
 

Autors: 
 
Joan Ferrer Amell  
Albert Tarrés 
  Salvà 

Tutors: 
 
Benet  

Meca 

La Colònia Güell 
 Les cases dels Treballdors 

Treballdors 

Luís
Gueilburt     Irma Traserra 

  Clotet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Colònia Güell  
Les cases dels 
treballadors 
 
 
 
 
PRÒLEG 
 
 
Oferim en aquest ampli treball un estudi gràfic d’una trentena de façanes de la 
Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló. Una Colònia tranquil.la que a deu 
minuts de la gran ciutat, vol manentir la tipologia constructiva que la 
caracteritza i allunyar-se de l’actual especulació immobiliària que ja fa anys 
que s’està imposant arreu del país. 
 
L’estudi realitzat està dividit en tres parts. La primera és un recull 
d’informació històrica. Com va començar la construcció i personatges 
influents en la realització d’aquesta obra. S’adjunta en aquesta part un 
recorregut visual des de l’entrada a la Colònia i passant pels diferents carrers 
mostrant els edificis més distingits. La segona part de l’estudi és un recull 
fotogràfic actual on es poden veure diferents vistes, generals i de detall, de les 
façanes estudiades. A més de comentaris a peu de foto de les diferents vistes i 
patologies que s’observen en aquestes. La tercera part i la principal de l’estudi 
està formada pels plànols, la majoria tècnics, que mostren la trentena de 
façanes estudiades. Estàn organitzats per tres carrers principals: el Reixach, 
l’Aranyó, i el Monturiol. Aquesta part conté els plànols que han sigut 
l’objecte del treball i que són de les cornises i les baranes de cada façana. 
Aquestes están realitzades amb plànols de detall que contenen les suficients 
dades tècniques per a la seva reconstrucció en el cas que sigui necessari. 
 
A estat important en la realització d’aquest treball la base de formació tècnica 
que em rebut per part de l’Escola Universitària Politécnica de Barcelona. On 
actualment, hi estem cursant la carrera d’Arquitectura Tècnica i on aquest és 
el treball final que permet la obtenció del títol. 
 



Els autors no dubten que aquest treball presti un servei important, sobretot tècnic, per a 
l’administració i també aqueslles persones que estiguin interesadse en disposar de l’informació que 
conté. 
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1. La Família dels Güell  
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JOAN GÜELL I FERRER (1800-1872) 

 

Joan Güell i Ferrer va néixer el 3 de maig de l’any 1800 a Torredembarra (Tarragonès), fill de 

Pau Güell i Roig i de Rosa Ferrer.  

 

La família d’en Joan Güell  tenia un nivell econòmic molt modest. El pare, pocs anys després de 

néixer el sen fill, marxà a l´illa de Santo Domingo, al Carib, amb la intenció de guanyar-s’ hi la 

vida. 

 

 

Joan Güell i Ferrer 

 

Joan Güell visqué aleshores a Barcelona, a casa d’un oncle, on féu els seus estudis primans. Als 

nou anys fou reclamat pel pare i travessà per primera vegada l’oceá Atlàntic. A Santo Domingo 

trcballà amb el seu pare en el petit negoci comercial que aquest tenia a Puerto Cabello. Peró 

foren anys molt trasbalsats per a l´illa. Espanya havia cedit a França el 1697 la part més 

occidental de l’ illa, que posteriornlent esdevingué Haití. El 1808, aquesta s’independitzà del que 

era Haití, però el 1821 fou sotmesa de nou pels seus veïns en una guerra força sagnant. 

 

Pau Güell va perdre tots els diners que havia guanyat i decidí que el seu fiII tornés a Catalunya 

per a estudiar. Als setzc any, Joan Güell era novament a Barcelona, on estudià nàutica a l’escola 

de la Llotja, i obtingué el títol de pilot. 

El pare havia tornat mentrestant d’Amèrica amb pocs diners i morí a Torredembarra. El fiII,  

malgrat el fracàs patern, torna al Carib,  però s’instal.Ià a l’ Havana (Cuba). Allà va trobar feina 

en un magatzem propietat  d‘un espanyol. 

 

Als vint-i-un anys, l´any 1821, Joan GüelI havia estalviat 2000 duros i pensà d´establir-se pel seu 

compte. Trobà un amics que  aportaren 8000 duros més i amb aquest capital muntaçà un negoci 

comercial, en qué ell figurava com a director. Cuba era un illa que depenia completament de la 

metròpoli de la qual ho rebia gairebé tot, a canvi del sucre i del tabac que exportava. Aquest 

comerç era fonamental per a l´economia de l’illa i estava en mans de cases com la que creà 

Güell. 

 

Entre el 1821 i el 1935, Joan Güell guanyà una fortuna considerable. El seu paper fou reconegut 

en ser elegit com a president de l’associació de comerciants de la capital de Cuba. 

 

Resulta difícil aclarir el possible paper del comerç d’esclaus en la creació d’aquesta riquesa. 

Afirmar que fou impontant és poc correcte ja que no se n’ha trobat cap prova. Com també ho 

seria afirmar el contrari, ja que el comerç de la mà d´obra esclava africana formà part de la vida 

comercial de les colònies fins a la segona  meitat del segie XIX. 

  

L’any 1835, amb diners, Joan Güell tornà a Catalunya per a quedar-s’hi definitivament. No havia 

patir per manca de mitjans econòmics. Als trenta-cinc anys era un home solter, amb tota una vida 

al darrere i una altra al davant. Va decidir viatjar i aprendre idiomes per a conèixer el que 

passava als països més desenvolupats. Es va passar quatre anys visitant els Estats Units, la Gran 

Bretanya, França, Bèlgica, Suïssa i Itàlia, però sempre des de Barcelona, on tenia el domicili. 

Intentà un negoci en el qual fracassà totament: va comprar una fragata, destinada al comerç amb 

Amèrica, que naufragà en el seu primer viatge i perdé tota la rnercaderia que, a més, no eslava 

assegurada. 

 

El 1838, Joan GüeIl inicià la seva carrera com a Industrial, o més ben dit com a inversor a la 

indústria. Tumbé devia pensar que era l’hora de casar-se i ho va fer l’any 1844 amb Francesca 

Bacigalupi i Dulcet, filIa d’un comerciant d ‘origen italià. El seu primer fill, Eusebi, nasqué el 
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1846 i la mare morí a l‘hora del part. L’ any 1850 es casà amb la cunyada, Camil.la Bacigalupi, i 

es repetí el fet d’un naixement, una nena aquesta vegada, i la tràgica mort de la mare. 

 

Els dos casaments devien aportar un cert patrimoni al ja important de Joan Güell. 

 

El 1844, Joan Güell és un dels fundadors del Banc de Barcelona. Serà membre de la seva junta 

de govern des del 1845 al 1849. El mateix 1844 serà també fundador de la Caixa d’Estalvis de 

Barcelona, la primera caixa catalana que es creà. 

 

GüeIl no va militar mai en cap partit polític. Durant la dècada dels anys quaranta era favorable al 

partit progressista, després fou partidari de la Unió Liberal. 

 

A mitjan segle fou elegit regidor de l’Ajuntament de Barcelona, primer per nomenament directe 

de la reina i després per votació popular. No acceptà, però, ni condecoracions ni títols nobiliaris, 

a diferència de la seva descendència, tot i que li foren oferts en la darrera etapa de la seva vida. 

 

Compra la finca agrícola situada al terme de Santa Coloma de Cervelló, on s´instalarà la futura 

Colònia Güell. 

 

Joan Güell morí a Barcelona el 22 de novenbrede 1872, alssetanta-dos anys. A l´endemà naxia el 

seu primer nét. 

 

En morir, la seva fortuna fou taxada en una mica més de set milions de pessetes. Nomenà hereu 

el seu fill Eusebi. 

 

El 31 de maig de 1888 s´inagurà el monument amb l´escultura de Rossend Novas a la cruïlla de 

la Gran Via i la rambla de Catalunya de Barcelona. Actualment estroba situada uns metres més 

enllà a la mateixa Gran Via Barcelonina. 
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EUSEBI GÜELL I BACIGALUPI (1846-1918) 

 

Era fill de Joan Güell i Ferrer i de Francesca Bacigalupi, la seva primera esposa. Nasqué a 

Barcelona el 15 de desembre de 1846. Estudià dret, ciències socials, economia política, física i 

química i mecànica, a Barcelona i a París. 

 

 
Eusebi Güell i Bacigalupi 

 

El 1871 es casà amb Isabel López Bru, filla d’Antoni López i López, primer marquès de 

Comillas. L’enllaç suposà la vinculació de dues de les famílies més conegudes i més riques de 

Barcelona. Joan Güell i Antoni López es caracteritzen per no haver heretat la fortuna, procedent, 

en el primer cas, de les seves activitats comercials a Cuba i industrials a Barcelona, i en el segon 

cas del comerç marítim. Joan Güell era de Torredembarra i Antoni López de Comillas, de la 

provincia de Santander, tots dos de família humil.  

 

El 1875 fou designat regidor de l’Ajuntament de Barcelona i el 1878 diputat provincial. Fon 

accionista i membre del consell d´adminitració de nombroses societats, la major part vinculades 

al seu sogre: Crèdit Mercantil, Banc Hispano-Colonial, Companyia de Tabacs de Filipines, 

Companyia Transatlàntica. Ferrocarrils de Barcelona a França, La Previsión, companyia 

d’assegurances, Mines del Rif, Sociedad Hullera y Carbonera Española, Banca López Bru. 

Fundador i primer accionista d’Asland, la primera empresa de ciment portland a Catalunya i a 

l’estat. El 1886 publicà una obra, escrita en francès, en la qual exposava una teoria 

microbiològica: L‘immunité par les Leucomaïnes, que serà traduïda a l’anglès. 

 

Fou fundador i president del Centre Català, creat el 1882, amb la intenció de defensar els 

interessos econòmics i polítics dels catalans, sense distinció de partits. El Centre Català serà el 

propulsor del Memorial de Greuges - Memória en defensa dels interessos morals i materials de 

Catalunya - presentat al rei Alfons XII el 1885. Eusebi Güell fou mernbre de la secció 

econòmica, encarregada de redactar la part de l’escrit que feia referència a la indústria. 

 

Fou importantíssima la seva activitat com a mecenes de la cultura catalana i especialment pel que 

fa al suport donat a l’arquitecte Antoni Gaudí, el qual Ii construí el Palau Güell, el Parc Güell, 

“El Capricho”, a Comillas, i la cripta de la Colònia Güell.  

 

El 1908 Ii fou concedit el títol de Comte de Güell, i morí a Barcelona el 8 de juliol de 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

         
 
 
 
 
 
  

2. La Colònia Güell  
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2.1.- LES COLÒNIES INDUSTRIALS A CATALUNYA  

 

El 1868 es va promulgar una llei de Colònies que oferia facilitats de tipus fiscal per crear centres 

fabrils fora dels grans nuclis urbans. A partir d’aleshores van proliferar a Catalunya les 

anomenades colònies indusrials, en general nuclis de població creats entorn d’una fàbrica i dels 

habitatges dels obrers. Un cas típic és el de Colònia Güell i també un clar exemple del paper que 

tingué la indústria tèxtil durant la revolució industrial a Catalunya. La Colònia Güell fou fundada 

el 1890 per Eusebi Güelli Bacigalupi i la seva activitat s'aturà l'any 1973. 

 

Una colònia industrial és un conjunt format per un recinte fabril, els habitatges per als obrers i 

els diferents serveis socials propis d’una comunitat, com l’escola, l’església, l’ateneu, la coope-

rativa, etc. 

 

Les colònies s’ubicaven en el món rural aprofitant els cursos dels rius que proporcionaven la font 

d’energia inicial.  Més tard, amb I’arribada de moltes colònies van instal.lar una turbina que 

transformava la potència de l´aigua en energia elèctrica. Generalment es dedicaven a la 

producció tèxtil, exceptuant alguns casos. 

 

La seva aparició va tenir lloc al segle XVIII a l´Anglaterra rural, abans que es produís la indus-

trialització urbana. 

 

Els factors que provocaren l’adopció del sistema de colònia foren: 

 

- L´aprofitament de l’energia hidràulica. 

- L´adaptació de la mà d’obra rural al treball de la fabrica que es complementava amb el 

conreu del camp. 

- L´existència de teixidors manuals que treballaven a la fàbrica des de casa seva. 

 

A Catalunya el sistema de colònies industrials va tenir un gran desenvolupament a partir de la 

segona meitat del vuit-cents. A diferència d’Anglaterra, les colònies catalanes van sorgir després 

del procés d’industrialització urbà. Davant els nombrosos conflictes socials a la ciutat, els 

industrials optaren per cercar una mà d’obra més estable i menys problemàtica al camp. La 

manca de carbó a Catalunya i l’encariment del que venia de fora també va provocar que 

l’aprofitament de l’energia hidràulica es contemplés com una alternativa. 

 

Les colònies industrials s’anaren situant, principalment, al llarg de les conques dels rius Llobre-

gat, Ter i Cardener, i superaren amb escreix el nombre de setanta. Aquestes van ser fruit de la 

iniciativa privada de la burgesia catalana davant la manca d’una política estatal adient al procés 

d’ industrialització. 

 

Els industrials catalans van aprofitar la vigència d’una legislació referent a l’establiment de 

colònies agrícoles per tal de beneficiar-se de certes exempcions fiscals. La llei del 3 de juny de 

1868 va ser la primera que, de forma més precisa, legislava sobre el sentit de les colònies, i 

especifiva ja la possibilitat de l’existència de colònies industrials. 

 

El sistema de colònies suposava un tipus d´organització econòmica i social molt peculiar, en el 

qual les relacions entre l’amo i l’obrer es podien interpretar tant des d’un punt de vista 

paternalista com de control ideològic. 

 

Els trets distintius que caracteritzen les velles colònies catalanes depenen de la morfologia del 

terreny i de les necessitats pròpies de cada indústria. Algunes d´aquestes característiques 

s’expliquen a continuació. 

 

En primer lloc, la ubicació al costat d’un riu o canal per aprofitar l´energia hidráulica que, en un 

principi, movia directament els embarrats i les politges que accionaven les màquines.  

 

La máquina de vapor s’instal.lava a la majoria de colònies per suplir les deficiències dels cursos 

fluvials. Més tard, cap al primer quart del segle XX, l’energia hidràulica es transformava en elec-

tricitat mitjançant turbines. 

 

En segon lloc, la proximitat dels habitatges a la fàbrica formant un conjunt unitari i l’aïllament 

d’aquest conjunt respecte als centres urbans. 
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En tercer lloc, l’existència de serveis socials comunitaris a totes les colònies, com l’església, la 

cooperativa de consum, l’escola, o el centre social. 

 

El cas de la Colònia Güell és una excepció ja que presenta dos trets que la diferencien de la resta 

de colónies. Primer, perquè el traçat urbanístic no segueix la tipologia de casema própia de la 

majoria d’aquests assentaments. La dels Güell, era una colònia traçada en forma de poble amb 

els habitatges i serveis socials separats del recinte de la fàbrica. Després, perquè fou l’única gran 

colònia que no utilitzà l’energia hidráulica, sinó que treballá des de bon començament amb la 

força del vapor. 
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2.2.- HISTÒRIA DE LA COLÒNIA GÜELL 

 

La història de La Colònia Güell és un clar exemple de l’impuls que va tenir la indústria tèxtil en 

els inicis de la revolució industrial a Catalunya. Una de les famílies pioneres en el 

desenvolupament d’aquest sector va ser la dels Güell. 

 

Els inicis de La Colònia Güell es troben a una altre fàbrica tèxtil anterior que va ser la del poble 

de Santa Maria de Sants (actual barri de Sants), coneguda popularment com Vapor Vell. Va tenir 

el privilegi de introduir la fabricació de panes, gènere destinat al vestuari dels obrers, el qual era 

sortit fins aleshores per la indústria anglesa. Per això fou precís associar-se amb varis amics 

formant l’empresa Güell-Ramis y Cª, coneguda amb el nom de Vapor Vell que fou fundada per 

Joan Güell i Ferrer a l’any 1848, i va ser una de les més rellevants del país als inicis de la 

industrialització, i la primera en construir-se fora del recinte emmurallat de Barcelona. També va 

ser una de les primeres que transformava el cotó en rama en roba tenyida i acabada, i que 

emprava unes màquines de filar noves. 

 

Quan Joan Güell va morir es va fer càrrec d’aquesta fàbrica el seu fill Eusebi Güell i Bacigalupi, 

i es va associar amb Ferran Alsina (tècnic tèxtil, economista i polític) i li va comprar la patent 

d’un nou teler. Aquest tenia la peculiaritat de fabricar un teixit de cotó i pel semblant al vellut, 

però que tenia la condició de presentar dibuixos de diferents colors fets pel mateix teixit. 

Aleshores Ferran Alsina va passar a ser el nou encarregat i va dona un nou impuls a la fàbrica, 

millorant la qualitat dels teixits i augmentant la productivitat. Van ser tantes i tan importants les 

millores que es va poder presentar-se a la exposició Internacional de París l’any 1889, 

aconseguint el “Gran Diploma de Honor”. 

 

Va introduir un nou sistema de treball en el qual una operària es feia càrrec de quatre telers en 

lloc dels dos habituals. Això va augmentar els conflictes amb els treballadors. 

 

Fetes aquestes millores, en el recinte de Sants la manca d’espai va ser palesa. Així, i per evitar la 

conflictivitat obrera de la ciutat, es va creure convenient traslladar la fàbrica fora del  nucli urbà, 

seguint el model europeu de conjunt industrial i colònia obrera.  

Cal destacar el fet d’instal·lar la colònia en un marc rural per tal de trobar mà d’obra amb arrels 

camperoles, i així evitar els problemes dels idealistes sindicalistes que tenien els obrers de la 

ciutat. Així ho explica un fragment de l’any 1910: 

 

“Túvose también en cuenta que un poderosos medio de resolver la cuestión obrera en muchas 

industrias era ponerlas al lado de la población agrícola o rural y unir la suerte de ambas. 

(...) Por este medio el labriego, cuando no tiene trabajo a jornal asalariado, lo tiene en su 

propia tierra y así utiliza mejor sus brazos y hace más llevadera su modesta posición. 

(...) El obrero industrial comunica a su padre y hermanos agricultores el espíritu de progreso y 

éstos en cambio mantienen en el industrial el espíritu de la tradició que mantiene el respeto a la 

propiedad.” 

 

Per tot això trobem que la mà d’obra que havia a La Colònia Güell provenia majoritàriament dels 

pobles dels voltants o d’altres comarques, però això sí, era mà d’obra del camp, encara que hi  

havia un part reduïda de treballadors que provenien de la fàbrica de Vapor Vell de Sants. 

 

D’aquesta manera va ser fundada la Colònia Güell a l’any 1890 per Eusebi Güell i Bacigalupi 

(fill de Joan Güell i Ferrer cofundador del Vapor Vell), a una finca agrícola que havia adquirit el 

seu pare, trenta anys abans, al terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, anomenada Can 

Solé de la Torre. 

