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1.1 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 seu fill, marxà a l’illa de Santo Domingo, al Carib, amb la intenció de guanyar-s’hi la vida.

Joan Güell i Ferrer (1800-1872)

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

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

treballà amb el seu pare en el petit negoci comercial que aquest tenia a Puerto Cabello. Però foren 

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

d’aquesta, que posteriorment 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 setze anys, 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, tornà al Carib, però s’instal-là a l’ Havana 

(Cuba). Allà va trobar feina en un magatzem propietat d‘un espanyol.

Als vint-i-un anys, al any 1821, Joan Güell havia estalviat 2000 duros i pensà d’establir-se pel 

seu compte. Trobà uns amics que aportaren 8000 duros més i amb aquest capital muntà un negoci 

comercial, en que 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 la economia de l’illa i estava en mans de cases com la que creà Güell.

Entre el 1821 i el 1835, 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 important 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 segle XIX.

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

de 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 totalment: va comprar una fragata, destinada al comerç amb 

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

assegurada.

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

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

Bacigalupi i Dulcet, filla d’un comerciant d‘origen italià. El seu primer fill, Eusebi, nasqué el 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 es va convertir en 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.
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Güell 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.

Joan Güell morí a Barcelona el 22 de novembre de 1872, als setanta-dos anys. A l’endemà naixé 

el seu primer nét.

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

al seu fill Eusebi.

El 31 de maig de 1888 s’inaugurà el monument a Joan Güell, una l’escultura de Rossend Novas, 

que es col-locà a la cruïlla de la Gran Via i la rambla de Catalunya de Barcelona. Actualment es 

troba situada uns metres més enllà a la mateixa Gran Via Barcelonina.

1.2 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.

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. 

Tenint els pares de família, Joan Güell i Antoni López, alguns trets comuns en quant a la fortuna: 

cap dels dos va heretar la seva 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; i ambdós van néixer al si 

d’una família humil. 

Eusebi Güell i Bacigalupi (1846-1918)

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

accionista i membre del consell d’administració 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 exposà 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 - Memòria en defensa dels interessos morals i materials de Catalunya - 

presentat al rei Alfons XII el 1885. Eusebi Güell fou membre de la secció econòmica, encarregada 

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

Fou importantísima 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.
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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 industrials, 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 

Güell i Bacigalupi i la seva activitat s’aturà l’any 1973.

Una colònia industrial era 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 cooperativa, 

etc.

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

font d’energia inicial. Més tard, amb la 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 

industrialització 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 fàbrica 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 Llobregat, 

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 especificava 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 hidràulica que, en un 

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

La màquina 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 

electricitat 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.

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 colònies. Primer, perquè el traçat urbanístic no segueix la tipologia de casema pròpia de la 

majoria d’aquests assentaments. La dels Güell, era una colònia traçada en forma de poble amb 
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els habitatges i serveis socials separats del recinte de la fàbrica. Després, perquè fou l’única gran 

colònia que no utilitzà l’energia hidràulica, sinó que treballà des de bon començament amb la força 

del vapor.

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 sortia 

fins aleshores de 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 a l’exposició Internacional de París de l’any 1889, aconseguint el “Gran Diploma 

de Honor”.

Alsina 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 

una 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

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 
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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.

                 Les monges que tenien cura de                                                          Treballadors a la fàbrica

                                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, ...etc.

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 cremades 

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.
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Alguns dels treballadors que van donar pell per el trasplant.

La Colònia Güell funcionava com un petit municipi; l’empresa s’encarregava d’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 canviés 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 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 

canvià 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.

- 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 tractés 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. 

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 terraplenats.
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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 colònia 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 construïren 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 entre 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, com 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

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 això 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’ateneu 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.
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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.

2.4 ARQUITECTURA DE LA COLÒNIA GÜELL

2.4.1 El Recinte Fabril

Enginyer: probablement Ferran Alsina

Data de construcció: 1890.

La fàbrica va començar el seu funcionament de manera progressiva; segons les necessitats s’anava 

ampliant la maquinària i els serveis.

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

fàbrica, i un any després, al 1891 va començar el funcionament de la nova màquina de vapor de la 

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

completant-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 maquinària de vapor de 500 CV. de potencia, que aviat va ser substituïda per 

una de 1000 CV. Aquesta darrera va ser la màquina més potent que va fer la Maquinista Terrestre 

i Marítima.

La matèria 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, contínues 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’encarregava 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, recollien les fibres i les estiraven 

en forma de vels finets que tornaven a recollir formant una mena de cintes. D’aquí passava als 

manuars(màquina que fa un nou estiratge del fil i n’elimina les irregularitats).

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

fi a l’anterior, i l’enrotllaven 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, màquines de fer bitlles)

Abans de dur el fil als telers passava per les màquines de parar on es produïen un seguit de processos 

químics amb la finalitat de millorar la facilitat de producció, l’aspecte 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-

locaven a les llançadores; la llançadora era una peça de fusta en forma de fus amb les puntes de 

ferro que s’emprava per teixir, a l’interior portava una bitlla que deixava escapar el fil de la trama 

cada vegada que passava per dins la calada de l’ordit.

c) Tissatge  (telers)

Era 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 centrifugada 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’embalatge tancaven el procés 

de producció.

Tot el transport entre seccions es feia mitjançant una xarxa de rails i vagonetes. El producte 
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elaborat tenia una doble utilitat: per vestir els pagesos i per a tapisseria. Durant la Guerra Civil 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. Pròxima 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 Anglès, també anomenat manchesterià), amb planta baixa i quatre pisos iguals de 

planta lliure.

A l’ interior de cada pis hi ha diverses rengleres de columnes de ferro colat amb un petit capitell i 

cartel-la, jàsseres de fusta i tirants de ferro. Al terra de fusta és típic de moltes fàbriques 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 tipologies 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 ara l’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 el 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 solució de les teulades d’alguns edificis de la fàbrica,
amb dents de serra.
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2.4.2 Fonda

Arquitecte: desconegut

Data de construcció: 1910

A l’entrada de la colònia s’hi troba l’edifici que feia de fonda, i per tant 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 constància que existia abans 

de 1917.

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

2.4.3 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 donà la configuració actual. Aquest fet es pot constatar 

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

( 1692 ).

La masia de Can Soler de la Torre.

En adquirir Joan Güell la finca agrícola, convertí la masia en residència temporal de la família, 

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 residència de Santiago Güell va passar a ser la Casa de la Vila.
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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. Adossada 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 església sortís la processó dedicada a aquesta Verge. També cal destacar la pica 

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

la part superior.

2.4.4 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 subministraven 

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.

1894, 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 necessitava 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, situat a la masia de Can Julià, proveïa aquesta d’aigua i alimentava uns safareigs 

que utilitzaven les dones per rentar la roba.

2.4.5 Ca l’Ordal

Arquitecte: Joan Rubió i Bellver, Francesc Berenguer i Mestres

Data de construcció: 1894 aproximadament

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

Es tracta d’un edifici aïllat, format per tres cases unifamiliars adossades, 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.

Vista de la façana sud de Ca l’Ordal.

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 al plantejament d’Eusebi Güell i Ferran Alsina de mantenir alhora el caràcter industrial i 
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agrícola de la colònia. L’originalitat d’aquesta casa radica en el diferent tractament de les façanes 

(anterior i posterior) i en la forma de la seva planta.

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’habitatge.

2.4.6 Cases d’obrers

Arquitecte: desconegut

Data de construcció: abans de 1915

El conjunt d’habitatges de la colònia és força variat. La característica 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 creixien 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 superfície mitjana dels habitatges era d’uns 88,00 m2 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 família, aquestes dimensions no eren gaire amplies. 

La majoria dels habitatges van ser finançats 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’aleshores 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 diverses 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 a les 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 remarquen 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 confluència del carrer d’Aranyó amb el de Ponent.

                                               

Carrer Aranyó.                                                                                                  Carrer Malveí.

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 historicistes com les obertures en forma d’arc de ferradura d’un dels edificis.

2.4.7 Casa del Metge

Arquitecte: desconegut

Data de construcció: 1910
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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 residència 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 colònia, i a la part inferior d’aquesta, amb una sanefa en ziga-zaga que dissimula 

la presència dels respiralls de les golfes.

La casa del Metge.

2.4.8 Ca l’Espinal

Arquitecte: J. Rubió i Bellver.

Data de construcció: 1900

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

que aquest senyor no va ser el primer en habitar-la. 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 típic de l’arquitectura Joan Rubió i 

Bellver. La reinterpretació d’elements artístics de pasta també caracteritza la seva obra. En aquest 

edifici això es fa palès en la incorporació de la torreta de caire medieval i els perfils goticistes de 

les obertures.

L’arquitecte aconsegueix un ritme geomètric combinant 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.

2.4.9 Escola i Casa del Mestre

2.4.9.a Escola

Arquitecte: Francesc Berenguer i Mestre

Data de construcció: 1914 aproximadament

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

extrems de la colònia on els límits entre el medi urbà i la natura no estan gaire definits.

A diferencia d’altres 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 

sanefa de la part superior sota el ràfec.
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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 coberta és de teula àrab a quatre aigües. 

