: «el barón de Güell estuvo en París… de 
paso. No se quedó a presenciar el partido ¡y era el delegado en España del COI!83». Tot 
just dues setmanes després d’aquesta reunió, durant la 24a Sessió del COI celebrada 
a Lisboa, Santiago Güell i López va poder assistir a la majoria dels actes i les sessions 
organitzades en la seva doble qualitat de membre del COI i president del COE84. El 17 
de setembre es va produir la definitiva renovació del COE amb el marquès de Lamadrid 
com a nou president, qui mai va ser membre del COI. L’organisme va renovar els seus 
estatuts i va decidir buscar una seu pròpia (també a Barcelona, al carrer Balmes 25) per 
diferenciar plenament les seves activitats de les de la CEC85.

El baró de Güell, propietari del veloç cavall Apa-Noi, es va convertir en un assidu dels 
hipòdroms de Barcelona i Madrid des de la meitat de la dècada de 1920, una època en 
què aquestes proves hípiques gaudien d’una significativa popularitat. Eren habituals les 
notes de premsa que informaven d’alguna victòria en les carreres de cavalls de Güell 
gràcies a l’Apa-Noi, el qual es va llaurar una certa fama. També posseïa els equins Fes-
Cop i Brunor, emparentats amb Apa-Noi i esmentats en ocasions com una família de 
cavalls catalans «que arrastra tras ellos el interés de todo catalán86». I tot i que Santiago 
ja no jugava al polo amb la mateixa freqüència que abans, sí que pujava al cavall en 
ocasions especials, com ara en les visites de Baillet-Latour o d’Alfons XIII amb la seva 
família a Barcelona87. Tot i deixar la direcció del COE, com a vicepresident primer de la 

83 La Vanguardia, 24 d’abril de 1926; ABC, 19 d’agost de 1926.
84 ABC, 4 de maig de 1926 i 9 de maig de 1926. S’allotjà a la residència del ministre por- 
 tuguès Padilla.
85 Durántez Corral, op. cit., pp. 139-140.
86 Blanco y Negro, 4 de juliol de 1926; L’Esport Català, 6 de juny de 1927; ABC, 13 de juny  
 de 1927; La Vanguardia, 8 de maig de 1928.
87 La Vanguardia, 3 d’abril de 1927; ABC, 23 d’octubre de 1927.



34

CEC continuava amb les seves altes responsabilitats al capdavant de la institució que 
salvaguardava la puixança de l’esport català. L’assemblea de la CEC decidí reconèixer la 
tasca de Güell, tot recordant la seva faceta d’esportista eqüestre, en concedir-li la prime-
ra medalla que Pierre de Coubertin els proposà crear88. I és que, tot i algunes puntuals i 
justificades absències en les reunions periòdiques, els companys del baró estaven molt 
satisfets amb la marxa de l’acompliment de les seves funcions89. Els seus gestos cap al 
foment de l’esport català, a través de la seva participació en algunes federacions o apa-
drinant competicions esportives, creixien amb mesures com ara l’organització en suport 
del Club de Mar de la Copa Tardor de rem a les costes de Barcelona90.

L’esmentada bona relació de Güell amb els presidents honorari i titular del COI va que-
dar confirmada amb el seu paper de notable amfitrió en les visites d’ambdós a Barce-
lona. El baró de Coubertin finalment arribà el novembre de 1926 amb la seva família, i 
durant els deu dies que va estar allotjat a la ciutat, Santiago i Josep Elias i Juncosa van 
ser la seva principal companyia al llarg d’un dens programa d’actes socials, l’assistència 
a esdeveniments esportius, la reunió amb els integrants del COE i la CEC i el contacte 
amb nombrosos clubs catalans. El fundador del COI va lloar les instal·lacions i els diri-
gents esportius de Barcelona, «une cité sportive91». Pocs mesos després va ser el comte 
de Baillet-Latour qui va realitzar una extensa estada a la capital catalana, i qui exercia 
d’únic membre català del COI i vicepresident de la CEC no podia faltar als profusos ac-
tes organitzats, com ara la col·locació de la primera pedra de l’Estadi de Montjuïc. Amb 
aquesta visita, la tasca d’amfitrió de Güell va ser encara més important, en la qual oferia 
sopars a la casa de Pedralbes i feia de guia del programa que li havia preparat92. Malgrat 
haver abandonat les seves responsabilitats formals dins del COE, el baró de Güell era 
encara una autoritat en l’esport català i espanyol que no deixava de treballar activament 
en les feines que portava a terme el COE des de Barcelona: crear una cultura de l’esport 
i l’exercici físic en la societat, garantir la participació en els JJOO de 1928 mantenint viva 
la seva premissa d’enviar només aquells esports on hi hagués garanties d’una adequada 
preparació (es va decidir no enviar cap representació a ciclisme, on els ciclistes federats 
amateurs eren minoria respecte als professionals, ni en hoquei gel), fer contactes amb el 
règim dirigit per Primo de Rivera o contribuir al nomenament del marquès de Pons com 
el membre del COI espanyol que substituïa el duc d’Alba93.