 

 

Vista de la zona industrial de La Colònia Güell 
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El plantejament ideològic d’Eusebi Güell quan va fundà la colònia fou el crear un marc idoni 

perquè la relació obrer-treball es desenvolupés sense els conflictes que havia patit l’empresa a la 

ciutat. L’obrer, a canvi de millors condicions de vida, es sotmetia a una dependència social i 

ideològica amb la colònia. Tan és així, que no hi ha notícia de cap conflicte laboral greu entre els 

obrers i els propietaris fins els anys previs a la Guerra Civil.  

 

La creació d’una colònia era, més que la creació  d’una fàbrica, la fundació d’un poble. A l’obrer 

de la colònia se li oferia, com ja hem dit, habitatge, però a més se li donaven una sèrie de serveis 

i d’equipaments, dels quals es feia càrrec l’amo. 

 

                      
                          Treballadors a la fàbrica                                              Les monges cuidaven nadons i nenes 

 

Els serveis dels quals gaudia la colònia eren: 

 

- L’habitatge: la majoria dels obrers vivien a una casa construïda per l’empresa a canvi 

d’un lloguer molt baix, encara que d’altres compraven el terreny a l’amo per construir-se 

l’habitatge. 

 

- El servei sanitari: hi havia un metge i una farmàcia a la colònia. 

 

- L’ensenyament: hi existien dues escoles, una per a nens i d’altre per a les nenes. 

 

- La cooperativa de consum: consistia en una societat  d’obrers que subministrava 

queviures a preus més baixos. Els socis de la cooperativa es repartien els beneficis 

proporcionalment al consum que havien efectuat 

 

-  Mútua: tenia per objecte auxiliar al treballador en cas de malaltia mitjançant una quota 

mensual. Es coneixia pel nom de mútua de socors La Familiar. 

 

-  La caixa d’estalvis: admetia imposicions i reintegraments en metàl·lic sense necessitat de 

sortir fora de la colònia. 

 

-  La fonda: per a que s’estiguessin els representants i tècnics que venien a la colònia a fer 

diverses tasques. També oferia el servei de transport de viatgers a Barcelona mitjançant 

tartanes que enllaçaven amb el ferrocarril de Cornellà. 

 

-  El servei religiós: representat pel capellà i per diferents institucions com la comunitat de 

religioses Carmelites que tenien cura dels nadons i de l’educació de les nenes. 

Per als oficis religiosos es va adequar la capella de la Masia de Can Solé, però molt 

d’hora es va fer insuficient. Vista la necessitat, Eusebi Güell va voler aixecar un magnífic 

temple y el 1898 va encarregar el projecte a l’arquitecte Antoni Gaudí. També hi havia 

societat Coral. 

 

-  Ateneu-Unió: era una societat recreativa amb saló-café, billar, biblioteca, i teatre, on es 

reunien els obrers per fer diverses activitats i tertúlies. Aquí es reunia la junta de festes 

per preparar la festa Major, el Carnestoltes, i altres celebracions; també s’organitzaven 

actes esportius, com curses ciclistes (organitzades per La Penya Nafent), partits de futbol 

(s’havia creat el Güell futbol Club), campionats d’escacs, i curses populars (organitzades 

per la secció atlètica de la Unió Esportiva Colònia Güell). 

 

A més a més de totes aquestes activitats, també es feia una escola nocturna, a la qual es feien 

conferències, les primeres de les quals les va donar Fernando Alsina. En elles es tractaven temes 

tan dispars però interessants com la higiene, la psicologia, ...etz. 
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Un clar exemple de la unió que hi havia entre la direcció de la Colònia i els obrers es fa patent en 

l’èpic episodi del nen cremat. Va passar que el 23 de febrer de 1905, el nen Josep Campderrós va 

caure dintre d’una bassa plena de líquid càustic a alta temperatura produint-li a les cames 

cremadures  gravíssimes, fins al punt de que el doctor pensava que s’havien d’amputar. Però fou 

el capellà del poble D. Gaspar Vilarrubias, que en assabentar-se i recordant un cas similar oferir 

ser donant de pell per a trasplantar-la al ferit. No va ser ell l’únic donant, també s’hi afegiren 

Claudi i Santiago Güell (fills d’Eusebi Güell) i 17 treballadors més de la fàbrica. 

 

 

 

 

 

La Colònia Güell funcionava com un petit municipi; l’empresa s’encarregava dels aquests 

serveis públics i el director era la primera autoritat de la colònia que reunia les funcions de batlle 

i de jutge de pau. D’aquesta manera va funcionar la colònia des dels seus inicis fins que va 

arribar una època de crisis que va fer que canvies l’estructura que fins ara havia imperat. 

 

A partir de l’any 1934, quan va començar la crisis, l’empresa estava a càrrec del fill d’Eusebi 

Güell, en Santiago Güell. En no poder fer front als pagaments i, per poder obtenir crèdits, va 

haver de cedir la majoria de les peces de vellut inacabades, sense les quals no es podia treballar. 

La mateixa empresa va formar una comissió integrada pels delegats sindicals, els tècnics i els 

representants de les seccions de la fàbrica que s’encarregaven de supervisar el funcionament de 

la indústria. Va haver-hi una forta col·laboració per part de tots els treballadors, que van acceptar 

una flexibilitat d’horari i una reducció dels sous per tal de que la fàbrica no tanqués. 

 

D’aquesta manera la fàbrica va poder continuar la seva activitat. La comissió de treballadors, un 

més després de l’aixecament franquista del 19 de juliol de 1936, es va convertir en Consell 

d’Empresa i la va declarar col·lectivitzada a través d’un manifest dirigit a tots els treballadors. 

 

 “En el dia d’avui, d’acord, d’acord amb el consell d’Economia, ha quedat col·lectivitzada 

aquesta indústria i incautades les finques urbanes i rústiques de la Colònia Güell S.A.,  passant 

a ésser propietat de la Cooperativa de producció de Sta. Coloma de Cervelló abans Colònia 

Güell S.A.” 

 

Durant la guerra, la col·lectivització de la fàbrica i els esforços realitzats per la seva continuïtat 

van esdevenir fets cabdals per a la colònia. Però també es tenen que mencionar els esforços duts 

a terme per l’ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Si bé aquest ajuntament no intervingué 

en el funcionament de la colònia abans de la guerra, en aquests moments va tenir un paper 

destacable. Va prohibir la venda dels productes de primera necessitat als forasters i va intentar 

proveir al poble amb aliments obtinguts mitjançant l’ajuda oficial. És en aquest moment quan La 

Colònia Güell canvia el seu nom pel de Pinedes de Llobregat. 

 

Finalitzada la guerra, la colònia es va reprivatitzar. L’antic propietari, Santiago Güell, va trobar 

l’empresa en millors condicions que quan l’havia deixada. Aquest va continuar la tasca de 

director fins l’any 1945 en que l’empresa va canviar de propietari, i va passar a mans de la 

família Bertrand Serra, la qual va continuar la mateixa línia de producció fins el 1973, quan 

degut a una crisis generalitzada del sector va haver de tancar, com va passar en moltes altres 

colònies. 

 

La Colònia Güell va ser una de les colònies industrials més notables de Catalunya, mostra d’això 

queda patent per la gran quantitat d’edificacions tant civils com industrials pertanyents al estil 

modernista que conté. Es va distingir de la resta de colònies per tres fets: 

 

- La fàbrica des dels seus inicis va ser moguda per la força del vapor i no amb energia 

hidràulica, com passava a la resta de colònies industrials. 

 

- Posseeix una gran quantitat d’edificis modernistes. 
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- Les cases dels obrers no es van disposar en filera al costat de la fàbrica, sinó que es varen 

construir més allunyades, i a més tota la colònia va ser fruit de un traçat urbanístic, com si 

es tractes d’un poble. El projecte urbanístic de la colònia es va fer al taller de Gaudí, on 

treballaven, entre d’altres, Francesc Berenguer i Mestres i Joan Rubió i Bellver, però no 

se sap qui va ser l’autor.  
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2.3.- URBANITZACIÓ DE LA COLÒNIA GÜELL 

 

La finca agrícola on s’instal.là la colònia, adquirida per Joan Güell al terme municipal de Santa 

Coloma de Cervelló, era coneguda amb el nom  Can Soler de la Torre degut a l’existència d’una 

masia amb aquest mateix nom des del segle XVII. Dins d’aquesta finca es construí la ciutat-

fàbrica, en una zona delimitada pel riu Llobregat, les rieres de Julià i Soler i les estribacions de la 

muntanya. 

 

El traçat urbanístic va estar condicionat per la topografia del terreny, els camins preexistents, les 

rieres i la masia de Can Soler. El nivell primitiu coincidia amb les eixides de Ca l’Ordal i amb el 

nivell de la fàbrica. El nivell actual es va aconseguir a mesura de fer de terraplenats. 

 

Un altre factor a considerar en la configuració d’aquest traçat és l’interès de l’empresa a 

proporcionar als obrers les millors condicions de vida. Així, la colonia va quedar dividia en dues 

parts principals: el recinte fabril i la zona d’habitatges i equipaments socials. 

 

Aquestes dues parts estan separades per una zona verda i per la masia de Can Soler. En aquest 

sentit són evidents les diferencies amb altres colònies industrials, on els criteris urbanístics no 

seguien aquestes característiques o simplement no existien. 

 

Els habitatges es construïen en el mateix recinte fabril, sense una separació clara entre la zona de 

treball i la zona de residència. 

 
A La Colònia Güell el sector de la fàbrica es distribueix de forma unitària, amb un traçat de 

carrers que permet una comunicació òptima ente els diferents edificis. La característica formal 

del recinte de la fàbrica és el seu tancament respecte la zona residencial, on hi ha una continuïtat 

entre l’espai urbà i el rural. 

 

La construcció dels edificis destinats a l’habitatge i d’altres equipaments fou posterior a la de la 

fàbrica, que va ser aixecada el 1890. Els primers obrers que arribaren, abans d’ocupar la seva 

casa, van haver d’anar a viure als pobles veïns, con Sant Boi, o bé instal.lar-se a Can Julià, una 

masia reformada amb la finalitat d’acollir provisionalment els nous treballadors. 

 

 

 

 

 
 

               Asfaltat del carrer Reixach. Primavera del 1969 
 
 
 
 
 

 
L’Hort de la Masia assenyala el nivell primitiu del terreny, coincident amb les eixides 

de ca l’Ordal i amb el nivell de la fàbrica 
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El projecte d’urbanització i de construcció de la colònia va ser encarregat a l’estudi d’Antoni 

Gaudí, on hi col.laboraven Francesc Berenguer i Mestres i Joan Rubió i Bellver. És per aixó que 

no se sap amb seguretat qui va ser el principal autor del projecte. 

 

El plantejament urbanístic es desenvolupa sobre dos eixos en forma de “L”, i el principal camí 

d’accés a la colònia (avinguda Ferran Alsina) se situa al vèrtex d’aquesta gran “L”. Sobre 

aquests eixos es traça una estructura reticular basada en l’encreuament de carrers que defineixen 

un conjunt d’illes de cases desiguals. Les primeres que es van construir estan emmarcades pels 

carrers de Barrau, d’Aranyó i de Malvehy i pels carrers de Ponent, de Llevant i de Monturiol, 

com a vies transversals. 

 

A l’encreuament dels carrers de Ponent i de Llevant amb el de Barrau trobem la plaça de Joan 

Güell,  lloc on  s’aixequen dos edificis significatius de la comunitat: l’ataneu i el teatre. 

 

El segon sector edificat estava format pels carrers de Reixach, de Claudi Güell i de Frederic 

Martí. 

 

Als extrems dels dos eixos localitzem l’escola i la cripta d’Antoni Gaudí. Les dues construccions 

estan ubicades en zones de major alçada respecte la resta de la colònia i es troben envoltades de 

bosc. 

 

A més d’aquests carrers se’n van construir d’altres no planificats, que seguien el creixement 

poblacional de la colònia. El conjunt residencial és força variat, encara que hi predominen les 

cases unifamiliars amb planta i pis. La distribució més habitual corresponia a quatre habitacions,  

menjador, cuina, servei, eixida o pati posterior, i jardinet d’entrada en alguns casos. El projecte 

urbanístic de la colònia destina alguns terrenys i edificis per a l’equipament comunitari, necessari 

per tal d’assegurar aquesta qualitat de vida que distingia l’obrer de la colònia del de la ciutat. 
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2.4.- ARQUITECTURA DE LA COLÒNIA GÜELL 

 

1.- EL RECINTE FABRIL 

 

Enginyer: probablement Ferran Alsina 

Data de construcció: 1890. 

 

La fàbrica va començar el seu funcionament de manera progresiva; segons les necessitats 

s’anava ampliant la maquinària i els serveis. 

 

El març de 1890,  Sr. Eusebi Güell i Sr. Ferran Alsina van marcar els fonaments de la nova 

fábrica, i un any després, al 1891 va començar el funcionament de la nova máquina de vapor de 

la Maquinista Terrestre i Marítima, i el 2 d’abril següent es va posar en moviment la máquina de 

filar, completan-se successivament la nova instal.lació amb les noves maquines de teixir, de 

tenyir, ... 

 

A la fàbrica es transformava el cotó en panes, velluts i velludets. Des del primer moment, la 

fàbrica fou moguda per una màquinaria devapor de 500CV. De potencia, que aviat va ser 

substiuida per una de 1000 CV.  Va ser la màquina més potent que va fer la Maquinista Terrestre 

i Marítima. 

 

La materia primera, que era procedent en bona part d’Amèrica, arribava al port de Barcelona des 

d’on era transportada, primer amb carros i després amb tren o camions, fins a la colònia. 

 

El procés de producció era el següent: 

 

a) Filatura  (obridores, batà, cardes, manuars, metxeres, continúes de filar):  

 
En aquesta part del procés es transformava la fibra de cotó en fil. Les bales de cotó 

passaven per les maquines obridores que desintegraven la fibra i treien la brutícia. 

El batà ( màquina  que s’utilitzava en el procés de la filatura) s’encarragava de 

transformar les floques de cotó en una tela esponjosa de batà o napa. Aquesta passava per 

les cardes, on dos grans tambors que giraven en sentit contrari amb moltes pues, recullien 

les fibres i les estiraven en forma de vels finets que tornaven a recollir formant una mena 

de cintes.D’aquí pasaba als manuars(màquina que fa un nou estiratge del fil i n’elimina 

les irreguralitats). 

Les metxeres convertien aquestes cintes en el que s’anomena “metxa”, d’un gruix encara 

més fi a l’anterior, i l’enrollaven en bobines. Aquestes es col.locaven a les màquines de 

filar també anomenades contínues, que aprimaven més el fil i alhora l’anaven estirant i 

retorçant, obtenint així el fil adequat per teixir.  

 

b) Preparació de teixits (màquines de parar, ordidors, maquines de fer bitlles) 

 

Abans de dur el fil als telers pasaba per les màquines de parar on es produïen un següit de 

processos químics amb la finalitat de millorar la facilitat de producció, l’especte i el tacte 

de cara a la venda o l’ús final del teixit. Després d’aquí el fil passava per l’ordidor on 

aquest era ordenat i enrotllat sobre un corró de tal manera que quedaven ordenats i 

preparats per ser teixits posteriorment.  Després de l’ordit el fil anava a parar a la 

màquina de fer bitlles, les quals posteriorment és col.locaben a les llançadores; la 

llançadora era una peça de fusta en forma de fus amb les puntes de ferro que s’empreava 

per teixir, a l’interior portaba una bitlla que deixava escapar el fil de la trama cada vegada 

que passava per dins la calada de l’ordit. 

 

c) Tissatge  (telers) 

 

És el procés d’elaboració dels teixits. 

Existien dos tipus de telers segons la roba que s’havia de teixir: els anomenats de roda, 

que feien vellut, i els que feien panes. 

 

d) Acabats  (màquines de tallar, repassadors, tint, tendatges, tondoses, raspallat, embalatge). 

 

La roba es portava a la secció de talladors i repassadors. Després es tenyia en un procés 

lent i laboriós. Un cop centrifigada la roba, es duia els tendatges o als  assecadors. A les 

tondoses es tallava el pèl del teixit a la mateixa mida. Finalment el respatllat i 

l’embalatege tancaven el procés de producció. 
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Tot el transport entre seccions es feia mitjançant na xarxa de rails i vagonetes. El producte 

elaborat tenia una doble utilitat: per vestir els pagesos i per a tapisseria. Durant la Guerra Civial 

es va encomanar a l’empresa la fabricació de roba per als uniformes militars. Part de la 

producció anava a l’estranger, destacant-se la participació de l’empresa en diferents fires, 

concursos o exposicions del sector. 

 

Dins el recinte industrial hi havia els edificis destinats al procés productiu descrit i d’altres on es 

realitzaven serveis complementaris, com el taller de fusteria, les oficines, el consultori, el 

magatzem dels paletes, etc. Próxima al conjunt hi havia la casa del director. Els edificis del 

conjunt fabril ofereixen solucions arquitectòniques diferents, adequades a les funcions que s’hi 

feien. Així,  l’edifici principal és un magnífic exemple del tipus de fàbrica de pisos ( que 

segueixen de forma clara el model Anglés, també anomenat manchesterià), amb planta baixa i 

quatre pisos iguals de planta lliure. 

 

A l’ interior de cada pis hi ha diversos rengleres de columnes de ferro colata amb un petit capitell 

i cartel.la, jàsseres de fusta i tirants de ferro. Al terra de fusta és típic de moltes fabriques de 

pisos, i el sostre té un recobriment de planxes metàl.liques. A les parets exteriors observem 

l’alternança d’enormes finestres i el parament de maó vist. 

 

Una altre de les tipologíes arquitectòniques representades a la fàbrica és la de dents de serra, 

també anomenades tipus shed. És tracta d’una construcció d’una sola planta on estaven instal.lats 

els telers, el magatzem i les altres parts del procés d’elaboració dels teixits. Aquest tipus d’edifici 

proporcionava una sèrie d’avantatges com aral’obtenció d’espais amplis amb il.luminació 

uniforme i capacitat d’ampliació. 

 

Els edificis destinats a assecadors tenen una particular disposició del maó a les façanes, on 

formen gelosies que permeten una ventilació òptima  sense que els sol entri directament i 

deteriori la qualitat dels tints.  

En l’actualitat es troben instal.lades en el recinte fabril un centenar d’empreses de diferents 

sectors. 

 

 

 

 

 

La fàbrica de pisos, , l’edifici principal del recinte 

 

 

 

 

 

Exemple de la solció de les teulades d’alguns edificis de la fàbrica, dents de serra 
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2.- FONDA 

 

Arquitecte: desconegut 

Data de construcció: 1910 

 

A l’entrada de la colònia s’hi troba un edifici destinat a fonda, que tenia la funció d’allotjar els 

tècnics i representants que visitaven periòdicament la fàbrica. 

 

Es tracta d’un edifici aïllat de planta i pis, amb dos habitatges. En destaquen una sèrie 

d’obertures d’arcs apuntats rematats amb totxo. La coberta és a dues aigües. 

