ARQUITECTURA TÈCNICA
PROJECTE DE FI DE CARRERA

ESTUDI HISTÒRIC I GRÀFIC DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA BALDIRI I REIXAC (SITUAT AL PARK GÜELL)

Projectista/es:
Director/s:
Convocatòria:

Aleix Arranz i Gaseni
Sr. Benet Meca Acosta
Tardor 2015

ESTUDI HISTÒRIC I GRÀFIC DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA BALDIRI I REIXAC (SITUAT AL PARK GÜELL)

1

RESUM

L’objectiu d’aquest Treball Final de Carrera és l’estudi a nivell històric i gràfic d’un edifici singular i ple d’història situat al Park Güell, i que actualment ocupa el Col·legi Baldiri Reixac, un Centre d’Educació
Infantil i Primari, i que és propietat de l’ajuntament de Barcelona (per voluntat testamental). Aquest enigmàtic i complex edifici, tot i estar situat en un contexte únic e incomparable (el Park Güell, declarat patrimoni de
la humanitat per la UNESCO l’any 1984), mai havia objecte d’estudi específic fins ara, tot i que es tractava de l’única edificació existent abans de la construcció del mateix, i va ser una de les residències de D.
Eusebi Güell Bacigalupi (i el lloc on va morir), promotor del Park Güell i mecenes d’Antoni Gaudí, l’arquitecte encarregat de la concepció i construcció del Park Güell, i probablement de l’adequació i reforma de
l’edifici objecte d’estudi, per encàrrec del Sr. Güell per transformar-lo en la seva vivenda. Per aquest motiu, i donada l’existència d’elements arquitectònics singulars encara existents a l’edifici, intentaré provar que
aquest edifici, que es troba a escassos metres del complex escultòric i de la plaça porticada del Park Güell (element central i vertebrador del projecte), va ser rehabilitat sota la direcció de D. Antoni Gaudí, seguint les
indicacions del Sr. Güell, i utilitzant alguns dels elements més característics de la seva arquitectura (arcs catenaris...etc):
No obstant, entenc que per a la correcte realització de l’estudi d’aquest edifici, resulta inconcebible tractar l’objecte d’estudi com un edifici aïllat, sense relació amb l’entorn que l’envolta. També el fet que el
responsable de l’ urbanització i la transformació del conjunt en general, i de la casa en particular, fos D. Eusebi Güell condiciona inexorablement aquesta investigació, així com el fet que cedís l’edifici a la ciutat per
via testamental per a ser transformada en escola pública, ,es el punt d’inflexió que permet que actualment sigui tal com la coneixem, i hi haguem pogut accedir en nombroses ocasions. Aquesta conjunt de
singularitats crec que m’obliga a centrar-me també en aquell temps de transformacions en que visqué Eusebi Güell, per a poder entendre tant el personatge com l’edifici mateix, i provar d’esbrinar el seu aspecte tal
com era quan ell hi visqué, però sense oblidar la seva evolució posterior amb les successives intervencions que ha patit, i l’estat actual en que es troba.
Hi ha múltiples factors externs que entenc que sens dubte també s’han de considerar, com la complexitat del programa del Park Güell, l’origen i concepció del projecte, la relació entre Eusebi Güell i Gaudí, la
influència i relació amb la resta de la societat, i la singularitat d‘aquells temps de canvis polítics, socials, tecnològics, i culturals de canvi de segle en que es gestà i es construí el projecte.
També he cregut imprescindible no oblidar l’evolució que ha patit l’edifici un cop va ésser transformat en escola, la gènesis de la mateixa i una mica la seva història, les seves evolucions formals, canvis
d’orientació, us, i fins i tot de nom que ha patit, relacionats amb cada època que li ha tocat viure, ja que crec que també són aspectes a tenir en compte per a fer un anàlisi complert de l’edifici.
Amb l’estudi històric cronològic he provat de datar i ordenar cronològicament tots aquells esdeveniments relacionats amb aquest edifici dels que he tingut constància, desprès d’una extensa recerca
bibliogràfica, i tractant de contrastar les dades amb documents o proves gràfiques que he anat aconseguint al llarg d’aquest camí de recerca d’informació i que en part es mostren en aquest treball.
Tot i que edifici objecte d’aquest estudi, a la actualitat és una moderna escola pública situada en un parc propietat de l’ajuntament, això no sempre ha estat així, i l’edifici ha patit una llarga evolució fins arribar
als nostres dies. Nombroses intervencions han anat transformant l’antiga masia del S.XVIII i els terrenys que l’envolten, en un conjunt d’arquitectura i natura únic i genuí. Al llarg d’aquest treball, intentaré determinar
la morfologia que tenia aquest edifici en cada una de les successives etapes, posant especial èmfasi en determinar quines van ser les reformes realitzades per l’il·lustre arquitecte Antoni Gaudí per adaptar l’edifici
objecte d’estudi en la vivenda de D. Eusebi Güell, i provar de deduir i representar gràficament l’aspecte de l’edifici en aquella època (realitzant els corresponents planells de l’edifici a partir de proves documentals),
així com de les successives modificacions posteriors que s’hi han realitzat, per adaptar l’edifici als seus nous usos (escola pública), fins als nostres dies.
Des de la meva humil aportació, m’agradaria deixar constància dels diferents elements arquitectònics ja desapareguts, per negligència o per necessitat, i que haguessin merescut d’una especial protecció en
quant formaven part del nostre patrimoni col·lectiu, i eren d’una època artística gloriosa del nostre país. De la mateixa manera, documentar els elements encara existents, per tal d’oferir-los una especial protecció i
evitar que en un futur es repeteixen aquests casos de destrucció o espoli d’un patrimoni arquitectònic que hauria d’haver estat protegit.
Amb l’aixecament arquitectònic realitzat, entenc que normalitzem a nivell documental la situació d’un edifici públic que ara disposarà de planells per a successives intervencions o simplement per a possibles
modificacions d’elements existents, facilitant la realització d’amidaments, adequacions d’espais, canvis d’us...etc, apart de contribuir a la recuperació d’una part de la memòria històrica ja totalment desapareguda.
Espero d’haver contribuït d’alguna manera en la millor comprensió de la gènesi del Park Güell, des de el coneixement de la que va ser la vivenda del seu promotor, la casa pairal anomenada “Casa Larrald” o
“Can Muntaner de Dalt” que va ser l’origen de la concepció de tot el conjunt, que actua com a eix vertebrador del conjunt, i que al ser l’edifici de majors dimensions probablement estava destinat a convertir-se en
punt de trobada o reunió dels habitants d’aquesta urbanització que mai es va arribar a finalitzar, per múltiples cases.
Per a mi ha estat un autèntic repte endinsar-me en una època gloriosa del nostre país, poder reviure espais, períodes i obres d’alguns dels personatges més il·lustres de la nostre societat de l’època, i poder a
partir de petites pistes, establir i deduir l’aspecte “original” d’aquest edifici, totalment integrat dins un conjunt arquitectònic declarat patrimoni mundial de la humanitat. Espero per últim, poder ser capaç de transmetre
tota la emoció i sentiment que m’ha acompanyat durat tot el temps que ha durat aquesta investigació, que tot i que ha estat força feixuga, he viscut amb molta il·lusió, compromís i passió.
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1 INTRODUCCIÓ

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI
L’edifici objecte d’aquest estudi, a la actualitat és el Col·legi Baldiri Reixac, un Centre d’Educació Infantil i Primari, situat al Park Güell, al Barri de la Salut, a Barcelona. Encara que avui en dia és tracta d’una moderna escola
pública situada en un parc propietat de l’ajuntament, això no sempre ha estat així, i l’edifici ha patit una llarga evolució fins arribar als nostres dies. Nombroses intervencions han anat transformant l’antiga masia del S.XVIII i els terrenys
que l’envolten, en un conjunt d’arquitectura i natura únic i genuí.
Però sens dubte va ser un dels seus il·lustres propietaris, D. Eusebi Güell i Bacigalupi, i el seu genial arquitecte, Antoni Gaudí i Cornet els responsables de transformar l’entorn i la vivenda mateixa, fins a l’actual conjunt
arquitectònic tal com el coneixem ara, el Park Güell. Ambdós mantenien molt bona relació personal i professional, ja que el segon havia ja projectat i realitzat abans diverses obres per al primer, qui sempre valorà molt la creativitat de
l’arquitecte, i es convertí en el seu mecenes, sense posar-li mai cap tipus de traves econòmiques que poguessin limitar la seva creació artística (més enllà que arquitectònica), ja que la seva posició social li ho permetia i exigia, i tenia molt
de gust. Ell fou qui comprà les finques a l’anomenada “Muntanya Pelada”, a l’antiga vil·la de Gràcia, necessàries per a realitzar el seu projecte del Park Güell, amb l’edifici com a única construcció en aquell temps i amb molt poca
vegetació, tot i que la finca disposava d’una font, cosa que hi permetia realitzar una petita colònia, amb excel·lents vistes al mar.
Gaudí s’encarregà de crear aquell projecte tant personal, barreja dels ideals polítics, socials, econòmics i religiosos que van caracteritzar el final del segle XIX a Catalunya. El promotor del projecte fou el personatge més
econòmicament rellevant d’aquell moment, i la seva passió cultural l’empenyé a gastar part de la fortuna familiar d’origen indià en les construccions que encarregava, ademés d’altre tipus d’art, i per a satisfer les seves inquietuds i
necessitats personals habilità com a vivenda l’edifici conegut com a “Can Muntaner de Dalt” o “Casa Larrard” i resta de terres del seu entorn, per a fer el conjunt anomenat Park Güell, que en origen havia de ser una urbanització, personal
i simbòlica..
L’ objectiu d’aquest Treball Final de Carrera és l’estudi, a diversos nivells, d’un edifici singular i ple d’història, situat en un context únic e incomparable de la meva ciutat, de Barcelona: el Park Güell, declarat patrimoni de la
humanitat per la UNESCO l’any 1984, juntament amb altres sis edificis, quatre de les principals obres religioses tradicionals de l’estat, i altres dos obres de Gaudí. La importància de l’autor i l’obra, i l’admiració que els hi professo, és el
que em portà a tractar de recuperar la memòria històrica d’aquest desconegut edifici, situat dins el conjunt del Park Güell, que fou la vivenda del seu promotor (Eusebi Güell), transformada per Antoni Gaudí, i que no s’havia mai
documentat.
Aquest estudi, doncs es realitzarà a nivell històric i gràfic, i resulta inconcebible tractar l’objecte d’estudi com un edifici aïllat, sense relació amb les terres que l’envolten. També el fet que el responsable de l’urbanització i la
transformatzaió del conjunt en general, i de la casa en particular, fós Eusebi Güell i que reformà, visqué i morí en la casa objecte d’aquest treball, i que desprès la cedís per via testamental per a ser transformada en escola pública,
condiciona inexorablemnent aquesta investigació, i es el punt d’inflexió que permet que sigui tal com la coneixem. Això crec que m’obliga a centrar-me especialment en aquell temps de transformacions en que visqué Eusebi Güell, en el
personatge, i en la obra mateixa tal com era quan ell hi visqué, sense oblidar però la seva evolució posterior amb les successives intervencions que ha patit, i l’estat actual en que es troba.
Hi ha múltiples factors que sens dubte també s’han de considerar, com la complexitat del programa del Park Güell, l’origen i concepció del projecte, la relació entre Esusebi Güell i Gaudí, la influència i relació amb la resta de la
societat, en aquells temps de canvis polítics, socials, tecnològics, i culturals de canvi de segle en que es gestà el projecte.
També he cregut imprescindible no oblidar l’evolució que ha patit l’edifici un cop va ésser transformat en escola, la gènesis de la mateixa i una mica la seva història, les seves evolucions formals, canvis d’orientació, us, i fins i tot
de nom que ha patit, ja que crec que també són aspectes a tenir en compte per a fer un anàlisi complert de l’edifici.
Amb l’estudi històric cronològic he provat de datar tots aquells esdeveniments relacionats amb aquest edifici de que he tingut constància, desprès d’una extensa recerca bibliogràfica, i tractant de contrastar les dades amb
documents o proves gràfiques que he anat aconseguint al llarg d’aquest camí de recerca d’informació.
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1.2 SITUACIÓ I ENTORN
L’edifici i els terrenys que l’envolten es troben situats a Barcelona, en un abrupte paratge als peus de la serra de Collserola, a l’anomenada “Muntanya pelada”, situada a la part superior de l’antic terme municipal de
Gràcia. Aquest nom, sembla ser que el posaren els monjos de la Vall d’Hebrón, que van batejar aquells turons i rieres amb noms bíblics: Nazaret, Betlem, La Vall d’Hebrón...etc. La muntanya pelada, correspondria al turó on es
va executar Jesucrist (per això en Gaudí hi projectà el calvari).
La Muntanya pelada es troba en un dels contraforts de la muntanya del Carmel, que juntament amb la de la Creueta separen l’antic poble de Gràcia amb Horta i la barriada de Vallcarca, i és una zona topogràficament
complexa, abrupte, amb poca vegetació i de difícil construcció. Això no fou prou impediment per a que Eusebi Güell hi adquirís allí dues finques per a establir-hi la seva residència, i planificà la construcció de seixanta xalets,
dins d’una colònia selecta i autònoma, cosa que al final no arribà a succeir. La finca on es troba l’edifici pertany a l’anomenat Barri de la Salut, que nasqué al 1864 entorn d’un monestir, i sempre es mantingué bones condicions
sanitàries, cosa que cercava Güell.
El “Col·legi Baildiri i Reixac”, en un altre temps fou una casa coneguda com “Can Muntaner de Dalt” o “Casa Larrarld”, estava situada en una zona molt poc habitada, gairebé aïllada, i tenia un entorn absolutament
diferent del que avui coneixem. Tot i haver-hi habitat cèlebres personalitats de la societat barcelonina, aquest entorn sempre s’havia mantingut una mica al marge de la ciutat, que queda als seus peus, i mai ha disposat de
comunicacions fluides amb aquésta o d’un transport públic eficient. En Güell, també ho volgué així, i fou tan sols uns anys abans que ell adquirís aquelles finques, que s’urbanitzaren els carrers del voltant (que reberen noms
d’alguns dels seus antics propietaris, com Larrald i Marianao). Anteriorment ja s’havien realitzat diferents intents d’urbanització de la zona, que havien fracassat per l’oposició dels seus antics propietaris o de l’ajuntament.