88 La Vanguardia, 3 de desembre de 1926; El Mundo Deportivo, 3 de desembre de 1926.
89 La Vanguardia, 26 de gener de 1927.
90 L’Esport Català, 25 d’octubre de 1926.
91 Durántez Corral, op. cit., p. 148; La Vanguardia, 7 de novembre de 1926; Carta del baró de  
 Coubertin a Josep Elias i Juncosa, 2 de novembre de 1926, arxius de l’IOC’s OSC.
92 La Vanguardia, 3 d’abril de 1927, 5 d’abril de 1927 i 9 d’abril de 1927.
93 La Vanguardia, 13 de març de 1927, 17 de març de 1927 i 14 d’agost de 1928; ABC, 4   
 de gener de 1928. En els JJOO d’Amsterdam es va obtenir l’èxit d’un or en hípica per   
 equips. De seguida que es va aconseguir, es va enviar un telegrama urgent a quatre   
 persones: Alfons XIII, Primo de Rivera, el marquès de Lamadrid i Santiago Güell.
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La dictadura de Primo de Rivera i la suspensió del parlamentarisme van ser una solució 
d’urgència reclamada pels sectors econòmics i pels grups polítics insatisfets amb el bi-
partidisme constitucional. L’alta burgesia catalana, preocupada pel moviment obrer, fou 
un dels suports inicials; incloent Santiago Güell i el seu partit, l’FMA. Però la dictadura 
va acabar fracassant per la seva incapacitat de resoldre molts assumptes que van justi-
ficar el cop d’estat. La pèrdua de suports acabaria esquitxant la monarquia d’Alfons XIII, 
un descrèdit que va conduir a l’ascens d’un republicanisme cada vegada més popular i 
més ben organitzat. En aquest ràpid procés sociopolític, el baró de Güell decidí compro-
metre’s activament a favor de la causa monàrquica. Com a membre de l’alt empresariat 
català, va acudir a diverses reunions de caràcter tècnic amb Primo de Rivera, amb la 
significació política de buscar el seu suport envers la indústria catalana94. Però un cop el 
rei va cessar el general com a president del govern a finals de gener de 1930, el baró va 
tornar a llançar-se a l’arena de la política. Diferents nivells de l’administració municipal i 
provincial van ser igualment rellevats, i per a l’alcaldia de Barcelona es va estar pensant 
seriosament en Güell. No obstant això, Alfons XIII es va acabar decantant pel seu propi 
germà, Joan Antoni, el comte de Güell, i l’alcaldia animà Santiago a participar en diversos 
actes de l’Ajuntament95.

El nou govern, presidit pel general Berenguer, va tenir la iniciativa de crear un moviment po-
pular a favor de la monarquia borbònica que contrarestés la puixança del republicanisme, un 
moviment d’afirmació monàrquica que buscava mobilitzar les personalitats més destacades 
de les principals províncies espanyoles (però que fracassaria). I una de les adhesions més 
importants a aquest moviment a Barcelona fou la del baró de Güell, plenament compromès 
amb la defensa d’Alfons XIII96. No només defensava el rei al costat de les persones ideolò-
gicament afins de l’àmbit català, sinó que ell i el seu germà, l’alcalde (militant de la Lliga 
però també monàrquic), convidaven als seus domicilis de Barcelona i a activitats públiques 
a personalitats íntimament lligades amb Alfons XIII, com ara el seu excompany al COI, el duc 
d’Alba, o els mateixos reis, el príncep o la infanta, durant els seus viatges a la capital cata-
lana. El contacte de Santiago Güell i López amb la família reial s’havia intensificat molt en 
aquest 1930, que assistia també a reunions amb el president Berenguer per idear estratègies 
que frenessin el clam social per una república97. Resulta curiós destacar que, si una dècada 
abans certs sectors conservadors madrilenys atacaven el catalanisme de la família Güell tot 
desprestigiant les estàtues barcelonines de Joan Güell i del marquès de Comillas, ara les 
posicions monàrquiques del baró conduïen la premsa catalanista i republicana a escriure: 
«Barcelona, que compta amb monuments dedicats a senyors que el dia de demà ningú no 
sabrà qui eren (Güell i López) no té (…) al Rei Jaume I98».

94 ABC, 4 de novembre de 1928.
95 ABC, 4 de febrer de 1930 i 25 de març de 1930.
96 ABC, 28 de març de 1930.
97 ABC, 23 d’abril de 1930, 5 de juny de 1930, 13 de juny de 1930 i 16 de juliol de 1930.
98 Catalunya Social, 14 de setembre de 1929.



36

Santiago Güell estava present en la 25a Sessió del COI celebrada a Mònaco, en la qual va 
oficialitzar la candidatura de Barcelona per celebrar els JJOO de 1936 i seguir caminant, 
així, en les seves pretensions de ser seu olímpica, objectiu per al qual cada vegada oferia 
més experiència99. El baró formava part, amb alguns dels seus companys en la CEC, de la 
comissió que s’encarregaria de gestionar la candidatura. El seu treball a favor del somni 
olímpic barceloní se centrava en la important tasca d’intentar convèncer els membres 
del COI i d’estrènyer unes relacions ja de per si bones amb els dirigents d’aquest organis-
me100. La correspondència present en els arxius de Lausana entre Güell i Baillet-Latour 
i Blonay (president i vicepresident) es va incrementar a partir d’aquest anunci oficial de 
la candidatura. Hi va haver una reciprocitat especialment fluïda entre Santiago i la seva 
dona, Mª Mercedes Ricart, i el matrimoni dels barons de Blonay, potser una reciprocitat 
interessada amb vista al 1936 però que es concretava en diverses visites del baró de 
Blonay a la família Güell a Barcelona101. La confiança que dipositava el comte de Baillet-
Latour en l’industrial català era tan intensa que, en la conjuntura de substituir al COI el 
dimitit marquès de Pons, el belga li confessava que «je vous laisse entièrement libre de 
me suggérer ce que vous croirez le mieux (…) un représentant du reste de l’Espagne102».