 

Aquesta fonda coexistia amb una altra, anomenada Cal Niño, situada al carrer de Barrau nº 13, 

que oferia un servei de transports i café-bar. Segons fonts orals és té constancia que existia abans 

de 1917. 

 

 

 
 

La Fonda per a l’allotjament dels tècnics que visitaven la fàbrica 

 

 

3.-  CAN SOLER DE LA TORRE 

 

Arquitecte: desconegut 

Data de construcció: 1622 

 

La masia de Can Soler de la Torre havia estat propietat d’Antoni Soler, un dels principals 

capitostos de la commoció dels Gorretes, alçament contra el govern de Cales II que va tenir lloc 

l’any 1689 al Baix Llobregat. Després d’aquestes agitacions, Antoni Soler fou assassinat i la 

seva casa arrasada. 

 

Posteriorment és reedificar la masia i se li donar la configuració actual. Aquest fet es pot 

constatar encara avuí ja que a la façana apareixen l’any de construcció ( 1622 ) i l’any que va ser 

reconstruida ( 1692 ). 

 

 

 

 

 

La masia de Can Soler de la Torre 
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En adquirir Joan Güell la finca agrícola, convertí la masia en residencia temporal de la familia, i 

la reformà interiorment. Es creu que aquesta reforma va ser realitzada per Francesc Berenguer i 

Mestres, encara que alguns autors l’atribueixen a Josep  Maria  Jujol. Durant la Guerra Civil la 

masia va canviar la seva utilitat i de residencia de Santiago Güell va passar a ser la Casa de la 

Vila. 

 

En la seva tipologia hi trobem algun dels elements característics d’una casa pairal catalana: la 

porta adovellada, la galeria de solana i el rellotge de sol. La teulada, en canvi, divergeix ja que té 

a la part superior quatre vessants, en lloc de les dues habituals, que originen dues teulades d’una 

vessant que cobreixen els dos costats de l’habitatge. Adosada a la masia hi ha una petita capella 

de la Mare de Déu dels Dolors, dedicada al culte fins a la construcció de la cripta. Era tradició 

que d’aquesta petita esglèsia sortís la prossesor dedicada a aquesta Verge. També cal destacar la 

pica adosada a la masia, feta de pedra esmoladora amb un broc i un original relleu en forma de 

sol a la part superior. 

 

 

4.- DIPÒSIT D’AIGUA 

 

Arquitecte: desconegut 

Data de construcció: 1895 

 

El sistema de distribució d’aigües a la colònia era bastant eficaç. Una sèrie de pous 

subministrava l’aigua a la fàbrica i a la colònia. Dades d’interès: 

 
1893, Es construeixen pous a les cases i s’aprofundeixen els que hi ha perquè no tenen aigua. 

1894, Canalització per a la xarxa d’Aigües de la Riera de Torrelles. 

Pou inicial de la fàbrica: pou de les tondoses. 

1900, Pou de davant de la filatura, de 14 metres de profunditat. 

1900, Pou del darrera la caseta del porter: 50 mts. de profunditat 

1985, Pou artesià, 40 mts. profunditat i 60 cm de diàmetre. 

1926, Xarxa d’aigües alimentada pel pou de la fàbrica. 

 

La fàbrica necesitava més quantitat d’aigua, sobretot pel procés del tint, i disposava de dos pous i 

d’un gran dipòsit, que inicialment havia estat una bassa de Can Soler de la Torre. Dins del 

recinte fabril hi havia la casa del director envoltada de camps de conreu. Aquí hi trobem un 

dipòsit d’aigua que destaca per la seva estructura cilíndrica de maó, de base poligonal, acabada 

en forma copulada i decorada amb franges verticals, que recorda el treball de Rubió en altres 

edificis. Aquest dipòsit proveïa la casa del director. 

 

Dels pous de la fàbrica es bombejava aigua al poble i a Can Ros ( masia situada a la part alta de 

la colònia) , des d’on es distribuïa a les cases en cas que la bomba principal no funcionés. 

 

Un altre dipòsit, situal a la masia de Can Julià, proveïa aquesta d’aigua i alimentava uns safareigs 

que utilitzaven les dones per rentar la roba. 

 

 

5.- CA L’ORDAL 

 

Arquitecte: Joan Rubió i Bellver, Francesc Berenguer i Mestres 

Data de construcció: aprox. 1894 

 

És el primer edifici singular que trobem en endinçar-nos a la part residencial de la colonia Güell.  

 

Es tracta d’un edifici aïllat, format per tres cases unifamiliars adosades, amb subterrani dedicat a 

quadres, planta baixa, pis i golfes. Aquestes, amb una solució molt original, recorden una típica 

galeria de solana de les masies, i també compleixen la mateixa funció. 

 

La casa estava habitada per les famílies Ordal, Cruañes i Agudo, pagesos que treballaven les 

terres de l’amo en qualitat d’arrendataris. 

 

Alguns membres d’aquestes famílies combinaven aquest treball amb el de la fàbrica. Aquest fet 

obeïa el plantejament d’Eusebi Güell i Ferran Alsina de mantanir alhora el carácter industrial i 

agrícola de la colonia. L’originalitat d’aquesta csa radica en el diferent tractament de les façanes 

(anterior i posterior) i en la forma de la seva planta. 
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També són característiques les seves cantonades arrodonides i sobretot la filigrana del treball  

amb maó de les finestres i les tres xemeneies, que ens recorden les característiques de 

l’arquitectura de Rubió. En l’actualitat manté la funció d’habitage. 

 

 

 

 

 

Vista de la façana sud de Ca l’Ordal 

 

 

6.- CASES D’OBRERS 

 

Arquitecte: desconegut 

Data de construcció: abans de 1915 

 

El conjunt d’habitatges de la colònia és força variat. La caraterística comuna és que són cases 

entre mitgeres, amb planta baixa i pis, jardinet d’entrada, en alguns casos, i eixida al pati 

posterior. La major part de les cases tenien una sala que comprenia menjador i cuina amb llar de 

foc. Les eixides sovint servien com a galliners i el jardinets d’entrada creixie arbres fruiters i 

altres plantes.  

 

Pel que fa al proveïment d’aigua, tenien un pou cada dues cases fins que es va instal.lar l’aigua 

corrent.  

 

La superficie mitjana dels habitages era d’uns 88,00m2 oscil.lant dels 60,00 als 140,00 m2 segons 

cada casa. Tenint en compte que en alguns casos en una mateixa casa hi convivia més d’una 

generació de cada familia, aquestes dimensions no eren gaire amplies.  

 

La majoria dels habitages van ser financiats per Eusebi Güell, que els venia o els llogava, i un 

terç de les cases de la colònia havien estat construïdes directament per la gent que hi vivia. Els 

últims anys de funcionament de la fàbrica, l’empresa va oferir la possibilitat d’adquirir en 

propietat els habitatges llogats. Des d’alehores cada propietari hi ha fet modificacions i reformes 

interiors.  

 

No totes aquestes cases es van construir alhora. La primera illa es va aixecar entre els carrers de 

Barrau, d’Aranyó i de Malvehy, on trobem deiverses tipologies:  

 

- Al carrer de Barrau de baix hi ha un gran uniformitat en les façanes, la majoria de maó 

arrebossat i jardinet a l’entrada. Es caracteritzen per la seva senzillesa formal. Algunes 

tenen decoració amb maó vist a les balustrades dels terrats i ales cornises, i altres no 

tenen cap tipus de decoració. En canvi, a la part alta d’aquest carrer no segueixen 

exactament aquesta tipologia.  

 

- Al carrer de Malvehy predominen les cases que combinen el maó vist amb lloses de 

pedra. El maó s’utilitza com a recurs decoratiu, formant franges que separen els pisos i 

remorquen la cornisa, les portes, les finestres i les golfes. 

 

- Al carrer d’Aranyó algunes cases repeteixen les mateixes característiques que les del 

carrer anterior (combinació de maó i pedra). Destaquen cases com la que fa cantonada 

amb la plaça d’Anselm Clavé, per la solució diferent del balcó, i la casa que presenta un 

volum exterior cilíndric cobrint l’escala, situada a la confluencia del carrer d’Aranyó amb 

el de Ponent. 
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Amb posterioritat a la construcció d’aquest primer sector s’edificaren els carrers de Reixach, de 

Claudi Güell i de Frederic Martí. El conjunt de cases més destacable, exceptuant els edificis 

singulars, és el que trobem al carrer de Reixach, on les cases no tenen jardinet d’entrada però 

utilitzen també el maó vist per decorar la façana, i sobretot a les balustrades dels terrats i a les 

cornises. Aquestes sorprenen per la seva originalitat i varietat. Cal remarcar també la presència 

d’alguns detalls històricistes com les obertures en forma d’arc de ferradura d’un dels edificicis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer Aranyó                                                                                Carrer Malveí 

 

 

7.- CASA DEL METGE 

 

Arquitecte: desconegut 

Data de construcció: 1910 

 

L’empresa va dotar la colònia d’un servei sanitari amb metge-cirurgià i farmàcia. El metge vivia 

permanentment a la colònia i oferia també els seus serveis a Santa Coloma de Cervelló. 

 

L’edifici incloïa el consultori i la residencia del metge. Es tractava d’una casa aïllada de planta i 

pis amb un petit jardinet al seu voltant. La decoració en maó es localitza a la cornisa, com a 

molts dels edificis de la colonia, i a la part inferior d’aquesta, amb una sanefa en ziga-zaga que 

disimula la presencia dels respiralls de les golfes. 

 

 

 

 

 
 

La casa del Metge 
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8.- CA L’ESPINAL 

 

Arquitecte: J. Rubió i Bellever. 

Data de construcció: 1900 

 

Aquesta casa era la vivenda del Sr. Espinal, encarregat de l’administració de l’empresa, encara 

que aquest senyor no va ser el primer en habitarla. També és coneguda amb el nom de can 

Mercader. 

L’edifici és un exemple peculiar  per la seva disposició en cantonada, amb un mirador amb 

forma de torreó. El recurs d’accentuar les cantonades dels edificis és tipic de l’arquitectura de 

Joan Rubió i Bellver. La reinterpretació d’elements artístics del pasta també caracteritza la seva 

obra. En aquest edifici aixó es fa palès en la incorporació de la tortea de caire medieval i els 

perfils goticistes de les obertures. 

 

L’arquitecte aconsegueix un ritme geomètric combinat les línies horitzontals de les franges de 

divisió de les façanes amb les formes romboidals de les finestres i de les sanefes.  

 

L’originalitat de l’edifici queda també reflectida amb la planta, que està dissenyada basant-se en 

quadrats superposats.La data de construcció és pot observar en els forjats de l’entrada. 

 

 

 
Ca l’Espinal 

9.- ESCOLA I CASA DEL MESTRE 

 

Escola 

Arquitecte: Fransesc Berenguer i Mestre 

Data de construcció: 1914 aprox. 

 

Per la ubicació de l’escola es va escollir un emplaçament idoni: un petit promontori en un dels 

extrems de la colonia on el límits i el medi urbà i la natura no estan gaire definits. 

L’escola, com els altres serveis de la colonia, era generalment gratuita pels fills dels obrers. 

L’educació dels nens estava dirigida per un grup de professors que impartien, segons consta al 

llibre de la gerencia de l’empresa, les assignatures següents: 

 

- Religió i moral. 

- Lectura i declamació. 

- Caligrafia. 

- Gramática castellana i catalana. 

- Aritmética i càlcul mercantil. 

- Història sagrada i d’Espanya. 

- Geografia d’Espanya i universal. 

- Geometría pràctica. 

- Nocions d’àlgebra i trigonometría. 

- Nocions de ciències físiques i naturals. 

- Francès i nocions d’alemany. 

- Dibuix linial i de figura. 

- Música, solfeig i piano. 

- Gimnástica rítmica i gimnástica higènica pel sistema Müller. 

 

El tipus i metedologia d’ensenyament dels nens era diferent de les nenes. L’educació d’aquestes 

anava a càrrec de les monges i parava més atenció en la formació en treballs manuals i 

domèstics. 
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L’escola va funcionar normalment fins que en arribar la guerra van sorgir van sorgir alguns 

problemes: el mestre havia estat destituit del seu càrrec i les monges havien hagut d’amagar-se. 

L’ajuntament es va fer càrrec de les escoles i les va probeir de nous mestres. 

 

A diferencia d1altres edificis descrits, l’escola ofereix un tractament de les façanes en el qual 

predomina més la utilització de les lloses de pedra que el maó, que es redueix a les obertures i a 

la cenefa de la part superior sota el ràfec. 

 

Les obertures son diferents segons la seva disposició. A la planta baixa són grans, mentre que al 

primer pis són petites i agrupades en filera. El gran nombre de finestres permet una millor 

il.luminació de les aules. La cobrta és de teula àrab a quatre aigües.  

 

En l’actualitat continua la seva funció docent. 

 

Casa del mestre 

Arquitecte: Fransecs Berenguer i Mestres 

Data de construcció: 1911 aprox. 

 

L’empresa també es va encarregar de la construcció d’una casa que servis de residencia pels 

mestres. 

 

En aquest edifici s’observav la tendencia historicista en el torreó circular dsiposat a la cantonada, 

exemple que que es  podria qualificar de torre medieval de marlets i altres elements. La bases 

sobre la qual se sosté està formada per cilindres tallats, dsiposats en ritme ascendent. El torreó 

està coronat per un pínchale cònic recobert de cerámica vidriada i acabat amb una creu de ferro 

forjat. Hi apareéis també la data de cosntrucció en mosaic (1911). 

 

L’edifici està unit al de les escoles mitjançant un pont decorat amb elements curvilinis disposats 

en forma escalonada. Aquest es recolza sobre dos grans arcs parabólics  en els quals es pot veure 

la influencia de Gaudí. Actualment aquest edifici s’utilitzaq com ha guardería. 

 

 

 
 

L’escola, l’edifici de l’esquerra, i la casa del mestre, el de la dreta 

 

 

 

 

 

Pont d’unió entre els dos edificis 
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10.- TEATRE FONTOVA I ATENEU UNIÓ. 

 

Arquitecte: desconegut 

Data de construccó. Finals segle XIX 

 

L’Ateneu Unió fou una de les primeres institucions de la colonia, fundada en una data anterior a 

1899. Era una societat recreativa amb saló-café, billar i biblioteca. En aquest espai assajava la 

coral La Maquinista agregada als Cors de Clavé, i també s’hi realitzaven altres activitats com 

reunions, balls i festes. Al teatre es feien representacions, generalment a la nit, per tal de divertir 

el poble els dies de festa. D’aquesta manera els obrers no havien de sortir de la colonia ni tan 

sols per distreure’s. Durant la guerra, l’ateneu va ser el marc de moltes reunions politiquees i 

sindicals. 

 

L’ateneu consta de planta baixa amb bar i sala recreativa. El primer is alberga els locals de la 

seu. Posseeix dues portes d’accés i tres balcons. 

 

El teatre, unit amb l’ateneu per una paret mitjera, té una sola planta que està formada per quatre 

espais i una sala d’actes. A la façana hi ha una porta principal flanquejada per dues finestres 

destacables per les seves reixes de ferro forjat on apareix la data de 1903. El cos que sobresurt de 

la façana és un afegit posterior fet per ubicar-hi la màquina de projecció cinematográfica. LA 

teulada és a dues aigües. 

 

 

Plaça Joan Güell, amb els edificis de l’Ateneu Unió i el teatre Fontnova 

11.- CENTRE PARROQUIAL SANT LLUÍS 

 

Arquitecte: desconegut 

Data de construcció: 1918 

 

Aquest edifici era seu del patronat obrer de la Sagrada Familia, dirigit pel capella. Aquí s’hi 

realitzaven diverses activitats pels nens de a colonia: representacions teatrals, jocs, catequesi, 

gimnástica, etc. A final de curs es feia una festa i s’hi representava una funció. Hi assistien els 

amos i es repartien els diplomes i els llibres pel curs següent. Aixó mostra l’obra social portada a 

terme a la colonia, que va persistir fins el tancament de la fàbrica. 

 

A partir de l’any 1932, part de l’edifici es va destinar a biblioteca. Va ser inagurada el 30 de 

Juliol de 1933. L’acte d’obertura va incloure un festival infantil i seguit de discursos portats a 

terme per la junta i alguns literats que volgueren exaltar la figura i la poesia de Joaquim Folguera 

que era fill de la colonia. L’organitzava una associació de persones que pagaven una quota 

destinada al manteniment i a l’augment de fons bibliografic. Els familioars del poeta Joaquim 

Folguera i Poal donaren la seva col.lecció personal a la parroquia que la traspassà a la biblioteca. 

Per aixó ostenta el nom de l’esmentat poeta. 

 

Degut a fets de caire reivindicatiu, que van protagonitzar alguns veïns, amb motiu del tancament 

de la fàbrica, la biblioteca va romandre tancada per ordre del la Guardia Civil fins al 1975. Quan 

s’obrí de nou entra a formar part de la xarxa de Biblioteques Populars de la Diputació de 

Barcelona. 

 

L’edifici consta d’una sola planta: hi destaca la composició en tres parts de la façana principal, 

amb pilastres de maó vist que marquen el ritme compositiu. A la dreta hi ha un petit pati, amb 

una porta de ferro forjat de gust modernista. El material emprat en la construcció és la 

convinació de pedra i maó vist. 

 

L’edifici té dos accesos: un per la biblioteca i un altre pel que havia estat el teatre del centre 

parroquial. Aquests accesos, estan situats en dos cossos extrems, que consten de porta i dues 
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finestres geminades. El cos del mig ve definit per una succeció de finestres separades per 

pilastres. 

 

Per sobre d’aquestes finestres hi ha petites obertures amb forma de creu de maó vist, que són 

més estilitzades i de major dimensió per sobre les portes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre parroquial Sant Lluís 

 

 

 

 

 

 

12.- ANTIC  CONVENT DE LES MONJES 

 

Arquitecte: desconegut 

Data de construcció: desconeguda 

 

La casa coneguda amb el nom de casa-bressol era la residencia de les moges carmelites. 

Aquestes oferien escencialment dos serveis als treballadors: a la planta baixa tenien dels malalts i 

vigilaven els nens que no es podien quedar amb els avis, evitant així que les dones haguessin de 

perdre el jornal. L’empresa en aquests casos, concedia un temps a les mares per anar a alletar els 

fills. El pis de dalt era destinat a convent. 

 

Amb l’arribada de la Guerra Civil l’edifici canvià d’utilització: les monjes van haver d’amagar-

se i el convent va ser destinat a local del comité de Milícies i habitatge del porter de la fàbrica. 

 

L’edifici és un dels més austers de la colonia. Ales façanes no hi ha cap mena de decoració i els 

murs són arrebossats. A la part posterior hi havia un petit jardi, i al costat del convent, la capella. 

 

13.- CASA DEL SECRETARI 

 

Arquitecte: desconegut. 

Data de construcció: desconeguda. 