En l’actualitat continua la seva funció docent.

Escola.

2.4.9.b Casa del mestre

Arquitecte: Francesc Berenguer i Mestres

Data de construcció: 1911 aproximadament

L’empresa també es va encarregar de la construcció d’una casa que servís de residència pels 

mestres.

En aquest edifici s’observa la tendència historicista en el torreó circular disposat a la cantonada, 

exemple que es podria qualificar de torre medieval de merlets i altres elements. La bases sobre la 

qual se sosté està formada per cilindres tallats, disposats en ritme ascendent. El torreó està coronat 

per un pinacle cònic recobert de ceràmica vidrada i acabat amb una creu de ferro forjat. Hi apareix 

també la data de construcció en mosaic (1911).

Casa del Mestre.

L’edifici està unit al de l’escola mitjançant un pont decorat amb elements curvilinis disposats en 

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

influencia de Gaudí. Actualment aquest edifici s’utilitza com ha llar d’infants.
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L’escola, l’edifici de l’esquerra, i la casa del mestre, el de la dreta.

Pont d’unió entre els dos edificis.

2.4.10 Teatre Fontova i Ateneu Unió

Arquitecte: desconegut

Data de construcció. Finals del segle XIX

L’Ateneu Unió fou una de les primeres institucions de la colònia, 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 colònia ni tan sols per 

distreure’s. Durant la guerra, l’ateneu va ser el marc de moltes reunions polítiques i sindicals.

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

Posseeix dues portes d’accés i tres balcons.

El teatre, unit amb l’ateneu per una paret mitgera, 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 forja 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 cinematogràfica. La teulada 

és a dues aigües.

Plaça Joan Güell, amb els edificis de l’Ateneu Unió

i el teatre Fontnova.
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2.4.11 Centre Parroquial Sant Lluís

Arquitecte: desconegut

Data de construcció: 1918

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

realitzaven diverses activitats pels nens de la colònia: representacions teatrals, jocs, catequesi, 

gimnàstica, 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. Això mostra l’obra social portada a terme 

a la colònia, 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 inaugurada el 30 de Juliol 

de 1933. L’acte d’obertura va incloure un festival infantil i un 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 colònia. L’organitzava una associació de persones que pagaven una quota destinada 

al manteniment i a l’augment de fons bibliogràfic. Els familiars del poeta Joaquim Folguera i Poal 

donaren la seva col�lecció personal a la parròquia que la traspassà a la biblioteca. Per això 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 entrà 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 combinació de 

pedra i maó vist.

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

parroquial. Aquests accessos, estan situats en dos cossos extrems, que consten de porta i dues 

finestres geminades. El cos del mig ve definit per una successió 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.

2.4.12 Antic Convent de les Monges

Arquitecte: desconegut

Data de construcció: desconeguda

La casa coneguda amb el nom de casa-bressol era la residència de les monges carmelites. Aquestes 

oferien essencialment dos serveis als treballadors: a la planta baixa tenien cura 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 monges van haver d’amagar-se 

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

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

murs són arrebossats. A la part posterior hi havia un petit jardí, i al costat del convent, la capella.
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2.4.13 Casa del Secretari

Arquitecte: desconegut.

Data de construcció: desconeguda.

El secretari s’encarregava de fer les gestions burocràtiques de l’Ajuntament de Santa Coloma. La 

casa on va viure es diferencia de la resta per:

- La construcció és totalment de totxo arrebossat, imitant carreus de pedra que formen encoixinat.

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

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

ferro sobre la porta.

- La decoració exterior, que alterna dos motius: un escut amb quatre barres (reflex de la militància 

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

cornisa.

La casa del Secretari.

2.4.14 Cooperativa de Consum

Arquitecte: Francesc Berenguer i Mestres, i Joan Rubió i Bellver

Data de construcció: 1900

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

una junta que s’encarregava de comprar i vendre els productes, repartint els beneficis entre tots els 

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

El sistema de pagament era diferent del de la resta de botigues de la colònia: durant tota la setmana 

s’adquirien els queviures gratuïtament, i les despeses s’enregistraven a la llibreta personal de cada 

soci i al llibre de comptes de la cooperativa. A final de setmana, un cop es cobrava a la fàbrica es 

comptabilitzaven i es pagaven en efectiu les despeses que s’havien fet durant la setmana.

Pel que va a l’arquitectura, aquest edifici segueix la línia arquitectònica dominant a la colònia, 

però en certa manera sobresurt per la seva alçaria i per l’harmoniosa decoració del maó vist, tret 

característic de l’obra de Rubió. A la façana destaca el treball amb maó de les barbacanes que 

sostenen els balcons, elements típics dels castells medievals. També són interessants les cartel.les 

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

La Cooperativa de Consum.



Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell                                                   � Arquitectònic Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell                                                   � Arquitectònic

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 una petita biblioteca per 

als socis i un cafè on encara es respira l’ambient de principis de segle i on es conserva una placa 

de marbre en honor al fundador de la colònia.

2.4.15 Magatzems

Arquitecte: desconegut

Data de construcció: 1920 aproximadament

Es tracta d’un 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’ús domèstic, el celler on s’elaborava i es guardava el vi de les vinyes dels voltants, i els 

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

Aquests espais, desprès de la privatització de la colònia, van passar a dependre de l’Ajuntament 

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

celler fa la funció de petit museu.

2.4.16 Cripta

Arquitecte: Antoni Gaudí i Cornet

Data de construcció: 1898-1908/16

La cripta de l’església projectada per Gaudí és l’edifici més visitat de la colònia i també un dels 

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

Sagrada Família.

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

Cor al 1892.

En un  primer moment l’edifici per els oficis religiosos s’instal-là a la capella de Can Soler de 

la Torre, però desprès, degut al ràpid creixement de la colònia, es va fer necessari construir una 

església de nova planta.

Com l’escola i la casa del mestre, l’espai escollit per a església se situà 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 

servís de marc i al qual es pogués integrar plenament.

Des de 1898, quan Eusebi Güell li va fer l’encàrrec, fins a la col-locació de la primera pedra van 

transcórrer deu anys, durant els quals Gaudí va estar estudiant i elaborant el projecte en el qual 

utilitzà una tècnica nova de càlcul d’estructures. Per fer aquest estudi Gaudí s’instal-là en un 

petit cobert, on construí, durant aquest temps, una maqueta 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, Francesc Berenguer i Mestres, 

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

elaboració 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 

això 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 

republicans.

La planta s’inscriu en un oval irregular i està dividida en quatre espais longitudinals separats per 

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

La força expressiva de la cripta ve donada per la utilització de tota una sèrie de solucions 

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 bàsicament la pedra de basalt i de maó recuit (maó que és desaprofitat a 

les bóbiles per massa cuit) als murs i les columnes, la ceràmica als mosaics, i el vidre als vitralls 

de les finestres (restaurades fa pocs anys).

A l’interior trobem alguns dels bancs dissenyats per Gaudí, la resta són copies dels originals. Dels 
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tres altars destaquen el de la Sagrada Família, obra de Josep Maria Jujol, i el de la Mare de Déu de 

Montserrat, d’Isidre Puig i Boada.

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

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

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

L’edifici es considerat Bé d’Interès 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.

Vista interior de La Cripta. Exterior de La Cripta de La Colònia Güell.
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2.5 RELACIÓ I COL-LABORACIONS A LA COLÒNIA GÜELL

És interessant assenyalar la coincidència de l’origen a les terres del Camp de Tarragona d’una sèrie 

d’arquitectes de la mateixa època que van seguir unes constants arquitectòniques molt semblants. 

Aquests eren Gaudí, Jujol, Berenguer, Rubió, Sugrañes, Canaleta, Quintana, Bergós, i Martinell. 

En aquell context neoartesanal del Modernisme va ser molt important el paper docent dels estudis 

d’arquitectes prestigiosos d’aquella època. 

Com a col-laboradors d’en Gaudí, Joan Rubió i Bellver, i Francesc Berenguer i Mestres es van 

encarregar de part de la zona residencial de La Colònia Güell i van construir alguns edificis 

destacables.

Relació de les intervencions dels tres arquitectes a La Colònia Güell:

Ca l’Ordal  (1894), F. Berenguer i Mestres  i  J. Rubió i Bellver 

Masia residència de tres famílies de pagesos. En la seva construcció els arquitectes van jugar amb 

la possibilitat constructiva del maó adoptant una original solució per a la galeria de solana i per a 

les xemeneies.

Ca l’Ordal és un edifici que recorda una masia típica. Té un soterrani dedicat a quadres, planta 

baixa, pis i golfes. És una casa de clara inspiració modernista amb un important ús del maó com a 

element decoratiu: xemeneies, obertures, la gelosia del darrere i la cornisa. En aquesta obra també 

destaquen les seves cantonades arrodonides.

Façana Nord/Sud de Ca l’Ordal.

          

Xemeneies decorades amb maons.

Mènsula.
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Cantonades arrodonides.

La Cripta (1898-1915), A. Gaudí i Cornet 

Encara que aquesta no és obra dels autors que ens ocupen, s’afegeix aquesta dada per a tenir una 

idea més global de la urbanització de La Colònia Güell.