La CEC acordà amb els organitzadors de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 
«la actuación conjunta de los deportes afiliados (…) a propuesta del barón de Güell 
(…) con el propósito decidido de todos los deportes por colaborar» en pro de la imatge 
esportiva de la ciutat a través del marc internacional que era l’Exposició. Era evident 
el compromís de la CEC i, entre d’altres, del seu nou president Güell per publicitar la 
candidatura olímpica103. L’esport, una de les tres grans ofertes de l’Exposició, fou la ma-
nera perfecta de demostrar la vocació olímpica de Barcelona mitjançant l’organitza-
ció d’un ampli programa esportiu de gran nivell internacional en instal·lacions noves 
com l’Estadi i la Piscina de Montjuïc104. Precisament, la inauguració de l’Estadi, ideat per 
ser l’epicentre dels JJOO de 1936, fou l’acte esportiu més rellevant de l’Exposició, i va 
comptar amb la valuosa assistència de Baillet-Latour: «els organitzadors podien estar 
satisfets (…) però del que estaven més satisfets era del fet (…) [que] el senyor Latour els 
havia promès que la propera Olimpíada se celebraria a Montjuïc105». Abans de la visita, 
Güell havia estat a Lausana mostrant als seus col·legues del COI plànols i fotografies 
d’aquestes i altres instal·lacions esportives a Montjuïc i altres àrees de la capital cata-

99 Bulletin Officiel du CIO, 7, 1927, pp. 12-13.
100 Durántez Corral, op. cit., p. 154.
101 Carta de la baronessa de Güell al baró de Blonay, 7 d’octubre de 1929; Carta del baró  
 de Güell al baró de Blonay, 11 d’octubre de 1929, arxius de l’IOC’s OSC.
102 Carta del comte Baillet-Latour al baró de Güell, 29 de gener de 1930, arxius de l’IOC’s  
 OSC.
103 La Vanguardia, 2 de desembre de 1928 i 12 de febrer de 1930; El Mundo Deportivo, 6 de  
 desembre de 1930.
104 Surroca i Carmona, L’esport a l’Exposició Internacional de Barcelona 1929, 2012, pp. 5-6.
105 Xut, 21 de maig de 1929.
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lana, i promocionant amb això la candidatura olímpica i preparant amb el president la 
seva assistència a l’Exposició de 1929106. Durant la seva estada de diversos dies, en què 
va estar acompanyat d’altres integrants del COI com ara Blonay i el marquès francès 
de Polignac, s’allotjaven tots ells al domicili del baró a Pedralbes107. El baró de Blonay 
tornaria a visitar la casa de la família Güell un parell de vegades més en el següent any, 
un reflex que Santiago s’estava guanyant una confiança molt profunda amb els directius 
de l’alt organisme olímpic108.

El 24 abril de 1931 començaria la 29a Sessió del COI a Barcelona, amb el moment estel-
lar de l’elecció de la seu dels Jocs del 1936, una decisió per a la qual la capital catalana 
era favorita. Precisament per consolidar la candidatura i preparar la sessió, el   COE es 
va reunir a la seva seu barcelonina. L’èxit de la cimera del COI seria fonamental per 
garantir l’èxit de la candidatura, així que Güell i els altres membres del COE vetllaren 
molt per elaborar un programa d’actes i esdeveniments esportius intens i atractiu, en 
col·laboració amb l’Ajuntament, per complimentar als que decidirien el futur olímpic de 
la ciutat109. Però les candidatures republicanes van guanyar el 12 d’abril les eleccions 
municipals, Alfons XIII va abdicar i dos dies després es va proclamar la II República. El 
COI, que no deixava de ser un club de gent de classe molt alta, es va espantar pel canvi 
polític tan recent i només hi van acudir dinou dels gairebé setanta membres110. Tot i que 
els que sí que van assistir amb Baillet-Latour al capdavant van quedar molt satisfets 
amb les instal·lacions esportives que albergava la ciutat i amb el suport polític munici-
pal, estatal i de la Generalitat, les nombroses absències van ajornar la decisió dels JJOO 
de 1936111.

La frustració pel relatiu fracàs de la Sessió i l’absoluta decepció de Barcelona’36 van 
embargar Güell. En conèixer al maig la victòria de Berlín, la premsa informava que el 
COE es reunia pensant en una candidatura per al 1940. Però el clima era de desencís, 
sobretot per això, però també pel rebuig del nou president d’Espanya Alcalá Zamora a 
entrar en l’organisme, per la dimissió del marquès de Lamadrid i d’altres integrants del 
COE i per l’amenaça de les federacions de crear una confederació paral·lela. Encara que 
va haver d’acceptar la presidència provisional del COE fins a l’elecció d’August Pi i Sunyer 

106 La Vanguardia, 6 d’abril de 1929.
107 La Vanguardia, 11 de maig de 1929.
108 Carta de la baronessa de Güell al baró de Blonay, 18 de setembre de 1929; Carta del  
 baró de Güell al baró de Blonay, 3 d’abril de 1930, arxius de l’IOC’s OSC. En el primer  
 escrit, Mª Mercedes informa que, pel sobtat viatge del seu marit a l’Argentina, seran ella  
 i la seva filla Adela qui «nous serons ravies de vous avoir chez nous».
109 ABC, 14 de març de 1931.
110 El Mundo Deportivo, 23 d’abril de 1931; La Vanguardia, 24 d’abril de 1931; Bulletin Offi- 
 ciel du CIO, 18, 1931, pp. 11-12.
111 Bulletin Officiel du CIO, 18, 1931, pp. 12-15. Un mes després, i per votació postal, va   
 sortir escollida Berlín per davant de Barcelona per organitzar els Jocs de 1936.
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com a nou president, Güell va anunciar públicament que havia presentat una dimissió 
no acceptada com a membre del COI112. Efectivament, hi va haver en aquest mes una 
intensa correspondència entre el baró i el comte de Baillet-Latour. Güell començava ar-
gumentant que «vous comprenez les jours terribles que j’ai passé pendant la célébration 
de la Réunion de notre Comité à Barcelone» i li plantejava que, per la seva absència a 
la Sessió i pels recents esdeveniments, «je me crois dans le devoir de vous présenter 
ma démission comme délégué pour l’Espagne». Baillet-Latour li manifesta «l’espoir que 
nous avions de continuer avec vous cette utile collaboration que vous nous aviez donnée 
depuis votre entrée au Comité» per comentar-li que, en la seva llibertat, el baró triï se-
guir la seva tasca al COI. Al final, retira la seva dimissió113.