 

El secretari s’encarregava de fer les gestions burocratiques de l’ajuntament de Santa Coloma. La 

casa on va viure es diferencia de la resta per: 

 

- La construcció totalment amb totxo arrebosat, imitant carreus de pedra que formen 

encoxinat. 

- Les finestres amb forma d’arc de mig punt recolzat amb columnes. 

- La balconada destacable per la seva estructura, la decoració i la presencia d’un rat-penat 

de ferro sobre la porta. 
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- La decoració exterior, que alterna dos motius: un escut amb quatre barres (reflex de la 

militancia catalanista dels Güell) i un altre amb una creu, disposats horitzontalment a la 

balconada i a la cornisa. 

 

 

14.- COOPERATIVA DE CONSUM 

 

Arquitecte: Fransec Berenguer i Mestres,  Joan Rubió i Bellver 

Data de construcció: 1900 

 

La cooperativa era una societat on s’hipodien comprar tota mena de queviures. Estava dirigida 

per una junta que s’encaregava de comprar i vendre els productes, repartint els beneficis entre 

tots els socis a final d’any. L’edifici era de l’empresa, el seu funcionament depenia dels 

treballadors. 

 

El sistema de pagament era diferent del de la resta de botigues de la colonia. Durant tota la 

setman s’adquirien els queviures gratuitament, i les despeses s’enregistraven en la llibreta 

personal de cada soci i en el llibre de comptes de la cooperativa. A final de setmana, un cop es 

cobrava a la fàbrica es comptabilitzaven i es pagaven en efectiu. 

 

Aquest edifici seguéix la linia arquitectònica dominant a la colonia, però en certa manera 

sobresurt per la seva alçaria i per l’harmoniosa decoració del maó vist, tret caracteristic de l’obra 

de Rubió. A la façana destaca el treball amb maó de les barbacanes que sostenen els balcons, 

elements tipics dels castells medievals. També són interessants les cartel.les de l’aleró 

disposades en tres fileres que alternen espais de ple i buit. 

 

Esta format per dos cossos que conformen un petit pati obert. A la planta baixa, hi ha la botiga de 

la cooperativa, i al primer pis una gran sala, local de la seu social, on hi havia un apetita 

bibliotecaper als socis i un café on encara es respira l’ambient de principis de segle i on es 

conserva una placa de marbre en honor al fundador de la colonia. 

 

La casa del Secretari 

 

 

 
 

Lo Cooperativa de Consum 
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15.- MAGATZEMS 

 

Arquitecte: desconegut 

Data de construcció: aprox. 1920 

 

Edifici d’una planta sobre el qual es van construir posteriorment uns  habitatges. Està dividit en 

tres espais que depenien de la sala cooperativa: la carbonera que servia per emmagatzemar el 

carbó d’us domèstic, el séller on s’elaborava i es guardava el vi de les vinyes dels voltants i els 

magatzems en els quals hi havia els productes derivats de la matança del porc. 

 

Aquests espais, despres de la privatització de la colonia han pasta a dependre de  l’ajuntament de 

Santa Coloma i encara no està determinat l’us que se’ls donarà en un futur. Provisionalment el 

séller fa la funció de petit museu. 

 

16.- CRIPTA 

 

Arquitecte: Antoni Gaudí i Cornet 

Data de construcció: 1898-1908/16 

 

La cripta de l’esglèsia projectada per Gaudí és l’edifici més vistat de la colonia i també un dels 

més estudiats, ja que constitueix un precedent de moltes solucions emprades en el temple de la 

Sagrada Familia. 

 

Eusebi Güell aconseguí que el bisbat de Barcelona creés una tinença parroquial dedicada al 

Sagrat Cor al 1892. 

 

En un  primer moment s’instal.là a la capella de can Soler de la Torre, però despres, degut al 

ràpid creiemnt de la colonia, es va fer necessari construir una església d e nova planta. 

Com l’escola i la casa del mestre, l’espai escollit per a l’esglèsia se situa en un extrem de la 

colònia. Gaudí va triar, per a la construcció de la seva obra, un promontori amb un bosc ple de 

pins, que li servis de marc i al qual es pogués integrar plenament. 

 

Desde 1898, quan Eusebi Güell li va fer l’encàrrec, fins a la col.locació d ela primera perdra van 

transcòrrer deu anys, durant els quals Gaudí va estr estudiant i elaborant el projecte en el qual 

utilitazà una técnica nova de càlcul d’estructures. Per fer aquest estudi Gaudí s’instal.là en un 

petit cobert, on construí Durant aquest temps una maquets polifunicular composta de cordills I 

petits sacs amb perdigons. Aquesta maqueta li servia per calcular empíricament les càrregues, la 

inclinació de les columnes i la forma dels arcs. Els seus ajudants, Fransec Berenguer i Mestres, 

l’emginyer Eduardo Goetz I el mestre d’obres Agustí Massip s’encarregaven de la lenta i difícil 

el.laboració de la maqueta, a partir de la qual s’anava construint l’església. 

 

Al 1914 Gaudí va abandonar les obres de l’església  per motius que encara no s’han aclarit. 

Malgrat aixó es va continuar treballant fins al 1916. L’any anterior s’havia beneït i havia 

començat la seva funció. 

 

Durant la Guerra Civil va ser utilitzada com a magatzem de queviures  i com a caserna dels 

republicants. 

 

La planta s’inscriu en un òval irregular i esta dividida en quatre espais longitudinals separats per 

quatre columnes centrals de basalt i unes altres laterals de pedra i maó. Aquestes colmunes 

recullen tota una sèrie de nervis irregulars de maó. Una nau de girola envolta la zona de l’altar. 

 

Davant la porta d’entrada s’alça un porxo que serveix de suport a l’escalinata que havia de donar 

accés a l’església, que no es va arribar a contruir. 

 

La força expresiva de la cripta ve donada per la utilització de tota una sèrie de sol.lucions 

formals innovadores. Així , les columnes estan inclinades segons les càrregues que han de 

suportar, i les voltes i les arestes dels murs exteriors adopten la forma anomenada paraboloide 

hiperbòlic. 

 

Els materials emprats són basicament la pedra de basalt i le maó recuit (maó que és desaprofitat a 

les boviles per massa cuit), als murs i les columnes, la cerámica als mosaics i el vidre als vitralls 

de les finestres (restaurades fa pocs anys). 
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A l’interior trobem alguns dels bancs disenyants per Gaudí, la resta són copies dels originals. 

Dels tres altars destaquen el de la Sagrada Familia, obra de Joseph Maria Jujol, i el de la Mare de 

Déu de Montserrat, d’Isidre Puig i Boada. 

 

Un altre apsecte remarcable és la simbologia subjacent a molts detalls de la cripta sobretot els 

elements mosaics de trencadís de cerámica que representen peixos, alfes i omegues, creus 

templeres, crismons i creus-aspa, entre d’altres. 

 

L’edifici es considerat Bé d’interes Cultural. (denominació actual dels antics monuments 

nacionals), per raó de les seves característiques arquitectòniques, i fou declarat Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO l’any 1985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior de La Cripta e La Colònia Güell 

 

 

 

 

 

Vista interior de La Cripta 



 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les cases dels Treballadors 
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3.1.- ORGANITZACIÓ DELS CARRERS                                                                                                         

 

Efectivament, la qualitat arquitectònica i urbanística del conjunt urbà és modelica. La fàbrica i 

les cases estàn separades per un ampli parc que senyala ben clarament els diferents usos urbans.  

 

 

 

 

 

El poble té una estructura reticular, racionalment organitzada en dos sectors que partien d’un 

edifici-ròtula de caire monumental. Els extrems d’aquests dos sectors acaben en parcs en els que 

s’inscriuen respectivament la Cripta de Gaudí i l’edifici escolar, obra de Berenguer. Al centre del 

sector urbà més consolidat s’hi troba la plça amb l’Ateneu, en el que posteriorment s’hi havia de 

posar el monument al fundador de la Colònia. 

 

 

 

 

La tipologia de l’habitatge és variada, sobre la base comú de cases entre mitjeres, de planta baixa 

i pis, quatre cambres, menjador, cuina, servei, eixida, i en molts casos, jardinet a l’entrar. 

Igualment, la tipologia de façanes forma un conjunt variat i harmònic d’una qualitat constructiva 

considerable. Intercalades en la trama definida, trobaríem edificis singulars objecte de 

catalogació, com Cal Espinal i Ca l’Ordal de Joan Rubió i els ja esmentats de la Cooperativa, 

l’escola i la Cripta de Gaudí, aquesta última de significació arquitectònica mundialment 

reconeguda. 

 

 

 

 

3.2.- LES CASES DELS TREBALLADORS 

 

Els habitatges estan  distribuïts a l’entorn de dos eixos ( carrer de Reixach i carrer de Barrau) que 

partint de la plaça J. Anselm Clavé l’un porta cap a l’esglèsia i l’altre cap a les escoles. Entorn 

d’aquests dos carrers es distribuèixen uns 150 habitatges i diversos edificis dedicats a diferents 

activitats: comerços, fondes, teatre, ateneu i cooperativa. 

De la disposició d’aquests habitatges en el plànol hauríem de destacar dues característiques: 

La primera és que els edificis més singulars de la colònia, l’esglèsia, les escoles, la masia o la 

fàbrica, es troben a la periferia del poble. 

La segona, conseqüència de la primera, seria la falta d’un centre pròpiament dit. La plaça Joan 

Güell, destinada a jugar aquest paper, no esdevé centre per no disposar de cap edifici 

d’importància. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    - - 31 - -                                               Les Cases dels Treballadors  

Els habitatges són unifamiliars, adossats, i conformen illes de cases. Existien uns models 

tipològics que es repeteixen molt sovint.  Generalment predomina la casa amb planta baixa i pis, 

una eixida o pati, al darrera, i algunes tenen un petit jardí al davant. 

                                                    

   

 

                                        

 

 

  

 

 

La distribució interior de l’habitatge ve determinada per les mides de la parcel.la, aquesta 

acostumava a ser estreta (4m) i llarga (20 m) per aprofitar el màxim d’espai i perquè l’ús de 

bigues de fusta no permetia una major amplada. Aquest fet farà que, tant la planta baixa com al 

primer pis, les habitacions es distribueixin al llarg d’un passadís i solament tinguin ventilació 

directa les situades en els extrems. A la planta baixa solia haver-hi  el menjador i la cuina amb 

llar de foc, de dimensions no excessivament amplies, mentre que en la planta pis hi havia les 

habitacions ( les quals com ja hem dit només teniem ventilació directa les dels extrems).  

 

 Els habitatges no tenien tots les mateixes mides. Les diferencies podien anar des de 60 m2, les 

més petites, fins a 140 m2, les més grans, això ens dóna una mitja de 88 m2; unes dimensions 

més que considerables sobretot si les comparem amb els habitatges de la resta dels obrers de 

l’època, i fins i tot amb les que gaudeixen a l’actualitat. Però si tenim en compte que en aquella 

època predominava la família extensa (avis, pares, fills), i que l’empresa preferia llogar-les a 

famílies nombroses per disposar de mà d’obra abundant i per tal d’abaratir costos d’habitatges 

fer més forta la dependència de les famílies envers l’empresa, les dimensions dels habitatges 

eren, si més no, modestes. 
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 Les eixides estarien ocupades pels galliners amb aviram i conills, preferentment, inclús en 

alguns casos hi havia la presència esporàdica d’algun porquet o d’algun bé. Els jardinets del 

carrer tindrien una variada mostra d’arbres fruiters en l’època de la maduració. 

L’abastament d’aigua era mitjançant un pou que es compartia amb el veí, fins que es va instal·lar 

aigua corrent, i quan l’avenç tècnic ho va permetre, es va instal·lar l’enllumenat elèctric. 

 

La diversitat de tipologies, sobretot en les façanes, donava a la colònia un aire de poble, lluny de 

la lletja monotonia i grisa uniformització d’altres colònies industrials. Però també, permetia que 

la jerarquització a la fàbrica es reflectia dins el poble, amb la qualitat i dimensions de l’habitatge 

del què es gaudia i que assignava la direcció de l’empresa segons la categoria dels treballadors i 

empleats. 

Aproximadament la meitat dels mil treballadors de la fàbrica vivien dins la mateixa colònia, en 

cases que eren propietat de l’empresa, la qual les llogava ( per 5 o 10 pessetes al mes i no 

pagaven ni aigua ni llum) o, en alguns casos, les venia, reservant-se sempre la propietat del sòl. 

L’empresa sempre es reservava el dret de recuperar l’habitatge en el cas que el treballador o 

treballadora deixes de treballar a la fàbrica per qualsevol motiu. 

Condicions d’un contracte de lloguer a la colònia Güell: 

Tenint en compte que la casa llogada forma part de la colònia Güell, constituïda única i 

exclusivament per donar allotjament als obrers i empleats d’aquesta fàbrica, i havent concentrat 

aquest lloguer en consideració al fet de que aquest lloguer té aquest caràcter, queda explícitament 

dit que el  llogater marxarà de la casa en el termini d’un mes d’haver plegat de treballar o per 

l’incompliment d’algunes de les clàusules que invaliden aquests lloguers d’acord amb l’art. 52 

de la Llei de contractes de Treball en concordància amb els articles 149 i 157 de la vigent Llei de 

Lloguers Urbans. 

Del manteniment dels habitatges se’n feia càrrec, gratuïtament, personal tècnic de la fàbrica, en 

hores de treball. 

Quan es jubilaven, els treballadors que havien comprat l’habitatge de l’empresa, sovint la venien 

de nou a la mateixa empresa a canvi d’una pensió vitalícia que ajudava a completar la pensió que 

l’empresa pagava habitualment a tots els treballadors jubilats.  

 

A més a mes de les condicions correctes de l’habitatge i la qualitat urbanística i ambiental de la 

Colònia, la comunitat de treballadors comptava amb l’equipament necessari per a tenir una 

qualitat de vida superior a la mitjana de l’època en medis obrers: l’ateneu, el centre parroquial, 

escoles, guarderies, camp d’esports, entitats culturals diverses, etc. 

 

La primera illa de cases construïdes estava emmarcada per carrers que duien els noms d’Aranyó i 

Barrau, posteriorment s’hi afegiria el de Malvehy, Monturiol, i Plaça Joan Güell i l’actual Plaça 

Anselm Clavè. Anys més tard s’edificava el segon sector, amb els carrers Reixach, Claudi Güell 

i Frederic Martí. La trama Urbana quedà sense més creixement a partir de les construccions no 

programades dels Carrers Pin i Soler, Lluís Artó, Passatge Espinalt. L’Avinguda d’entrada al 

poble rebé el nom de Ferran Alsina. 

 Aquesta nomenclatura dels carrers recull en els seu orígens nom d’industrials i tècnics vinculats 

al tèxtil o a altres branques. Posteriorment hi hauria el reconeixement a persones vinculades a la 

Colònia, o de significació cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Proposta d’itinerari 
 
 



 

                                                                                                                                                                                         - - 34 - -                                                                                                                                                      Proposta d’itinerari 

4.- PROPOSTA D’ITINERARI                                                                                                       

 

 

La Colònia Güell està molt ben comunicada. Tant per carretera com per ferrocarril, l’accés és 

fàcil des de qualsevol lloc. 

 

En entrar al recinte veiem a la nostra esquerre l’entrada a la fàbrica, envoltada per una tanca que 

la separa de la resta de la Colònia. L’edifici industrial, format per diversos blocs, està subdividit 

en una gran nombre de petites indústries que conviuen en els edificis que abans havien estat la 

sèu de la fàbrica Güell. 

El fet que els edificis encara estiguin funcionant, fa que sigui difícil visitar el seu interior. 

Malgrat aquesta dificultat és interessant realitzar un recorregut per la fàbrica. 

 

 

 

 

 
Vista de la Xemeneia de la Fàbrica. 

 

 

La fàbrica està formada per un conjunt d’edificis i naus industrials, tots ells construïts amb maó 

vist. Del conjunt destacaríem l’edifici principal que, malgrat sols se’n va construir la meitat, pot 

ser considerat un exemple ideal de la fàbrica de pisos. 

 

 

 

 

L’edifici té planta baixa i quatre pisos, tots iguals i de planta lliure, amb columnes de ferro colat i 

jàsseres de fusta reforçades amb tirants metàl·lics que permeten crear unes àmplies naus. El pis 

de les naus és de fusta i estan molt ben il·luminades gràcies al gran nombre de finestres de què 

disposen. Del conjunt de l’edifici sobresurt el cos del muntacàrregues, que comunicava les 

diferents plantes entre si, així com la torre de l’escala. 

A més d’aquest edifici, també podem destacar-ne d’altres com les singulars naus per l’assecat, 

amb parets de maó, formant gelosies que afavorien l’aireig i l’assecat de les peces de roba, així 

com la xemeneia de 45 metres d’altura, que amb la seva presencia dóna un aspecte clarament 

fabril al conjunt. 

També s’hauria de destacar la racionalitat en la distribució de l’espai interior de la fàbrica amb 

amplis carrers que faciliten la comunicació entre els diferents edificis. 
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Un cop sortim de la fàbrica ens endinsem en un llarg camí, envoltat d’arbres, que rep el nom de 

Avinguda  Ferran Alsina ( Avinguda dedicada a Ferran Alsina i Parellada (1861-1907), tècnic 

tèxtil, economista i polític. Impulsor i primer director del projecte de la Colònia Güell), i que ens 

porta fins els habitatges. 

 

 

 

 

 
 

Panoràmica de l’Avinguda  Ferran Alsina 

 

 

 

 

Abans d’arribar-hi, a mà esquerre, trobem una masia que data del segle XVII. És l’única resta de 

l’antiga funció agrícola que tenia la finca, i que un cop restaurada va servir de residència a la 

família Güell durant una temporada. 

 

 

 

 

 

 
 

Façana   Principal 

 

 

Cal destacar la façana principal, típica de masia catalana, la porta principal amb arc de mig punt, 

les llindes de les finestres amb la data de construcció gravada, la teulada a quatre aigües, etc. 

També cal destacar el fet que els propietaris l’escollissin com a residència, encara que temporal. 

Adossada a la masia es pot veure l’antiga capella barroca, que en un principi feia d’església per a 

tota la colònia. 
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L’Avinguda Ferran Alsina acaba davant l’edifici singular que es coneix amb el nom de Ca 

l’Ordal. De clara inscripció modernista, l’edifici destaca per la perfecta utilització del maó com a 

element decoratiu. En concret destacaríem les seves xemeneies, la gelosia de maó que configura 

el porxo posterior per la cisterna i a la balconada de la façana principal. 

La funció d’aquest edifici sembla que no és massa clara, és un dels pocs edificis en el que vivien 

més d’una família i sembla ser que aquestes s’encarregaven de feines agrícoles, opinió que ve 

reforçada per la presencia del pati enfonsat que es troba davant l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

Façana  Nord / Sud de Ca l’Ordal 

 

 

 

A l’esquerra de Ca l’Ordal comença el Carrer de Barrau  (Dedicat a Jacint Barrau i Cortès 

(1810-1884). Mecànic tèxtil. Inventà un teler que teixia dues peces de seda al mateix temps. 