El projecte de Gaudí consistia en una cripta que no havia de ser subterrània, com en la majoria dels 

casos, i al damunt l’església. Es desconeixen els motius pels quals Gaudí abandonà les obres l’any 

1914 deixant només construïda la cripta, que avui és utilitzada com església.

Ca l’Espinal  (1900), J. Rubió i Bellver

La casa de l’administrador de l’empresa, el Sr. Espinal. L’arquitecte aprofità la ubicació de l’edifici 

a l’encreuament de dos carrers per accentuar-ne la cantonada amb una tribuna feta completament 

de maó. Cal destacar també el perfil goticista de les  finestres i la filigrana del maó. Consta de 

planta baixa i de dos pisos.

El més destacat és la balconada de la cantonada que recorda un torreó medieval. L’ús del maó és 

una altra constant, especialment en el joc de sanefes on predominen les formes romboidals i de les 

línies horitzontals de la façana i en la gelosia de sortida. 

A l’entrada hi ha un forjat on s’hi observa la data de construcció.

Ca l’Espinal.

Maó com a element decoratiu a Ca l’Espinal.



Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell                                                   � Arquitectònic Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell                                                   � Arquitectònic

Torreó de Ca l’Espinal.

Joc de sanefes Ca l’Espinal.

Cooperativa  (1900): F. Berenguer i Mestres,  J. Rubió i Bellver

És un edifici de planta i pis que segueix la línia modernista que domina a la Colònia. Destaca per la 

seva alçada i l’ús del maó vist com a element decoratiu a les barbacanes que sostenen els balcons i 

a les cartel-les de l’aleró que són disposades en tres rengleres on s’alternen els espais buits i plens.

Cooperativa de consum.
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La cooperativa era una societat on els habitants de la colònia compraven els queviures. Tenia un 

sistema de pagament força singular: durant la setmana les compres s’apuntaven en una llibreta. Es 

pagava quan els obrers havien cobrat de la fàbrica.

          

Barbacana de La Cooperativa.                                        Obertures de La Cooperativa.

Detall del treball de maó a les cartel.les de La Cooperativa.

Escola i Casa del Mestre (1910-1914), F. Berenguer i Mestres 

Berenguer es va encarregar de l’escola i la casa del mestre i les uní amb un pont formant un 

gran arc i decorat amb elements curvilinis esglaonats. Ambdues construccions tenen un caràcter 

marcadament volumètric.

La casa del mestre està solucionada de forma més original que l’escola a causa de la presència a la 

cantonada d’un torreó amb un pinacle cònic recobert de ceràmica vidrada verda, que ens recorda 

els típics torreons d’un castell medieval. 

L’escola destaca pel tractament de les façanes on predominen les lloses de pedra per damunt del 

maó que s’empra a les obertures, i a la sanefa superior. A la planta baixa les finestres són més grans 

que les de la planta superior.

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

Edifici de La Casa del Mestre.

Pont d’unió entre els dos edificis. l’Escola, l’edifici de l’esquerra,
i La Casa del Mestre, l’edifici de la dreta.

Pinacle de La Casa del Mestre.
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3.1 FRANCESC BERENGUER I MESTRES

3.1.1 Biografia

Francisco Lluís Josep Joaquim Berenguer i Mestres va néixer el vint i ú de Juliol de 1866 a Reus 

(Tarragona).

Francesc Berenguer i Mestres (1866-1913)

La seva família, pertanyent a la classe mitjana, estava composada pels pares i per dos germans 

més, un germà gran i una germana, essent ell el més petit de la família. El seu pare exercia de 

professor a Reus, i tot i que les classes les impartia a unes golfes, aquesta escola, anomenada del 

Mestre Berenguer, gaudia d’un enorme prestigi, tant per la seva antiguitat (datava de 1855) com 

per la seva qualitat.

A aquesta escola va ser on en Berenguer i Mestres fill i els seus germans van aprendre les seves 

primeres lliçons; al igual que Antoni Gaudí, entre d’altres.

Quan Francesc Berenguer i Mestres va finalitzar els seus estudis de batxillerat, a l’edat de quinze 

anys, tota la família es va traslladar a Barcelona perquè aquest pogués començar els estudis 

d’Arquitectura, il�lusió que sempre havia tingut el pare.

Per poder sobreviure a Barcelona, el pare de família va continuar donat classes particulars a 

alumnes que Gaudí li proporcionava. 

Francesc Berenguer i Mestres va començar els estudis d’Arquitectura al 1881 i els va abandonar al 

1888, encara que entre els anys 1883 i 1885 no consta que assistís a classe ni que fes exàmens. Dels 

seus expedients acadèmics es desprèn una facilitat per a les assignatures d’expressions gràfiques 

i una problemàtica enfront les de caràcter més tècnic - matemàtic, de fet els dos primers anys tan 

sols va aprovar l’assignatura de Dibuix Lineal. 

Un altre evidència de la seva tendència més artística és el fet de que cursà varies assignatures a 

l’Escola de Belles Arts, estudis que va fer simultàniament als d’Arquitectura, i que superà amb 

escreixos.

Es creu que la causa de que Francesc Berenguer i Mestres abandonés els seus estudis d’Arquitectura, 

va ser la confluència de tres situacions. Per una banda el fet del seu escàs rendiment enfront els 

estudis, per altre la influència de Gaudí que sempre li donà treball encara que no fos Arquitecte (i 

a mes li va dir que sempre li continuaria donant), i la darrere, i considerada més rellevant, el seu 

temprà matrimoni (es va casar als vint anys) amb Adelaida Bellvehí.

El matrimoni Berenguer - Bellvehí va tenir set fills: Francisco de Asís, Adelaida, Jose, Maria, 

Carmen, Luis i Concepción. Família que va portar endavant amb el seu treball amb diversos 

arquitectes, i que li va abstraure tant temps, que va impedir que pogués gaudir d’una vida familiar 

plena.

Berenguer amb la seva dóna i el seu fill, el futur arquitecte
F. Berenguer Bellvehí (1891)

De la seva vida professional podem dir que Berenguer va treballar des de 1887 fins la seva mort al 

taller de Gaudí. En el que va completar la manca de formació teòrica amb la pràctica que aquest 

li aportava.
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A aquell taller varen treballar figures tant il-lustres com ara Rubió, Jujol, Canaleta, Sugranyes, 

Quintana, Begós, Martinell, Martorell, Puig Boada, Bonet Garí, i de una forma menys estable 

Moncunill, Valeri i Pupurull, Raspall i Masó.

En aquest taller, Berenguer i Mestres, va treballar mitja jornada, la resta de la mateixa la va emprar 

treballant en altres despatxos d’Arquitectura. Primer va treballar per Augusto Font, antic professor 

de l’Escola; i després va estar amb Miquel Pascual Tintorer i amb Josep Graner i Prat, arquitecte 

municipal de Gràcia el primer, i mestre d’obres el segon.

Amb Augusto Font va treballar molt poc temps i desenvolupant tasques únicament de delineant, 

però amb Miquel Pascual va realitzar nombrosos treballs de diferent índole. El més destacable 

que va fer en col-laboració directa amb ell va ser la Parròquia de Santa Coloma de Gramenet. 

Altres treballs els va fer per cessió directa de Tintorer com ara l’altar de San Josep de Calasanz al 

Monestir de Montserrat, el Mercat de la Llibertat de Gràcia, la façana de l’Ajuntament de Gracia, el 

Panteó de la família Regordosa al Cementiri del sud-est i el Santuari de Sant Josep de la Muntanya. 

I finalment trobem els treballs signats per Tintorer però realitzats per Berenguer (ja que aquest no 

podia signar-los per no tenir el títol d’Arquitecte) com la casa de Tintorer, ara desapareguda, que 

estava situada al carrer Major de Gracia números 50 – 52.

A l’any 1892 Berenguer va guanyar unes oposicions de l’Ajuntament de Gracia fet pel que va ser 

nomenat ajudant d’Arquitecte, sent aquest el mateix Tintorer.

Al taller de Gaudí va desenvolupar diferent tasques totes elles mostres d’una gran confiança per part 

de Gaudí. A més d’intervenir, dibuixar i ampliar els seus treballs, també va portar l’administració 

de les obres de construcció de la Sagrada Família i La Colònia Güell, d’entre d’altres.

L’estreta col-laboració de Berenguer amb Gaudí va donar fruit a diverses polèmiques en quant a la 

participació d’ell en diferents obres de Gaudí. Per exemple en el disseny del Palau Güell del que 

va dibuixar més de vint solucions diferents de la seva façana. Però el treball que més polèmica ha 

suscitat ha sigut el més important atribuït a ell: La casa del porter, la capella i les bodegues Güell.

Aquesta obra va ser un encàrrec de Eusebio Güell i no es coneix amb exactitud quina va ser la cota 

de participació de Berenguer i de Gaudí en la mateixa. Diferents autors han estudiat l’obra i les 

circumstàncies que l’envoltaren; a partir d’aquestes investigacions han sorgit gustos per tothom. 