A l’actualitat, tant l’edifici com la resta de terrenys es troben dins del conjunt anomenat “Park Güell” que es troba situat a l’anomenat “Barri de la Salut”, al
districte de Gràcia, dins el terme municipal de Barcelona.
El seu entorn, sens dubte, ha canviat considerablement des de la creació del Parc. L’aïllament inicial del conjunt respecte a la ciutat ha desaparegut, ja que
aquésta s’ha expandit tant com ha pogut, més enllà del que hauria estat desitjable. Als voltants del parc, però, encara es mantenen algunes edificacions de l’època,
de poca alçada respecte a la resta de la ciutat. El fet que el conjunt del Park Güell, amb l’escola Baldiri Reixac dins seu, va ser declarat patrimoni de la humanitat,
fou clau per a la conservació del conjunt tal i com el coneixem ara mateix, evitant l’especulació amb els terrenys i la possible transformació del espai.
Les comunicacions amb la ciutat i aquésta mateixa, evidentment han canviat molt d’ençà fins als nostres dies. Amb l’aparició dels vehicles a motor, la seva
situació no ens resulta excessivament llunyana, ja que hi podem accedir fàcilment a través de la Travessera de Dalt, com a principal via de comunicació, o per
d’altres carrers, amb qualsevol tipus de vehicle.
Els transports públics segueixen sense accedir fàcilment al parc, ja que no disposa de cap parada de metro pròpia. Tan sols alguns autobusos ens hi porten,
sempre després de donar unes quantes voltes, i en podriem dir que la seva freqüència tampoc és la que seria desitjable. Potser això ha ajudat a mantenir el conjunt
en un aïllament relatiu respecte a la ciutat.

Avui en dia, existeix un gran nombre de visitants que es desplacen fins aquest singular lloc cada dia, per a contemplar la genial creació que l’il·lustre arquitecte Antoni Gaudí Cornet va realitzar per al seu mecenes, Eusebi
Güell i Bacigalupi, qui decidí transformar l’edifici que estem estudiant i els terrenys que l’envolten, creant el Park Güell. Aquesta massiva assistència, el mal us que sovint s’ha donat a aquest espai i alguns actes de vandalisme,
no obstant, han provocat nombrosos desperfectes (sovint irreparables) a l’obra, donada la composició ceràmica de moltes peces, i la seva extrema fragilitat. Això, i el pas del temps, han fet necessàries les successives
restauracions del conjunt, que no sempre han estat prou acurades ni respectuoses amb l’obra original realitzada per Gaudí i els seus col·laboradors. Una bona mostra la trobem en el banc ceràmic ceràmic de Jujol.
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2 ESTUDI HISTÒRIC
2.1 ORÍGENS I DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA
Quan em vaig plantejar realitzar un estudi històric acurat de l’edifici objecte d’estudi i dels terrenys que l’envolten, m’imaginava que em resultaria difícil l’obtenció de documentació històrica, però no fins al punt d’haver
de recórrer nombrosos arxius, institucions..etc. sense obtenir sovint els resultats esperats. Aquest procés es va allargar molt més del previst, però des del meu punt de vista, resulta cabdal per a poder entendre l’origen i l’evolució
posterior de l’edifici i tot el que l’envolta.

Aquestes finques, situades a l’anomenada “Muntanya pelada”, es trobaven en orígen a l’antic terme municipal de Gràcia, que va
ser independent fins a l’annexió d’aquest per part de Barcelona i la seva transformació en un barri més (de igual manera que va
passar amb el municipi de Sants... etc). Això succeí com a conseqüència de la planificació urbanística de la ciutat (Pla Cerdà,
Eixample) un cop s’enderrocaren les muralles, i l’antiga ciutat s’expandí.
En el planell de l’esquerra, conservat a l’Arxiu Històric de la ciutat, i que data del 1847, realitzat per la comissió Topogràfica
encarregada de realitzar un Planell de la Plaça de Barcelona i voltants fins a una distància de 4000 vares castellanes (unitat de
medició utilitzada a l’època), veiem quina era la realitat de la Vil·la de Gràcia i els seus terrenys a l’època.
Com es pot veure, la zona que estem estudiant, es trobava a les afores del terme municipal de Gràcia, lluny dels eixos comercials
i centres polític i socials del moment. Per tant, podem deduir que la finca coneguda com a “Can Muntaner de Dalt” i l’edifici
primitiu que hi contenia, que se suposa que existeix desde el S. XVIII, era del tipus pairal i per tant, es trobava lligat als terrenys que
l’envoltaven, dels quals depenia econòmicament.
Tot i que la orografia del lloc (força accidentada i amb fortes pendents), així com la composició del subsòl (bàsicament pissarres
i calcàries) i la descripció popular de la finca (Muntanya Pelada), ens fa pensar que l’activitat econòmica primitiva que allí s’hi
realitzava no era l’agricultura, sinó la ramaderia, tot i que probablement disposava d’un petit hort per a la família, que fins i tot es
podria haver cultivat de manera extensiva a les parts amb menys pendent, donada l’existència d’una font (com a mínim) i també
d’abundants aigües al subsòl. No m’ha estat possible determinar exactament quin tipus de ramaderia s’hi practicava, però sembla que
el terreny era propici, ja que apart d’aigua existien nombroses coves al lloc.
La tipologia de masia, així com el fet que la primera planta es trobi sobre una bancada1, tot deixant espais en planta baixa poc
ventilats, fa pensar que aquesta part es destinava a estable, com a la majoria de cases d’aquest tipus, ja que no reunia les mínimes
condicions d’habitabilitat en aquell nivell.
1

Veure esquema de masia original, en que apareix la bancada del terreny, mantinguda per la construcció fins als nostre dies (Annex 1).
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Segons un document 2 trobat a l’Arxiu històric de Gràcia, en que es fa un estudi sobre les cases velles gracienques existents l’any 1860, ens detalla que en aquella època existien uns 2.500 edificis (o construccions), i la
població censada del municipi de Gràcia era de 19.969 habitants. Aquest document detalla els noms de les cases (que per tradició popular acostumaven a correspondre amb els de les famílies que les ocupaven) que existien
en aquell moment, tant les del nucli urbà, com de cases i masies gracienques. En aquest últim grup, doncs, trobem l’anomenada “Can Larrard”, que antigament es coneixia amb la denominació de “Can Muntaner de Dalt”,
doncs efectivament, aquest mateix document detalla l’existència d’una vivenda anomenada “Can Muntaner” al nucli urbà. Deduïm doncs, que aquesta mateixa família, disposava d’ambdues construccions, i que
probablement, en una d’ella comercialitzava els productes de l’altre (de tipus pairal). Probablement comestibles d’origen animal o vegetal.
Tot i que sembla evident que en aquesta casa, que en aquell moment era de tipus rural, pel fet d’estar allunyada del centre de la Vil·la i per la gran quantitat de terres que formaven part de la finca (i que eren la base de la
seva supervivència econòmica), existia una activitat ramadera, aquésta no s’ha pogut documentar, més allà de les suposicions.
El que sí que trobem documentat3, es una descripció de com era la finca quan aquésta deixà de ser propietat de la família Larrald (al 1894), i després de que D. Antoni de Larrard i Juezsarmiento millorà notablement la finca,
i la feu més productiva, desprès d’invertir-hi forces diners. En aquestes escriptures registrals de canvi de propietat, es detalla que la finca disposava d’una part corresponent a l’hort o regadiu, i una altre que disposava de
vinyes, garrofers, oliveres i diversos cultius de cereals.
Transcric4 textualment (sic):
“Rústica: Casa manso y heredad llamada `Muntaner de Dalt' situada en el término de esta Ciudad, sección primera de Gracia de este Registro, compuesta de distintas piezas de tierra unidas y aglevadas,
que forman una sola finca, parte huerto o regadío, parte viña, parte algarrobos, parte olivar y viñas, parte tierra de pan llevar y cereales y parte yermo con agua de pie y una casa en su centro, señalada con
el número treinta y dos que consta de planta baja y dos pisos, con su capilla, oficinas y dependencias de labranza, y linda por tanto por sus cuatro lados con terreno de la propia heredad”
Aquesta finca, segons es desprèn de les primeres notícies registrals5, en un principi era integrada per diferents peces de terra amb aigua de peu i amb una casa amb capella pública, oficines i dependències de llaurar,
construïda quasi al centre de l’heretat i llindant per tant aquests edificis (reconeix l’existència de més d’un) i dependències unides pels seus quatre costats amb terres de la pròpia heretat, i tenia una superfície original (sic)
“de cincuenta mojadas, una cuarta, dos mundinas, veinte y seis canas y cuatro palmos” segons una medició pericial practicada a l’època de la primera venda de la finca de que tenim constància, realitzada al 1822. Aquesta
primera venta perpètua que coneixem, la firmà D. José Maria de Carcer i de Peguera a favor de D. Pedro Alejandro de Larrard y de Llauder, per escriptura autoritzada pel Notari que fou d’aquesta ciutat, Don Juan
Fontrodona y Minguella, el vint-i-vuit de novembre de 1822, registrada al foli 118, del llibre quart, d’aquell mateix any.
Així mateix, però, en aquest mateix document en que consta la superfície original de la finca, es fa constar com per efecte d’establiments i d’alguna venta que va atorgar el llavors propietari a favor de diferents
particulars, va segregar de l’esmentada finca unes onze “mojadas”, resultant la superfície registral corresponent a aquest expedient de: “treinta y nueve mojadas, una cuarta y dos mundinas aproximadamente”.
Posteriorment, aquesta finca es subdividí en diverses porcions, 82 en total 6, que constituïren finques independents. Algunes d’aquestes s’uniren per a formar el Park Güell.
M’agradaria en aquest punt, però, destacar un dels principals problemes que he trobat per a realitzar aquest estudi històric, la manca de documentació (tant pública com privada), com a conseqüència d’una absurda
“tradició” (per dir-ho d’alguna manera), que es repeteix cíclicament (per desgràcia) en les nostres contrades, consistent en la crema d’arxius, documents i patrimoni històric pe,r part d’eixelebrats en moments de convulsió i
agitació social. Sovint aquestes pèrdues són irreparables, tant en l’aspecte material com en el coneixement i conservació de la memòria històrica de les nostres ciutats i institucions.
En aquest cas, apart de la coneguda crema de l’arxiu personal d’Antoni Gaudí a l’obrador de la Sagrada Família durant la guerra civil, que sens dubte ens hagués aportat valiosíssima informació sobre les genialitats i
idees del nostre més il·lustre arquitecte, apart de documents i apunts sobre obres realitzades i d’altres sense realitzar, hi ha un altre episodi de destrucció documental, en aquest cas civil, corresponent a la insurrecció popular
que va tenir lloc al municipi de Gràcia entre el 4 i el 9 d’abril de l’any 1870, coneguda amb el nom de “bullanga de les quintes”, revolta popular que va tenir l’origen en la negativa de les classes populars de enviar a lluitar a
les colònies els mes joves, fent així una “Contribució de Sang”, especialment després de triomfar la Revolució de Setembre. El sistema de les quintes era molt injust i discriminatori, doncs consistia en la incorporació a files
d’una cinquena part dels homes útils mitjançant un sorteig, però permetia l’exempció del servei militar mitjançant el pagament d’una quantitat en metàl·lic a l’estat, tan sols a l’abast de les famílies amb més diners. Així
doncs, l’enviament de joves a la guerra corresponia principalment a les classes més populars.