Ferràn Alsina va adaptar aquest teler al tissatge de vellut, obtenint el pel a partir l’ordit en lloc de 

la trama com és habitual. Aquest carrer fou un dels primers a construir-se juntament amb el 

Carrer d’Aranyó). També podriem dir que és un dels eixos que vertebren el poble, que ens 

portarà fins les escoles passant per la plaça Joan Güell que podríem considerar el centre del 

poble. 

 

 

 

 

 

 
Vista de Carrer Barrau 

 

 

 

A banda i banda del Carrer Barrau podem veure un seguit d’habitatges unifamiliars, amb 

característiques similars, que presenten una tipologia molt interessant i que es repeteix molt dins 

la colònia. Amb una estructura de planta baixa i pis, tenen una façana molt estreta, d’uns 4 m; 

algunes presenten un petit jardí a l’entrada, i totes, un pati al darrera. 
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Al mig del carrer es troba la Plaça Joan Güell  (Dedicada a Joan Güell i Ferrer (1800-1872), 

pare del fundador de la Colònia Güell. S’enriquí a Cuba amb el comerç colonial. De tornada a 

Espanya es converteix en un dels indians que invertirien les seves fortunes en la naixent 

indústria. El 1840 fundà una fàbrica de teixits a Martorell i posteriorment el Vapor Vell de Sants.  

El seu nom apareix vinculat, entre d’altres, a empreses com Maquinista Terrestre i Marítima, 

Canal d’Urgell, Ferrocarril Barcelona-Puigcerdà, etc. S’alineà en la política proteccionista de la 

qual en fou capdavanter, i participà en les diferents associacions patronals que desembocarien en 

la fundació del Foment de la Producció Nacional). 

 

 

 
Al fons de la Plaça Joan Güell hi podem trobar el Teatre i l’Ateneu. 

 

 

Aquesta plaça és una clara demostració de l’interès que tenien els fundadors de la colònia Güell 

en què aquesta esdevingués un verdader poble. Es pot dir que tant en la plaça com en el poble es 

respira una bellesa tranquil·la que li ve donada per el seu vessant humà, per la unitat dels 

materials emprats i pel predomini de la retícula en la xarxa urbana. 

En aquesta plaça destacaríem la presencia del teatre Fontova, constituït l’any 1892. Aquest 

edifici presenta característiques diferents de les de la resta d’edificis de la colònia. L’arrebossat 

de les parets, que amaga els materials emprats, així com la façana, on predomina la simetria, 

guarden més relació amb l’estètica del segle anterior que amb el modernisme predominant en la 

colònia. Des de l’any 1899 era la seu de l’ateneu i es realitzaven actes culturals de tota mena. 

Aquesta seria una altra de les característiques de la colònia Güell: l’existència d’una vida 

cultural, recreativa i formativa adreçada als obrers i finançada pels propis propietaris. 

Al costat del teatre es troba l’edifici de l’Ateneu Unió, tant per la distribució de les finestres, de 

forma simètrica, com per la de les parets, arrebossades per amagar els materials emprats i 

absentes de decoració, aquest edifici el podem situar clarament dins el neoclassicisme del segle 

anterior. 

 

Al final del camí ens trobem amb les escoles, tancant la prespectiva del carrer de Barrau, 

situades en un petit turonet i envoltades d’un bosc de pins, que li donen un caire tranquil i 

bucòlic. Obra de Francesc Berenguer (1866-1914) col.laborador i amic personal d’Antoni Gaudí, 

consta de dues parts: la casa del mestre i les escoles (n’hi havia una per nens i una per nenes). És 

l’edifici civil més important dins la colònia. 

Tant pel seu aspecte (talaia que presideix l’edifici) com per la seva situació recorda un petit 

castell medieval, època molt reivindicada pels artistes del modernisme. 

 

 
Vista general de l’Escola i la Casa del Mestre. 
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Carrer Monturiol 

 

 

 

    

Un cop acabada la visita a les escoles tombarem a mà Esquerra i baixarem pel Carrer Malvehí.     

En la cruïlla amb el Carrer Monturiol  ( Dedicat a Narcís Monturiol i Estarriol (1819-1885), 

inventor i polític) es troba Cal Mercader, també coneguda com Cal Director, malgrat que aquest 

mai no hi va viure. Obra de Joan Rubió i Ballver, és l’habitatge de més qualitat que hi ha a la 

colònia. De planta quadrada, té planta baixa i dos pisos. Destacaríem l’ús del maó com a element 

decoratiu, el mirador circular que presideix i caracteritza d’edifici, així com la gelosia feta amb 

maons, que protegeix l’eixida i crea una ambient molt agradable.  

Joan Rubió, a diferencia d’altres arquitectes modernistes, no copia les formes històriques, sinó 

que les estilitza i reinterpreta segons les seves necessitats. Des d’aquest punt de vista destacaríem 

els finestrals en forma de niu d’abella de clara inspiració gòtica, però adaptats a la utilització de 

nous materials. 

 

 

Ca l’Espinal 

 

 

 

Baixarem pel Carrer Malvheí (Dedicat a Benet Malvehí i Piquer (1837-1892), fabricant de 

sedes i president del Col·legi de l’Art Major de la Seda), fins arribar al carrer de Ponent , on 

podem veure a mà dreta una altra sèrie d’edificis similars, en aquest cas de millor qualitat. 

Destacaríem el treball decoratiu amb maó, sobretot en les finestres i les golfes. Podem observar 

que no tots els habitatges tenen la mateixa amplada. 
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Pel Carrer de Ponent arribarem al Carrer d’Aranyó   on es troba la biblioteca pública, que 

abans havia estat centre parroquial, on també es realitzaven activitats culturals (és de destacar la 

presencia de dos teatres en un poble relativament petit).   

 

  

   

 

 

                                                                                

                            
 

Al Carrer de Ponent hi sobresurt una magnífica                                                  Vista del Carrer Aranyó 

                     escala de cargol. 

 

 

 

 

De l’edifici de la biblioteca en destaquen la seva llarga façana amb uns mòduls regulars que es 

repeteixen, la qual cosa dóna a l’edifici una certa serenitat. També cal destacar les finestres on es 

pot veure la reinterpretació i estilització de les formes gòtiques amb la utilització del maó, 

aspecte característic del modernisme. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca popular Joaquim Folguera. 
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El Carrer d’Aranyó acaba a la Plaça Josep Anselm Clavè  (Dedicada a Anselm Clavè i Camps 

(1824-1874), músic,  poeta i  polític), on es troba la casa de l’administrador de la qual 

destacaríem els símbols catalanistes que presideixen el balcó i que són un altre constant dins la 

iconografia modernista. També destaca per la decoració d’arcs de mig punt amb columnes, així 

com per l’arrebossat de les parets que imita la pedra. 

 

 

 

 
Plaça Josep Anselm Clavé. 

 

 

Deixarem la plaça per anar cap el Carrer Claudi Güell  ( Dedicat a Claudi Güell i López, fill del 

fundador de la Colònia , i mort prematurament),  on es troba un altre edifici molt interessant: la 

cooperativa. Obra conjunta dels dos deixebles de Gaudí, Joan Rubió i Francesc Berenguer, 

reuneix moltes de les característiques de l’arquitectura modernista: una perfecta utilització dels 

materials pobres (maó), sobretot a les golfes i balcons, decoració a base de figures geomètriques, 

utilització del ferro forjat (les reixes dels balcons), etc. També és molt interessant la decoració 

interior de la cooperativa que avui dia encara funciona com a botiga. 

 
Vista del Carrer Claudi Güell. 

 

 

 

Davant la cooperativa es troben uns edificis singulars que reben el nom de carboneres perquè 

aquesta era la seva funció: servir de magatzem de carbó per l’ús domèstic. El terrat de les 

carboneres serveixen de terrassa per les cases de dalt. 

 

 

 

Un cop s’acaba el Carrer Claudi Güell, si tombem a mà dreta, trobarem l’element més 

característic d’aquesta població: la Cripta de la Colònia Güell. Situada en un petit turonet, i 

envoltada pel bosquet de Joaquim Folguera ( Dedicat al poeta Joaquim Folguera i Poal (1893-

1919), fill de la Colònia Güell)., l’esglèsia és l’única obra de la colònia realitzada personalment 

per Antoni Gaudí. Era un projecte molt ambiciós, doncs  havia de ser el temple més important de 

la comarca. Malgrat això, tan sols se’n va construir la cripta. 
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                   Bosc de Joaquim Folguera on hi podem trobar la Cripta de Gaudí. 

 

 

 

 

 

 

A part d’aquests carrers, en podem trobar d’altres  que es van afegir més tard, ja que no estaven 

dins de la trama urbana programada, com: el Carrer Pin i Soler  ( Dedicat a l’escriptor Josep 

Pin i Soler (1842-1927) protegit d’Eusebi Güell, la seva vinculació a la colònia apareix com a 

assessor pedagògic de les escoles). 

 

 

 

 

 

 

 

Carrer Pin i Soler. 
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El Carrer Lluís Artó  ( Dedicat a Lluís Artó i Sancho, un dels primers mestres de l’escola de la 

Colònia). 

 

 

 

 

 

 

Vista del Carrer Lluís Artó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Carrer Mossèn Frederic Martí ( Dedicat a Frederic Martí i Albanell, (1899-1936), executat 

a Barcelona durant la Guerra Civil.  

 

 

 

 

                

 

Vista del Carrer Mossèn Frederic Martí. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. El maó 
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5.1.-   LES PARTICULARITATS DELS MATERIALS CERÀMICS . 

 

Els  materials ceràmics presenten un denominador comú, i és la seva composició a base d’argila 

cuita.  

Tanmateix, a la hora de fer un estudi sobre els materials ceràmics en la construcció, és necessari 

tenir present el morter, el qual la seva unió amb el maó i els altres materials ceràmics és 

necessària per garantitzar l’estabilitat i la durabilitat del conjunt. 

 

1- CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS DELS MATERIALS CERÀMICS  

 

Els materials ceràmics o productes d’argila cuita presenten tanta varietat que és difícil realitzar 

una classificació, ja que, com és lògic, es poden adoptar diferents criteris que condueixin a 

diferents classificacions. 

El maó es pot definir com una peça paral.lepípeda, generalment en forma d’ortoedre, utilitzada 

principalment en la construcció de murs, i les seves dimensions estan condicionades a ser 

manejables amb una sola mà. El maó es classifica depenent de diversos factors com el tamany i 

el tipus de perforació, la forma, el mètode de fabricació, etc. 

A més del maó existeixen una sèrie de materials ceràmics utilitzats en edificis com a materials 

d’acabat ( terracota, baldoses i rajoles), o de cobrició ( teula), revoltons, biguetes i altres peces 

especials. 

La fabricació dels materials ceràmics segueixen reunint, en essència, els mateixos principis 

bàsics utilitzats fa ja milers d’anys: la combinació de terra, aigua i foc. Les etapes que tenen lloc 

durant el procés de fabricació de les peces són: selecció i preparació de les argiles, moldeig de la 

pasta, l’assecat del material cru, i per últim, la cocció de les peces. 

Cada una d’aquestes etapes determina la qualitat final del producte ( propietats característiques), 

atribuintles-hi molts defectes que apareixen en obra en algun fallo en un o varis dels processos. 

Els constituents de qualsevol material ceràmic són: l’esquelet ( constitueix el material base), 

desengreixats (disminueixen la plasticitat del material ceràmic), fundents (rebaixen el punt de 

fusió), colorants i les cobertes o superfícies d’acabat ( vernissos, esmalts, ..). 

 

 

 

1.1-Petrología, mineralogia i composició química 

 

L’estudi petrogràfic, textural i mineralògic d’un material ceràmic pot proporcionar dades sobre: 

l’ extensió de la vitrificació, homogeneïtat en la mescla de la pasta ( per existència de zones 

riques o pobres de certs minerals), la temperatura de cocció ( les vores de reacció entre la matriu 

de la pasta i els grans minerals indiquen temperatures de cocció elevades, així com la 

presencia/falta de certes fases minerals), existència o no de desengreixats afegits a la pasta en el 

moment de la seva preparació (mitjançant l’análisis de la morfologia i el tamany dels grans), i el 

grau de selecció de la matèria prima. 

Igualment, l’existència o no d’una orientació textural o mineralògica microscòpica, pot revelar 

alguna informació sobre el mètode de moldeig (manual quan s’observa orientacions molt 

puntuals que corresponen a empremtes de dits, i de extrusió quan s’observa una clara orientació 

en tota la peça). 

Les fases mineralògiques que es poden trobar en un material ceràmic en funció de la cocció són 

les següents: minerals residuals i compostos nouformats o de nova formació. Al mateix temps, 

dins d’aquests últims es poden distingir les denominades fases de posgrau i fases retrogrades o 

secundàries. Les fases residuals i les de posgrau són les que poden determinar a quina 

temperatura va tenir lloc la cocció del producte, que és el que es coneix com l’estudi de les 

paragénesis minerals o conjunt de minerals en equilibri. 

A més de l’estimació de la temperatura de cocció mitjançant estudis mineralògics, també es 

poden obtenir informació en aquest sentit mitjançant la determinació del grau de sintonització o 

vitrificació, és a dir, la quantitat de vidre existent que a la vegada depèn de la mineralogia de 

l’argila de partida i de la temperatura de cocció. 

El grau d’uniformitat de la cocció s’analitza mitjançant l’estudi comparatiu en una mateixa peça 

de la mineralogia i textura en parts superficials o externes i en les parts centrals. 

La determinació de la composició química serveix per poder manifestar la presencia de 

compostos que, encara que sigui en quantitats petites, por ser fàcilment alterables, poden afectar 

a la durabilitat del material en la seva fase d’utilització. 
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1.2- PROPIETATS FÍSIQUES 

 

1.2.1- Color 

 

El color és la propietat física que defineix l’apariència estètica del maó. La determinació del 

color és realitza, en primer lloc, per la seva correcta caracterització, en segon lloc, per determinar 

les variacions de color en estudis de patologies ( ennegriment per efecte de la contaminació 

atmosfèrica), i per últim, quan és realitza una intervenció ( neteja, aplicació de productes 

conservants, etc.). 

El color dels materials ceràmics és una propietat que depèn fonamentalment de la composició 

química, de la intensitat de la crosta i de les condicions atmosfèriques existents en el forn de 

cocció. La determinació del color es pot portar a terme mitjançant cartes o atlas de color. 

 

Influencia de la composició química. Els colors del maó oscil·len desde el blanc pàl·lid al negre 

violeta, segons la naturalesa de les argiles i de la  quantitat d’impureses presents, del contingut 

en òxids i hidròxids de ferro, del contingut de ferro combinat amb els silicats, de la proporció 

d’Alúmina i d’òxid càlcic. En general es pot dir que: 

- Els maons fabricats amb argiles pobres en compostos de ferro tenen colors blaquinosos-

groguencs, mentre que les riques en compostos de ferro, proporcionen colors vermells i 

violetes. 

- Les argiles amb ferro i carbonat càlcic produeixen maons de color ataronjat. 

- Les riques en carbonat càlcic donen tons groguencs. 

- I si existeix matèria orgànica els colors seran negrosos. 

El principal agent colorant dels maons és l’òxid fèrric (Fe2O3), responsable del seu característic 

color vermell. Altres òxids metílics que contribueixen  a variar el color en les peces són: òxid de 

manganès ( marro-pard), òxid de crom (rosa), òxid de cobalt i manganès (negre), òxid 

d’antimoni i òxid de titànic ( groc),  òxid de coure( verd), òxid de cobalt (blau).Per obtenir la 

coloració en superfícies de les peces s’utilitza aquests òxids  en pols, barrejats amb sorra, i 

s’afegeixen a la pasta just abans de la cocció. 

 

Influència de la temperatura i de les condicions atmosfèriques del forn. En general, atmosferes 

oxidants proporcionen colors clars, i atmosferes reductores, colors foscos.  

 

 

La majoria dels maons adquireixen un color vermell en atmosferes exigents a 900 - 1000 ºC, 

temperatura per sobre de la qual poden tornar-se de color púrpura, i a 1200 ºC, marrones o 

blaves, i a vegades amb taques negres. 

 

 

1.2.2- Densitat aparent i densitat real 

 

Existeixen diversos factors que condicionen els valors de densitat: composició de la pasta, 

mètode de moldeig, temperatura de cocció, porositat, entre d’altres. 

Per maons moderns, el valor de densitat aparent oscil·la entre 1900 Kg/m3 per el maó vitrificat, 

fins 1750 Kg/m3 en els tipus massissos i 1200 Kg/m3 en els maons foradats. 

Dades obtingudes en estudis realitzats en maons d’edificis històrics varien entre 1350-2000 

Kg/m3. 

El valor de la densitat real en maons moderns és al voltant de 2050 Kg/m3, en els maons antics 

el valor oscil·la entre 2450 i 2850 Kg/m3. 

 

1.2.3- Porositat 

 

Els maons és caracteritzen per ser cossos amb una porositat elevada, entre el 15 i 40 %. Els 

valors més alts (30-40 %) corresponen a maons utilitzats en edificis històrics, degut 

principalment als processos de fabricació. Pel contrari, els productes de gres, tenen valors de 

porositat molt reduïts, pròxims a zero, degut a la selecció de les matèries primeres i de la 

temperatura de cocció. 

 

Influència dels constituents. La porositat dels maons, és fonamentalment, funció dels 

constituents i dels processos de fabricació. Els primers, quant més gran és el tamany de les 

partícules d’argila, més gran és la porositat, ja que partícules grans tendeixen a crear grans porós. 
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Igualment, una major proporció de calcita origina maons més porosos (degut a la dissociació i 

alliberació de CO2), disminuint la porositat a mesura que augmenta la proporció de filosilicats. 

No és té que oblidar la influència de la granulometria del desengreixants utilitzats, una 

distribució granulométrica adequada, afavoreix l’empaquetament de les partícules, proporcionant 

una major compactació al material. 

Per últim, l’existència de matèria orgànica pot originar forats en el procés de combustió, donant 

lloc a una porositat funció de la proporció existent i del tamany de la partícula. 

A més de conèixer el percentatge de poros, existeixen una altre sèrie de paràmetres d’interès com 

el model del sistema porós, tipus de porositat, distribució del tamany del poro, forma del poro, 

etc. 

 

Influència del model d’argila i de la temperatura de cocció. El tamany i la distribució dels poros 

estan condicionats principalment, per dos factors del procés de fabricació: el model de l’argila i 

la temperatura de cocció. El model manual origina peces ceràmiques de major porositat que 

aquelles moldejades per premsat i extrussió. L’augment de temperatura, origina una major 

proporció de poros grans i una disminució de poros fins ( establint la separació entre tamanys de 

poros en 0,25 um de diàmetre). 

 

 

 

 

 

1.3-PROPIETATS HÍDRIQUES 

 

Existeixen una sèrie de propietats que estableixen les relacions existents entre el material i 

l’aigua, tant en estat líquid com gasós, les quals es denominen propietats hídriques. 