Uns opinen que les bodegues Güell són obra de Gaudí, és el cas de Roisin, Celso Gomis i Amós 

Salvador. D’altres com ara Ràfols, Cirici Pelicer, Bohigas, Mackay, Martinell, Infiesta, Camps, 

i Quintana atribueixen l’obra a Berenguer. I per últim trobem als defensors de la col-laboració 

d’ambdós a l’hora de fer l’obra, és el cas de Juan Bassegoda i Nonell, i de Carlos Flores.

Tenint com a més probable aquesta última opinió, tan sols explicarem que es creu que Berenguer 

va fer la casa del porter i la capella, i alguns detalls de l’edifici principal, i que va ser aquest últim 

el que va fer Gaudí.

Aquesta problemàtica de l’autoria de diferents projectes es present al voltant de tota l’obra 

Berenguerista. Per un costat està el fet que tingués una tant estreta col-laboració amb Gaudí, el 

que ha fet que en certes obres no es tingui clarament dibuixada la línia separadora entre el que va 

fer Gaudí i el que és de Berenguer. Per altre part tenim d’altres obres fetes per Berenguer, en col-

laboració o per encàrrec d’altres arquitectes, però signades per aquests, ja que com Berenguer no 

era arquitecte no les podia signar, fet que enturbia la autoria de les mateixes.

A més d’aquesta estreta col-laboració professional Berenguer-Gaudí, cal remarcar que durant tota 

la seva vida varen mantenir una  relació d’amistat. Aquesta es va incrementar a partir de l’any 

1911, en que Gaudí va sortir de una greu malaltia, moment a partir del qual dinava i sopava gairebé 

sempre amb la família Berenguer.

Durant els darrers anys de la seva vida Berenguer, encara jove, va començar a sentir-se malalt, 

començava a tenir problemes respiratoris entre d’altres, i això va fer que el seu ritme de treball no 

fos el mateix. 

El dia 7 de Febrer de 1914 Berenguer va patir un atac de urèmia, que el va dur a la mort al dia 

següent quan comptava amb quaranta set anys. La seva mort va afectar molt a Gaudí, qui va dir al 

capellà que va fet l’oratori: “Pare Genís, m’he quedat manco”.
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 3.1.2 Les seves obres

A continuació passem a enumerar per ordre cronològic les obres considerades de Berenguer, 

encara que amb algunes d’elles es tenen dubtes de la seva autoria.

Mercat de la Llibertat

Es troba a la Plaça de la Llibertat al barri de Gràcia de Barcelona. 

Data de l’any 1888

El projecte està signat per Miquel Pascual Tintorer

Casa d’habitatges a la Ronda de Sant Pere amb el carrer Girona

L’edifici esta fent xamfrà entre la Ronda de Sant Pere i el Carrer Girona de Barcelona. 

Data de l’any 1891

El projecte està signat per Miquel Pascual Tintorer

Altar de Sant Josep de Calasanz

Es troba al Monestir de Montserrat de Barcelona 

Data de l’any 1891

No hi ha projecte administratiu

Panteó de la família Regordosa

Es troba al Cementiri del Sud-Est de Barcelona

Data de l’any 1892

No hi ha projecte administratiu 

Reforma de la façana de la Casa Rectoral de Sant Joan de Gracia

L’edifici es troba als carrers Iglesia, Rubí i Santa Creu a Barcelona

Data de l’any 1894

El projecte està signat per Andrés Audet i Puig

Santuari de Sant Josep de la Muntanya

Es troba a l’Avinguda del santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona 

Data de l’any 1895

El projecte està signat per Miquel Pascual Tintorer

Bodegues Güell, Casa del Porter i Capella

Es troba a la Carretera de Barcelona a Santa Creu de Calafell al Garraf  de Sitges

Data de l’any 1895

El projecte està signat per Antoni Gaudí i Cornet

Casa d’habitatges a la Rambla de Catalunya 92 - 94

Es troba a la Rambla de Catalunya nº 92 – 94 de Barcelona

Data de l’any 1898

El projecte està signat per Miquel Pascual Tintorer

Casa Torre al Poal

Es troba a l’Avinguda de el Poal de Castelldefels 

Data de l’any 1900

No hi ha projecte administratiu

Casa refugi a la Pleta

Es troba a la zona anomenada de la Pleta al Garraf de Sitges 

Data de l’any 1900

No hi ha projecte administratiu

Casa d’habitatges al Carrer Major de Gracia 237

L’edifici es troba al Carrer Major de Gracia nº 237 de Barcelona

Data de l’any 1900

El projecte està signat per Andrés Audet i Puig

Casa d’habitatges Díaz

L’edifici es troba entre els Carrers Merced nº 7 i Jovellanos nº 38-40 de Gijón

Data de l’any 1902

El projecte està signat per Josep Graner i Prat

Casa d’habitatges al Carrer Major de Gracia 196

Es troba al Carrer Major de Gracia nº 196 cantonera amb la Plaça Trilla de Barcelona

Data de l’any 1903

El projecte està signat per Miquel Pascual Tintorer
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Ermita de la Verge de la Riera

Es troba a la Riera d’Alforja a Les Borjes del Camp de Tarragona

Data de l’any 1903

El projecte està signat per Jaime Bayó i Font

Centre Moral i Instructiu de Gracia

Es troba al Carrer Ros de Olano nº 9 de Barcelona

Data de l’any 1904

El projecte està signat per Miquel Pascual Tintorer

Panteó de la família Cucurella

Es troba al Cementiri del Sud-Est de Barcelona

Data de l’any 1904

No hi ha projecte administratiu

Casa al Parc Güell

Es troba al Carrer Olot s/n de Barcelona

Data de l’any 1904

El projecte està signat per Antoni Gaudí i Cornet

Casa d’habitatges al Carrer Major de Gracia 77

Es troba al Carrer Major de Gracia nº 77 cantonada amb Santa Eugènia de Barcelona

Data de l’any 1905

El projecte està signat per Miquel Pascual Tintorer

Façana de l’antic Ajuntament de Gracia

Es troba a la Plaça Rius i Taulet de Barcelona

Data de l’any 1905

No hi ha projecte administratiu

Mirador i reixat a la finca Mateu

Es troba al Carrer de Dalt a Llinars del Vallès de Barcelona

Data de l’any 1906

El projecte està signat per Ignacio Mas i Morell

Porta i reixat a la finca Peitx

Es troba a la Travessera de Dalt nº 32 de Barcelona

Data de l’any 1906

No hi ha projecte administratiu

Casa d’habitatges al Carrer Major de Gracia 15

Es troba al Carrer Major de gràcia nº 15 de Barcelona

Data de l’any 1906

No hi ha projecte administratiu

Casa d’habitatges al Carrer Major de Gracia 50 – 52

Es troba al Carrer Major de gràcia nº 50 - 52 de Barcelona

Data de l’any 1906

El projecte està signat per Miquel Pascual Tintorer

Casa de Camp a Rubió

Es troba al costat de l’Església Parroquial a Rubio de Barcelona

Data de l’any 1908

No hi ha projecte administratiu

Casa d’habitatges al Carrer de l’Or 44

Es troba al Carrer de l’Or nº 44 de Barcelona

Data de l’any 1909

No hi ha projecte administratiu

Reforma de l’Església de Sant Joan de Gracia

Es troba a la Plaça de la Virreina de Barcelona

Data de l’any 1909

No hi ha projecte administratiu

Capella del Santíssim de Sant Joan de Gracia

Es troba a la Plaça de la Virreina de Barcelona

Data de l’any 1909

No hi ha projecte administratiu
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Església de Santa Maria de Can Aguileres

Es troba a la masia de Can Aguileres a Piera de Barcelona

Data de l’any 1909

El projecte està signat per Eduard Balcells i Buigas

Casa d’habitatges al Carrer Torrijos 14

Es troba al Carrer Torrijos nº 14 de Barcelona

Data de l’any 1909

No hi ha projecte administratiu

Farmàcia Dr. Rubinat al Carrer de l’Or 44

Es troba al Carrer de l’Or nº 44 de Barcelona

Data de l’any 1909

No hi ha projecte administratiu

Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell

Es troba al final del Carrer Barrau a Santa Coloma de Cervelló de Barcelona

Data de l’any 1911

No hi ha projecte administratiu

Cooperativa de la Colònia Güell

Es troba a Santa Coloma de Cervelló de Barcelona

Data de l’any 1911

No hi ha projecte administratiu

Església Parroquial i Casa Rectoral a Santa Coloma de Gramenet

Es troba a la Plaça Pio XII s/n a Santa Coloma de Gramenet de Barcelona

Data de l’any 1912

El projecte està signat per Miquel Pascual Tintorer

Projecte d’edifici d’habitatges al Carrer Badajoz

Es trobaria al Carrer Badajoz s/n de Barcelona

Data de l’any 1912

No es va arribar a realitzar l’obra

Teatre del Centre Moral i instructiu de Gracia

Es troba al Carrer Ros de Olano nº 9 de Barcelona

Data de l’any 1913

No hi ha projecte administratiu

Obres diverses a l’Oratori de Sant Felip Neri

Es troba al Carrer del Sol nº 8 de Barcelona

Data de l’any 1913

No hi ha projecte administratiu

Projecte de Casa per Don Manuel de la Cerra

No es coneix la situació

Data de l’any 1912

No es va arribar a realitzar l’obra

Projecte de Torre a Castellserà

Es troba a Castellserà de Lleida

No hi ha data de projecte, tan sols es tenen uns quants esbossos

No hi ha projecte administratiu

Projecte d’altars a l’Església de Sant Pere de les Puelles de Sarrià

Es troba al Carrer Anglí nº 55 de Barcelona

No hi ha data de projecte

No es va arribar a realitzar l’obra

Restauració de la Masia Mas Rifer

Es troba a Fogas de Monclús de Barcelona

No hi ha data de projecte

No hi ha projecte administratiu

Pal-li de l’Església de Sant Joan de Gracia

Es troba a la Plaça de la Virreina de Barcelona

No hi ha data de projecte

No hi ha projecte administratiu
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3.1.3 Trets de la seva arquitectura

Berenguer i Mestres es va crear un estil arquitectònic propi fruit de la barreja de les corrents 

modernistes de l’època i de la seva minuciositat enfront el tractament dels detalls.

