El Museu Marítim de Barcelona celebra el centenari del
pailebot Santa Eulàlia amb un homenatge a totes les
persones que han fet possible la seva recuperació.


L’acte tindrà lloc el dissabte 2 de juny, i preveu la inauguració de la mostra Pailebot
Santa Eulàlia, un vaixell centenari, un concert en directe i un mapping projectat a
l’edifici de les Drassanes Reials amb imatges del pailebot.

Barcelona, a 25 de maig de 2018.- El Museu Marítim de Barcelona retrà homenatge, el proper

dissabte 2 de juny, a les més de dues-centes persones que han participat activament en la
recuperació, conservació i museïtzació del pailebot Santa Eulàlia, el veler històric emblema
de la col·lecció a l’aigua del Museu. La cita tindrà lloc al vestíbul del Museu de 19.30 h. a
22.00 h., on quedarà instal·lada l’exposició Pailebot Santa Eulàlia, un vaixell centenari que
repassarà la història de l’embarcació, el procés de recerca, recuperació i museïtzació
impulsat des del Museu, i la seva importància avui en la difusió de la cultura marítima de la
Mediterrània. L’homenatge, obert al públic en general, comptarà amb un concert de la Banda
del Pare Manyanet -que esdevé durant tot l’any la Banda del centenari del pailebot- i una
projecció d’imatges o mapping del pailebot a la façana de l’edifici del Museu Marítim
adjacent al Jardí del Museu.

A l’homenatge està prevista l’assistència de tothom que va fer possible la incorporació i
normalització del pailebot a la col·lecció del Museu: professionals de la restauració, de la
recerca, de la gestió cultural, de l’enginyeria naval, de la mecànica, mestres d’aixa, etc.
Durant el 2018, i en el marc del programa d’activitats del centenari, el Santa Eulàlia ha rebut
més de 37.000 visites. Des de la seva recuperació, més de 750.000 persones han visitat el
pailebot des del 2011, amb una mitjana de 50.000 visitants per any.
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Música en directe i una mostra de petit format
L’exposició Pailebot Santa Eulàlia, un vaixell centenari, que s’inaugurarà a les 19.30 h. i
donarà el tret de sortida a l’homenatge, permetrà als visitants repassar d’una manera molt
visual l’evolució històrica del pailebot, les seves característiques tècniques, la tasca de
recerca i conservació de què va ser objecte, i la seva activitat actual com a element
patrimonial d’alt interès. La mostra reproduirà la coberta del Santa Eulàlia al paviment del
vestíbul, sobre el qual penjaran panells informatius en forma de vela, emulant l’embarcació
històrica. El concert de la Banda del centenari del pailebot oferirà de 20 h. a 21 h. un
repertori variat sota la direcció de Ximo Tallín Collado, que inclou interpretacions originals i
arranjaments d’obres com Somewhere over de rainbow, d’Harold Arlen; Raiders March, de
John Williams; New York, New York, de John Kander; Ressons de germanor de J. Maria Box o
València de J. Padilla, entre d’altres. El mapping es projectarà durant tot el vespre
ininterrompudament a la façana de l’edifici de Drassanes Reials adjacent al Jardí del Museu
Marítim (accés per Portal de Santa Madrona / Avda. Drassanes) .
Durant tot el 2018 el Museu Marítim de Barcelona ofereix un programa d’activitats
doblement centrat en la navegació i en la difusió al públic en general del pailebot Santa
Eulàlia. Des del passat mes de febrer el Santa Eulàlia ha rebut la visita d’una desena
d’embarcacions històriques d’arreu del món, té previst assistir als festivals marítims més
rellevants de la Mediterrània i és objecte d’activitats adreçades a tots els públics.
Properament el Santa Eulàlia té previst participar al festival Maresmar (Arenys de Mar), a les
Festes de la Setmana del Mar (Vilanova i la Geltrú) o a la Festa de l’Ormeig (Cambrils). Més
informació del programa d’activitats.
El Santa Eulàlia va ser construït l’any 1918 en una drassana de la costa alacantina com a veler
destinat inicialment al comerç amb Amèrica i ports de la Mediterrània. Després d’anys de
navegació com a embarcació de cabotatge i vaixell auxiliar de suport, l’any 1997 el Museu
Marítim de Barcelona va adquirir-lo per restaurar-lo i incorporar-lo a la seva col·lecció com a
element patrimonial viu per a la difusió de la cultura marítima. L’any 2011 va ser declarat Bé
Cultural d’Interès nacional per la Generalitat de Catalunya. Avui el Santa Eulàlia s’ha
consolidat com un dels símbols de la ciutat de Barcelona i un ambaixador arreu de la
Mediterrània.
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