 

1.3.1 Absorció-desabsorció de l’aigua 

 

A més de l’estudi de la porositat, és important conèixer la proporció de poros susceptibles de 

saturar-se d’aigua, així com la velocitat en la que es produeix. 

Per cossos porosos, com és el cas de la major part de la ceràmica de construcció, és freqüent que 

la major part de l’aigua sigui absorbida en els primers minuts de contacte sòlid-aigua, la qual 

cosa es deu a que l’aigua inicialment omple els poros més grans, causant un ràpid increment de 

l’absorció de d’aigua. 

 

Influència de la composició de la matèria prima, del moldeig de la pasta i del grau de cocció de 

la mateixa. L’absorció de l’aigua d’una massa d’argila cuita és un paràmetre indicatiu de la 

porositat de la peça, funció de la composició de la matèria prima i del grau de cocció de la 

mateixa. 

En general, al augmentar la temperatura de cocció, és forma una major proporció de fase vítria, 

disminuint la porositat i per tant l’absorció, no obstant, cada tipus d’argila presenta una 

temperatura màxima de cocció per una absorció determinada. 

Els valors de absorció d’aigua oscil·len entre 4,5-35 % per els maons d’argila. Les rajoles  

ceràmiques presenten valors d’absorció, al voltant del 15-20 %, si és moldeigen per mètodes 

manuals, i el 10-12 % si el moldeig es dóna lloc mitjançant premsat i extrusió. 

Tant important és que l’aigua no s’introdueixi en el material, o si ho fa que ho faci lentament, 

com que la eliminació de l’aigua  absorbida es faci de forma rápida. L’assaig  de desabsorció 

permet determinar la capacitat que té un material de perdre l’aigua per evaporació un cop que 

s’ha arribat a les condicions de saturació. 

 

1.3.2- Absorció sota làmina d’aigua, capil.laritat o succió capil·lar 

 

El grau inicial d’absorció o succió capil·lar és un dels valors que més influeixen en l’adherència 

entre el maó i el morter, motiu per el qual la determinació d’aquesta propietat està especificada 

per diferents normatives. Valors alts de capilaritat augmenten la capacitat del maó d’absorbir 

l’aigua del morter abans de completar el fregüat, reduint l’adherència entre els dos materials, per 

tant disminuint la resistència de la fàbrica. 

Existeix una relació directe entre la succió capil·lar i la porositat: els maons de baixa porositat 

són els de capitalitat també baixa i viceversa. A més, el tamany dels capil·lars condiciona la 

velocitat i l’altura que arriba l’aigua, així, com més fins són, major és la pressió capil·lar, més 

lenta és l’absorció capil·lar, però major l’altura aconseguida per l’aigua. 
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La capilaritat depèn, a més, del volum de poros comunicats entre si, i de la distribució dels seus 

radis d’accés. Per tant, per un mateix valor de poros, la quantitat d’aigua absorbida per capilaritat 

serà més gran en els maons que presenten un elevat percentatge de poros fins. 

Els valors de succió capil·lar en els maons antics se situen entre el 0,005 i el 0,35 g/cm2xmin, i 

l’altura aconseguida  per l’aigua als voltants del 15-25 mm en el 1r minut. La norma UNE 

recomana humitejar els maons abans de la seva col·locació, si presenten valors de succió 

superiors a 0,10 g/cm2xmin. 

 

1.3.3- Permeabilitat a l’aigua 

 

Els assaig de permeabilitat a l’aigua líquida és realitzen principalment en teules, ja que és una de 

les propietats més requerides en aquests materials. 

Encara que són molt escasses les referències dels valors de permeabilitats el vapor d’aigua en 

materials ceràmics, alguns autors anomenen valors de 160-180 g/m2x25hores. 

 

 

1.3.4- Expansió per humitat o expansió hídrica 

 

L’expansió per humitat o dilatació hídrica dels materials ceràmics es deu fonamentalment al 

contingut de certs minerals argilosos, o de la presència de nòduls de cal. 

La total o parcial reversibilitat de les dilatacions i contraccions degut a les condicions de 

humitat-sequedat són més significatives en el cas de maons silico-calcàrics, en les que en  les 

seves fàbriques, les juntes de dilatació tindran que col·locar-se en intervals de 7,5-9 m, mentre 

que en fàbriques de maó d’argila és suficient una separació de 12-18 m , o de 10-12 m tant si és 

per expansions hídriques com d’una altre tipus. 

 

1.4- PROPIETATS MECÀNIQUES 

 

La resistència mecànica és una de les propietats més característiques dels maons, i per tant, és a 

la vegada la propietat que és determina amb més freqüència. 

Els materials fràgils, entre els quals es troba el maó, resisteixen millor els esforços a compressió 

que els de tracció. 

Al igual que per els materials pètrics, es compleix que quant més petit és el tamany del gra del 

material ceràmic, més gran és la seva resistència mecànica, i pel contrari, aquesta disminueix 

amb l’augment de la porositat i del contingut d’aigua. 

Per un altre costat, s’observa que els maons amb elevada resistència mecànica i baixa porositat, 

però amb un diàmetre del poro mig inferior  a 1-2 um, són menys durables que aquells amb baixa 

resistència mecànica i més porositat, degut a que presenten un tamany de poros superior a 1-2 

um. 

 

1.4.1- Resistència a compressió 

 

Els maons s’utilitzen normalment per treballar a compressió,  i com a conseqüència, aquest és 

l’assaig que és realitza més freqüent i la propietat més requerida per la seva utilització com a 

material estructural. 

La resistència a compressió d’un maó ve determinada per les propietats físiques de l’argila, els 

mètodes de fabricació i pel grau de cocció. 

Les tensions admissibles  oscil·len de 1/6 a ¼ de les tensions de rotura, que arriben a valors de 85 

a 300 Kp/cm2. Els valors de resistència a compressió dels maons actuals, massissos i perforats 

no tenen que ser inferiors a 100 Kp/cm2, i per un altre costat la norma espanyola estableix els 

valors entre el 50 i el 300 Kp/cm2 pels tres tipus de maons. Els valors de resistència a 

compressió dels maons utilitzats en edificis històrics oscil·la entre 15-300 Kp/cm2. 

 

1.4.2- Resistència a tracció 

 

Pel que fa a la resistència a tracció, aquesta és funció tant de la resistència dels grans minerals i 

de la matriu que els uneix, com de l’àrea interfacial entre els minerals. L’esforç a tracció dels 

materials de construcció porosos venen condicionats pels compostos que existeixen en l ‘interior 

dels porros (aire, aigua, resines, etc.). 

El maó no és un material dissenyat per suportar esforços de tracció. Quan es sotmet un element 

constructiu, un mur de fàbrica, a una compressió uniforme, generalment es desarotllaràn 

esquerdes paral·leles a l’eix de càrrega, resultat de l’esforç de tracció perpendiculars a la 

compressió principal. La resistència a tracció i l’esforç tallant del maó es als voltants de ½ a 1/3 

de la resistència a compressió. 
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Al igual que per la resistència a compressió, la resistència a tracció de la fàbrica de maó pot 

determinar-se mitjançant els corresponents assaig o fórmules empíriques. 

 

1.4.3- Resistència a flexió 

 

Quan el maó ha estar sotmès a flexió, és necessari el seu correcte dimensionalment per evitar els 

esforços de tracció que es produiran en algunes zones. Els valors de resistència a flexió dels 

maons antics oscil·la entre 30 i 80 Kp/cm2. 

 

1.4.4- Mòdul d’elasticitat o Mòdul de Young 

 

És un índex de rigideses relacionat amb la resistència a compressió. El mòdul d’elasticitat dels 

maons és normalment superior a 20x10 4 Kp/cm2. El mòdul d’elasticitat de murs de fàbrica de 

maó és dels voltants de (5-6)x10 4 Kp/cm2. 

 

1.4.5- Coeficient o Mòdul de Poisson 

 

És la relació entre les deformacions unitàries, transversal i longitudinal. És adimensional. El 

valor que s’obté en la fàbrica de maó és de 0,25, tenint en compte un mòdul d’elasticitat 

transversal G=0,4E, sent E, el mòdul d’elasticitat o de Young. 

 

1.4.6- Duresa superficial 

 

La duresa del maó depèn de la duresa de cada un dels minerals que constitueixen el producte 

ceràmic, i de la cohesió entre ells. Existeixen varis mètodes per la determinació de la duresa 

superficial d’un material: duresa per ratlladura, duresa per abrasió, duresa per rebot i duresa per 

penetració o microduresa Knoop. 

Per materials que s’utilitzen per soleres i paviments sotmesos a tràfic intens es determina la 

duresa superficial per abrasió: quantitat de material caigut per l’acció de l’abrasió sota 

determinades condicions. 

 

 

 

1.5- PROPIETATS TÈRMIQUES 

 

Tots els materials de construcció son susceptibles de dilatar-se amb variacions de temperatura. 

Aquesta propietat, en els productes d’argila, depenen en gran mesura de la matèria d’origen, i de 

l’increment de temperatura que es produeixi. L’interval de valors del coeficient de dilatació 

tèrmica en volum es de (5-7)x10 –6 ºC per maons d’argila i de 14,4x10-6 ºC per a maons silico-

calcàrics. 

 

1.6- PROPIETATS DE DURABILITAT 

 

Els materials ceràmics, com tot material de construcció, es troba sotmès a l’acció dels factors 

mediambientals, per això, és important conèixer l’alterabilitat dels productes, el qual es porta a 

terme mitjançant assaigs d’envelliment artificial accelerat, que determina la seva durabilitat. 

Excepte en assaigs de resistència a les gelades, en les que diverses normatives contemplen 

l’assaig específic per els maons, els altres  ( cristal·lització de sals, humitat-sequedat, cicles 

tèrmics, expansió hídrica, cicles d’expansió a la radiació ultravioleta, atmosferes contaminades, 

etc.), es realitzen seguint la normativa específica per materials pétrics. 

 

2-PATOLOGÍES DELS MATERIALS CERÀMICS  

 

Les causes de la degradació del maó són diverses, tant degudes a factors externs com a propietats 

inertes del material.  

 

2.1- DEFECTES DERIVATS DE LA FÀBRICA DE MAÓ 

 

2.1.1- Defectes produïts durant la preparació i moldeig 

 

Caliche. Aquest defecte consisteix en augmentar el volum de la cal viva (CaO) continguda en la 

pasta argilosa al hidratar-se (Ca (OH)2). Quan el contingut de cal és alt i es presenta en tamanys 

superiors a 0,5 mm ( per falta de moldeig), pot arribar a malmetre greument la peça. 
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Deformacions. Consisteixen generalment en alvèols, curvatures o altres defectes de moldeig 

produïts, generalment per un desequilibri en la boquilla de la màquina d’extrusió, i per un 

desajust del carro tallant. També es poden produir maons deformats o torts si presenten un 

contingut massa petit de sorra. 

Exfoliacions i laminacions. Aquests defectes poden originar-se per utilitzar argiles 

excessivament plàstiques, les quals durant el procés de extrusió, es produeix l’orientació dels 

minerals laminar de l’argila per el pas de la pasta a través de la boquilla, originant làmines sense 

travar o estructures fullades. Quan les peces es moldeigen per premsat i la premsa no ha 

compactat completament la pasta, es poden generar laminacions o anisotropíes planeres que 

posteriorment poden donar lloc a exfoliacions i laminacions per mecanismes d’alteració 

relacionats amb l’entrada de l’aigua. 

Fissures . Qualsevol discontinuïtat que s’hagi quedat en la pasta argilosa un cop dut a terme el 

moldeig, tindrà en la formació una fisura durant l’ assecat o posteriorment en la cocció. 

 

2.1.2- Defectes produïts durant el procés d’assecat 

 

Fisuracions i esquerdes. La fisuració de la peça pot produir-se com a conseqüència d’un assecat 

massa ràpid, el que origina un gradient d’humitat molt elevat entre l’interior i l’exterior de la 

massa argilosa, les tensions ocasionades per aquest gradient entre les diferents parts de la peça, 

sobre tot en elements de gruix reduït, poden conduir finalment en la seva fisuració. Un efecte 

similar pot ser  degut a la cocció de les peces quan no s’han completat el cicle d’assecat. 

 

 

Deformacions.  Si el procés d’assecat no és uniforme en tot el conjunt de la peça, degut a la 

situació de la mateixa dins de l’assecador o respecte al flux de l’aire calent, es produiran 

deformacions geomètriques de les unitats. Igualment les peces es distorcionarán, es formaran 

alvèols, o fins i tot es fisurarán, si la barreja argilosa amb la que s’han fabricat és molt plàstica. 

 

 2.1.3- Defectes produïts durant la cocció 

 

Disminució de la resistència mecànica. Al no estar correctament cuit el material o d’haver tingut 

una cocció insuficient (per no haver arribat a la temperatura  de sinterització o vitrificació o per 

no haver estat suficientment temps en aquesta temperatura), no es forma l’adequada proporció de 

fases vítries, no obtenint-se la resistència mecànica prevista, a més de facilitar la penetració de 

l’aigua i els possibles mecanismes d’alteracions associades. 

Microfisuracions.   A la temperatura de 573 ºC i pressió atmosfèrica, té lloc el canvi de fase de 

quars de baixa temperatura, a quars d’alta temperatura amb una variació de volum. És una 

reacció irreversible i molt lenta, per lo tant el contingut d’aquest mineral és elevat i el pas per 

aquesta temperatura és brusc, es produeixen microfisuracions al voltant de cada gra de quars, 

afectant a la resistència de la peça. 

Cor negre (Black Herat).   El denominat “Cor negre” dels maons es deu a les condicions 

reductores que es desarrotllen a l’interior del cos ceràmic, no podent penetrar l’oxigen, que es 

queda en les parts més superficials. 

Deformacions. Al igual que durant l’assecat, les peces poden deformar-se i fins i tot fisurar-se si 

s’han fabricat amb argiles excessivament plàstiques. 

 

 2.2-  DETERIORAMENT DEGUT A LES HUMITATS O A LA PRESÈNCIA                    

         D’AIGUA 

 

 Aquí ens centrarem en aquelles característiques i propietats del maó i de la fàbrica de maó que 

condicionen el seu deteriorament per l’aigua, fonamentalment per l’aigua de la pluja i per l’aigua 

de capilaritat. 

 

2.2.1- Humitat de capil.laritat procedent del terreny 

 

L’aigua penetra per capil.laritat degut a la succió que el mateix material exerceix sobre l’aigua. 

Aquesta succió capil·lar (entre 0,05 i 0,30 g/cm2xmin pels maons), està íntimament relacionada 

amb el tamany dels poros. 

El tamany dels poros dels maons, conjuntament amb la seva porositat (pot arribar fins el 40%), 

condicionen la facilitat amb la que l’aigua puja per la fàbrica de maó. 

Pel una altre part, el morter, el ser més porós, contribueix i facilita que l’aigua pugi per les 

juntes, i desde aquest punt es absorbit per el maó adjacent. Un fenòmen similar passa en el cas de 

la fàbrica de maó amb sòcol de pedra, ja que encara que el material pétric presenti menys 
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porositat i permeabilitat que el maó, igualment l’aigua puja en gran part a través de les juntes 

dels sillars per sobre del sòcol a on es produeix el mateix fenomen. 

El fenòmen d’ascensió capil·lar acostuma anar acompanyat de la migració de les sals a la 

superfície del mur, per sobre de la zona d’humitat capil·lar, en la zona d’humitejament-assecat. 

Aquest fet, provoca un major deteriorament de les fabriques de maó amb sòcol de pedra, ja que 

no existeix un doble sentit del flux de l’aigua. És a dir, l’aigua té una gran facilitat per pujar per 

les juntes del sòcol fins a la fàbrica de maó, però un cop allà el maó té una gran capacitat per 

mantenir l’aigua retinguda, fenòmen al que contribueixen les sals higroscòpiques. 

 

2.2.2 L’aigua de la pluja 

 

L’aigua de la pluja penetra en els materials, en primer lloc, a causa de la pressió de caiguda i de 

l’efecte del vent, principalment en aquells materials, com el maó, amb elevada porositat i gran 

percentatge del poros grans (visibles o milimètrics) en la superfície, i en segon lloc per efecte de 

la capilaritat o absorció per tensió superficial. Aquest fenòmen augmenta si la superfície del 

material es troba alterada, i en paraments exposats al vent. De totes maneres, la capacitat 

d’absorció de l’aigua de la pluja serà més elevada quant més elevat sigui el coeficient d’absorció 

global del material. 

L’absorció per capil.laritat, referida a l’absorció de les gotes d’aigua de la pluja en superfície, pot  

evacuar-se mitjançant el coeficient de succió i també amb el factor capil·lar C7. En els materials 

ceràmics porosos del tipus de maó de construcció, aquest factor és més de 4 vegades superior a 

la constat del elements ceràmics compactes (600i125 g/m2xs1/2, respectivament i en estat sec), i 

en general, superior a la majoria dels materials de construcció, del qual es dedueix l’importància 

que el fenòmen de capilaritat té en el maó i les seves fàbriques. 

Un factor important en la formació d’aigua escorreguda, i per tant en el rentat indirecte de les 

façanes, el constitueix la textura de les fabriques de maó, La textura típica del maó (llisa o 

rugosa) condiciona un índex d’escorrentia baix (per la derivació de l’aigua en multitud de 

trajectòries i per baixa velocitat de circulació de la mateixa), també influenciat pels valors 

variables de porositat, coeficient de succió capil·lar, i de absorció de l’aigua. Per tant, es pot 

arribar a la conclusió que l’aigua de la pluja no formarà escorrentíes en murs de fàbrica de maó, 

a no ser que el material es saturi per importants i continuades precipitacions. En general, pot dir-

se que el deteriorament de les fàbriques de maó en edificis històrics causats per l’aigua de la 

pluja és més petit que pel de l’aigua d’ascensió capil·lar. 

 

 

 

 

 

2.2.3- Gelades 

 

El seu efecte nociu pels materials es deu a l’expansió de l’aigua (amb la conseqüència de 

l’augment de volum) al congelar-se en l’interior del sistema porós d’aquests materials, tan 

mateix només passa en condicions de saturació. 

Els maons d’argila varien àmpliament la seva resistència davant de les gelades. La durabilitat 

davant de l’acció del gel en els materials ceràmics com un predomini de poros fins és baixa. Dit 

d’una altre manera, la resistència a la gelada d’un producte d’argila cuita és major al augmentar 

el percentatge de porros de diàmetre superior a 0,25 um o 1 um, segons diferents estudis 

realitzats. Els productes d’argila cuita a baixa temperatura són més vulnerables a les gelades per 

contenir un important percentatge de poros fins. 

Altres factors que influeixen en el deteriorament per gelades és la posició i exposició de la 

fàbrica de maó, ja que la congelació només fa malbé seriament a la fàbrica quan està saturada 

(murs solts o lliures, murs de contenció, fabriques de maó en contacte directe amb el terra molt 

humit, etc.), i a més presentes orientació nord. L’acció del gel pot causar la desintegració de la 

superfície del material. 