Alguns autors han distingit dues facetes dins la seva obra: la decorativista i la específicament 

arquitectònica.

Dintre del decorativisme de Berenguer trobem com a trets definidors l’utilització de les corbes 

bidimensionals i el seu delicat tractament de l’ornamentació.

L’estilització de les corbes es fa patent als esgrafiats de les façanes, als mosaics de les parets, i a les 

làpides. L’ornamentació que va fer servir està constituïda principalment per elements vegetals i per 

formes serpentejants i de llaceria, que es troben als seus treballs amb forja. Amb aquestes formes 

serpentejants que va utilitzar es veu una influència de l’Art Nouveau, per la imatge de la dansarina 

serpentina (la serpentintänzerin).

En quant a la seva producció específicament arquitectònica destaca la composició mesurada i 

senzilla dintre de l’exuberància formal del modernisme. La majoria de les seves façanes presenten 

una composició plana i simètrica, i un plantejament volumètric senzill, basat en l’utilització de les 

formes cúbiques i cilíndriques.

Sintetitzant, les característiques que apareixen més repetidament a les seves obres són:

- Composició equilibrada de les façanes.

- Suavització de les arestes.

- Rigor constructiu.

- Tractament de les obertures de les façanes.

- Ús de l’arc parabòlic.

- Utilització del trencadís.

- Ús de la forja.

- Espíritu goticista.

Aquests trets del seu estil estan patents a moltes de les seves obres; a continuació desenvoluparem 

cadascun d’ells fent una petita menció d’alguns exemples on podem apreciar-los.

Composició equilibrada de les façanes

Les seves façanes acostumen a ser ordenades, simètriques i de caràcter pla, limitant la seva 

volumetria als balcons i tribunes.

Com a exemple d’aquest tractament està l’edifici d’habitatges del carrer Major de Gràcia nº 15.

Edifici d’habitatges al carrer Major de Gràcia nº 15

 

Suavització de les arestes

Berenguer va suavitzar les arestes de moltes de les seves edificacions mitjançant l’arrodoniment 

de les mateixes

Exemple que ens hem trobat a l’Escola i a la Casa del Mestre, ja que ambdós edificis tenen les 

seves cantonades arrodonides. També trobem les cantonades arrodonides a l’edifici de Ca l’Ordal 

al qual va es suposa que va fer Berenguer amb Rubió.
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Cantonada inferior a la Casa del Mestre

Cantonada superior a l’Escola

Cantonades arrodonides a Ca l’Ordal

Rigor constructiu

En aquest apartat ens referim al adequat ús i tractament dels materials. Berenguer va rescatar 

l’utilització d’aquells materials que tanta tradició varen tenir a l’arquitectura popular catalana com 

ara el maó, la forja, la pedra, etc.

Destaquem l’utilització de la mamposteria combinada amb el maó. 

Berenguer va utilitzar dos tipus de mamposteria, la concertada i l’ordinària, per fer algunes de les 

seves obres. En les edificacions de mamposteria va resoldre les cantonades amb pedres tallades, 

polides i de diferents colors, i amb maons col-locats amb diferents aparells.

Aquest depurat tractament de la pell de l’edifici el trobem a nombroses obres. Al Santuari de 

Sant Josep de la Muntanya, que és de mamposteria concertada, les cantonades estan destacades 

amb pedra tallada. A les Bodegues Güell trobem la mateixa solució, encara que les pedres de les 

cantonades a més de tallades estan polides. Un altre exemple és la Casa Torre del Poal feta de 

mamposteria ordinària i que té les seves cantonades de pedra tallada de color blanc. Com darrer 
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exemple mencionarem la Casa Refugi a la Pleta que també és de mamposteria ordinària, i que té 

les seves cantonades resoltes amb maons de diferent aparell.

A més d’aquesta diferenciació de materials en quant a l’estructura principal de l’edifici en front 

de les seves cantonades, també trobem aquesta solució a les cornises i a les obertures de façana, 

encara que aquest darrer cas el comentarem al següent apartat.

Tractament de les obertures de façana

Aquest tret es podria englobar a l’anterior punt, ja que el tractament de les obertures de façana es 

distingeix per el canvi de material en referència al de la resta de l’edificació, tot i així hem preferit 

dedicar-hi un altre apartat ja que a més del material, destaca la seva utilització formal.

Al comentari de les edificacions de l’anterior apartat podem afegir que totes les obertures de les 

mateixes estan resoltes amb el mateix material que les cantoneres.

Altre exemple d’obra amb especial tractament de les obertures és el Centre Moral i Instructiu de 

Gràcia, al que destaca la solució adoptada als balcons, fileres esglaonades de maó, i a les finestres 

de la galeria del segon pis, i totes les obertures del primer pis que tenen forma arquejada amb un 

derrame esglaonat dels maons que cerquen el seu recolzament.

Detall dels balcons del Centre Moral i Instructiu de Gràcia
al carrer Ros d’Olano nº 9 de Barcelona.

Detall de les finestres de la galeria del segon pis del Centre Moral
 i Instructiu de Gràcia al carrer Ros d’Olano nº 9 de Barcelona.

Detall de les obertures del primer pis del Centre Moral
i Instructiu de Gràcia al carrer Ros d’Olano nº 9 de Barcelona.
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També podem observar aquest joc amb maons a les obertures de façanes de l’Escola i la casa del 

Mestre de la Colonia Güell.

Detall del recercament amb maó d’una de les finestres de l’Escola de La Colònia Güell.

Detall de l’esglaonament amb maons a un balcó de la Casa del Mestre de La Colònia Güell.

Ús de l’arc parabòlic

Berenguer va utilitzar l’arc parabòlic per solucionar estructures tant interiors com exteriors de les 

seves obres.

Exemple de l’ús de l’arc parabòlic a l’interior és la Casa Torre del Poal que té la seva estructura 

interior abovedada sobre arcs parabòlics de maó. També ens trobem que a les Bodegues Güell la 

capella està coberta amb arcs parabòlics.

A l’exterior trobem l’arc parabòlic sobretot a ponts, molts d’ells utilitzats per unir dos edificis, és 

el cas de la unió entre les Bodegues Güell i la Casa del Porter, i la mateixa Escola amb la Casa del 

Mestre.

Detall de la unió de la Casa del Mestre amb l’Escola mitjançant l’arc parabòlic.
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Utilització del trencadís

En Berenguer destaca el mesurat ús del trencadís; aquest és utilitzat en cúpules, pinacles, i detalls 

com ara a xemeneies.

A l’Ermita de la Verge de la Riera trobem les cúpules acabades amb trencadís ceràmic. A la Casa 

del Mestre de la Colònia Güell el pinacle que corona la torre està recobert amb trencadís de color 

verd, i en aquest mateix edifici trobem una placa de trencadís a la xemeneia al que s’especifica 

l’any de la seva construcció.

 

            Detall de l’ús del trencadís al pinacle que                          Detall de l’ús del trencadís a la xemeneia

             corona la torreta de la Casa del Mestre.                                          de la Casa del Mestre.

 

Ús de la forja

Hom coincideix en qualificar com a magistral l’ús que Berenguer va fer de la forja. 

La va treballar d’una manera molt personal de la que destaquen com a trets característics el 

doblegament axial, les llaceries i les formes serpentejants.

Trobem magnífics treballs de forja a elements mobiliaris d’esglésies i als elements decoratius de 

les façanes (baranes de balcons, reixes de finestres,...)

Com a mostres dels primers trobem les creus, candelers, làmpades, etc. del Santuari de Sant Josep 

de la Muntanya, i de l’Altar de Sant Josep de Cabasanz.

A les façanes hi ha nombrosos exemples del mateix, un d’ells és l’edifici d’habitatges de la Rambla 

de Catalunya nº 92 – 94 en el que trobem a les finestres i baranes de balcons amb curvatures 

delicats treballs de serralleria.

