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Resum

Durant el segle XIX van aparèixer multitud de colònies industrials per molts llocs de Ca-
talunya, una espècie de poblacions amb tota mena de serveis (botiga, dispensari, escola 
i església), on vivien les famílies dels obrers i operaris d’una fàbrica determinada situada 
a prop. També acostumava a haver-hi la casa del propietari de la colònia i de la fàbrica 
a la qual estava vinculada. Aquests nuclis, separats de les poblacions preexistents en el 
territori, es desenvolupaven a partir d’una ordenació planificada.

Però també hi ha a Catalunya un exemple d’explotació agrícola racional de finals del se-
gle XIX, que portava vinculada una colònia residencial per als treballadors amb els serveis 
que li eren inherents. Es tracta de la Colònia Gassol, situada a un quilòmetre al nord del 
nucli de Bítem, pertanyent a Tortosa, on encara ara es pot veure l’edifici de la residència 
senyorial juntament amb els habitatges dels treballadors, ordenats al voltant de dos pla-
ces, i un edifici d’ús social, on hi havia hagut un teatre, la botiga i la farinera del complex.

Introducció. Per què considerar-la una colònia de caire industrial?

El títol de la comunicació fa referència al cas d’una colònia no estrictament industrial, 
però amb la idea industrial de la serialització del treball, on el centre de producció se 
situa a la vora dels habitatges per als treballadors, juntament amb els equipaments ne-
cessaris, però en un àmbit rural, molt similar a les colònies industrials, que ja són ben 
conegudes, on el lloc de treball, els habitatges i els equipaments que els donen servei es 
troben separats físicament del nucli de població proper, Bítem.

La Colònia Gassol, una colònia agrícola 
de caire industrial

Dídac Gordillo Bel 
Arquitecte. UPC
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Generalment les colònies industrials eren nuclis de població on la totalitat dels seus 
residents tenien una relació directa amb la fàbrica, que era el que donava sentit a la 
seua estada en la colònia, tant per als treballadors directes com per a les seves famílies, 
i tenint present que altres membres de les unitats familiars concretes esdevenien en el 
futur nous treballadors. A més dels habitatges dels treballadors i les seves famílies, nor-
malment hi havia una sèrie de serveis i equipaments destinats a satisfer les necessitas 
de la població, botigues on només podien anar els residents, espais per a l’esbarjo dels 
residents (teatre, ateneu, cantina), escola per als fills dels treballadors, metge i església. 
També hi havia la casa de l’amo de la fàbrica, feta servir de forma esporàdica quan visi-
tava la colònia, que cal recordar que era de la seua propietat. 

Aquesta ubicació separada dels nuclis preexistents feia que no hi hagués relació amb 
l’exterior més que de forma puntual, donats els pocs mitjans de transport existents, tret 
de les poblacions rurals properes (alguns dels treballadors de les fàbriques eren habitants 
de nuclis de l’entorn de la colònia). Això, per una banda, generava societats paternalistes 
on l’amo vigilava pels seus “fills” obrers, donant-los treball, faena, habitatge i serveis, i 
per una altra, intentava evitar possibles conflictes i reivindicacions laborals o salarials 
que es poguessen donar, en quedar aïllats d’influències externes com els moviments sin-
dicals que estaven generant-se en les ciutats industrials. L’entorn rural on s’assentaven 
les colònies era conservador i tradicional, poc permeable a corrents nous provinents de 
les ciutats, cosa que feia que les relacions generades entre residents de les poblacions i 
residents de la colònia no fossin contràries a l’ordre establert ni al principi d’autoritat de 
la propietat sobre la fàbrica i la colònia. 

L’exemple de la Colònia Gassol, a la vora de Bítem, pedania de Tortosa situada a uns cinc 
quilòmetres de la ciutat, vinculada no a una indústria sinó a una explotació agrícola inno-
vadora en el seu moment, amb intenció de ser productiva i rendible, era un exemple no 
exactament igual en alguns aspectes, però si perfectament assimilable. Per una banda, 
la gran ciutat propera, Tortosa, no ha estat una ciutat caracteritzada per la lluita obrera, 
sinó històricament molt conservadora, amb activitat econòmica i industrial directament 
relacionada amb el món agrari. Per altra, atesa la mida no gaire gran de la colònia, no 
disposava de tots els serveis que es troben en altres de més grans.

La Colònia Gassol. Exemple de colònia agrícola de caire industrial

La Colònia Gassol es va crear per iniciativa del senyor Isidre Gassol, empresari que havia 
fet fortuna a Cuba, i que va adquirir una finca agrícola de quasi vuitanta-set hectàrees 
pensant en la instal·lació d’una explotació agrària innovadora, on es van aplicar les darre-
res tècniques del moment, impulsant la plantació d’arbres productius tant autòctons com 
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forans. El centre de producció físic es trobava en els camps de conreu del seu voltant, 
bona part en terrenys de l’horta de Bítem, tot i que també en zona de garriga plana. La 
finca agrícola, a la vora del riu Ebre, va ser aplanada i es va canviar el sentit del pendent 
del terreny cap a l’interior, en lloc de cap al riu, de manera que l’aigua de reg o de la pluja 
no es perdés i se’n pogués optimitzar l’ús.

El conjunt es troba situat en un terreny d’al·luvió planer. Abans de la construcció del 
canal de l’esquerra de l’Ebre (que surt de l’assut de Xerta-Tivenys i arriba fins al Delta de 
l’Ebre i la mar), el reg de la zona d’horta es realitzava a partir d’una sèquia que venia d’un 
pou a la vora del riu, on hi havia una bomba de vapor que extreia l’aigua i la distribuïa 
per un sistema de sèquies per bona part de la finca. Posteriorment, un cop fet el canal, 
la presa d’aigua es va fer des del seu costat, més proper al complex, amb una bomba 
elèctrica. Encara avui el punt d’extracció continua funcionant.