El nou panorama polític (un règim republicà i el govern d’ERC a Catalunya) incomoda-
ven profundament a un monàrquic i catalanista conservador com era Santiago Güell i 
López. Encara que la seguís emprant, la seva baronia havia quedat abolida per ser un 
títol nobiliari114. Les propietats de la família Güell es van veure afectades durant aquest 
període, i les finques i algunes fàbriques van patir expropiacions per la Reforma Agrària 
a més d’assalts i la pèrdua de part de la seva anterior fortuna115. Joan Antoni, el germà 
Güell i López amb un paper més destacat durant la República, seguia militant a la Lliga 
i mantenia un equilibri entre el conservadorisme i un acostament al catalanisme d’ERC 
molt comentat a la premsa116. Santiago, tot i que ja s’havia apartat de la política activa, 
seguia participant de l’alta vida social barcelonina i els seus actes amb certa significació 
política es limitaven a, per exemple, la visita que va realitzar al capità general de Cata-
lunya Balet (que durant les revoltes de 1934 va decidir mantenir-se fidel al govern de 
Lerroux i no al govern de Companys) en la seva caserna117. També havia reduït la pràctica 
esportiva i tot allò relacionat amb la seva gestió. Les notícies del cavall de carreres Apa-
Noi van acabar en la dècada dels anys trenta, de la mateixa manera que la seva tasca 
pública com a directiu del Futbol Club Güell es va anar limitant. Ja no competia en polo 
però hi seguia vinculat, tot fomentant l’adequació d’un camp per celebrar-hi partits i 

112 El Mundo Deportivo, 29 i 30 de maig de 1931. El comte de Güell, germà del baró i que  
 hagués estat l’amfitrió de la 29a Sessió del COI, fou cessat com a alcalde de Barcelo-  
 na amb la mateixa proclamació de la II República. El canvi polític també provocà que  
 Santiago tampoc no pogués ser present en la Sessió. Per tant, el seu sentiment de   
 responsabilitat pel fracàs de la candidatura barcelonina fou immens.
113 Cartes del baró de Güell al comte de Baillet-Latour, 3 de maig de 1931 i 12 de juny de  
 1931; Carta del comte de Baillet-Latour al baró de Güell, 14 de maig de 1931, arxius  
 de l’IOC’s OSC. Amb auguris del belga com a «être le chef des Jeux Olympiques (…) à  
 Barcelone», el català decidia que «je retire ma démission».
114 El Be Negre, 11 d’agost de 1931 i 13 d’octubre de 1931. El comtat i el vescomtat dels  
 seus germans també foren abolits.
115 Catalunya Social, 21 de novembre de 1931; D.I.C., 1 d’octubre de 1932.
116 El Be Negre, 24 de gener de 1934 i 28 de febrer de 1934.
117 El Be Negre, 11 de juliol de 1934; La Vanguardia, 20 de novembre de 1934.
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integrant la directiva del Comité de Polo118. El 1936 es va convertir en el president del 
veterà Círculo Ecuestre, un club hípic vinculat a la burgesia catalana que es va crear el 
1856 i des del qual finançaria la proesa aeronàutica de Balcells d’intentar volar des de 
Barcelona fins a Manila119.

Amb el canvi de règim havia deixat les seves responsabilitats a la CEC. Respecte a la 
seva activitat olímpica en aquests anys, va estar al capdavant del pla del COE de cara 
als JJOO de Los Angeles el 1932, tot deixant la seva empremta enviant només aquells 
esports on hi hagués garanties d’una bona preparació i de derivar l’esforç d’aquesta a les 
federacions. Atesa la llunyania de Califòrnia, va negociar l’assignació de 400.000 pesse-
tes al govern republicà per poder costejar la participació120. La Confederación Española 
de Atletismo carregà amb força contra Güell pel repartiment d’aquesta quantitat d’una 
manera equitativa entre les federacions que assistirien a Los Angeles, perquè conside-
raven que el pes de l’atletisme mereixia més suport econòmic, i el malestar contra el 
baró i el COE va continuar després dels Jocs acusant-los ambdós d’intromissió en l’auto-
nomia de les federacions121. Més enllà d’aquestes tensions, a Los Angeles 1932 Santiago 
Amat i Cansino es va convertir, en aconseguir la medalla de bronze en vela, en el primer 
medallista català en una prova individual, i per retre-li homenatge el baró de Güell va 
encapçalar una comitiva d’honor que els esperava a l’Estació de França122. La relació 
fluïda amb la directiva del COI, especialment amb el baró de Blonay, no s’havia refredat, i 
això es comprova en la correspondència que va mantenir amb el suís per gestionar, amb 
el Ministeri d’Instrucció Pública, el desenvolupament de l’educació física en l’ensenya-
ment espanyol123. Un parell de setmanes abans del cop d’estat de 1936, Santiago Güell 
va haver de presidir la reunió del COE com a membre del COI a causa de la dimissió de 
Pi i Sunyer. Es va tractar la participació a Berlín 1936 (que finalment no es produiria a 
causa del cop d’estat) i sobretot es va decidir un molt tímid suport a l’Olimpíada Popular, 
a la qual Güell i altres membres del COE s’oposaven pel seu caràcter polític i per ser 
antagonista dels JJOO124.