Detall dels treballs amb forja a l’edifici de la Rambla de Catalunya nº 92 – 94 de Barcelona.

 

Un altre exemple de treball de forja amb el típic doblegament en espiral i amb formes corbes en 

consonància amb el suport es troba al Centre Moral i Instructiu de Gràcia.
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          Detall dels treballs amb forja al Centre Moral                        Detall de l’escultura realitzada amb forja
                i Instructiu de Gràcia de Barcelona.                                       al Mercat de la Llibertat a Gràcia.

El Mercat de la Llibertat és un gran exemple del fantàstic ús de la forja; en aquest trobem elements 

decoratius de fossa amb formes molt estilitzades. Els trobem emprats amb abundància a tot el 

desenvolupament dels frontons de la teulada, i als capitells que recullen la corona circular que 

emmarca (al centre de la façana principal i posterior) una escultura, també de fossa, amb elements 

florals al mig.

 

                  Detall del frontó realitzat amb forja                                       Detall de la forja al Mercat de
                   al Mercat de la Llibertat a Gràcia.                                               la Llibertat a Gràcia.

    

Per finalitzar parlarem d’un element de forja que Berenguer va utilitzar molt, la creu de braços 

iguals, que podem trobar al Panteó de la Família Regordosa, la que presideix la Torre de la Casa 

del Poal, i la que corona el pinacle de la torre de la Casa del Mestre.

Detall de la creu de forja de la Casa del Mestre.

També són fabulosos exemples de treballs amb forja les portes i reixats de les Bodegues Güell i 

de la Torre Mateu, encara que hi ha diversitat d’opinions en quant a l’atribució d’aquests treballs 

a Berenguer o a Gaudí.

Espiritu goticista

A l’obra de Berenguer s’observa una tendència goticista a alguns detalls de edificacions com ara 

al sentit vertical d’alguns d’aquests i al tractament allargat de les obertures. Aquest tret és ben 

patent a la casa rectoral de Sant Joan de Gràcia, a la façana de l’antic Ajuntament de Gràcia, i a la 

Parròquia de Santa Coloma de Gramenet.
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Conjunt de finestres de la casa rectoral de Sant Joan de Gràcia.7 

Per finalitzar aquest petit repàs dels trets arquitectònics principals de l’obra de Berenguer comentar 

que va posar especial èmfasi al tractament de la pell de les seves edificacions en contraposició al 

treball del espai interior; i que el tret més destacable de la seva arquitectura va ser la senzillesa, 

trencada únicament a detalls ornamentals que  van conferir a les seves obres el seu estil propi.

3.1.4 Influències d’altres autors en Berenguer

Berenguer va treballar i col-laborar amb diversos arquitectes que van influir en la seva obra. 

D’entre aquests hem escollit els que més estretament van treballar amb ell: Antoni Gaudí, Rubió i 

Bellver, Jujol, i Pascual Tintorer.

Antoni Gaudí

L’obra de Berenguer a part del treball realitzat al taller de Gaudí, va estar influïda d’una manera 

més o menys patent, per les idees i per la personal estètica de Gaudí.

Aquesta influència es posa de manifest en molts aspectes, principalment al constructiu i a l’encaix 

compositiu de les façanes, i encara que en aquesta última faceta no va arribar mai a l’audàcia de 

Gaudí, cal destacar l’elegància de les seves façanes mantenint-se en el pla d’estricta senzillesa.

L’estructura que més utilitzà Berenguer, de clara influència gaudiniana va ser l’arc parabòlic i en 

ocasions les voltes continues. L’arc parabòlic el trobem a diverses construccions com a l’Escola i 

la Casa del Mestre de la Colònia Güell, a l’Església de Can Aguilera, a la casa d’en Rubió, etc.; i 

com clar exemple d’ús de voltes estan les que trobem a les Bodegues Güell.

Altre element que trobem d’influència gaudinista és l’utilització del trencadís ceràmic, encara que 

Berenguer va fer un ús molt moderat. Podem observar aquest ús a la Casa del Mestre de la Colònia 

Güell, a l’ermita de la Verge de la Riera, a l’edifici del Carrer de l’Or nº 44 a Barcelona...

Exemple de l’ús del trencadís ceràmic.

 

Per altre banda trobem un clar precedent morfològic de la Casa Calvet a la forma corba dels 

balcons de l’edifici del Carrer de Major de Gràcia nº 15 i 77.

Edifici del Carrer de Major de Gràcia nº 15 amb balcons 
de forma corba amb similitud a la Casa Calvet.
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Els treballs que Berenguer va fer per mediació de Gaudí són el complex edificador de les Bodegues 

Güell, El Poal, La Pleta, la casa al Parc Güell, la Torre Mateu de Llinars del Vallés, l’Església de 

Can Aguilera, diverses edificacions a la Colònia Güell.

Rubió i Bellver

El tret més destacable de l’influencia que Berenguer va rebre de Rubió i Bellver va ser l’acurat ús 

del maó 

La major espectacularitat que Berenguer va conseguir amb l’aparell de maons la trobem a la casa 

del porter de les Bodegues Güell i a l’ermita de la Verge de la Riera.

Jujol

Quan Jujol va entrar a treballar amb Gaudí, a l’any 1907, Berenguer ja tenia gran part de la seva 

obra produïda, fet pel que es parla d’una influencia mútua i no unilateral. Aquesta es troba sobretot 

al camp de l’esgrafiat, al diseny dels mosaics i de les motllures.

Pascual Tintorer

La seva influencia en l’obra de Berenguer és mínima, tan sols la podem veure en la simètrica i 

ordenada composició de les façanes dels diversos edificis d’habitatges que Berenguer va fer a 

Gràcia.

La intervenció de Pascual es va limitar a la signatura de projectes quan l’administració ho exigia, 

i a la transferència d’encàrrecs.

3.2 L’ESCOLA I LA CASA DEL MESTRE

3.2.1 Història

Primer es va fer la Casa del Mestre, i posteriorment l’Escola, ambdós edificis, com la resta de la 

Colònia, subvencionats per l’empresa tèxtil del Conde Güell.

Els nens eren cuidats per les monges, a una llar d’infants, fins que tenien suficient edat per anar a 

escola. Després anaven a aquesta de forma gratuïta, ja que així ho disposava l’empresa per als fills 

dels treballadors. Això era molt valorat per aquests ja que no tenien que fer-se càrrec dels seus fills, 

i aquests eren cuidats i educats gratuïtament, però més endavant s’ha fet un altre lectura d’aquest 

fet, i és que a l’empresa l’hi era més rentable pagar l’educació dels fills i d’aquesta manera els 

pares es podien dedicar tot el dia a treballar. També s’ha de dir que els nens quan no eren a escola 

també treballaven a la fàbrica.

En quant a l’educació que rebien, la de els nois estava dirigida per un grup de professors que 

impartien, segons el llibre de gerència de l’empresa, les següents assignatures:

- Religió i moral.

- Lectura i declamació

- Cal-ligrafia.

- Gramàtica catalana i castellana.

- Aritmètica i càlcul mercantil

- Historia Sagrada i d’Espanya.

- Geografia d’Espanya i Universal.

- Geometria pràctica.

- Nocions d’àlgebra i trigonometria.

- Francès i nocions d’Alemany.

- Dibuix Lineal i Figuratiu.

- Música, solfeig i piano.

- Gimnàstica rítmica i gimnàstica higiènica segons el sistema Müller.

L’ensenyament era diferent pels nois i les noies. L’educació d’aquestes estava al càrrec de les 

monges, i prestava més atenció als treballs manuals i domèstics.

L’Escola no va ser mixta des de els primers anys de la seva fundació, al principi tan sols anaven 

els nois, hi havia un altre escola a part per les noies. Les classes s’impartien a la planta baixa de 

l’edifici. Quan es va decidir que les noies també anirien a fer les seves classes allà, se lis va adequar 

la primera planta.
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Estat de l’Escola a l’any 1930 aproximadament.

Com es pot veure a la fotografia l’edifici de l’esquerra, que és l’Escola, no te vidrieres a la planta 

primera, en aquest moment no hi havia noies a l’escola, estem parlant dels anys trenta. Més 

endavant l’edifici va adquirir la imatge de la següent fotografia, quan, com ja hem comentat, es va 

traslladar l’escola de nenes al primer pis.

Estat actual de les vidrieres de la primera planta de l’Escola.

L’escola va funcionar normalment fins a la guerra civil, moment al que van sorgir alguns problemes: 

el mestre va ser destituït del seu càrrec i les monges es varen tenir que amagar. L’ajuntament es va 

fer càrrec de l’Escola i dels nous mestres.

Actualment l’edifici de l’Escola té segueix amb la seva funció docent, i la Casa de Mestre s’ha 

convertit en Llar d’infants. Tot i que per informació facilitada per l’Alcalde de Santa Coloma de 

Cervelló sabem que d’aquí a dos anys l’escola i la llard d’infants es traslladarà a un altre edifici, i 

encara no es sap la funció que tindran aquestes dos edificacions.

3.2.2 Descripció arquitectònica

L’Escola i la Casa del Mestre estan ubicades a un petit monticle situat en un dels extrems de la 

Colònia, en aquest entorn s’ajusten la natura i el medi urbà ja que tot el voltant esta envoltat per 

una pineda.