 

 

 

2.3- DETERIORAMENT DEGUT A L’EXPANSIÓ HÍDRICA 

 

Quan els maons es treuen del forn de cocció, agafen una humitat del medi que els envolta, i 

s’expandeixen, depenent del tipus de maó i de la temperatura de cocció. El procés és lent., gran 

part del qual té lloc en les primers dies i pot durar fins a 2 o 3 anys després. En certa manera, les 
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peces continuen la seva expansió i contracció al llarg de tota la seva vida en resposta als canvis 

de temperatura, humitat relativa i pressió atmosfèrica. 

Per això, és recomana que els maons acabats de treure del forn no és col·loquin directament a 

l’obra, esperant almenys un dia per que l’expansió no superi el 0,02%. 

Com més baixa sigui la temperatura a la que es couen els maons, major serà la proporció de 

filosilicats o minerals d’argila sense transformar, sent aquests susceptibles d’absorbir humitat i 

per tant d’estar sotmesos a processos cíclics d’humitat-asssecat. Igualment són susceptibles 

d’expansió hídrica els nòduls de calc viva presents en certes peces (Caliches). Aquests canvis de 

volum en les peces originaran moviments en la fàbrica, els quals, si no estan previstos, conduiran 

a deformacions i fissures. 

 

 

2.4- DETERIORAMENT DEGUT A LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

 

L’acció de la contaminació atmosfèrica, pot ser tan devastadora que arribi a descompondre en 

pocs anys allò que a resistit durant segles l’atac dels factors de la naturalesa. 

 La precipitació àcida i la contaminació atmosfèrica poden accelerar el deteriorament de la 

fàbrica desfent la calc o el carbonat càlcic dels morters, solubilitat sals solubles en aigua, i 

causant augment de volum o embrutiment que poden originar alteracions simplement estètiques 

o arribar al deteriorament. 

En primer lloc, es produeix una disposició i acumulació de partícules contaminants (per via seca 

o humida) sobre la superfície dels materials afavorida per la textura rugosa de la gran majoria 

dels maons  de les fàbriques de maó. De totes maneres, la textura horitzontal ratllada de la 

fàbrica, amb alternança a filades de maons i morter, origina que aquestes juntes horitzontals 

actuïn de continuats goterons que interrumpèixen per igual el recorregut de l’aigua i 

proporcionen també un aspecte molt uniforme del conjunt. Per una altre part, i per aquest motiu, 

la brutícia causa menys alteracions visuals de les fabriques del maó que en fàbriques de pedra 

més homogènies. 

En altes casos, l’acció dels contaminants atmosfèrics poden ser molt més perjudicials. Així, en 

els maons, els compostos més susceptibles a l’atac dels òxids contaminants (NOx, SO2, CO2) 

són els silicats alcalins i alcalinotérrics que constitueixen l’aglomerat de l’esquelet. L’agent més 

agressiu és l’àcid sulfúric resultant de la dissolució  i oxidació catalítica del diòxid de sofre 

atmosfèric. Aquest àcid, dissolt amb aigua, lixivia els metalls alcalins i alcalinotérrics, així com 

els metalls pesats de la matriu, generant una ret de canals i esquerdes, i desprotegint els grans de 

quars i el resta de l’esquelet que estava embegut en aquesta matriu. Igualment, la combinació 

dels anions sulfats, derivats de l’àcid sulfúric, amb elements alcalins i alcalinotérrics, genera la 

formació i cristal·lització de compostos salins. 

 

 

 

 

 

2.5- DETERIORAMENT DEGUT A  CRISTAL.LITZACIÓ DE LES SALS        

       SOLUBLES 

 

Les sals solubles en aigua, que poden venir de diverses fonts poden cristal·litzar en els poros del 

maó, fet que s’ha observat tant en edificis històrics com en moderns. Un requisit indispensable 

per que es produeixi la cristal·lització d’aquestes sals es que existeix la suficient quantitat 

d’aigua que permeti tant la dissolució com el transport. Els fenòmens de cristal·lització 

d’aquestes sals són una de les causes principals que originen la desintegració dels materials 

ceràmics, juntament amb l’acció del gel i els cicles humitat-sequedat. 

 

2.5.1- Manifestacions 

 

Eflorescències.  La paraula eflorescències es va definir el 1925 com “la formació d’un dipòsit de 

sals minerals solubles sobre la superfície d’una peça ceràmica acabada, per l’exposició dels 

agents atmosfèrics”. La causa real de la formació d’aquests dipòsits és la migració d’una solució 

salina a través del material i l’acumulació de les sals que contenen en les superfícies exposades. 

En principi, les eflorescències no alteren en absolut la durabilitat de la fàbrica de maó, alteren 

únicament l’aspecte estètic del material. S’ha de tenir en compte que, si s’aporta contínuament 

aigua i salsa procedents del terreny, poden afectar la durabilitat del maó, ja que, en aquest cas, es 

produeix la cristal·lització de les sals en el interior dels poros del material. 

És important, a més de la semblança de l’aspecte que poden presentar, no confondre les 

eflorescències amb les taques del morter, aquestes últimes degudes a una incorrecta eliminació 
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del  morter sobrant durant l’execució de la fàbrica. Aquest és el cas de les exultacions, que són 

resultat del lixiviat de la cal de morter durant la seva hidratació i la seva  posterior precipitació 

en forma de carbonat càlcic. 

 

Subeflorescències i criptoeflorescències. Les paraules subeflorescències i criptoeflorescències 

fan referència a la cristal·lització d’aquestes sals a l’interior dels materials, quedant amagades per 

l’observador. Els compostos salins de les subeflorescències i criptoeflorescències són més 

perillosos que els de les eflorescències, ja que en les primeres, les sals estan dins l’espai dels 

poros, capil·lars o microfisures del cos ceràmic, augmentat l’efecte perjudicial tant degut a la 

pressió de cristal·lització com a la pressió de la hidratació, així com els cicles d’hidratació i 

deshidratació i de la tensió generada per la dilatació tèrmica diferencial. 

 

2.5.2- Origen 

 

L’Origen de les sals solubles sol trobar-se en qualsevol dels elements que componen la fàbrica  -

maó, morter i els dos -, encara que també en fonts externes (humitat ascendent del terreny, 

contaminació atmosfèrica i ambients marins (aerosols), etc. 

Les sals solubles procedents del maó tenen el seu origen en la matèria primera (argila), en l’aigua 

d’amassat i en els combustibles utilitzats durant la cocció (principalment carbó). 

El morter, format per aglomerant, aigua i àrids, és en molts casos la font més important de les 

sals solubles, principalment el morter de ciment Porland. 

 

 

2.5.3- Composició 

 

Les sals que majoritàriament apareixen a la superfície dels maons són les següents: sulfats de 

sodi, potassi, magnesi, calci i ferro, carbonats de calci  i sodi, clorurs de sodi, etc. 

No sempre es compleix que les sals que apareixen sobre la superfície externa del maó 

corresponen quantitativament amb les sals contingudes en l’interior del mateix i de les que 

procedeixen. Això es deu a que no totes les sals tenen la mateixa solubilitat, ja que en algunes 

d’elles migren més fàcilment (sulfats de sodi, potassi i magnesi), que en altres (sulfat de calci). 

 

2.5.4- Factors que influeixen en la cristal·lització de sals 

 

2.5.4.1- Factors físics 

 

Porositat oberta o accessible a l’aigua, capitalitat i permeabilitat. En primer lloc, és necessari que 

el material sigui porós, requisit que compleix àmpliament la majoria dels materials ceràmics, i en 

especial el maó. Els maons amb un percentatge elevat de poros fins (O<0,25 um), ofereixen una 

durabilitat baixa davant el fenòmen de la cristal·lització de sals. Al mateix temps, la porositat 

està íntimament lligada amb la capacitat de succió capil·lar, per tant, unit a la existència d’una 

gran superfície de contacte entre el maó i el morter, permet el pas de la solució salina. 

Absorció de l’aigua del maó.  Assaigs portats a terme per Brownell, li permeten establir un valor 

mínim d’absorció d’aigua del 6% per que es produeixi l’aparició d’eflorescències. 

Mecanisme de cristal·lització .  La cristal·lització de sals pot produir-se pel refredament del 

líquid en el que vagi dissolt (la solubilitat augmenta amb la temperatura),  o per evaporació del 

mateix, sempre que la solució estigui saturada. 

Evaporació.  L’evaporació de l’aigua es, per lo general, major en la superfície del maó que en la 

del morter, afavorint l’estabilitat d’un flux de sentit únic. La direcció d’evaporació origina que la 

concentració salina aigua de 2 a 3 vegades superior en la superfície del maó que en l’interior del 

mateix. 

 

Superfície de contacte amb l’aigua i superfície d’evaporació:   La forma de mullar i assecar els 

maons influeix en la formació d’eflorescències. Si l’aigua penetra per cares diferents de 

l’evaporació, la solució arriba a l’exterior pràcticament saturada. És molt freqüent observar que 

les eflorescències es manifesten ràpidament i intensament al finalitzar una obra, el que és degut a 

que els maons han sigut mullats per totes les cares abans de la col·locació, verificant-se l’assecat 

per una sola cara. En el cas de subeflorescències o criptoeflorescències, l’assecat es verifica per 

difusió del vapor a través dels poros, i el seu origen es deu a la combinació d’un flux lent per la 

ret capil·lar juntament amb una forta evaporació. 
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2.5.4.2- Factors químics. 

 

Contingut de sals solubles en els maons:   Les sals molt solubles (sulfats alcalins) comencen a 

formar eflorescències quan el seu contingut en el maó és superior al 0,2 % per a les sals poc 

solubles (com el sulfat càlcic), aquest límit es situa als voltants del 0,7 %. Un maó serà més 

capaç de produir eflorecències quant més gran sigui el contingut en sulfats solubles tant en 

l’argila d’origen com en el maó, i major serà el contingut en òxids alcalins i en carbonat càlcics. 

És important també considerar si les argiles d’origen contenen pirita, ja que per descomposició i 

transformacions poden donar lloc a sulfats. 

Aportació de sals solubles per part dels morters:  Els morters posseeixen quantitats apreciables 

de sals solubles, en especial àlcalis lliures (hidròxids de sodi i potassi). EL morter de ciment 

Porland , acostuma a tenir sulfats que poden migrar cap al maó. Si existeix sulfat càlcics (del 

morter de ciment hidràulic, de cal hidràulica o de cal putzolana) i humitat en la fàbrica, és 

possible que com a conseqüència es formi etringita o taumasita, el que derivarà en un 

deteriorament més o menys  ràpid del morter. 

 

2.5.4.3- Factors ambientals  

 

Factors meteorològics:  Les condicions ambientals per que es produeixin les eflorescències tenen 

que ser que la fàbrica estigui a temperatura relativament baixa (les sals són menys solubles a 

baixes temperatures que en altes), i sotmesa al vent i al sol per que es produeixi una ràpida 

evaporació. Per això, les eflorescències solen aparèixer a la primavera. 

Presencia de l’aigua:  L’aigua d’ascensió capil·lar, l’aigua de la pluja i l’aigua utilitzada en 

l’execució del morter, constitueixen els principals  vehicles de transport de les sals. En un edifici 

modern, si les eflorescències no desapareixen en la façana als 2 o 3 anys de la finalització de la 

obra (per efecte de les precipitacions), és molt probable que existeixin penetracions anormals de 

l’aigua en l’estructura. 

 

 

 

 

 

3-TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ 

 

Si en centrem amb la problemàtica del material ceràmic, sense considerar-lo com una  part 

integrada d’un element estructural, les intervencions per la seva restauració i conservació, es 

poden agrupar en els següents punts: 

- Neteja 

- Consolidació 

- Hidrofugació 

- Substitució de peces 

- Complementació de peces 

- Reparació de juntes i fissures 

 

3.1- NETEJA DE LES FÀBRIQUES DE MAÓ I MATERIALS CERÀMICS 

 

Els sistemes més comuns utilitzats per netejar les fabriques de maons, i altres peces ceràmiques 

són: 

      -    Neteja amb aigua 

- Neteja mecànica 

- Neteja química 

- Aplicació de pastes absorbents 

En la tria del sistema de neteja, és té que analitzar el maó que s’ha utilitzat en la fàbrica, el tipus i 

nivell de brutícia i el grau d’alteració del material. Per verificar l’eficàcia i la no agressivitat del 

sistema o sistemes que es vagin a utilitzar, es realitzaran proves prèvies en les zones de la fàbrica 

de maó. 

Qualsevol sistema de neteja que impliqui l’utilització d’aigua, no només aquells mètodes basat 

en l’aigua, sinó l’aplicació de productes químics (prehumitejats i aclarats), mètodes abrasius 

combinats amb aigua, eliminació de pastes absorbents, etc., implica el risc afegit d’introduir 

aigua en la fàbrica i desenvolupament de certs mecanismes amb deteriorament (sals, gel). 
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3.1.1- Neteja amb aigua 

 

 

Els mètodes de neteja que utilitzen l’aigua es tenen que utilitzar amb reserves degut al risc que 

suposa l’introducció d’aigua en la fàbrica (migració de sals i aparició d’eflorescències, fenòmens 

de gel, etc.), establint alguns autors una valor de porositat del 20 % com el límit màxim 

aconsellat per l’utilització d’aquest mètode. 

Abans de fer la neteja mitjançant l’utilització d’aigua, és imprescindible verificar l’estat de les 

juntes del morter de la fàbrica de maó. 

Un dels problemes que es poden crear amb l’ús de tècniques de neteja “humides” és del 

desenvolupament de microorganismes, del que es dedueix que després  de qualsevol tècnica en la 

que s’utilitzi es recomana neteges desontinues, amb l’ús  controlat de nebulitzadors, 

atomitzadors, i polveritzadors, i sempre amb una temperatura superior a 5 ºC. 

En casos d’embrutiment lleu, l’ús d’aigua polvoritzada pot ser un mètode de neteja eficaç. Les 

eflorescències salines poden eliminar-se mitjançant neteges prolongades. 

Els dipòsits molt bruts (crostes negres, incrustacions resistent), poden eliminar-se amb xorros 

d’aigua intermitents i espaiats per aconseguir un estovament progressiu, evitant la saturació de la 

fàbrica. 

En el cas especial dels maons esmaltats, amb una absorció d’aigua molt més baixa, aquest poden 

netejar-se amb projecció d’aigua a pressió mitja (15-40 Kg/cm2), i detergent neutre, i , en zones 

reduïdes, amb aigua, raspall i sabó neutre, i després un aclarit. 

Mai és té que aplicar aigua a una determinada pressió, la qual pugui fer malbé la superfície del 

maó i les juntes del morter. Tampoc és recomanable l’ús de xorro de vapor d’aigua sobre els 

maons, pel perill, a més de que l’aigua es pot introduir en l’interior de la fàbrica, de crear xocs 

tèrmics. 

Per a la neteja de terracota esmaltada s’ha obtingut bons resultats mitjançant l’utilització d’aigua 

tèbia, detergent neutre. 

 

 

 

 

 

3.1.2- Neteja mecànica 

 

3.1.2.1- Mètodes mecànics manuals 

 

Aquest tipus de neteja és basa en l’utilització d’instruments, abrasius, aire comprimit, etc. La 

seva utilització pot produir esquerdes superficials (microfisuració i microporositat en general), i 

originar erosions sobre tot en cantonades i angles. Les lesions són més grans si és té que eliminar 

organismes biològics fortament adherits al substrat. 

És pot utilitzar també un raspall sec per l’eliminació de eflorescències, encara que es corre el risc 

de que reapareixen amb un rentat posterior. El raspall no té que ser enèrgic, utilitzant raspalls 

que les seves pues no rasquin la superfície del maó, els més adequats són els  raspalls d’ungla de 

porc natural. 

La neteja del maó mitjançant d’aire comprimit i d’instruments abrasius, portada a terme d’una 

forma segura i controlada, requereix molta experiència, a més de ser un procés lent i per tant 

molt car. 

 

3.1.2.2- Projecció de partícules 

 

En els casos en els que es vagi a utilitzar la projecció de partícules per la neteja de fabriques de 

maó antics, i sempre que no hi hagi evidencia de desintegració de maons, es té que examinar 

prèviament el rejuntat, ja que les juntes defectuoses constitueixen una important via de 

penetració de l’aigua, per lo tant que constitueixi la primera operació a realitzar. 

Aquest mètode de neteja accepta tantes variables (en sec, humit, composició de les partícules, 

duresa, tamany, forma , pressió, etc.) que és necessari acotar els diferents paràmetres per 

garantitzar els resultats adequats. No obstant, són majoria els autors que no recomanen el seu ús 

per a la neteja de maons històrics per eliminar part del material superficial, creant una rugositat 

sobre la superfície neta, el que predisposa el material a un deteriorament accelerat. Aquests 

sistemes de neteja s’utilitzen generalment només per eliminar pintura o cal de lixiviado o 

dipòsits de brutícia fortament adherida al substrat. La dificultat d’aquest mètode radica en que el 

seu ús requereix anar en molt de compte. 
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3.1.3- Neteja química 

 

En general, la neteja de la fàbrica de maó mitjançant l’aplicació de productes químics és una de 

les més utilitzades. En aquest tipus de neteja resulta imprescindible realitzar controls mitjançant 

la mitja del  PH, abans i després de la neteja. És recomana l’humitejament previ dels maons a 

netejar per limitar la seva activitat, existeixen alguns productes comercials cuidadosament 

formulats per que siguin actius només durant uns minuts, podent deixar-los durant hores a la 

superfície sense cap perill. Els productes solen aplicar-se amb el raspall, deixant-los actuar un 

temps variable en funció del producte i del material sobre el que s’aplica (entre 2 i 3 minuts), i 

posteriorment s’esclareix la superfície per eliminar qualsevol resta amb pressions de l’aigua 

entre 15 i 40 Kg/cm2. És preferible sempre utilitzar productes de baixes concentracions i amb 

petits períodes d’activitat. 

 

3.1.3.1- Àcids 

 

El maó es considera com un material neutre o resistent als àcids, encara que determinats 

productes netejadors àcids (depenent en gran mesura d’una concentració en la dissolució) poden 

eliminar els possibles esmalts o superfícies d’acabats que existien. Un dels components més 

utilitzats és l’àcid fluorhídric (FH), en que el seu poder de neteja es basa en la capacitat de 

dissolució en els silicats de la superfície de l’element ceràmic en la interfase 

embrutiment/element ceràmic. Quan el grau d’embrutiment no és molt elevat acostuma a ser 

suficient l’ús de l’àcid fluorhídric, per a taques més persistents s’acostuma a combinar amb 

agents alcalins. 

El FH s’utilitza en baixes concentracions (2-8%), ja que si s’utilitza en elevades concentracions 

pot desfer la sílice i els silicats que componen el vidre o vernís, per tant pot acabar posteriorment 

a la reprecipitació de sílice coloidal, pràcticament impossible d’eliminar sense fer malbé el 

substrat, a més de dissoldre el morter de cal. 

No és recomana l’utilització d’aquest compost quan existeixin materials pètrics pròxims a la 

fàbrica de maó amb un alt contingut de carbonats (calices, mármols,...), per la possible reacció 

química entre els dos compostos que poden derivar en la cristal·lització en els poros de fluorur 

càlcic. 