2

Veure annexe 2, pàg. X. Inspirat en un article d’en Pere Queraltó publicat a “El Centenario” pàg.332. Extret de l’Arxiu Històric de Gràcia.
Registre de la propietat de Gràcia (foli 207 del volum 59, llibre 25 de Gràcia). Extret del llibre “Gaudí i el registre de la propietat” de Luís Gueilburt.
4
Corresponent a la inscripció 7ª de la finca registrada amb el número 909, amb la referència abans citada, del registre de la propietat número 4 de Barcelona.
5
Incripció 1ª del citat expedient registral (finca 909 del foli 207 del volum 59, llibre 25 de Gràcia).
6
Segons s’exposa al llibre esmentat en la nota 3, tot i que altres fonts parlaven (erroneament) de 60 parceles.
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En aquestes imatges (reproduccions fotogràfiques de P.Palau), corresponents a dos dibuixos que
acompanyaven el tatxa que donava la notícia a L’illustration, Journal Universel, de París, veiem els
insurrectes destruint la documentació civil de la Vil·la de Gràcia (imatge esquerra), per evitar
l’enviament dels joves (fins i tot de curta edat) de les classes populars sobretot, a lluitar a les
colònies americanes espanyoles, com per exemple Cuba, on la guerra per la independència s’allargà
durant uns trenta anys, fins que finalitzà l’any 1898, en que es perdé aquésta altres colònies.
A la dreta veiem un episodi de la lluita armada que acompanyà la revolta, i que fou durament
reprimida per l’exèrcit de l’estat.
Ambdues imatges es situen a la “Plaça de la Vil·la” actual plaça Rius i Taulet, on es trobava en
aquell moment l’ajuntament de la Vil·la de Gràcia, actual seu del districte.

2.2

ESTUDI HISTÒRIC I CRONOLÒGIC DE L’EDIFICI, ELS TERRENYS QUE L’ENVOLTEN I LA PROPIETAT DELS MATEIXOS
2.2.1 INTRODUCCIÓ

Els terrenys que contenen l’edifici objecte del present estudi se situen a l’anomenada “Muntanya pelada”, l’antic
terme municipal de Gràcia, entre la Creueta del Coll i la muntanya del Carmel. Es creu, segons opinió d’Antoni Gaudí7,
que per aquí passava l’Iter romà que unia Barcelona (Barcino) amb Sant Cugat del Vallès (Castrum Octauianum).
Aquést camí, traçat amb forma de ferradura, era conegut amb el nom de “camí de Sant Sever”, que fou un bisbe de
Barcelona de S.IV. que va haver de fugir de la persecució de Dioclecià, marxant cap al Vallès. Segons la tradició, per
el camí trobà a Sant Emeteri (Sant Medir), un pagès que estava plantant unes faves. Al preguntar Sant Emeteri que
havia de dir si l’interrogaven els romans, el bisbe li va dir que expliques la veritat. Tot just havent marxat el prelat, las
mates de faves es desarrollaren ràpidament i quan els romans arribaren, van preguntar si havia passat per allí Sever i
quanta estona feia. Sant Emeteri respongué que passà quan plantava les faves. Els perseguidors, llavors, van desistir
del seu propòsit, doncs van deduir que el pas del bisbe fou dos mesos abans.
L’el·laboració d’aquest estudi històric, ha estat molt dificultosa per la poca documentació que existeix, en general,
i per la dispersió d’aquesta, en particular. El fet de que la finca es trobi allunyada del centre de la Vil·la de Gràcia, la
destrucció de l’arxiu civil d’aquesta durant l’anomenada “bullanga de les quintes”, i la tardança de l’annexió per part de
la ciutat de Barcelona d’aquest barri, tampoc no ha ajudat gaire,així com el fet de que es tractes d’una finca agrícola,
en origen. De l’etapa pre-Güell, doncs, diríem que manquen documents, tant gràfics com històrics, tot i que algun n’he
trobat. Això mateix passa durant l’època en que hi va viure Eusebi Güell. Es tractava d’una època en que no sempre es
realitzaven projectes per a la rehabilitació d’edificis, sinó que es feia sobre la marxa. No consta cap expedient de les
reformes que hi realitzà en Güell. Així doncs, les possibles modificacions realitzades per Gaudí o per algun dels seus
col·laboradors, no estan documentades, i de ser-ho, probablement van ser cremades juntament amb gran part de la
documentació de que Gaudí disposava al seu “estudi-obrador” de la Sagrada Família.
L’ajuntament de Barcelona pràcticament no disposa de documentació d’aquest conjunt fins que hi va assumir la
propietat del mateix i l’adaptació de l’edifici en escola pública, i la que disposa és molt escassa i no es troba
centralitzada ni classificada. Això, juntament amb tot l’esmentat anteriorment, l’antiguitat des de la que parteix aquest
7

Extret del llibre El gran Gaudí, de Joan Bassegoda Nonell, exdirector de la Real Càtedra Gaudí.

estudi, la manera de construir de l’època, i la dificultat d’accedir a
arxius privats dels hereus dels antics propietaris i la poca
documentació que es conserva de l’edifici, tant gràfica com històrica,
m’ha dificultat molt la recerca, fins al punt d’allargar aquésta molt més
del que hauria estat l’adient per un treball universitari d’aquest tipus.

Fotografia de la ciutat vista des de la “Muntanya pelada” publicada a la Guia
Cicerone de Barcelona l’any 1847
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2.2.2 ESTUDI HISTÒRIC I CRONOLÒGIC



S. XVIII: Segons recull la tradició oral (no documentada), època de la que data l’existència de la finca coneguda com a“Can Muntaner de Dalt”, que contenia una casa de tipus pairal de dues plantes, salvant la pendent
del terreny i adaptant-se a aquesta mitjançant una bancada. Disposaven d’estables per al bestiar a la planta inferior, mentre la vivenda se situava a la planta superior. L’activitat productiva d’aquest mas anava lligada a la
ramaderia i la agricultura, ja que disposaven de fonts a la finca. Probablement disposaven d’alguna construcció annexe en sentit perpendicular a la casa (un paller, era o cobert) al lloc on posteriorment s’hi construí el
segon edifici que forma el conjunt.



1822: Primera informació registral8 de la propietat de la finca, per la qual s’atribueix la propietat de la mateixa al noble D. Pedro Alejandro de Larrard i de Llauder, en virtut de la venta perpètua que firmà al seu favor D.
José María de Carcer i de Peguera, per escriptura que autoritzà el notari d’aquesta ciutat D. Juan Fontrodona i Minguella, el 28 de Novembre de 1822, registrada al full 118 del llibre quart d’aquell any, corresponent a
l’antiga contaduria d’hipoteques d’aquesta capital.



1824: Aquésta venta es va veure afectada per una Real Cèdula declarada per Sa Majestat, l’onze de març de 1824, que declarava nul·les totes les “enajenaciones de bienes vinculados”. En virtut d’un altre Real Cèdula
de 30 de Gener de 1826, mitjançant subrogació d’una altre finca lliure, va resoldre que tingués efecte el contracte d’aquesta venda i d’altres que havia atorgat el mateix D. José María de Carcer, havent-se de formalitzar
de nou les escriptures de venta.



1827: Havent ja mort l’esmentat D. Pedro Alejandro de Larrard i de Llauder, s’escripturà la venta per part de D. José María de Carcer i de Peguera a favor de la seva vídua, Dña. María de los Dolores de Larrard i
Juezsarmiento, en qualitat d’usufructuària dels seus bens i tutora i curadora dels fills menors d’ambdós, comprant i adquirint a utilitat i profit del mateix usufructe i d’aquell dels seus fills que fós l’hereu de l’esmentat D.
Pedro Alejandro de Larrard amb escriptura que autoritzà D.Salvador Fochs i Brogudas, escrivà del Jutjat Real ordinari d’aquesta ciutat, el 28 de maig de 1827. En virtut del testament que aquést entregà tancat al notari
D.Joan Fontrodona i Minguella el 31 de Juliol de 1823, va instaurar com hereu universal el primogènit D. Juan de Larrard y Juezsarmiento, qui morí als 18 anys, sense fills en edat de testar. Per aquest motiu, la propietat
passà llavors a D. Pedro de Larrard i Juezsarmiento, el segongènit, qui també morí solter el 15 de juliol de 1828. La propietat passà llavors a l’altre fill mascle (per voluntat testamental), D. Antonio de Larrard i
Juezsarmiento, qui segregà de l’esmentada finca inicial unes onze “mojadas”, per efecte d’establiments i d’alguna venta que va atorgar favor de diferents particulars. La superfície de la finca resultant després d’aquesta
segregació9 era d’unes “treinta y nueve mojadas, una cuarta y dos mundinas aproximadamente”. Així mateix, consta que va millorar notablement la finca, la feu més productiva i hi invertí la quantitat de 8.131 duros,
quatre reals i 26 maravedisos, segons consta a 22 cartes diferents de pagament atorgades davant el notari D.Joaquín Fontrodona.



1860: Documentació escrita que demostra l’existència d’una Masia a Gràcia anomenada “Can Larrald” 10. Aquesta família, poesia la finca des de 1822. La fortuna familiar es deu a D. Juan de Larrald, que va ser un
comerciant i banquer de origen francès que al 1799 va comprar el palau del duc de Sessa, al Carrer Ample, i la casa i els terrenys objecte d’estudi. Posteriorment, es donà el nom de la família a un dels carrers que limita
amb els terrenys de la casa.



1864: Neix l’anomenat barri de “La Salut”, en torn d’un santuari (o capella privada) dedicada a la Verge de la Salut. Poc a poc va esdevenir una nova zona de residència de la classe alta barcelonesa, que s’allunyava del
centre de la ciutat per problemes sanitaris, amb il·lustres veïns entre els que destaquen alguns ex-alcaldes de la ciutat.
1865: D. Antonio de Larrard i Juezsarmiento (als 45 anys) inscriu al seu favor la finca 909 a títol d’herència mitjançant condició resolutòria explicada, el 15 de Maig. Aquesta escriptura, ademés del testament del
propietari original, incloïa les partides de defunció necessàries dels altres hereus, i un inventari autoritzat pel notari D.Joaquín Fontrodona, del 23 de març d’aquell mateix any, i és l’escriptura notarial que enumera,
detalla la finca, i la registra en el full 207, del volum 59, llibre 25 de Gràcia.