118 La Vanguardia, 23 de maig de 1929 i 25 de desembre de 1930; El Mundo Deportivo, 27  
 de juliol de 1931; ABC, 26 d’octubre de 1933.
119 www.circuloecuestre.es/circulo/historia (consultat el 15 de setembre de 2013); ABC, 11  
 de juliol de 1936.
120 ABC, 12 de novembre de 1931 i 19 de novembre de 1931.
121 ABC, 6 de desembre de 1931 i 27 d’abril de 1932; El Mundo Deportivo, 23 de desembre  
 de 1932.
122 El Mundo Deportivo, 29 d’agost de 1932.
123 Cartes del baró de Güell al baró de Blonay, 21 de juny de 1934 i 6 de juliol de 1934,   
 arxius de l’IOC’s OSC.
124 Colomé i García, Deporte y relaciones internacionales: la Olimpiada popular de 1936, 1995,  
 p. 15; ABC, 4 de juliol de 1936.
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Diari La Vanguardia, 3 d'abril de 1927 (Pàg.16)

durant la seva visita a barcelona, el president del 
coi, acompanyat per güell, va tenir una agenda d'allò 

més ocupada 

<
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güell escriu al vicepresident del coi
abans de l’arribada d’aquest a barcelona
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el comte de güell, germà de santiago i alcalde de 
barcelona, treballant a l’ajuntament setmanes abans 
de la sessió del coi

<

santiago güell presenta la seva 
dimissió a baillet-latour com a 

membre del coi

<
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el president del coi no va 
admetre la dimissió

<

Le 14 mai 1931

Mon cher ami,

Dès mon arrivée à Newmarket ou je n’étais rendu directement de Barcelone, je 
vous avais écris une très longue lettre, que je n’ai pu vous faire parvenir faute 
de connaître votre adresse. Je m’ai déchirée depuis car ce serait des figues après 
Pâques. Je vous y disais combien tous nous avions regretté votre absence et 
l’espoir que nous avions de continuer avec vous cette si utile collaboration que 
vous nous aviez donnée depuis votre entré au Comité et dons vous aviez tenu à 
nous apporter une preuve tangible en nous fournissant un second délégué, que 
nous avions de suite pu apprécier.

C’est nous dire que je ne vous tenir aucun compte pour l’instant du projet dont 
vous ne faites part. Nous en repairerons dans très longtemps si nous en répa-
rions jamais. Nous tenons bien trop à vous pour vous rendre si aisément votre 
liberté.
Sachez que ni à Barcelone ni à Lausanne l’on ne peut oublier tous les services 
que vous nous avez rendue et il faut qu’un jour vous noyez la pour trouver la 
récompense qui vous est dus et être le chef des Jeux Olympiques qui se célèbre-
ront à Barcelone.
Croyez moi.

Votre affectueusement dévoué,
Baillet Latour
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Diari El Mundo Deportivo, 29 de maig de 1931 (Pàg.1)

la dimissió del baró de güell, coneguda pel coe
i per la premsa

<
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santiago güell treballà com a intermediari per 
tal que espanya potenciés l’educació física a les 
escoles, com volia el coi

<
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santiago güell i lópez
a la dècada de 1930

<
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IV.SOTA EL FRANQUISME.
ELS JOCS MEDITERRANIS DE 
BARCELONA
Un cop va esclatar la Guerra Civil, Güell va decidir posicionar-se amb el bàndol sublevat, 
al contrari d’alguns dels seus germans, com Joan Antoni, i va marxar de Catalunya en 
direcció a Sant Sebastià. Amb el país dividit, de la mateixa manera ho estava el COE. 
Però amb els dos membres del COI que van abandonar el territori republicà (el baró 
Güell i el comte de Vallellano), l’organisme internacional va acabar reconeixent molt 
aviat com a únic COE legítim aquell que es va reconstituir amb el general Moscardó com 
a president i Güell i Vallellano com a vicepresidents, tot rebent el vistiplau de Baillet-
Latour. La reordenació va tenir lloc a Sant Sebastià, atès que Barcelona i Madrid van 
seguir republicanes fins a inicis de 1939, i atesa la inexperiència esportiva de Moscardó, 
fou Santiago Güell qui va dirigir aquesta «nueva organización dentro de la órbita del 
COI125». Al febrer de 1938 va tornar a reunir el COE sota el comandament del baró, que 
era qui realment dirigia la reglamentació d’un Comitè que amb el Decret d’agost figu-
raria només com un braç dependent de la Delegación Nacional de Deportes (DND)126. El 
baró de Güell i la seva família, lluny de la seva llar barcelonina, durant la Guerra Civil es 
van integrar bé amb l’alta societat basca. De fet, en aquests temps es casava la seva filla 
Adela amb Pedro Ybarra i Mac-Mahón, pertanyent a una rica família bilbaïna dedicada 
al sector naval127. Quan va ser conquerida Barcelona per les tropes franquistes (el 26 de 
gener de 1939), el baró va poder recuperar les seves propietats més la presidència d’un 
destartalat Círculo Ecuestre. A més, fou elegit vocal per la Junta general d’accionistes del 
Gran Teatre del Liceu128.

Les reunions del nou COE en què Güell mantindria el càrrec de vicepresident fins a la 
seva mort eren en realitat reunions d’una DND de grandiloqüència nacionalista per la 
seva afiliació falangista, una situació oposada a la independència que el COI sempre ha 
pretès per als comitès nacionals129. Güell, tot i ser el veritable gestor de l’esport i l’olim-