La terracota sense esmaltar i altres elements escultòrics de materials ceràmics es poden netejar 

igualment amb productes a base de FH, aquestes formulacions poden incloure dissolucions 

d’àcid fluorhídric, àcid fosfòric, àcid sulfàtic, agents surfactants. 

 

3.1.3.2- Alcalins 

 

No és recomana la seva utilització generalitzada a excepció dels productes alcalins a base de 

hidròxids sòdics i potassis (aquests inclòs amb reserves per el risc de l’aparició de sals solubles i 

la seva posterior cristal·lització), solucions a base d’amoni (hidròxid amònic) i acetona. L’amoni 

resulta formar part de les formulacions més eficients  i utilitzades.  

En general els netejadors alcalins s’utilitzen quan existeix brutícia en forma de grassa, i amb 

combinació amb el FH es molt efectiu per la neteja del maó, permetent disminuir la concentració 

de l’àcid i el temps de l’activitat. La única manera d’evitar dipositar quan s’utilitzi la sosa o la 

potassa càustica (hidròxid sòdic o hidròxid potàssic, respectivament), és mitjançant un intens 

aclarit, i fent la neteja necessària en zones reduïdes per poder controlar millor el procés. 

 

3.1.4- Aplicació de pastes absorbents 

 

En materials ceràmics existeixen referències d’aquest sistema per la neteja de terracota sense 

esmaltar. Aquest mètode és vàlid, a part per l’extracció de sals solubles, per l’eliminació de 

taques de productes orgànics, microorganismes, taques de coure i ferro, etc. Les pastes no tenen 

que aplicar-se directament en el cas de que els materials es trobin en males condicions ja que la 

pasta pot arrossegar fragments sueltos. 

 

3.2-CONSOIDACIÓ 

 

S’ha desarotllat pocs treballs a sobre de l’ús de consolidats en productes d’argila cuita. En les 

fabriques de maons, és important tenir en compte la varietat de poros dels maons, ja que 

productes i mètodes de tractament vàlids pels maons de baixa porositat o són eficaços per a 

maons amb una porositat alta. 

Els consolidats inorgànics posseeixen la avantatge davant dels consolidats orgànics, la seva 

semblança amb els components del maó, resistint millor, en general, l’acció de l’intempèrie. 



                                                                                                                                                                                              - - 56 - -                                                                                                                                                                                      El maó 

Sense cap dubte, les seves característiques mecàniques són inferiors a les dels orgànics, i és 

difícil aconseguir una bona penetració del tractament, un dels aspectes fonamentals de la 

consolidació. 

 Com a consolidats organics s’han utilitzats ceres I resines. Les ceres més utilitzades són les 

sintètiques, del tipus de la parafina i ceres microcristal.lines. Entre les resines utilitzades en la 

consolidació de materials ceràmics destaquen les següents: acríliques, epòxides, de poliester i 

poliuretàniques.  

També s’han utilitzat consolidats organosilícicos en fabriques de maó tant estructurals com 

decoratius, així com en mosaics medievals. 

 

3.3- HIDROFUGACIÓ 

 

Degut a la gran problemàtica de les fabriques davant a la humitat, és imprescindible l’eliminació 

prèvia de la causa, realitzant la hidrofugació quan el suport es troba sec. 

Entre els productes utilitzats com hidrofugants, és té que senyalar les silicones (del grup dels 

compostos organosilícics), que a més de l’acció hidrofugant, actuen com a consolidats, com s’ha 

dit anteriorment. 

En els casos en que s’hagi perdut la pintura original en els maons (generalment de preservació) i 

el maó continua exposat, es pot utilitzar cobertes a base de silicats que deixen transpirar  la 

fàbrica, ja que una de les possibles causes de la seva pèrdua és que no sigui lo suficientment 

permeables al vapor d’aigua. 

 

3.4- SUBSTITUCIÓ DE PECES 

 

Es recomana aquesta operació en aquells casos en els que els maons es  troben molt deteriorats, i 

formen una via de penetració de l’aigua o afecten a la estètica del conjunt. El tip de maó o 

material ceràmic a substituir ha de presentar les següents característiques i semblances amb les 

peces originals: 

- Propietats físiques semblants a les peces d’origen, principalment la composició de la 

matèria prima, el color, tamany adequat, coeficient de dilatació tèrmic, etc. 

- Propietats hídriques semblants a la del maó d’origen, principalment absorció d’aigua i 

coeficient de permeabilitat de vapor d’aigua. 

- Propietats mecàniques semblants a les del maó d’origen. 

Existeixen autors que aconsellen mantenir el tamany del maó però no el color per que d’aquesta 

manera es pugui reconèixer la substitució realitzada. 

Pel que fa al morter, s’intentarà tractar de la mateixa forma i amb els mateixos instruments que 

es van utilitzar en l’època de realització dels monuments. 

 

Origen dels maons de substitució 

El maó es pot obtenir de les demolicions dels edificis, bé de la mateixa època o de 

característiques semblants. Sí això no pot ser possible, es pot recórrer a la fabricació amb els 

mateixos procediments antics, de fabricació a mà, realitzant un anàlisis previ dels seus 

components i les seves propietats per que s’assemblin el més possible als maons originals. 

Una altre solució seria utilitzar el revés dels maons, però això és un procés llarg i laboriós per lo 

que rarament és porta a terme. 

També es pot extreure els maons d’una altre zona de l’edifici ja deteriorada, i en la qual no va a 

quedar el maó vist. És una tècnica escassament utilitzada, ja que s’ha d’anar molt en compte amb 

la seva extracció. 

Quan els maons antics es reutilitzen per reparacions, s’haurien d’analitzar algunes mostres per 

determinar el seu contingut en sal i la seva qualitat. No s’haurien d’utilitzar aquells maons en 

zones exposades a una humitat excessiva o a cicles de gel-desgel. 

Operació de substitució 

Per a la col·locació del maó es realitza la següent operació: es tallen les parts deteriorades, es 

neteja el forat, es treu la pols i s’humiteja tot el material adjacent amb un pinzell. Es tria el nou 

maó de manera que encaixi fàcilment en el forat deixant lloc suficient per el morter per la part 

posterior i per les laterals del forat. Després es posa el morter sobre les cares d’unió amb el maó, 

és col·loca la peça en el forat i s’encaixa bé amb el martell, intercalant una cunya de fusta per 

distribuir la força i amortitzar els cops. S’elimina l’excés de morter conforme sobresurt i abans 

de que s’endureixi per evitar taques. Al final es comprimeix el morter mig endurit per consolidar 

la junta. 
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3.5- COMPLEMENTACIÓ DE PECES 

 

3.5.1- Reparació amb trossos de maons 

 

En el cas que l’alteració s’hagi produït en una sola peça o en una petita zona, pot utilitzar-se 

plaquetes d’uns 25 mm de gruix, havent de presentar les característiques semblants en les 

anomenades per la substitució dels maons sencers. Aquest mètode s’utilitza si existeix perill de 

fer malbé la resta de fàbrica adjacent, sent preferible insertar només una porció de maó. 

Les plaquetes tenen que col·locar-se sòlidament en el forat preparat sobre una base  de morter 

amb o sense necessitat de subjeccions metàl·liques o compostos adhesius. Les cavitats formades 

es tenen que netejar i regularitzar i el morter ha de ser compatible amb l’original de la fàbrica. Si 

s’utilitza epoxi o un altre tipus de morter de resines per la col·locació de plaquetes en grans 

zones, es poden crear problemes de reducció de la permeabilitat de l’aigua, i per tant 

desconchados en les zones arreglades o en les zones adjacents. 

Si l’àrea a reparar és de grans dimensions, serà necessari lligar la nova fulla a la fàbrica existent, 

utilitzant maons a tizón, claus metàl·liques o els anclatges adequats. 

 

 

3.5.2- Reparació mitjançant reposició de morters i pintures 

 

La major dificultat que presenta aquest tipus de restauració és en les fabriques ornamentals. 

Quan no és possible trobar maons que harmonitzin amb els originals, és necessari portar a terme 

mètodes alternatius de reproducció del conjunt ornamental. 

Poques restauracions mitjançant morters con de bona qualitat, ja que poden arribar a desfigurar i 

inclòs a deteriorar els maons que s’intenten arreglar. Aquests morters de restauració són 

fonamentalment a base de ciment, sorra i/o pols de maó, els que a vegades s’afegeix additius, 

també es poden utilitzar morters modificats amb polímers. 

L’últim recurs, per evitar el canvi de color, és el pintat dels paraments de fàbrica de maó, el qual 

és crea un freda uniformitat distant en les tonalitats i textures que posseeixen els murs d’aquestes 

característiques. 

 

 

3.6- REPARACIONS DE JUNTES I FISURES 

 

3.6.1- Rejuntat 

 

Quan les juntes estan figurades o constitueixen una via permanent de penetració d’aigua i de 

debilitat potencial de l’estructura, així com quan existeix un pèrdua de morter, és necessari 

realitzar la seva reposició. La reparació de juntes o el rejuntat s’ha de portar a terme com: 

- Examen de la fàbrica, anàlisis del morter original i la seva disposició en el mur ( 

amplada, perfil i textura del rejuntat existent). El nou morter té que tenir el mateix color, 

textura i disposició en la fàbrica que el morter antic, a més ha de tenir la menor o igual 

resistència a compressió que el morter original, i composició química semblant per evitar 

l’aparició de sals solubles. 

- Preparació de la junta eliminant almenys 25 mm de la mateixa, o com a mínim, la seva 

amplada. 

- Eliminació de les  restes de pols i de material disgregat mitjançant mètodes mecànics i 

fins i tot esclarint amb aigua. 

- Humitejant del suport i col·locació del nou morter fent pressió per arribar a una adequada 

compactació (es tenen que eliminar les taques de morter que sobren). 

 

3.6.2- Reparacions de fissures 

 

En aquelles peces que estan fissurades i per les quals existeix perill de despreniment de part de la 

mateixa o que genera inestabilitat, es por recórrer, o bé a la substitució parcial o total de les 

mateixes, o bé a la seva consolidació, lligat o sellat, garantitzant en els dos casos, l’adequat 

anclatge amb el conjunt. 

En els casos en els que existeixen fissures que recorren la fàbrica de maó vorejant les peces, es 

repararan amb el morter adequat que amortiguin els possibles moviments de la mateixa, i que 

impedeixin l’entrada de l’aigua.  
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5.2.-   ELS MATERIALS CERÀMICS A LES CASES DELS TREBALLADORS 

 

En aquests habitatges de finals de segle XIX principi del segle XX s’han utilitzat una gran 

diversitat de materials ceràmics pel seu acabat: peces paral.lelapípedes, totxos, teules, rajoles 

comunes i altres peces especials. 

 

Són molt nombroses les peces utilitzades per l’elaboració dels diferents elements arquitectònics 

de les cases. A continuació, s’exposen els materials més característics que componen les obres, 

la majoria dels quals és de fàcil reconeixement. 

 

La peça més comú utilitzada en la construcció i decoració de les cases és el totxo massís, peça 

paral.lelepípeda generalment en forma de ortoedre, emprada principalment en la construcció de 

murs. Les seves dimensions estan condicionades a ser manejables amb una sola mà. Les mides 

són 29 x 14 x 4 cm, segons la mètrica catalana utilitzada a l´època (1894). 

Totxo massís 

 

Un altre material predominant és el Pitxolí manual (29 x 10 x 4 cm.), s’utilitzava, sobretot, per la 

decoració dels elements característics de les cases, con en les cornises i balustrades de les cases. 

         Pitxolí manual 

 

 

 

 

 

Rajola manual (Rasilla) 

 

 Els murs són de mamposteria de pedra i morter. 

 

  

 

A la part superior de les cases, a on s’hi troben les cornises, s’utilitza el Caire Rom manual . 

 Les mides del Caire Rom manual són 29 x 14 x 4 cm. 

 

Caire Rom manual 

 

 

La teula és una peça utilitzada per impermeabilitzar les teulades de les cases i com element 

ornamental combinat amb la resta de peces. Les dimensions de les teules són de 42 x 19 x 15 cm. 

 

 

Teula 
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Aquests materials van ser empleats d’una forma molt original i treballada. L’imaginació i la 

creativitat van predominar en l’elaboració del projecte dels autors. L’ús del maó va ser més que 

funcional, els autors aprofiten les seves possibilitats decoratives en la creació de gelosies, 

cornises o xemeneies. En general, els modernistes començaren a emprar el maó vist en façanes 

d’una forma innovadora i atrevida per l’època. 

 

La fabricació dels materials ceràmics empleats en les cases reuneix en essència els principis 

bàsics utilitzats ja fa milers d’anys, empleats ara en la creixent fabricació industrial característica 

del període de desenvolupament que es visqué al canvi de segle.  

 

Amb la combinació de terra, aigua i foc s’elaboren les peces. Les etapes que tenen lloc durant el 

seu procés de fabricació són: selecció i preparació de les argiles, moldegat de la pasta, assecat 

del material cru, i, per últim, la cocció de les peces. Cadascuna d´aquestes etapes determina la 

qualitat final del producte (propietats característiques), atribuint-li molts dels defectes que 

apareixen al llarg de les obres i/o en diversos dels processos.  

  

Una de les patologies presents en les cases dels obrers és la desintegració  de les peces amb el 

pas del temps. La principal causa és l’humitat capil·lar unida a la deficient cocció dels totxos. Els 

maons acaben per desfer-se, conseqüència visible en molts dels murs de les cases on han 

desaparegut diverses peces. 

 

El color és la propietat física que defineix l’aperiòdica estètica del totxo. En els materials 

ceràmics és una propietat que depèn, fonamentalment, de la composició química, de la intensitat 

de la cocció i de les condicions atmosfèriques existents en el forn de cocció. La determinació del 

color es pot  fer mitjançant cartes o atles de color (Taules de color Munsell). 

 

Els colors dels totxos oscil·len des del blanc al negre violaci, segons la naturalesa dels fangs i la 

quantitat d’impureses presents, del contingut d’òxids i hidròxids de ferro del contingut en ferro 

combinat amb els silicats. 

 

Els maons fabricats amb fangs pobres en compostos de ferro tenen colors blanquinosos i 

groguencs, mentre que els rics en dits compostos, proporcionen colors vermells i violetes. 

D’altra banda, si existeix matèria orgànica fa que els colors estiguin ennegrits. 

 

En les cases del obrers els totxos utilitzats són d’un color vermellós, fet que indica que contenen 

un alt nivell de compostos de ferro. El principal agent colorant en els totxos és l’òxid fèrric 

(Fe2O), responsable del seu característic color vermell. Aquesta tonalitat l’adquireixen en 

atmosferes oxidants d’entre 900 i 1000 ºC. 

 

Segons dades obtingudes d’estudis realitzats a edificis històrics com les cases, la densitat aparent 

dels totxos varia entre 1350 i 2000 Kg/m3 i la densitat real entre 2450 i 2850 Kg/m3. 

 

En quant a la porositat dels maons, es caracteritzen per tenir una porositat elevada, entre el 15 y 

40 per cent, tot i així, en els edificis antics la porositat es troba en els índexs més elevats fins un 

30 o 40 per cent, inclòs en certes peces es pot apreciar a simple vista. 

 

S’ha de tenir en compte que quant major és el tamany de les partícules de fang, major és la 

porositat, ja que partícules grans tendeixen a crear grans porus. Així mateix, a una major 

proporció de calcita la porositat s’incrementa (degut a la dissociació i alliberació de CO). 

 

És molt important per a la duració i qualitat dels maons, el moldeig del fang i la temperatura de 

cocció. Per un costat, el moldeig manual origina peces ceràmiques de major porositat que 

aquelles moldejades per premsat i extrusió. 

 

A les Cases podem trobar,  forces peces deformades amb curvatures o altres defectes produïts pel 

moldeig i, generalment, per desequilibri de la boquilla de la màquina de extrussió i per 

desajustos del carro tallant. També es poden produir totxos deformats si presenten un contingut 

massa baix de sorra. 

 

L’absorció de l’aigua d’una massa de fang cuita és un paràmetre indicatiu de la porositat de la 

peça, en funció de la composició de la matèria prima i del seu grau de cocció. 
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En general, al augmentar la temperatura de cocció, es forma una major proporció de fase vítria, 

disminuint la porositat, i per tant l’absorció,  aconseguint unes peces més resistents. 

 

Els maons dels habitatges  presenten un aspecte porós, aquest tret potser conseqüència de què a 

l’època era molt difícil aconseguir uns alts nivells de qualitat en els processos de fabricació de 

materials i per aquest motiu en un mateix mur podem trobar diferents estats de conservació dels 

totxos, possiblement al pertànyer a diferents partides i/o diferent ubicació en el forn. 

 

La resistència mecànica és una de les propietats més característica dels totxos i és per això la 

propietat que es determina amb més freqüència. Els materials fràgils, entre els quals es troba el 

totxo, resisteixen millor els esforços a compressió que els de tracció. Per tant, podem sostenir 

que quant menor és el tamany del gra del material ceràmic, major és la seva resistència 

mecànica, i, pel contrari, aquesta disminueix amb l’augment de porositat i de contingut d’aigua. 

 

La resistència a compressió d’un totxo ve determinada per les propietats físiques del fang, pels 

mètodes de fabricació i pel grau de cocció. Els valors de resistència a compressió de les peces 

emprades en edificis històrics oscil·len entre 15 i 300 Kp/cm2, com pot ser el cas de les cases al 

ser un edificis d’abans de 1915. 

 

Els totxos de les cases, per netejar-los podriem utilitzar alguns dels mètodes més comuns per 

netejar fàbriques de totxos d’obra vista, com la neteja amb aigua, la neteja mecànica o la neteja 

química. El mètode de neteja més convenient hauria de ser poc agressiu i aplicar-ho amb cura, 

perquè els totxos d’aquest edifici es poden malmetre i desgastar fàcilment. 

 

Per restaurar els edificis podríem substituir les peces molt deteriorades i que constitueixin una 

via de penetració de l’aigua o afectin l’estètica del conjunt. El tipus de totxo o material ceràmic 

més adequat per fer la substitució haurà de presentar les següents característiques i similituds 

amb les peces originals: 

 

 

- Propietats físiques similars a la peça d’origen, principalment la composició de la matèria 

prima, color, tamany adequat, coeficient de dilatació tèrmica. 

 

- Propietat hídriques similars al totxo d’origen, principalment absorció d’aigua i coeficient 

de permeabilitat al vapor d’aigua. 

 

- Propietats mecàniques similars al totxo d’origen. 

 

Es podria mantenir el tamany del totxo, però no el color perquè d’aquesta forma el material 

incorporat als edificis sigui reconeixible. En quant al morter s’intentarà tractar de la mateixa 

forma i amb les mateixes eines que es van utilitzar en la mateixa època de construcció de 

l’edifici. 

 

Les peces obtingudes en reformes o enderrocs que es facin en els edificis es podrien aprofitar per 

reutilitzar-les com a peces de substitució de les deteriorades.  
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