8



1870: Una epidèmia de pesta assolà la ciutat vella, causant nombroses defuncions. Això originà que aquell any, el nou barri de la Salut (allunyat del centre de la ciutat), es protegís com una fortalesa mitjançant un cordó
sanitari. Fins aquell any la muntanya pelada no tenia urbanització alguna.



1874: Pedro Molist presenta un projecte d’urbanització de la zona al ajuntament, que fou refusat per aquést.



Entre 1874 y 1881 es construeix la carretera que, seguint l’antic iter romà, conduïa al santuari de la Verge del Carmel.



1885: L’ajuntament de Gràcia va redactar un altre projecte d’urbanització, al que es va oposar el llavors propietari, D. Antonio Larrard i Juezsarmiento.

Inscripció registral 1ª de la finca 909 (datada de 15 de maig de 1865) en el foli 207 del volum 59 de l’arxiu, llibre 25 de Gràcia, del Registre de la Propietat número 4 de Barcelona.
La superfície original de la finca era “de cincuenta mojadas, una cuarta, dos mundinas, veinte y seis canas y cuatro palmos” segons una medició pericial practicada a l’època de la primera venda de la finca de que tenim constància, realitzada al 1822.
10
Veure Annexe 1
9
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1887: Antonio Larrard y Juezsarmiento morí a Barcelona el 27 d’abril, i el seu testament (entregat al notari de la ciutat D.Joaquín Nic olau el 10 de març d’aquell any) és declarat nul per tots els efectes legals el
7 de desembre de 1891. En conseqüència, quedà oberta la seva successió intestada des de la data del seu traspàs. En virtut d’aquesta sentència arbitral D. Mariano i D. Esteban de Sarriera y de Larrard i Dña.
María del Pilar i Dña. María de las Mercedes de Milans i de Larrard, van acudir al jutjat sol·licitant que juntament amb D. Joquín de Sarriera i de Larrard i D. Alejandro de Milans i de Larrard, se’ls declari
hereus ab-intestat de D. Antonio Alejandro de Larrard i Juezsarmiento.



1890: Es fa una parcel·lació d’aquells terrenys, i s’obren els carrers de Milans (avui Olot), Mercedes, Larrard y Marianao.



1891: D. Francisco de Miró y Pujol, en qualitat de curador dels menors d’edat D.Joaquín i D.Mariano de Miró y de Sarriera, ac udeix juntament amb aquests al jutjat, juntament amb la sentència arbitral indicada
abans i un certificat d’ultimes voluntats, per tal de que sel’s declari beneficiaris dels bens de D. Antonio Alejandro de Larrard, d’acord amb les últimes voluntats d’aquest. El senyor D. Felipe Augusto corral,
jutge de primera instància del Districte del Hospital de Barcelona, el 4 d’abril declara hereus “ab-intestato” per parts iguals als nebots de D. Antonio Alejandro de Larrard i Juezsarmiento: D. Joaquín,
D.Mariano i D.Esteban de Sarriera Larrard juntament amb D. Alejandro, Dña. María Pilar i Dña. María de las Mercedes de Milans i de Larrard. A la finca objecte d’estudi, se li atorga un valor líquid de 100.202
pesetes i 68 cèntims, i es sol·licita l’inscripció d’aquesta finca per a la seva posterior divisió.



1893: S’inscriu l’esmentada finca per parts iguals a favor de D. Joaquín, D.Mariano i D.Esteban de Sarriera Larrard, i de D. Alejandro, Dña. María Pilar i Dña. María de las Mercedes de Milans i de Larrard, a
títol d’herència intestada de D. Antonio Alejandro de Larrard i Juezsarmiento, el 12 d’octubre d’aquest any. Es dona la circumstància que D. Alejandro de Milans i de Larrard, que rebé una s isena part de la
finca, morí el 15 de gener de 1891, i anomenà hereva dels seus bens la seva servent, Magdalena Lloberas i Adroer, qui acceptà a benefici d’inventari l’herència, i cedí aquèsta a les germanes de D.Alejandro,
Dña. Pilar i Dña. María de las Mercedes de Milans i de Larrard, pel preu de 50.000 pesetes, previa inscripció registral del d ia 13 d’octubre d’aquell any.



13 d’octubre de 1893: S’inscriu al Registre de la Propietat la finca (valorada en 100.202 pesetes i 68 cèntims ) a favor de D ña. Pilar de Milans i de Larrard, com a part del pagament de les 389.443 pesetes i 38
cèntims, d’acord amb la divisió acordada i d’una escriptura de laude otorgada el 18 de maig i d’una escriptura de divisió otorgada el 29 de juliol d’aqu est any, davant el notari D. Joan Armengol i Piferrer.



14 d’octubre de 1893: Dña. Pilar de Milans i de Larrard, Condessa de Solterra, hipoteca aquesta finca a favor de D. José Vendrell i Darné, veí de Sant Cugat del Vallès, en seguretat de 25.000 pesetes que aquest
li prestà al moment del contracte. En virtud d’aquest acord, queda responsable aquesta finca de 15.000 pesetes de la qua ntitat prestada, de dos anualitats i prorrata d’un altre d’interessos al 6% anual o al 12% en
el seu cas, i de 4.000 pesetes de les fixades per a costos i prejudicis en cas de litigi. En aquesta data, s’inscriu el títol d’acreedor hipotecari d’aquesta finca, en virtut del prèstec que es produí el 14 de novembre
de l’any anterior, davant el notari D. Ignacio Gallisá i Reynés. Tot aixó queda recollit en la Inscripció 5ª d’hipoteca, de l’esmentat full registral.



18 d’octubre de 1893: Es produeix una anotació preventiva ampliació d’embarg de la finca 11 i dels seus fruits o rentes, per sol·licitud de D. Jerónimo Pujol contra Dña. María del Pilar Milans de Sarriera, en
reclamació de 40.000 pesetes, import d’una lletra primera de canvi, més les despeses de protesta, els interessos des d’aquesta data, i els costos originats.



2 de novembre de 1893: Es produeix una anotació preventiva d’embarg (lletra E) de la finca 909 i dels seus fruits o rentes, a favor de D. Salvador de Samà i de Torrens, Marquès de Marianao, veí de Cambrils,
en reclamació de 100.000 pesetes i els interessos d’aquesta quantitat, com a conseqüència dels procediments executius contra Dña. Pilar de Milans i de Larrard per a fer públics els seus drets.



7 de febrer de 1894: Es produeix una anotació d’embarg (lletra G), com a resultat de l’acord en providència de 13 de desembre de 1893, dels procediments executius seguits per D. José Vendrell contra Dña.
Pilar de Milans i de Larrard, en reclamació de 15.000 pesetes per les que va ser hipotecada aquesta finca i dels interessos d’aquesta quantitat, a raó del 12% anual desde el 14 de febrer de l’any anterior i costos.



28 de febrer de 1894: Com a conseqüència dels procediments executius seguits per D. Salvador de Samà i de Torrens al jutjat de primera instància del Districte del Hospital de Barcelona, contra Dña. Pilar de
Milans i de Larrard, en reclamació de 100.000 pesetes, els interessos d’aquesta quantitat i els costos, la casa pairal object e d’aquest estudi (i els terrenys que l’envolten) va ser subastada públicament. El 25
d’octubre de l’any anterior, s’havia dictat la sentència que ordenava seguir amb l’execució de l’embarg de la finca, i aquést a fou valorada pel pèrit nombrat en 89.550 pesetes sense deduir-hi les càrregues.
S’adjudicà al millor postor, D. José Bolós i Güell, per la qüantitat de 101.020 pesetes. Aquést havia consignat 9.000 pesetes (per poder pendre part a la subasta) a la Caja General de Depósitos. Un cop
practicada la liquidació de les càrregues intrínseques de la finca (520 pesetes i 76 cèntims), va quedar com a preu líquid la quantitat de 100.499 pesetes i 24 cèntims. Havent consignat a la taula del jutjat 91.499
pesetes i 24 cèntims (un cop descontats les 9000 pesetes ja consignades del preu total), es procedí a pagar 18.266 pesetes i 40 cèntims al primer acreedor, D. José Vendrell, i 73.232 pesetes i 84 cèntims al
executant D. Salvador de Samà, com a pagament a compte del seu crèdit, juntament amb le 9.000 pesetes dipositades pel Sr. Bolós. Per tant, Dña. Pilar de Milans i de Larrard, com a resultat de l’esmentada
subasta, ven perpetuament la finca a favor de D.José Bolós i Güell per la quantitat fixada, que diposita al jutjat per a fer front als seus deutes. L’escriptura de venda s’otorgà a Barcelona el 16 de juliol d’aquest
any, davant el notari D. José Ferrer i Bernadas, i s’inscriguè al Registre de la Propietat número 4 de Barcelona el 7 de novembre de 189412:

Anotació d’embarg lletra D (cancel·lada per la F) de la finca 909, en el foli 207 del volum 59 de l’arxiu, llibre 25 de Gràcia, del Registre de la Propietat número 4 de Barcelona.
Data en la que es realitza l’inscripció 6ª en l’esmentat expedient registral de la finca, corresponent a la casa i terres anomenades “Can Muntaner de Dalt”.
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1 de desembre de 1896: Presentació per part de D. Antonio Sagués a l’ajuntament de Gràcia del document 13 de sol·licitud de llicència per a canviar les bigues podrides “de un cobertizo situado en un terreno de la casa
denominada Larrad o Montaner de Dalt”, argumentant “evitar cualquier desgracia que pudiera ocurrir o derrumbamiento” . Probablement, aquest és el cobert d’us agrícola al que abans es feia referència, i es deuria
veure modificat substancialment, fins a convertir-se en un edifici adjunt al principal, i que posteriorment s’ampliaria per unificar el conjunt residencial. Aquesta sol·licitud va acompanyada del dictamen favorable de la
comissió de foment que recull l’opinió de l’arquitecte municipal (amb data 7 de desembre), l’aprovació d’aquest dictamen (16 de desembre) i la concessió del corresponent permís (emés amb data 20 de desembre), un
cop pagats els corresponents drets municipals (17’5 pessetes).



18 de febrer de 1899: Inscripció registral (7ª), per la qual passa la propietat dels terrenys de l’antiga finca “Can Muntaner de Dalt” a D. Salvador de Samà i de Torrens, Marquès de Marianao. S’explica com D.José
Bolós i Güell, que constava com propietari de la finca, va morir el 3 d’agost de 1897 sense haver fet testament, per la qual cosa segons un auto judicial, es declarà hereu el seu únic fill, José Bolós i Aprile.
També es fa constar com el 17 de juliol de 1894, el Marquès de Marianao i José Bolós van firmar un document privat, amb un advocat i un procurador com a testimonis, segons el qual el Sr. Bolós confesava i
reconeixia que al presentar-se a la subasta per la que li fou adjudicada la finca anomenada “Can Muntaner de Dalt”, ho va fer per ordre i compte del Marquès de Marianao, de qui va rebre tant la suma de 9.000
pesetes per presentyar-se a la subasta com les 91.499 pesetes que també va consignar al jutjat per a completar el preu total del remat. Així mateix, D. José Bolós s’oferí a reiterar l’expressat davant notari públic,
si fós necessari, i es comprometé a transferir el domini de l’esmentada finca a favor del Marquès de Marianao, els seus succesors o la persona que aquests indiquessin quan li fós requerit. El 24 de decembre de
1897, el Marquès de Marianao interposà una demanda de judici ordinari (al Jutjat de primera instància del Districte de Atarazanas). El jutge D. Juan Gibernau, basant-se l’esmentat document privat, emplaçà a
Dña. Luisa Aprile i Rabasa, viuda de D.José Bolós i Güell i mare amb patria potestad de l’hereu d’aquest, el menor José Bolós Aprile, a reconèixer el contingut d’aquell acord i a transmetre la propietat de la
finca “Can Muntaner de Dalt” a D. Salvador de Samà i de Torrens, Marquès de Marianao. Es dictà sentència al respecte el 28 de juny de 1898. També s’expresa en aquesta inscripció registral el valor que se li
otorgà a la finca: 79.271 pesetes i 51 cèntims, juntament amb un crèdit hipotecari i cinc censos amb el seu domini i drets annexes, i s’inscriu la finca a favaor de D. Salvador de Samà i de Torrens, a títol de
reconeixement o agnició de bona fe.