125 ABC, 26 de desembre de 1937. Moscardó, amb nul·la experiència en l’esport, era un   
 militar que rebé de Franco el comtat de l’Alcázar de Toledo pel seu paper en la batalla  
 d’aquest mateix nom.
126 Durántez Corral, op. cit., pp. 166-168; Boletín Oficial del Estado, 29 d’agost de 1938, p.  
 958. Les decisions relacionades amb l’olimpisme ja no requeien en una institució de   
 perfil democràtic, el COE, atès que aquest havia estat absorbit per la DND. L’únic que  
 seguia inalterable fou la representació al COI, amb Güell i Vallellano.
127 ABC, 5 de juliol de 1938.
128 La Vanguardia, 5 d’abril de 1939.
129 ABC, 9 de maig de 1939 i 18 de febrer de 1940; Règles Olympiques (Olympic Charter),  
 1938, article II - 17.
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pisme espanyol, quedava en un segon pla en una premsa que preferia destacar l’«heroic» 
Moscardó i l’esplendor físic de la «raza hispana». A causa del seu càrrec dual, Santiago 
Güell i López va ser la màxima autoritat present en molts esdeveniments esportius. Per 
exemple, a la final de Copa de bàsquet de 1940, ell va estar en representació de Franco 
i del COE en l’homenatge a un futbolista del Barça130. Com a delegat del COI a Espanya, 
el baró de Güell era l’enllaç directe entre la DND i el comte Baillet-Latour per la preocu-
pació d’aquest davant d’aquest COE anòmal131. Tot i que la dictadura havia esborrat tota 
la singularitat de Catalunya, a la DND encara es conservaven petites empremtes de les 
desaparegudes institucions esportives catalanes. La mort de Mesalles i Estivill, secretari 
de la DND, posava fi a l’estreta col·laboració amb Güell des de les mateixes fundacions 
de la CEC i el COE barceloní, i així mateix la DND rescatava la Copa Barón de Güell amb 
la diferència de premiar ara «al atleta español que más se haya distinguido en su actu-
ación nacional132». Barcelona no cessava en la seva vocació d’organitzar esdeveniments 
esportius, i per això el baró va liderar la candidatura de la capital catalana per tenir els 
Europeus de natació de 1946 a les Piscines de Montjuïc133.

Un símbol de la família Güell, el Palau dissenyat per Gaudí, es veié afectat per la Guerra 
Civil, i la seva propietària, Mercedes, la germana petita de Santiago, es va veure obligada 
a vendre’l l’any 1945 a la Diputació de Barcelona134. Aquest mateix any el baró i el seu 
germà Eusebi van vendre l’empresa Colonia Güell S.A. als fills de Bertrand Serra. Malgrat 
aquestes vendes, al baró i al vescomte de Güell els assumptes econòmics no els anaven 
malament. Dues grans empreses que havien heretat del seu pare, Asland, de ciments, i 
la Compañía Transatlántica, es beneficiaven de la tímida recuperació que el país iniciava 
a meitat de segle135. Va aconseguir l’honor d’entrar a la Junta de Govern del Gran Teatre 
del Liceu, el prestigiós centre català de la música lírica136. Santiago Güell, amb càrrecs de 
responsabilitat en aquesta institució i al Círculo Ecuestre, mai no se’n va sentir protago-
nista i, per exemple, li causà un gran malestar que la publicació Destino el destaqués a 
ell davant dels altres socis de les dues entitats de la classe alta barcelonina137. Més enllà 
de la seva vida econòmica i social, on mai va tenir grans contratemps ni inestabilitats, 
en la seva faceta de dirigent esportiu el baró de Güell seguia sent un actiu membre del 

130 El Mundo Deportivo, 30 de juny de 1940; La Vanguardia, 28 de desembre de 1943.
131 ABC, 20 d’abril de 1941; Carta del baró de Güell al comte de Baillet-Latour, 12 de febrer  
 de 1941, arxius de l’IOC’s OSC.
132 ABC, 22 d’abril de 1943 i 5 de juliol de 1945.
133 El Mundo Deportivo, 3 de novembre de 1945. Tot i ser Güell «la personalidad más signi- 
 ficada en el COI de lograr (…) unas competiciones de envergadura» i de l’interès de   
 Barcelona per recuperar el seu antic ritme organitzatiu, finalment l’Europeu   
 l’acollí Mònaco.
134 Destino, 17 de juny de 1944. En l’actualitat, el Palau és un museu.
135 ABC, 12 de febrer de 1950; La Vanguardia, 29 de novembre de 1950.
136 La Vanguardia, 23 de maig de 1947.
137 Destino, 17 de març de 1951. Mostrà el seu malestar públicament amb una carta al   
 director on demanava disculpes.
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COI que anava amb freqüència a Lausana i a altres reunions de l’organisme. La tasca de 
ser el braç de la DND vinculada a l’olimpisme internacional evitava l’aïllament d’Espanya 
en el món olímpic, i en el seu compromís envers la tasca de portar l’esport d’alt nivell 
a Barcelona cal destacar el seu suport perquè la ciutat obtingués el Mundial d’hoquei 
patins de 1951138.

L’últim gran servei de Santiago Güell i López a l’esport i a la seva ciutat, Barcelona, fou 
concebut en el Mediterrani, el mar que ha banyat d’història i de riquesa Catalunya durant 
segles. Després de trenta anys com a membre del COI era ja una personalitat molt res-
pectada i estimada en l’olimpisme, tenia el pes perquè el canceller del COI Otto Mayer 
li solucionés el visat per assistir a Viena a la 45a Sessió del COI el 1951 i per oferir un 
sopar a casa seva a la delegació egípcia dels I Jocs Mediterranis (JJMM), que va realitzar 
una visita oficial a Barcelona139. Aquesta visita va confirmar a Güell i a algunes autoritats 
de la ciutat la il·lusió per organitzar els II Jocs Mediterranis, moment en què l’Ajunta-
ment va fer oficial la candidatura. El cap dels Serveis Municipals al comitè organitzador 
dels JJMM, Andrés Espinós, reconeixia en les seves memòries que «el baró, que era en 
aquella època l’únic representant espanyol en el COI, ens va visitar a l’Ajuntament per 
explicar-nos que el 1951 se celebrarien els primers JJMM a Alexandria, i ens incità que 
Barcelona fos l’organitzadora dels segons». Güell era, per tant, el pare d’una idea que 
molt aviat va recollir l’entusiasme general i el suport de les autoritats municipals140. Du-
rant el Mundial d’hoquei patins celebrat a Barcelona, en la bona marxa del qual va tenir 
gran responsabilitat Joan Antoni Samaranch, va visitar la competició el canceller del COI. 
Mayer aprofità per visitar les instal·lacions ofertes per als JJMM, principalment a l’àrea 
de Montjuïc, i tot i que no es va poder decantar a favor de la candidatura catalana, va 
expressar la seva confiança «porque tienen ustedes en el barón de Güell a una persona 
de gran tacto e influencia. No en balde es el decano de los delegados del COI141».