Aquest emplaçament no es arbitrari sinó que respon a un projecte d’urbanització que es va fer al 

taller de Gaudí, però d’autor desconegut, que va projectar la Colònia Güell en forma de L, situant 

a cadascun dels extrems els edificis més importants: la Cripta i L’Escola i Casa del Mestre.

Tant l’Escola com la Casa del Mestre tenen un caràcter marcadament volumètric. Ambdós edificis 

estan units per un pont decorat amb elements curvilinis esglaonats; aquest es recolza a sobre de dos 

arcs parabòlics d’influència gaudiniana.

Pont d’unió de la Casa del Mestre i l’Escola.

L’Escola i la Casa del Mestre tenen les parets de mamposteria ordinària de cinquanta centímetres 

aproximadament de gruix. Les dues ofereixen un tractament de les façanes al que predomina 

l’utilització de les lloses de pedra. L’ús del maó es redueix a les finestres i a les cornises, recurs que 

com ja hem vist era molt utilitzat per Berenguer en el tractament de les obertures de façana. El gran 
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nombre de finestres respon a una necessitat funcional, i es que permet una millor il�luminació de 

les aules; per aquest motiu trobem grans finestrals a on estaven ubicades aquestes en l’edifici de 

l’Escola, a diferència de les que hi han a la Casa del Mestre, que tot i ser de grans dimensions, no 

tenen una superfície de il-luminació tan elevada.

Grans vidrieres per il-luminar les aules a l’Escola.

A la Casa del Mestre es pot observar la tendència historicista al torreó circular situat a una de les 

cantonades, exemple del que es podria qualificar de torre medieval per la utilització de merlets. La 

seva base està formada per cilindres tallats disposats amb un ritme ascendent. Aquest torreó està 

coronat per un pinacle cònic recobert amb ceràmica vidrada i culminat amb una creu de fossa. 

Torreó circular a la Casa del Mestre

Sota aquesta torre trobem un balcó amb un acurat ús del maons, seguint aquest amb el ritme 

esglaonat tant típic del voladissos projectats per Berenguer.

Detall del tractament dels maons al balcó de la Casa del Mestre.

Altre detall ornamental d’aquesta construcció és la xemeneia, també construïda amb maons 

esglaonats, i que està culminada amb un quadrat de trencadís al que trobem la data de 1911, any en 

que es pensa es va construir l’edifici.

Detall del tractament dels maons a la xemeneia de la Casa del Mestre. 



Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell                                                   � Arquitectònic Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell                                                   � Arquitectònic

Pel que fa als materials principals utilitzats a l’Escola i a la Casa del Mestre, hem obtingut un llistat 

dels mateixos i de la seva procedència segons els llibres de registre de l’empresa tèxtil:

Ciment

Consta que procedeixen de l’empresa de Joan Molins, l’actual Ciments Molins, dada curiosa ja que 

Eusebi Güell era propietari de l’Asland i sembla estrany que no proporcionés ell aquest material.

Maons

Els maons utilitzats provenen de tres empreses diferents: de Josep Carbonell, de Tuset Germans, 

i de M. Perelló.

Pedra

La pedra també prové de diferents empreses, per una banda de l’empresa Barceló i per altra de 

Antoni Juvé.

Mosaics

Els mosaics que trobem al pinacle de la torre i a la xemeneia són de l’empresa Artola Escofet i Cia.

Ceràmica 

Les teules de ceràmica de tipus àrab són de l’empresa Fills de Jaume Pujol. A l’actualitat té el nom 

de fàbrica de ceràmica de Pujol i Bausis i es pot visitar (Està situada a Esplugues).

Bigues de ferro

Sembla ser que hi havien bigues de ferro dada que no hem pogut comprovar ja que es varen canviar 

en una reforma i les actuals són de fusta. Segons els llibres de comptabilitat hi han partides de 

bigues de ferro que provenien de l’empresa de Joan Torres , que posteriorment s’ha anomenat 

Torras Ferreria i Construccions.

Columna de ferro

A l’Escola hi ha una columna de ferro en mig de les aules de planta baixa, i altre al mateix lloc 

a la planta primera, aquesta sembla ser que prové de la mateixa empresa que les bigues, de Joan 

Torres.

Fusteria

La fusteria va ser feta pel fuster de la colònia en Tomàs Bernat, encara que no hem pogut saber si 

és la que es troba actualment, encara que pel seu estat ja podria ser.

3.2.3 Polèmica entorn la seva construcció

La polèmica que hi ha entorn de la construcció de l’Escola i la Casa del Mestre és doble, per un 

costat tenim l’enigma de la data de la construcció d’ambdós edificis, i per altre banda l’autoria 

d’un d’ells, ja que l’obra de l’Escola s’atribueix tant a Francesc Berenguer i Mestres com al seu fill 

Francesc Berenguer i Bellvehí.

En quant al primer problema s’ha de dir que a la bibliografia consultada la informació de la data de 

construcció és contradictòria. Sembla que el que és clar és que la Casa del Mestre es va fer abans 

que l’Escola, encara que hi ha llibres que diuen que la Escola es va fer a l’any 1910 i la Casa de 

Mestre al 1911; tot i així la majoria de les fonts consultades defensen que la casa del Mestre es va 

fer primer.

Tractant d’anar una mica més enllà, nosaltres vam consultar els arxius que hi han a l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Cervelló però aquesta recerca no va donar el fruit que pensaven ja que l’únic 

document que vàrem trobar, posa com data de construcció d’ambdós edificis 1911, que és la que 

es troba a la xemeneia de la Casa del Mestre.
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Arxiu de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Per altra banda consultant amb l’historiador de la Colònia Güell, el Sr. Josep Padró i Margó ens va 

facilitar dades del llibre major de la comptabilitat de l’empresa que reafirma l’idea que l’Escola es 

va fer abans tot hi que no aclareix la data exacta de la seva construcció.

Segons aquest llibre al 1911 no s’enregistra cap partida imputable a la construcció de la casa del 

mestre. I els llibres de comptabilitat dels anys 1912 i 1913 no es troben. Per altra banda al llibre 

de 1914 apareixen dades d’un edifici que s’està acabant i que es pressuposa que va ser la Casa del 

Mestre. Així que tot i que la xemeneia de la Casa del Mestre té data de 1911, es creu que les obres 

es van començar al 1912 i varen terminar al 1914.

En quant a l’Escola, les dades que surten als llibres de comptabilitat apunten a donar per vàlida la 

data del segon semestre de 1915 com la d’inici de les obres, i la del segon semestre de 1917 per la 

seva finalització.

Pel que fa a la polèmica de la seva autoria esta clar que la Casa del Mestre la va projectar i construir 

Francesc Berenguer i Mestres, però el problema es troba en la construcció de l’Escola. Tenint en 

conte la informació de molt llibres que defensen que ambdós edificis es varen construir entorn els 

anys 1910 i 1913, tant la podria haver construït Berenguer i Mestres com el seu fill.

Pel que va als informes de l’Ajuntament com als dos edificis tenen la mateixa fulla de registre, 

a més de tenir la mateixa data de construcció tenen la mateixa persona com autor, a Francesc 

Berenguer i Mestres.

Si ens guiem per les dates dels llibres de comptabilitat, resulta evident que Berenguer i Mestres no 

va poder fer l’Escola, ja que va morir a l’any 1914.  A més en aquests trobem el comte de cobrar 

honoraris per part de Francesc Berenguer i Bellvehí per les obres de l’Escola.

Contrastant la informació obtinguda a les diferents fonts consultades creiem que la Casa del 

Mestre es va fer abans que l’Escola, i que les dates de construcció més probables deuen ser les 

dels llibres de comptabilitat, ja que són l’únic informe que queda ara per ara de la construcció de 

la Colònia Güell. Per altra banda el fet de que Berenguer i Mestres morí abans de la construcció de 

l’Escola no implica que aquest no projectés el seu disseny, i que fos el seu fill qui va dur a terme 

la construcció, de fet s’han trobat alguns dibuixos fets pel pare en els que es mostren uns primers 

esbossos d’aquest edifici. 



Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell                                                   � Arquitectònic Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell                                                   � Arquitectònic

3.2.4 Els materials ceràmics

A l’Escola i la Casa del Mestre, ambdós edificis de principis del segle XX, s’han utilitzat una gran 

diversitat de materials ceràmics en quant a la seva geometria. Aquests han tingut un ús diferent en 

funció de la seva posició, per exemple ens trobem una gran quantitat de maons amb una funció 

molt més decorativa en totes les obertures de façana. També trobem maons a les parets portants 

de la planta primera de l’Escola. A altres llocs on és present l’ús del maó és a les cornises i a les 

baranes de les terrasses.

D’altres peces ceràmiques que es troben a l’Escola i a la Casa del Mestre són les teules i les rajoles 

comuns.

A continuació, es descriu la geometria de els materials ceràmics més característics que composen 

ambdues edificacions.