30 de setembre de 1899: Inscripció registral (8ª), l’antiga finca “Can Muntaner de Dalt”, s’inscriu a favor de D. Eusebi Güell i Bacigalupi a títol d’establiment, i a favor de D. Salvador de Samà i de Torrens el seu
títol de censualista en aquesta finca, que en aquell moment disposava d’una superfície de 138.529 m2 i 31 dm2 (ja que s’hi havien p roduït segregacions ja esmentades), amb els límits: (sic)“a Norte con Don
Pedro Turull con Don Ramón Coll y Pujol con Doña Josefa Cañellas y con Don Pedro Molist, por Oriente con Don Antonio Oliveras con Don Ricardo Permanyer con Don José Ferrer y Bernades con
dicho Molist o sus sucesores y con Doña Dolores Esbert; por Sud intermediando la calle de Milans con Don Felio Pey con Don Agustín Comas con Doña María Socias con Doña María Astol con Doña
Teresa y Doña Asunción Altiserch con Don Francisco Goti con Don Pedro Caylá con Don José Luis Achard con Don Pedro Fages con Don Clemente Bagú y con la calle de San Vicente y por Poniente
con Don Juan Peitx con el Instituto (le Hermanas de San José con Don Juan Torras con Don Jaime Farriol con Don José Flores con Don José Casals con Don Juan Antonio Palaci os con Don José
Varela con Don Eusebio Montaner y con Don Federico Pagés.
D. Salvador de Samà i de Torrens establí la finca i la concedí perpètuament en emfiteusis a favor de D. Eusebi Güell i Bacigalupi per el cens en nua percepció, però amb dret de fir ma i fadiga, i demés
inherents, de pensió anual 5.750 pessetes, el seu capital al 3% de 191.666 pessetes i 66 cèntims, i per la entrada de 25.000 pessetes que l’estabilient rebrà de l’adquiridor al comptat en bitllets del Banc
d’Espanya, que accepta com a metàl·lic a la seva sencera satisfacció a l’acte del contracte i amb presència dels testimonis i el notari autoritzant. Així mateix, les parts convingueren que el màxim de la
quantitat de que ha de respondre el terreny establit en perjudici de tercers, sigui el capital de l’expressat cens, dos pensions del mateix i prorrata de la que discurreixi i ademés de la quantitat de vuit mil
pessetes que es fixa per a atendre al pagament de costos i perjudicis en cas de litigi. Aquest contracte s’atorgà, ademés, amb les següents condicions (sic):
“PRIMERA: Por censo de la finca que se establece y sus mejoras hacederas deberá el Señor Güell pagar anualmente sin descuento ni rebaja alguna por ningún concepto y en buena moneda metálica
con exclusión de calderilla y de toda clase de papel moneda la cantidad de cinco mil setecientas cincuenta pesetas el día primero de Enero, empezando a ver ificar la primera paga en dicho día del año
próximo venidero y así sucesivamente los demás años en semejante día en el domicilio del señor estabiliente o de sus sucesores en esta Ciudad. La prorrata de la pensión correspondiente al precio
comprendido desde hoy hasta el día primero de Enero próximo se pagará por el adquisidor formalizado el contrato. EI expresado censo se impone en nuda percepción pero con derecho de firma fadiga
y demás inherentes representando el tres por ciento un capital de ciento noventa y una mil seiscientas sesenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos que junto con la entrada que se ha dicho constituye el
valor de la finca establecida.
SEGUNDA. El expresado censo podrá el señor adquisidor redimirlo siempre que le convenga por el referido capital de ciento noventa y una mil seiscientas sesenta y seis pesetas sesenta y seis
céntimos, en cuyo caso deberá hacer el pago de dicho capital en una sola vez y en buena moneda metálica de oro u plata sin calderilla ni papel moneda de ninguna c lase creado o por crear.
TERCERA. Queda facultado el señor adquisidor para sub-establecer el terreno objeto del presente contrato fraccionándolo en las partes o porciones que mejor le parezca e imponiendo en los contratos
que al efecto celebre los pactos y condiciones que le convengan y acuerde con los nuevos adquirentes.
CUARTA. Queda expresamente convenido entre las partes que siempre y cuando el señor adquisidor destine la finca establecida a edificación y para ello proceda a la división de la misma en porciones
o solares tendrá la facultad de fraccionar el censo objeto de este contrato entre las porciones o terrenos resultantes y dejar liberados de dicho gravamen los terrenos destinados a vías de comunicación
sin necesidad de la aprobación ni concurrencia del estabiliente entendiéndose que cada uno de los cen- sos divisionarios serán redimibles al mismo tipo fijado para la redención del censo total. Para
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Veure Annexe. Extret de l’arxiu històric de Gràcia.
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que el adquisidor pueda hacer uso de esta facultad deberá sujetarse a un plan de urbanización y distribuir la responsabilidad censuaria entre los solares resultantes en proporción a su respectiva
superficie.”
Aquestes condicions consten en una escriptura d’establiment amb hipoteca atorgada a favor de D. Eusebi Güell i Bacigalupi, a Barcelona el 29 de juliol de 1899 (dia de Santa Marta), autoritzada pel notari
Manuel Borrás i de Palau.14


Agost-Decembre de 1899: Antoni Gaudí rep l’encàrrec d’ Eusebi Güell per a la construcció del seu projecte col·lectiu, el Park Güell. Existeix una llegenda oral, recollida per Josep M. Garrut, segons la cual el projecte
va ser inicialment formulat, en primera instància, a Lluís Domènech i Muntaner, qui el refusà.



Gener-Juny de 1900: Creació y redacció del projecte, en el que van intervenir diversos membres de l’equip d’en Gaudí a la Sagrada Família, com Francesc Berenguer, Ricardo Opisso, Juan Rubió i l’encarregat
Agustí Massip, segons afirmacions de Juan Matamala.



Octubre de 190015: S’inicien les obres d’excavació del terreny que es convertiria en el Park Güell. S’inicien les obres amb l’explanació de les vies d’accés, a càrrec del contractista José Pardo Casanovas i el seu
nebot, Julián Bardier Pardo. L’ intervenció d’Eusebi Güell en els terrenys de la seva propietat per a construir el conjunt anomenat Park Güell s’allargarien fins al 1914.



Novembre 1900: Comença l’explanació de terres a l’interior de la finca



1902: Eusebi Güell compra la finca propietat de l’ex-alcalde de Ramón Coll Pujol, colindant amb la que ja posseïa anomenada “Can Muntaner” per tal de completar la superfície de terreny necessària per a
executar el projecte del Park Güell.



24 de juliol de 1902: Escriptura de venta de les parcel·les «C» y «D» del park al senyor Trias, autoritzada pel notari Manuel Borràs i de Palau. S’acompanya amb un planell a escala 1:1.000 realitzat per en el
que apareixen grafiades la casa Larrard, els carrers, els pavellons d’entrada, l’escalinata, el “temple grec” i la capella, tot i estar les obres en un estat embrionari. La capella lobulada que hi apareix mai es va
arribar realitzar, i va ser substituïda per un auster calvari.



Gener de 1903: Ja estaven acabats els viaductes, els carrers i el mur perimetral amb els dos pavellons d’entrada. L’intens treball, que s’iniciava a las cinc de la matinada i no acabava fins que es feia fosc, li va
costar una malaltia a Julián Bardier, el constructor. En aquesta data, es realitzà la visita a les obres que s’estaven realitzant al Park Güell per part dels membres de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya, i
aquéstes van ser explicades pel mateix Gaudí en nom d’Eusebi Güell. D’aquesta visita es tenen noticies per la monografia que es va publicar a l’anuari de l’Associació el 1903 amb texte de Salvador Sellès i
Baró. Aquést recull la idea expressada per Gaudí en aquesta visita, segons la que el Park Güell s’inspirava en unes urbanitza cions ruralitzades de certs centres educatius anglesos,encara que millorant la idea per
poder considerar la petita colonia practicament autònoma. Gaudí no coneixia Anglaterra, per la qual cosa deduïm que allò va s er idea de Güell.



7 d’octubre 1904: Es presenta la sol·licitud de permís d’obres a l’Ajuntament: Tot i que els treballs es trobaven en un estat força avançat, la sol·licitud de llicència de obres no va ser feta per Eusebi Güell fins
aquest data, en instància dirigida al alcalde constitucional de Barcelona, en la que exposava ser propietari de las finques “Can Muntaner de Dalt” i “Can Coll y Pujol”, situades a la Muntanya Pelada, i que
desitjava urbanitzar les mateixes, donant a la urbanització el nom de «Park Güell», construint un mur de tanca, la porteria i els annexes segons els planells que per duplicat acompanyava. Per tot això sol·licitava
el corresponent permís 16 (sic):
“ Excm Sr Alcalde Constitucional de Barcelona., Don Eusebio Güell y Bacigalupi, vecino de Barcelona, según cèdula personal que acompaña, propietario de la parte alta de la finca llamada “Can Muntaner de
Dalt” y de la finca llamada “Can Coll y Pujol” a ella adjunta, situado en la Montaña Pelada, a V. E. atentamente expone:Que deseando urbanizar os terrenos que comprenden dichas fincas denominar la
urbanización con el nombre de Park Güell, y contruir su pared de cerca, porteria y anexos, todo según los planos que por duplicado acompaño a V.E. Suplica se sirva concederle el correspondiente permiso.
Barcelona, 7 de Octubre de 1904. Fdo. Eusebio Güell”
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24 d’octubre de 1904: Data que consta als planells del projecte de Gaudí, que estan formats pel de planta general a escala 1:1.000 amb el títol «Park Güell. Urbanización de la finca denominada Casa Muntaner
de Dalt». El segon planell del projecte es titula «Plano de cerca del Park Güell» i està a escala 1:500, mostrant els carrers de davant la entrada del park. Les plantes dels edificis de porteria i el mur de tanca. El
tercer planell del projecte es de «Portería y anexos de la puerta principal del Park Güell», dibuixat a escala 1:100, i que mostra l’alçat dels dos edificis vistos desde el carrer de Milans, la planta baixa i del
primer pis de l’edifici de serveis o de la torre de la creu, planta baixa i primera de la porteria, que són iguals, i planta del pis segon Hi ha també dos seccions transversals dels dos edificis. Tots ells molt
esquemàtics 17.

Veure Annexe 1
Dates referents a l’urbanització del Park Güell, compra de la finca de Ramón Coll Pujol i de venta de parceles al senyor Trias, extretes del llibre El gran Gaudí, de Joan Bassegoda Nonell.
16
Extret de l’arxiu municipal de Barcelona . Veure Annexe 1
17
Veure Annexe 2
15
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26 d’octubre de 1904: Data que consta a la memòria del projecte 18 presentada a l’ajuntament juntament amb la sol·licitud del corresponent permís municipal d’obres per a urbanitzar les finques “Can Muntaner
de Dalt” i “Can Coll y Pujol”, situades a la Muntanya Pelada,. El document, manuscrit i signat pel mateix Eusebi Güell, exposa la s ituació i característiques d’aquestes finques, i explica les virtuts del projecte
que presenta. i com tot i la topografia del lloc, el projecte permetrà la construcció de cases unifamiliars en un indret saludable i natural, urbanitzat amb diferents tipus de vies i camins, de diferents amplades,
segons les necessitats dels usuaris. També fa referència a les necessitats de seguretat de la urbanització (i per això demana de construir-hi un mur perimetral), i de la conveniència de construir aquesta
urbanització que (sic): “ha de contribuir poderosamente a la población y belleza de una muy importante barriada de nuestra ciudad”.