La delegació espanyola que va volar l’octubre del 1951 fins a El Caire i d’aquí va viatjar 
a Alexandria per als JJMM, estava formada pels equips de bàsquet i waterpolo, quatre 
tiradors i setze nedadors. Els van acompanyar durant tota la competició Santiago Güell 
i el secretari de la DND, Francisco Cadenas142. Güell i alguns membres del COI d’altres 
països presents en aquests Jocs van formar el Comitè dels JJMM, i la primera decisió fou 
concedir per unanimitat els de 1955 a Barcelona. Güell va comunicar a l’alcalde Simarro 

138 ABC, 24 de setembre de 1946 i 13 de desembre de 1950.
139 La Vanguardia, 16 de juny de 1951; Carta d’Otto Mayer al baró de Güell, 29 de març de  
 1951, arxius de l’IOC’s OSC. El suís Otto Mayer va ser designat pel nou president Sigfrid  
 Edström, el 1946, la seva mà dreta com a canceller del COI.
140 Destino, 10 de febrer de 1951; Espinós i Taya, Memòries autoritzades, 2007, p. 177; Pernas  
 i López, Barcelona 1955: els Jocs Mediterranis, 2012, pp. 46-49.
141 El Mundo Deportivo, 20 de juny de 1951; Pernas i López, op. cit., pp. 49-50.
142 ABC, 4 d’octubre de 1951; El Mundo Deportivo, 5 d’octubre de 1951.
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i a la DND per telegrama la bona notícia143. Després d’aquesta elecció, el baró de Güell 
planificà nombroses reunions de treball amb les autoritats municipals, amb la DND o 
com la que va organitzar al Círculo Ecuestre, on convidava els directors de les seccions 
esportives dels diaris per informar-los de l’organització dels JJMM144. A causa de les seves 
intenses gestions, l’Ajuntament i la DND van acordar que Santiago presidís el comitè 
organitzador dels Jocs, amb Cadenas com a mà dreta i els presidents de les federacions 
esportives amb seu a Catalunya.

L’objectiu cap al qual havien de caminar el baró i el seu equip els va ser indicat per 
Simarro en el següent discurs: «los JJMM son unos JJOO en pequeño. Serán nuestros 
huéspedes los representantes de las doce naciones (…) para competir en casi todos 
los deportes olímpicos145». Durant els tres anys de preparació abans dels Jocs de 1955, 
Santiago Güell i el comitè organitzador van portar a terme moltes reunions amb les au-
toritats barcelonines, estatals i amb les federacions; esdeveniments esportius per provar 
les instal·lacions (de construcció recent), i actes culturals que acostessin als habitants 
de Barcelona la proximitat de la important celebració alhora que aquesta es publicitava 
mitjançant campanyes en premsa, cartells, emissió de segells, etcètera146. La data dels II 
JJMM es fixà entre els dies 21 i 30 de juny de 1955 (encara que després es retardarien 
un mes) i es confirmà pel comitè organitzador la presidència del baró de Güell fins al 
final de la competició. Precisament, i encara que la seva salut va anar empitjorant, en una 
breu entrevista a El Mundo Deportivo durant un Barça-València el baró manifestava l’alt 
ritme de reunions que s’estava realitzant per a la millor preparació possible dels JJMM147.

Durant aquests anys, Santiago Güell va poder treure temps per a altres activitats al mar-
ge dels Jocs del 55. El baró seguia vinculat al Real Polo Jockey Club, el lloc on començà 
la seva vinculació amb l’esport des de molt jove i al qual va pertànyer tota la vida parti-
cipant en cerimònies com ara l’homenatge que es va retre a Antoni Cuyás148. Hi va fer el 
discurs principal en qualitat de vicepresident del COE, càrrec pel qual acudia a constants 
actes oficials de la DND, com va ser el lliurament anual de medalles al mèrit esportiu149. 
També col·laborava amb les grans competicions organitzades a Barcelona, com l’esmen-
tat Mundial d’hoquei patins i la primera edició del Mundial de Fórmula 1 al circuit de 
Pedralbes. Fora de l’esport, Santiago va afegir a la seva presidència del Círculo Ecuestre 
la de la Junta de Govern del Liceu. En aquells anys el teatre gaudia d’una intensa oferta 

143 Pernas i López, op. cit., pp. 52-53.
144 La Vanguardia, 25 de desembre de 1951; ABC, 19 de gener de 1952.
145 El Mundo Deportivo, 6 de febrer de 1952; Pernas i López, op. cit., p. 58.
146 El Mundo Deportivo, 4 de març de 1953. Per exemple, s’organitzà un concurs de cartells  
 amb els JJMM com a tema, una iniciativa en la línia de la comissió d’arts que creà al COI  
 el president Brundage i de la qual formava part Santiago Güell.
147 El Mundo Deportivo, 13 de juliol de 1953 i 19 d’octubre de 1953.
148 La Vanguardia, 4 de desembre de 1951.
149 ABC, 10 de gener de 1952.
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musical i es consolidava com el punt de reunió de l’alta societat catalana150. Tampoc 
no havia abandonat l’activitat empresarial. A causa d’aquests interessos econòmics, era 
habitual que mantingués trobades amb les autoritats polítiques per tractar assumptes 
de les seves empreses o altres projectes, una cooperació molt fluïda gràcies a l’ascens a 
ministre d’Obres Públiques el 1951 del seu col·lega el comte de Vallellano151.