Blocs ceràmics

La majoria de les peces mesurades a l’Escola i a la Casa del Mestre tenen unes mides bastant 

variables; trobem totxos massissos amb combinacions de les següents mides:

Longitud de 31, 29.5, 29, 27, 25, 19, 17.5, 17, 14.5, 14 cm.

Ampla de 14.5, 14, 12.5, 12, 10, 9 cm.

Gruix de 4, 4.5, 5, 5.5, 6 cm.

D’aquests grup hem pogut trobar semblances d’alguns d’ells amb peces ceràmiques de l’època i 

encara que les seves mides no coincideixin en tots els casos, tots compleixen la condicionant de 

ser manejables amb una sola mà. Aquestes peces són els totxos massissos pròpiament dits, els 

pitxolins i els maons de caire rom.

Els totxos massissos segons la mètrica catalana utilitzada a l’època (1894) eren de mides 29 x 14 

x 4 cm, encara que com ja hem dit nosaltres hem trobat de mides que varien en longitut 29 ó 29.5 

cm, l’ampla 14 ó 14.5 cm, i pel que fa al seu gruix trobem de 4, de 4.5, de 5, de 5.5, i de 6 cm.

Totxo massís manual.

Un altre material predominant és el pitxolí manual, i encara que per aquest nom s’entén el de mides 

29 x 10 x 4 cm, en aquesta peça també hem trobat varietat de mides, tenint una longitud de 29 ó 

29.5 cm, un ample de 9 i 10 cm, i un gruix de 5, de 5.5, i de 6 cm

Pitxolí manual.

També trobem maons que es diuen de Caire Rom manual que tenen la característica de tenir una 

cantonada arrodonida. Les mides que acostumaven a tenir aquestes peces era de 29 x 14 x 4, encara 

que nosaltres els trobem: longitud de 29 ó 29.5 cm, ample de 14 ó 14.5, i gruix de 5, 5.5 i 6 cm.

Caire Rom manual.

També es troben unes altres peces amb geometria especial que estan col-locades als dintells de les 

finestres i que tenen unes mides molt més variables en funció de la mida total de la finestra. 
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Aquestes mides que són molt variades es poden localitzar a les llegendes dels plànols despiece de 

les finestres.

Rajoles

Pel paviment de les terrasses s’utilitzà la rajola manual (rasilla) de dimensions 29 x 14 x 1,7 cm.

Rajola manual (Rasilla).

Teules

La teula és una peça utilitzada per impermeabilitzar les teulades de la casa. Les dimensions de les 

teules són de 42 x 19 x 15 cm.

Teula.

Aquests materials van ser empleats d’una forma molt original i treballada. La imaginació i la 

creativitat van predominar en l’elaboració del projecte de l’autor. L’ús del maó va ser més que 

funcional, l’autor aprofità les seves possibilitats decoratives en la creació de cornises, xemeneies, 

recercat d’obertures,.... Aquesta característica està relacionada amb el moviment arquitectònic 

al qual pertanyia l’arquitecte. 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 l’edifici 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, modelat de la pasta, secat 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 a moltes de les edificacions de la Colònia Güell és la desintegració 

d’algunes de les peces amb el pas del temps. La principal causa és la humitat capil-lar unida a la 

deficient cocció dels totxos. Els maons acaben per desfer-se. Els que es van emprar en la Casa del 

Mestre i en l’Escola semblen ser de millor qualitat ja que s’observa que les peces estan en millor 

estat que les de les altres edificacions, encara que hi han que estan malmeses.

El color és la propietat física que defineix l’aparença 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 atlas 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.



Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell                                                   � Arquitectònic Escola i Casa del Mestre a la Colònia Güell                                                   � Arquitectònic

A la Casa del Mestre i a l’Escola 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’altres estudis la densitat aparent d’aquests 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 ó 

40 per cent, inclòs en certes peces es pot apreciar a simple vista.

S’ha de tenir en compte que quant major és la dimensió 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 liberació de CO).

És molt important per a la duració i qualitat dels maons, el modelatge del fang i la temperatura 

de cocció. Per un costat, el modelatge manual origina peces ceràmiques de major porositat que 

aquelles modelades per premsat i extrussió.

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.

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 d’aquestes construccions 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.

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 l’Escola i de 

la Casa del Mestre edificis de principis de segle XX.
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33. Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 06-07B
34.   Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 08
35.   Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 09
36.   Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 10
37.   Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 11
38.   Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 12
39.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Porta 01A
40.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Porta 01B
41.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Porta 02 
42.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Porta 03A
43.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Porta 03B 
44.  Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 01
45.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 02
46.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 03
47.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 04
48.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 05
49.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 06
50.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 07A
51.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 07B
52.  Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 08
53.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 09
54.   Façana Nord Interior - Casa Mestre: Finestra 10
55.   Façana Sud - Escola: Porta 01
56.   Façana Sud - Escola: Porta 02
57.   Façana Sud - Escola: Finestra 01
58.   Façana Sud - Escola: Finestra 02
59.   Façana Sud - Escola: Finestra 03
60.   Façana Sud - Escola: Finestra 04A
61.   Façana Sud - Escola: Finestra 04B
62.   Façana Sud - Escola: Finestra 04C
63.   Façana Sud Interior - Escola: Porta 01A
64.   Façana Sud Interior - Escola: Porta 01B
65.   Façana Sud Interior - Escola: Porta 02A
66.   Façana Sud Interior - Escola: Porta 02B
67.  Façana Sud Interior - Escola: Finestra 01
68.   Façana Sud Interior - Escola: Finestra 02

Índex de Planos

  1.   Situació i emplaçament
  2.   Planta Soterrani - Distribució
  3.   Planta Baixa - Distribució
  4.   Planta Primera - Distribució
  5.   Planta Golfes - Distribució
  6.   Planta Coberta 
  7.   Planta Soterrani - Cotes
  8.   Planta Baixa - Cotes
  9.   Planta Primera - Cotes 
10.   Planta Golfes  - Cotes
11.   Planta Coberta - Cotes
12.   Secció Longitudinal
13.   Secció Transversal Escola
14.   Secció Transversal Casa del Mestre
15.   Façana Nord
16.   Façana Nord Interior
17.   Façana Sud
18.   Façana Sud Interior
19.   Façana Est
20.   Façana Oest
21.   Balcó
22.   Torreta
23.   Pont
24.   Xemeneia
25.   Façana Nord - Casa Mestre: Porta 01A
26.   Façana Nord - Casa Mestre: Porta 01B
27.   Façana Nord - Casa Mestre: Porta 02 
28.   Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 01
29.   Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 02
30.   Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 03
31.   Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 04-05
32.   Façana Nord - Casa Mestre: Finestra 06-07A
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105.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 09 - Porta 01B
106.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 10A
107.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 10B
108.  Façana Oest - Escola: Finestra 01
109.  Façana Oest - Escola: Finestra 02
110.  Façana Oest - Escola: Finestra 03
111.  Façana Oest - Escola: Finestra 04
112.  Façana Oest - Escola: Finestra 05A
113.  Façana Oest - Escola: Finestra 05B
114.  Façana Oest - Escola: Finestra 06
115.  Façana Oest - Escola: Finestra 07
116.  Façana Oest - Escola: Finestra 08 - Porta 01A
117.  Façana Oest - Escola: Finestra 08 - Porta 01B
118.  Façana Oest - Escola: Finestra 08 - Porta 01C

  69.  Façana Sud Interior - Escola: Finestra 03
  70.  Façana Sud Interior - Escola: Finestra 04
  71.  Façana Sud Interior - Escola: Finestra 05
  72.  Façana Sud Interior - Escola: Finestra 06A
  73.  Façana Sud Interior - Escola: Finestra 06B
  74.  Façana Est - Casa Mestre: Finestra 01
  75.  Façana Est - Casa Mestre: Finestra 02
  76.  Façana Est - Casa Mestre: Finestra 03
  77.  Façana Est - Casa Mestre: Finestra 04A
  78.  Façana Est - Casa Mestre: Finestra 04B
  79.  Façana Est - Casa Mestre: Finestra 05
  80.  Façana Est - Casa Mestre: Finestra 06
  81.  Façana Est - Casa Mestre: Finestra 07
  82.  Façana Est - Casa Mestre: Finestra 08A
  83.  Façana Est - Casa Mestre: Finestra 08B
  84.  Façana Est - Escola: Finestra 01
  85.  Façana Est - Escola: Finestra 02A
  86.  Façana Est - Escola: Finestra 02B
  87.  Façana Est - Escola: Finestra 02C
  88.  Façana Est - Escola: Finestra 03
  89.  Façana Est - Escola: Finestra 04 - Porta 01A
  90.  Façana Est - Escola: Finestra 04 - Porta 01B
  91.  Façana Est - Escola: Finestra 04 - Porta 01C
  92.  Façana Est - Escola: Finestra 05A
  93.  Façana Est - Escola: Finestra 05B
  94.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 01
  95.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 02A
  96.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 02B
  97.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 03A
  98.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 03B
  99.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 04
100.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 05
101.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 06
102.  Façana Oest - Casa Mestre Finestra 07
103.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 08
104.  Façana Oest - Casa Mestre: Finestra 09 - Porta 01A