21 de novembre de 1904: Com a resposta a la sol·licitud d’Eusebi Güell, es produeix un informe del arquitecte municipal Miguel Pascua l amb el vist-i-plau del arquitecte cap d’Urbanització i Obres, Pedro
Falqués. En aquest informe 19 es deia que el projecte s’ajustava a la instrucció sobre projectes de noves urbanitzacions de 19 de desembre de 1859 i que es podia exposar al públic per tal de preveure possibles
reclamacions.



10 de gener de 1905: La Comissió de Foment acordà que s’exposés el projecte anunciant-ho al Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. Aquést, en el seu número 20, corresponent al dia 24 de gener de
1905, presentava a la seva primera pàgina l’anunci número 638 amb el següent texte (sic):
“Habiendo acudido a esta Municipalidad elExcmo. Sr. Eusebio Güell en demanda de permiso para urbanizar las fincas de su propiedad Can Muntaner de Dalt y Can Coll y Pujol, que
conjuntamente se denominan ahora Park Güell, este Ayuntamiento en sesión 10 del actual acordó que se exponga al público el proyecto para dicha urbanización durante el término de 20 días
naturales contaderos - desde el siguiente al de la inserción de este annuncio en el Boletín Oficial de la provincia a fin de que durante dicho plazo puedan examinarlo y exponerlo que estimen
conveniente cuantos se crean afecta dos por el mismo. Lo que se hace público a los efec tos procedentes quedando el repetido proyecto expuesto al público en la oficina del Negociado de Fomento
de la Secretaría Municipal. Barcelona 17 de enero de 1905. El Alcalde Constitucional.”



22 d’abril de 1905: el cap del Negociat Segon donava per acabat el plaç d’exposició, sense que s’haguessin presentat al·legacions.



8 de juny de 1905: Informe favorable del Arquitecte cap de la Secció Octava, Manuel Pascual Tintorer, qui compartia els serveis del ajudant Francesc Berenguer Mestres amb el mateix Gaudí, a qui li
reconeix “refinado gusto artístico” en l’esmentat informe, que serveix per a aprovar el projecte (sic):
“Los terrenos que se han de urbanizar se hallan situados en la vertiente sudeste de la montaña del Carmelo y ofrecen una accidentación tan pronunciada que el autor del proyecto se ha visto
obligado a trazar un sistema de vías siguiendo la dirección y ondulaciones de las curvas de nivel. Las vías son de cuatro categorías, los solares de grandes dimensiones y permiten la construcción
da casas aisladas rodeadas de jardines. Este conjunto de vías, casas y jardines se ha denominado, muy propia mente, con el nombre de Parque, que tendrá su complemento con algunas
construcciones de uso común y se hallará cercado por medio de una pared de cerca de refinado gusto artístico, en la cual se establecerán pue rtas desde las principales vías. Bajo e1 punto de vista
higiénico y de comodidad de tránsitos rodados y de peatones nada más puede exigirse a la urbanización proyectada ni tampoco bajo el de la seguridad personal puesto que la vigilancia se ejercerá
por cuenta de los moradores del parque. Si a dichas circunstancias se añade que el alumbrado y conservación del con junto debe correr a cargo del propietario o de las personas a quienes traspase
aquella obligación, se comprende que la urbanización proyectada tiene un marcado carácter privado o particular por lo que no son aplicables las condiciones que ordinariamente se imponen a
otras urbanizaciones, si bien cabe reconocer el derecho del Ayuntamiento en cuanto se refiere a inspección de edificios y aparatos en analogía con los que se hallan establecidos o se esta blecen en
el resto de la población y a la imposición de los derechos derivados de las edificaciones y demás que sean aplicables.”
A aquest informe, va seguir un altre del mestre d’obres cap de la Secció Quinta, José Plantada Forés, amb el vist-i-plau del arquitecte cap d’Urbanització i Obres, Pedro Falqués Urpí, favorable a la construcció del mur de tanca, porteria i annexes front al carrer Milans, avui Olot, sempre que s’ajustés a les alineacions que li havia de facilitar la pròpia secció, que es construís el pou negre, que no es destinin
a habitacions les dues últimes plantes dels dos edificis que se tractava de construir y que es paguessin els drets pels 373,91 metres quadrats que ocupen en conjunt els baixos i dos pisos dels dos edificis que
es tracta de construir, el que va suposar la quantitat de 534,34 pessetes, de les quals 310 corresponien a la tanca de caràcter definitiu de 155 metres de longitud al car rer Milans.
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17 de gener de 1906: La Comissió de Foment va fer seus els informes tècnics i recomençà la concessió del permís 20 i l’Ajuntament ho aprovà en sessió ordinària el 30 de Gener de 1906. Al senyor Güell se
li comunicà el 13 de Juny de 1906²³ i, immediatament, va fer efectius els drets, amb la qual cosa el permís fou efectiu. Per aquell temps les cases de la porteria i el mur de la tanca ja estaven acabats.
L’assabentat de l’acord municipal, el firmà per ordre Ramón Picó y Campamar, apoderat de don Eusebi Güell i famós poeta mallorquí, el 20 de Juny de 1906 21.



30 de gener de 1906: El projecte d’urbanització anomenat Park Güell, presentat per don Eusebi Güell és aprovat per l’ajuntament de Barcelona.

Veure Annexe 2, Extret de l’arxiu municipal de Barcelona.
Veure Annexe 1
20
Veure expedient nº 23 de la comissió de foment de l’ajuntament de Barcelona de l’època (Annexe 1, pàgines 1 i 2)
21
Veure Annexe 1, pàgina X. Corresponent a l’expedient número 1028, corresponent al negociat 2on de la comissió de foment de l’ajuntament de Barcelona
19
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L’estiu de 1906, Gaudí va invertir uns estalvis que tenia el seu pare per a adquirir la casa que havia estat casa de mostra d esde 1904 a 1906 , i que ningú havia comprat, i hi va instal·lar allí tota la família.
Francesc Gaudí Serra, el seu fill Antoni, la neboda d’aquést Rosita Egea Gaudí i una criada anomenada Vicenta es van instal·lar a l’esmentada casa. En aquest terreny, havia projectat Gaudí un edifici per a don
Eusebi Güell, qui va abandonar la idea preveient el fracàs comercial, i els planells de la qual es desconeixen. Finalment, José Pardo, demanà a Güell autorització per a acabar l’edifici al seu càrrec i així poder
continuar treballant a les noves edificacions que la casa de mostra atragués. Encarregà un nou projecte a Francesc Berenguer Mestres, “deixeble” de Gaudí, també de Reus, tot i que els planells presentats al
Ajuntament per a la legalització de la obra a l’octubre de 1905 van firmats per el mateix Gaudí (ja que Berenguer no podia signar els projectes, al no haver finalitzat els estudis d’arquitectura, a Barcelona).



La idea de Gaudí de instal·lar al seu pare en un lloc d’aire saludable i tranquil, no va donar bons resultats, ja que Frances c Gaudí Serra va morir com a conseqüència d’una broncopneumònia a la casa del parc el
29 d’octubre de 1906, als 93 anys d’edat. Aquell hivern, Gaudir va manar calefacció central per aigua calenta, amb caldera de carbó a la casa.



Eusebi Güell se’n va anar també a viure al park al mateix temps que Gaudí, de tal manera que tot el recinte del park es va convertir en el jardí de la seva família, juntament amb la de Gaudí, i la de Martín Trías
Doménech, qui va ser l’únic comprador d’una parcela per a construir una edificació por compte seva 22, que es va realitzar entre 1903 i 1906. Eusebi Güell va habitar Can Muntaner de Dalt o la casa Larrard fins
la data en que va morir, encara que mai va abandonar del tot el Palau Güell, també projectat per Antoni Gaudí. A la casa de G üell Gaudí va fer algunes obres d’adaptació, com la capella, algunes baranes i
remats, i encara que es desconeix amb exactitud la seva magnitud, provaré a posar-les de manifest en aquest treball.



20 d’octubre de 1906: Es realitza al Park Güell la Garden Party del 1er Congres de la Llengua Catalana



3 de novembre de 1907: Es realitza al Park Güell la concorreguda Festa de les Associacions, per a recollir diners, que tenien com a destinataris a les víctimes de les inundacions.



29 de setembre de 1908: Es realitza al Park Güell una festa en homenatge a les Escoles Catalanes.



1909: Setmana Tràgica. Actes vandàlics i anticlericals a la ciutat. La violència no arriba al barri de la Salut, però gràcies a les gestions d’Eusebi Güell, s’obre una caserna de la Guàrdia Civil al costat del Park
Güell el 4 de Juliol d’aquest any, per a garantir la seva seguretat de la zona i animar a la burgesia a fer-se una casa en un lloc tant solitari.



4 de juliol de 1909: S’obre una caserna de la Guàrdia Civil al costat del Park Güell, a la part alta del carrer de la muntanya de Sant Josep, projectat per Julià Batllevell i pagat per Eusebi Güell per a garantir una
eficaç vigilància del parc i els seus voltants i la seguretat de la zona, que havia d’animar a la burgesia a fer -se una casa en un lloc tant solitari. Segurament va sorgir com a conseqüència dels actes vandàlics i
anticlericals a la ciutat durant la Setmana Tràgica, aquell mateix any.



Entre 1910 i 1911, Gaudí es veu obligat a descansar per enfermetat a Vic i Puigcerdà. Fa testament a l Juny de 1911, pensant propera la hora de la seva mort.



9 de juliol de 1918: Mort d’Eusebi Güell i Bacigalupi, comte de Güell a la seva casa del Park Güell als 73 anys d’edat. Donad a la importància social del personatge, aquest fet tingué una gran repercussió pública
i mediàtica, tal com demostren les portades dels diaris d’aquelles dates 23 .Com a conseqüència de la seva voluntat testamental 24, la seva casa del Park Güell es va destinar a Escola Pública.



4 d’agost de 1919: Escriptura notarial25 en la que per primer cop apareix l’edifici objecte d’estudi i les terres que l’envolten amb la denominació de Park Güell, i en la que es detalla la superfície d’aquesta finca:
107.315’98 m2, dels quals 78.281’89 m2 són edificables i la resta corresponen a camins i places. També s’inscriuen els drets dels hereus de D. Eusebi Güell i Bacigalupi: Juan-Antonio, Santiago, Isabel, MaríaLuisa, María-Cristina, Francisca i Mercedes Güell i López.



7 de juny de 1920: La propietat de l’edifici i de la finca, que correspon per herència 26 a D. Juan Antonio Güell i López (un 27’5% de total), D. Santiago Güell i López (un 20%), D. Isabel, María Luisa, María Cristina, Francisca i Mercedes Güell i López (10’5% a cadascuna), és inscrita amb proporcionalitat al registre de la propieta t.



8 de juny de 1920: La societat “Urbanización Güell S.A.” inscriu aquesta finca al seu nom, a títol d’aportació feta pels hereus d’Eusebi Güell i Bacigalupi. Aquésta societat, es creà el 28 de febrer de 1920, i es
constituí amb un capital de 1.250.000 pessetes, corresponent al valor dels immobles de herència d’Eusebi Güell: (sic)

El rebaixament del terreny el va fer José Pardo, peró la construcció la realitzà l’empresari J. Pié segons projecte de l’arquitecte Julio Batllevell Arús, amb qui el senyor Trias tenia un compromís, per haver estat company seu de batxillerat.
Veure articles de la premsa d’aquells dies. annexe 2, pàgs T i D.
24
Malhauradament, tot i sol·licitar el document al corresponent col·legi de notaris, per llei, aquesta informació no és pública ni es pot consultar fins passats cent anys de la defunció, excepte pels hereus directes.
25
Inscripció 1ª de la finca 7.638 (corresponent al Park Güell), segregada de la finca matriu 909, la coneguda com a “Can Muntaner de Dalt”
26
En funció del repartiment dels bens d’Eusebi Güell i Bacigalupi, realitzat per l’advocacat Antonio Bach, l’arquebisbe de Tarragona D.Francisco de Asíd Vidal i de Claudio López, davant el notari Sr. Borràs, el 7 de febrer del mateix any.