Precisament per aquest nomenament va preferir dimitir com a membre del COI, i el baró 
de Güell es va encarregar de cobrir la vacant tot proposant, amb una carta al president 
Edström, que triés Pedro Ybarra i Mac-Mahón. El presentava com a «pratiquant de plu-
sieurs sports, de grande culture, parlant correctement le français, l’anglais, l’allemand 
et l’italien, lui et sa femme [la seva filla, sense anomenar-la] aiment voyager et compte 
avec des moyens économiques». Curiosament, no li esmentava que es tractava del seu 
gendre152. Però el marquès de Mac-Mahón va ser elegit membre del COI, on va romandre 
des del 1952 fins al 1985, i d’aquesta manera la família Güell va mantenir la seva vin-
culació amb l’organisme internacional (en la seva condició de consort, moltes vegades 
se’l coneixia com a baró de Güell). Durant un parell d’anys, Otto Mayer es comunicà 
mitjançant cartes adreçades a un doble destinari: Santiago i Mac-Mahón153. Una cor-
respondència produïda a compte d’una de les últimes tasques que va ocupar Santiago 
Güell dins del COI, la de promoure l’ús del castellà en l’organisme. Durant la 48a Sessió 
del COI celebrada a Mèxic el 1953, el baró defensà, amb el suport de diversos col·legues 
hispanoamericans, que s’equiparés aquest idioma amb l’anglès i el francès: «Baron de 
Güell warmly defends the cause of the recognition of Spanish as an official language of 
the IOC. 21 countries speak Spanish». Per un sol vot, el castellà no va ser aprovat com 
a llengua oficial, però la insistència de Güell i dels membres de Puerto Rico i Xile va 
permetre que almenys s’acordés la traducció simultània en castellà154.

El dia 3 d’agost de 1954, quan faltava menys d’un any per al començament dels JJMM 
de Barcelona, una tràgica notícia relacionada amb aquell que havia de ser el president 
de la competició convulsionava la ciutat i l’esport català i espanyol. Santiago Güell i 
López, el primer baró de Güell, moria als setanta-un anys d’edat a la seva residència 
barcelonina de Pedralbes a causa d’un inesperat col·lapse, tot i que la seva salut havia 

150 La Vanguardia, 14 d’octubre de 1952 i 14 de gener de 1953.
151 ABC, 9 de març de 1952.
152 Carta del baró de Güell a Sigfrid Edström, 15 de juliol de 1952, arxius de l’IOC’s OSC. La  
 seva filla, Adela Güell i Ricart, tot i que sempre va estar molt vinculada a l’olimpisme i  
 malgrat la seva reconeguda capacitat, no va tenir l’oportunitat d’entrar al COI com el  
 seu pare i el seu marit pel masclisme que aleshores impedia l’accés d’una dona a un   
 lloc d’aquesta importància.
153 Carta d’Otto Mayer al baró de Güell i al marquès de Mac-Mahón, 1 de juliol de 1953,   
 arxius de l’IOC’s OSC.
154 El Mundo Deportivo, 18 d’abril de 1953; Bulletin Officiel du CIO, 39, 1953, pp. 33-34.
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flaquejat els últims mesos155. Al moment de la seva mort reunia les presidències del 
comitè organitzador dels Jocs Mediterranis, de la Junta de Govern del Liceu i del Círculo 
Ecuestre, però tal com s’ha anat descrivint en aquesta biografia, el currículum era molt 
profús i comprenia els àmbits esportiu, econòmic, polític i social. El sepeli constituí una 
imponent manifestació de dolor, i al qual van assistir nombroses autoritats i represen-
tants de clubs i federacions esportives. Qui en certa manera va ser el seu hereu pel que 
fa al compromís en la promoció de l’esport barceloní i català, Joan Antoni Samaranch i 
Torelló, va escriure un sentit panegíric en el Butlletí del COI el mes d’octubre de 1954156. 
La revista Destino descrivia d’una manera fantàstica, amb una necrològica titulada «Ha 
muerto uno de los mejores barceloneses», el sentiment tan profund que havia mogut 
l’obra i vida del difunt baró per la capital de Catalunya: «¡Cómo amó la ciudad el barón 
de Güell! No era un amor platónico, sino un sentimiento vivo y actuante. No es hora de 
desmenuzarlo en anécdotas, pero (…) un día en que la incivilidad (…) empezó a talar 
árboles de la Rambla, don Santiago acudió inmediatamente al despacho del alcalde, 
llevando la voz de protesta157».

155 ABC, 4 d’agost de 1954; La Vanguardia, 4 d’agost de 1954.
156 Pernas i López, op. cit., p. 79.
157 Destino, 5 d’agost de 1954.
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santiago güell agraeix el suport de 
baillet-latour al nou coe

junta de govern del gran teatre del liceu
el 1940, de la qual güell era membre

<

<
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comunicació del círculo ecuestre, on apareix el baró de 
güell com a president i adreçada al seu germà
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santiago güell al círculo ecuestre <
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güell proposà 
el marit de la 

seva filla, 
pedro ybarra, 

com a nou 
membre del coi 
al president 

edström

<
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multitudinari adéu a les restes mortals del baró a 
pedralbes

<

presentació de l’exposició de cartells el 1953 sobre
els jocs mediterranis, amb la presència de güell i 
altres autoritats

<
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Diari La Vanguardia, 24 de desembre de 1992 (Pàg.15)

joan antoni samaranch, després dels jocs de 1992, 
va escriure un article homenatjant la memòria 

de santiago güell i recordant la vinculació amb 
l’olimpisme de la seva descendència

<