Cap a l’any 1879 Isidre Gassol va adquirir la finca que després es coneixeria com “Ma-

Exterior de la Casa Gran. Fotografia de Dídac Gordillo Bel.
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sada de Gassol” i es va començar la construcció de la casa senyorial, anomenada Casa 
Gran, construcció d’estil eclèctic, un magnífic exemplar d’arquitectura colonial. S’ocupa-
va només durant dues setmanes l’any, quan venia la família de l’amo de vacances; estava 
formada per soterrani, planta baixa noble, planta alta i golfes; era de planta quadrada i 
les estances se situeven al voltant del pati cobert central, on hi havia l’escala principal de 
l’edifici; hi havia una galeria correguda en les dues plantes representatives de l’edifici a 
tres de les seues façanes, les que donen al jardí, una façana era més opaca, la que dona-
va als habitatges dels treballadors.

Al davant seu se situava un jardí amb vegetació tropical que el separava de la carretera 
de Tortosa a Tivenys i al darrere seu se situaven els habitatges unifamiliars, de planta bai-
xa i pis, amb hort particular cadascun, al voltant de dues places formant una E. Al costat 
sud hi havia el conjunt d’edificis d’ús públic de la comunitat, l’antiga farinera, l’antic molí 
d’oli, l’antic teatre, la botiga, el celler i la destileria. Encara, al sud del jardí tropical, hi havia 
un terreny per a planters, ara ocupat per la mateixa vegetació frondosa del jardí principal. 

Exterior de les cases de la colònia. Fotografia de Dídac Gordillo Bel.
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El conjunt, en trobar-se tan a la vora del poble, no disposava d’església (la masada tenia 
en el seu interior una capella d’ús exclusiu dels antics propietaris), i també emprava altres 
serveis del poble que la colònia no tenia específicament. Tant la Casa Gran com la resta 
del conjunt gaudien d’un sistema de sanejament racional, que evacuava les aigües brutes 
mitjançant un sistema de clavegueram.

En la segona i la tercera dècades del segle XX la finca es va parcel·lar i vendre als antics 
treballadors, que vivien majoritàriament a la colònia, així com les cases que ocupaven. 
Posteriorment, la masada senyorial i altres dependències, amb un lot de terres, van 
ser adquirides el 1936 per la Generalitat de Catalunya amb la intenció de fer una 
granja experimental, que no va reeixir. Avui en dia les terres tenen ús agrícola, però 
les edificacions principals en part s’han destinat a magatzem d’usos diversos i en part 
estan sense usar. Quant als habitatges, són propietat dels descendents dels antics 
treballadors i avui en dia és un barri de Bítem que en general es troba en bon estat de 
conservació.

Exterior de les edificacions auxiliars. Fotografia de Dídac Gordillo Bel.
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Conclusions. Memòria del lloc

La colònia va deixar de estar vinculada prompte a l’explotació d’un bé per a un tercer, 
l’amo, per esdevenir un conjunt de cases de petits propietaris de terra (la mateixa que 
anteriorment s’havia treballat per a altri), estructura agrària que és similar a la preexistent 
abans de la implantació de la colònia, amb uns residents que, en aquest cas, també són 
els mateixos que anteriorment, que havien sorgit també de l’entorn proper preexistent; 
en totes les fases de la colònia es va dur a terme la mateixa activitat, l’agrària, tant abans 
de la seua implantació, com durant la seua existència o com quan va desaparèixer de 
l’escenari la propietat impulsora de la colònia.

Ara el que queda a Bítem és un exemple quasi únic de colònia agrícola, amb un edifici, la 
Masada, que per si sol ja mereix una atenció especial, no només per la seua grandària en 
mida comparada amb altres del seu temps en altres llocs, sinó per l’estil emprat, amb una 
magnificència destacable i un estil unitari. Només interiorment en el moment de la seua 
rehabilitació, fa més de tres dècades, per al seu manteniment es va haver de refer bona 
part de l’estructura sense consideració de l’estat previ. Ara es troba en desús.

Però no només la Casa Gran té un interès especial, també en té l’ordenació del conjunt 
exterior, amb la situació dels jardins de la casa, amb el joc de desnivells, les baranes i 
balustres exteriors, la vegetació exòtica present; i també en tenen els habitatges dels 
treballadors, amb els seus antics horts, els serveis comuns de la colònia i, en definitiva, 
la seua ordenació urbanística poc modificada. Potser la llunyania dels centres de decisió 
l’ha preservat d’usos improcedents, però també ha ajudat a malmetre-ho per no actu-
ar-se fins que ja era peremptori. Imaginem un edifici així en un lloc més central del país, 
com ara una localitat de l’àrea metropolitana de Barcelona. Seria un monument que tot-
hom coneixeria. Cal que sigui conegut perquè tingui opcions de romandre, i de romandre 
per mantenir la seua autenticitat formal.

Es va donar el cas que el 1936 la Generalitat de Catalunya va comprar l’edifici senyorial, 
i des de llavors no ha canviat mai de titularitat. Passada la guerra civil espanyola molts 
edificis de la Generalitat en altres contrades del país van passar a ser propietat de les 
diputacions o els ajuntaments. Però, si s’hagués consultat en ple Franquisme la titularitat 
del conjunt en el Registre de la Propietat, s’hagués vist que la propietat era la “Genera-
lidad de Cataluña”. Ningú no va parar compte de la seua existència, tret dels residents 
locals. Per pensar-hi. Se li pot donar la volta i fer-lo conèixer per ajudar a preservar-lo de 
forma més efectiva.
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