23

ESTUDI HISTÒRIC I GRÀFIC DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA BALDIRI I REIXAC (SITUAT AL PARK GÜELL)

"... en escriptura otorgada en esta capital a veinte y ocho de Febrero de mil novecientos veinte ante el Notario de la misma Don Manuel Borrás y de Palau, constituyen una compañía mercantil
anónima por acciones que será denominada `Urbanización Güell y tendrá su domicilio en esta ciudad. La sociedad se constituye con un capital de un millón doscientas cin cuenta mil pesetas
integrado por mil doscientas cincuenta acciones al portador de mil pesetas cada una, con todo el capital desembolsado, representando dicho capital el valor de los inmuebles y derechos reales
procedentes de la herencia de Don Eusebio Güell y Bacigalupi, primer Conde de Güell, que los otorgantes según intervienen, herederos universales del mismo se comprometen a aportar a la
compañía (...)
La sociedad anónima `Urbanización Güell' tendrá por objeto la adquisición, urbani zación, explotación, edificación y enajenación en todo o en partes de inmuebles y derechos reales en los lugares
en que radican sus actuales propiedades y las que pueda adquirir (...) Los otorgantes aportan a la sociedad los indicados bienes y entre ellos la finca de este número.”

27
28



1922: Es crea el Patronat Escolar, encarregat de la gestió de l’edifici per a convertir-lo en escola pública.



1923: L’edifici, transformat, obre com a escola pública sota el nom de Primo de Rivera, general que va instaurar y dirigir un a dictadura militar al país, aquest mateix any, després d’un cop d’estat, fins a l’any
1930, quan va dimitir. A partir d’aquest moment l’edifici va patir moltes reformes i ampliacions, perdent l’aire neogòtic que tenien les seves façanes quan hi vi via el comte Eusebi Güell.



Octubre de 1925: Data en la que Gaudí, que va continuar vivint a la casa del Park Güell, ja no es va moure de la Sagrada Familia. Per les nits l’acompanyava en Llorenç Matamala.



16 d’abril de 1926: La Societat Anònima “Urbanización Güell”, ven la finca del Park Güell (número rgistral 7.638),tres més i tres censos a favor de l’Ajuntament Constitucional de la ciutat de Barcelona, representat pel
Baró de Viver, en virtud de l’acord del Consistori amb data 20 de març de 1922, ratificat per la Junta Municipal de 6 de juliol del mateix any. El preu d’aquesta venta amb el d’una altre finca que cedeix D. Mercedes
Güell i López, va ser de 3.170.000 pesetes. D’aquest preu, 970.000 pesetes es pagaren al comptat, en 1940 títuls de Deuda Municipal. Acordaren que l’esmentada societat rebria 500.000 pesetes abans del 7 de novembre
de 1926; Aquesta mateixa quantitat abans del 7 de novembre de 1927, 1928, 1929 i 200.000 pesetes abans del 7 de novembre de 1930. El preu asignat a aquesta finca fou de 2.130.583 pts.



1927: L’edifici és reformat i adaptat com a Escola Municipal per l’Arquitecte Adolf Florensa i Ferrer



1931: L’any de la proclamació de la República Catalana, i de l’aprovació de l’estatut de Núria, va ser inaugurada l’escola Baldiri i Reixach, juntament amb altres deu grups escolars, el mateix dia. Això fou fruit de la
labor del Patronat Escolar, creat amb l’objectiu de promoure la construcció de grups escolars arreu de la ciutat, i que va veure interrompuda la seva tasca entre els anys 1923 i 1930 amb l’arribada de la dictadura de Primo
de Rivera.



1939: El nom de l’escola, Grup Escolar Baldiri i Reixach, posat en homenatge al notable pedagog i sacerdot (1703-1789) que és dedicà amb gran vocació a l’ensenyament dels infants, és substituït pel franquisme pel de
“Colegio Nacional General Primo de Rivera”, la trajectòria política del qual, no lligava en absolut amb els principis docents i la trajectòria de l’Escola.



1955: Es produeix una ampliació27 a l’edifici més antic, consistent en una zona de sanitaris per a nens i una per a nenes, amb un espai comú amb piques, ventilat per un petit pati, un lavadero i una despensa. S’accedia per
unes escales desde el menjador o la cuina, i estava a una cota inferior del pati exterior. Per això podia tenir una coberta a dos aigües, que les recollia per una canal central, sobre bigues recolzades a un perfil metàl·lic.
Aquest conjunt, tot i a poder tenir una utilitat indiscutible, tenia un dubtable valor arquitectònic, respecte a l’edifici, i es percebia com un afegit, sense coherència amb la resta. Fins i tot impedia la contemplació adient de
la resta. Durant la rehabilitació efectuada per José Antonio Martínez Lapeña i Elias Torres, es va decidir, amb molt de criteri, enderrocar aquest afegit sense cap valor, i soterrar aquests serveis.



1965: La reixa de l’escola, juntament amb la tanca mòbil de fusta que tancava la porta principal al carrer Olot, va ser substituïda per part de la tanca de ferro forjat del jardí de la casa Vicens que va desaparèixer aquells
anys. Per tal de completar el tancat, i davant la insuficiència d’elements originals, s’encarregà la reproducció d’alguns elements de ferro forjat (les fulles de palma), al mestre forjador Manuel Amat i Sala, segons em
comentà ell mateix en una trobada casual a l’actual seu de la Càtedra Gaudí.



1969: El conjunt del Park Güell fou declarat Monument Històric-Artístic d'Interès Nacional ,per tal d’evitar possibles especulacions, ja que s’havia parlat de construir un gran hotel en aquells terrenys.



1981-1982: Sol·licitud, tramitació i realització de nombroses gestions per part de l’associació d’ex-alumnes de l’escola28 (tot i que llavors encara no havia estat constituïda com a tal) per aconseguir la restitució del nom
original de l’escola, tot i l’oposició de la directora, que volia anomenar-lo “Escuela del Parque Güell”.



30 de setembre de 1983: Es publica al Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya (B.O.G.C) l’ordre que autoritza el canvi de denominació del Col·legi Públic “General Primo de Rivera” de Barcelona, ubicat al Parc
Güell s/n, que passarà a denominar-se “Col·legi Públic Baldiri i Reixac”.

Veure reproducció dels planells originals. Annexe 2, pàgina Y.
Veure l’informació facilitada pel seu president Sr. Ramón Giné, en que es detallen els inicis de la mateixa, i el període de la restitució del nom de l’escola. Veure Annexe 1.
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26 de Maig de 1984: L’escola celebra la recuperació del seu nom original “Baldiri i Reixac”29, després de nombroses gestions fetes per l’associació d’ex-alumnes de l’escola. En aquest acte participaren, entre altres, l’
historiador Sr. Josep M. Ainaud de Lasarte, qui evocà l’esperit del Patronat Escolar i es felicità del canvi de nom.



Novembre 1984: La Convenció del Patrimoni Mundial, depenent de l’U.N.E.S.C.O. (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la ciència i la cultura), en la reunió celebrada a Buenos Aires, entre el 29
d’Octubre i el 2 de novembre, declara el Park Güell Patrimoni de la Humanitat, juntament amb la Casa Milà i el Palau Güell.



1985: Es comença l’el·laboració d’un estudi per a determinar l’estat del parc i per a planejar la seva restauració total més tard. Les feines s’iniciaren por la Sala Hipòstila, ja que el pas de l’aigua per las columnes les
havia espatllat molt.



1986: L’ajuntament comença la restauració d’un deteriorat Park Güell, i encarrega els estudis corresponents.



12 de novembre de 1986: Data d’emissió de l’informe30 del arquitecte Ramón Lluís Mota i Aràs, sol·licitat per carta31 signada per la directora del Col·legi Públic Baldiri Reixac amb data 5 de novembre de 1986, com a
conseqüència de la decisió presa al respecte pel consell escolar. En aquest informe, s’exposa que el centre pot ésser remodelat com a centre d’EGB de 10 unitats i que el seu emplaçament no perjudica el conjunt de l’obra
arquitectònica de Gaudí, si be matisa que aquest edifici necessita algun procés de rehabilitació o restauració.



12 de novembre de 1986: Data d’emissió de l’informe32 dels arquitectes Ferran Torrent Echeverria i Ferran Navarro Acebes, sol·licitat per l’associació de pares del Col·legi Públic Baldiri Reixac. En aquest informe,
s’exposa que la situació del centre no és contradictòria amb la sala hipòstila ni la resta del Park Güell. Apunta que l’edifici es troba en un bon estat estructural, però aconsella la demolició dels volums afegits a aquést, per
solucionar els conflictes que genera amb la resta del parc (tant visuals com topogràfics). També aconsella disminuir el nombre d’aules fins a 10. Per últim afirma que si aquestes modificacions són fetes, pot reunir bones
condicions per a l’ús escolar i ser totalment compatible amb el parc que l’inclou.



1987 El Park Güell fou restaurat pel Ministeri de Cultura sota la direcció dels arquitectes J.A. Martínez Lapeña i Elias Torres Tur. En teoria, aquests treballs s’havien de realitzar juntament amb els arquitectes Joan
Bassegoda (director de la càtedra Gaudí de la UPC) i Francesc Maña, els quals havien d’exercir com a consultors, encara que tal i com reconeix el mateix Bassegoda, no se’ls va consultar cap aspecte tècnic, referent al
banc ceràmic etc... Aquést, per tant, es mostra crític amb aquestes intervencions.



1992-1995: Rehabilitació Integral de l’escola Baldiri i Reixach per part dels arquitectes José Antonio Martínez-Lapeña / Elias Torres i Tur. En realitat, tant sols es van conservar la major part de les façanes (es
reformaren completament els interiors), i peces com l’ hivernacle, l’entrada porticada feta per Gaudí i algunes baranes. Aquesta intervenció però, no va ser gaire acurada amb la preservació del patrimoni arquitectònic
que hi contenia, fins al punt de modificar i fer desaparèixer elements singulars de gran valor, com la capella i les seves portes, i alguns vitralls i columnes.

Veure article a la publicació CARRER GRAN, de Gràcia. Annex 1, pàgina X.
Veure Annexe 1
31
Veure Annexe 1
32
Veure Annexe 1
30
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2.3

D. EUSEBI GÜELL I BACIGALUPI: PROMOTOR DEL PARK GÜELL I PROPIETARI RESPONSABLE DE L’EVOLUCIÓ FINAL DE L’EDIFICI I DEL SEU ENTORN

2.3.1 BIOGRAFIA
Els Güell són una família barcelonina industrial i patrícia d'origen pagès. Originària de Torredembarra, deu la seva fortuna als diners americans on ja l’avi d’Eusebi Güell, Pau, havia fet d'indià a
Santo Domingo on s'arruïnà degut a la inestabilitat econòmica de l'illa.
El Pare d’Eusebi Güell, Joan Güell i Ferrer (1800-1872) va ser el fundador de la fortuna familiar. Després de viatjar a Cuba (1818) on féu fortuna, s'establí a Barcelona el 1836 i
estudià per a pilot a la Escuela Nàutica. L'any 1840 instal·là una petita fàbrica tèxtil a Martorell i el 1848 creava a Sants, associat amb el germà de la seva dona, una fàbrica dedicada
a la fabricació de velluts coneguda popularment amb el nom de Vapor Vell. Aquesta fàbrica va esdevenir una de les més importants del país. El 1851disposava de 200 telers mecànics
accionats per un motor de 80 cavalls i tenia una plantilla de més de 360 treballadors.
Participà en organismes empresarials (Junta de Fàbriques, Institut Industrial de Catalunya, Foment de la Producció Nacional.) i financers (Banc de Barcelona). S'adherí al partit de la
Unión Liberal. Fou regidor de l'ajuntament de Barcelona i diputat a les Corts espanyoles des d'on defensà el proteccionisme econòmic.

Eusebi Güell i Bacigalupi (1846-1918), fill de Joan Güell fou un industrial i mecenes de la cultura que millorà la posició econòmica de la família. Cursà a Barcelona
i França estudis de dret, economia, ciències aplicades i política. Associat a Ferran Alsina convertí el 1890 la fàbrica familiar de Sants, coneguda amb el sobrenom
de Vapor Vell en una colònia situada fora de la ciutat, en un àmbit rural, seguint el model europeu de conjunt industrial i colònia, en uns terrenys que el seu pare
havia adquirit a Santa Coloma de Cervelló, per tal d'evitar la conflictivitat obrera de la ciutat. Naixia aleshores la Colònia Güell, de la qual Gaudí n’havia de fer la
esglèsia i realitzà tan sols la cripta. Diversificà els interessos comercials del seu pare, fou director de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona i fundà i dirigí
companyies d'assegurances, ferroviàries i cimenteres com l'Asland, amb plantes a la Pobla de L’illet i a Montcada i Reixach, les primeres de portland de l’estat.
Pel seu matrimoni, l'any 1871 amb Isabel López, filla d'Antoni López, primer marquès de Comillas, va unir les dues famílies més representatives de la gran burgesia
catalana del nou-cents, i passà a intervenir en les empreses de la seva muller (Banc Hispano-Colonial o la Companyia de Tabacs de Filipines).
Eusebi Güell va tenir una vida política activa, fou regidor de Barcelona, diputat provincial i senador. Pertanyia al Centre Català i fou un dels qui se'n separaren per
fundar la Lliga de Catalunya. El rei Alfons XII li concedí el 1908 el comtat de Güell, per agrair-li el fet d’haver contribuït a engrandir econòmicament el país. Tres
anys després, concediria un vescomtat i una baronia als fills del comte: Claudi i Santiago Güell i López, respectivament. La seva filla es casà amb el marqués de
Castelldosrius.
En l'àmbit cultural fou un personatge destacat; no només pel seu mecenatge a l'arquitecte Antoni Gaudí i d’altres figures (com el poeta J.M. López-Pico o el
novel·lista J. Pin i Soler), sinó també pels seus profunds estudis en les ciències físiques i naturals, arribant a publicar llibres sobre questes disciplines, que foren
molt ben acollits i traduïts a diversos idiomes, com La immunitat per les leucomaínes. També fou president i mantenidor dels Jocs Florals.
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Família GÜELL: HERÀLDICA

ORIGEN I SIGNIFICAT DEL COGNOM:
Procedeix del topònim homònim del Gironès o del Güell Ribagorçà, potser derivat del nom personal germànic
Gudila, o del substantiu gascó güell, que vol dir ull, en el sentit d'ullal o font d'un riu. Altres genealogistes afirmen
que ve de vadellu, diminutiu de vadum, que vol dir gual.
ARMES:
Partit: al 1r. de gules, una banda d'argent; i al 2n. de gules, una creu trilobada d'argent i cantonada de quatre
flors de lis nodrides d'argent. A Catalunya els Güell també usaren: de gules, dues bandes d'or. Les armes
esculpides en les sepultures de la família Güell de Vilafranca en la capella de Sant Antoni, son aquestes: Partit:
1er. de gules, amb dues bandes d'or, i 2n., d'atzur, cinc estrelles de plata en sotuer; bordura de plata amb
aquest lema en lletres de sable: "Si ergo me queritis sinite hos abire". Segons l'estudiós Miquel de Salazar,
vàries famílies Güell de Catalunya, usaren aquestes armes: Partit: 1r. d'or, amb quatre pals de gules i 2n.,
d'atzur, un griu d'or.
ALTRES GÜELLS DESTACATS:
Joan Antoni de Güell i López: (1874-1958). Polític català, segon comte de Güell, tercer marquès de Comillas i
comte de San Pedro de Ruiseñada. Llicenciat en Dret, lluità en la guerra del Marroc (1912) i intervingué en les
negociacions per l'entrada dels espanyols a Tetuan. Durant la dictadura de Primo de Rivera fou comissari reial
de turisme, president de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi (1928), alcalde de Barcelona (1930-31) i
president de la Companyia Transatlàntica. La Lliga regionalista el presentà com a candidat a les eleccions del
Parlament de Catalunya el 1932. Durant la guerra civil es negà a passar a la zona nacionalista i restà a l'exili
fins que accedí a passar a Mallorca, on morí. Entre les seves obres destaquen "Ensayo sociológico sobre un
código de la Edad Media", "Notes pedagògiques i projecte d'una escola moral de comerç" i "Elogi de la cultura
catalana".
Isabel Güell i López: Compositora catalana. Escriví música per a poemes de Jacint Verdaguer i és autora, entre
altres obres, d'un "Te deum" i d'un "Stabat Mater".
Ramon Güell i de Borbó (mort el 1907), fill d'un periodista cubà pertanyent a una família originària de Sant
Cugat del Vallès i establerta a Sant Martí de Torrelles, i d'una infanta d'Espanya, fou fet marquès de Valcarlos el
1866 i gran d'Espanya el 1880, i el seu germà Ferran Güell i de Borbó (mort el 1936), fou fet marquès de Güell.

ESCUT DE L’Excm. SR. COMTE DE GÜELL33 - Pintat sobre pergamí per Mirabent i fet
segons idea i croquis de Gaudí, prescindint de les regles i convencions heràldiques.
L'escut, acaba per sota en forma de cadena, en record d'haver acceptat Güell els ares
d'aquella forma per a les portades del seu palau. El cupulí d'aquest centra la
composició; a un costat hi ha una òliba damunt el quart minvant de la lluna símbol de la
prudència en l'adversitat, i a l'altre un colom portant una roda dentada, expressió de
l'esperit industrial. Damunt d'aquestes aus hi ha la inscripció: "Avuy senyor-ahir pastor”
que dóna la vàlua justa a l'honor mundà. El pitral, la gorgera i el casa, amb la corona
comtal i una coloma, expressant la força al servei de l'espiritualitat, clouen
superiorment l'escut.

33

Extret del llibre de Joan Bergós: Antoni Gaudí:L’home i l’obra. Ed.Ariel, 1954

ESTUDI HISTÒRIC I GRÀFIC DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA BALDIRI I REIXAC (SITUAT AL PARK GÜELL)

2.3.2 RELACIÓ AMB EL SEU ENTORN I ÈPOCA
Com ja he exposat al capítol anterior, Eusebi Güell pertanyia a una família benestant i va heredar nombroses empreses i negocis del seu pare. També en va crear de noves, i va modernitzar alguns
negocis familiars, millorant la posició econòmica de la família. Pel seu matrimoni amb Isabel López, filla d'Antoni López, primer marquès de Comillas, va unir les dues famílies més representatives de la gran
burgesia catalana del nou-cents, i passà a controlar un gran imperi econòmic, que el convertia en una de les principals figures de l’àmbit econòmic i de més prestigi social de Catalunya, i en bona mesura de
la resta de l’estat, ja que Barcelona era en aquella època el motor econòmic del país.
Per aquest matrimoni, Eusebi Güell entrà en contacte directe amb la família real espanyola, a través del seu sogre, el
Marquès de Comillas. El 1881, aquest últim va convidar al rei i la família reial a estiuejar a la seva nova finca familiar de Comillas. Al
no tenir cap palau feudal, van haver d’improvisar per aquesta visita. En tan sols dos mesos, artesans, decoradors i arquitectes de
Barcelona (inclòs Gaudí), crearen luxosos i exòtics espais per tal ocasió, utilitzant els millors productes del mercat i les noves
tecnologies en electricitat i fontaneria, desplaçant dos-cents vagons carregats d’articles luxosos i d’importació. També es realitzaren
nombrosos quioscs i estructures exòtiques d’orientalisme efímer per a que els il·lustres visitants representessin les seves funcions
teatrals d’aficionats basades en les Mil i Una Nits. Aquests elements, sens dubte, recollien les influències que havien tingut sobre
Güell i Gaudí l’exposició universal en que ambdós participaren, al 1878, i els permetien experimentar i utilitzar el llenguatge efímer i
provisional de les exposicions universals, creant construccions dignes de la nova aristocràcia industrial, com era el cas, i oferint tot
tipus d’espectacles per a l’ocasió.
Aquesta visita dels reial es repetí l’any següent, al 1882. Al 1884 Eusebi Güell i Bacigalupi es anomenat gentilhome del rei pel mateix Alfons XII. Uns anys més tard, al 1910, Alfons XIII li concedí a
Eusebi Güell el títol nobiliari de Comte d’Urgell, per agrair-li la seva contribució a l’engrandiment econòmic del país. Aquesta relació amb la família reial, doncs, va ser una constant a la vida d’Eusebi Güell, i
el va empènyer a treballar per a conquerir una posició social encara més elevada, més enllà de burgés, i convertir-se definitivament en senyor o cavaller.
Tríptic ofert pel Cercle Artístic de Sant Lluc (al qual pertanyia Gaudí) a Claudio López, amb pintures murals commemoratives de la desfilada naval oferta a Comillas a la família real espanyola. La reina
Isabel II apareix al costat d’Eusebi Güell. Al fons, les infantes amb Antonio López i els reis María Cristina i Alfons XII.

MODERNITAT, PROGRÈS I EXPOSICIONS UNIVERSALS: INFLUÈNCIES SOBRE EUSEBI GÜELL
Les exposicions universals, amb els seus espectaculars passejos, l’exotisme dels pavellons nacionals i
l’exhibició comercial de les últimes novetats, van composar un nou llenguatge ple de formes arquitectòniques
singulars (d’èpoques passades i cultures llunyanes), que reconciliaven els plaers de l’exòtic amb la devoció
tecnològica i industrial. En aquest fantàstic aparador de l’art i de les novetats tecnològiques, les excentricitats
formals reservades a l’aristocràcia es convertiren en un gran espectacle popular, en el que es podia veure el
progrés històric de la civilització.
Aquesta tendència mostrada a l’exposició de 1878 cap als pavellons exòtics, s’intensificà i es consolidà a
l’exposició de París de 1889, que disposava de nombroses estructures efímeres.
Vista de la Rue des Nations, a l’Exposició
Universal de París de 1878

Pavelló d’Espanya, al Champ-de-Mars
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La Exposició Universal de París va constituir un instrument molt adequat per a mesurar la rapidesa amb que Gaudí i Güell van desenvolupar
la seva pròpia resposta als estils internacionals d’origen comercial. Encara que els seus quioscs i decorats per a les representacions de les Mil i
Una Nits representades a Comilles, així com d’altres treballs efímers, van desaparèixer fa temps, moltes de les seves atrevides improvisacions a
Comillas, i dels seus treballs posteriors realitzats a mitjans del deceni de 1880, anunciaven ja alguns dels aspectes més exòtics de l’Expo sició
Universal de París de 1889. Fins i tot les torres d’inspiració islàmica del Capricho a Comillas i les galeries del Palau Güell de mitjans del deceni de
1880, suggeriren dissenys que més tard reapareixerien a l’exposició de París, uns anys després. Per tant es pot parlar d’originals idees i solucions
avançades al seu temps.
En aquesta Exposició Universal de 1889, el cèlebre arquitecte de l’Òpera de París, Charles Garnier, instal·là una exhibició dedicada a il·lustrar la
Histoire de l’habitation humane, recollint l’herència dels parcs antològics del romanticisme, on les runes gòtiques, els torreons romànics, els templets exòtics,
els teatres grecs i les coves i grutes inundaven el paisatge de referències històrico-fantàstiques de temps i llocs llunyans, reproduint construccions de
diferents cultures de tots els continents, tant primitives com contemporànies.

Exposició Universal de París de 1889.
Histoire de l’habitation humane, de Garnier

Aquest esforç per construir una explicació racional de la tradició i la història, dins d’un ampli sentit d’organització social, basada en el progrés de la
civilització, desde les cultures prehistòriques fins al present, va trobar continuïtat a la nostra terra, de la ma d’en Güell i en Gaudí. La seva evolució cap a una
particular visió de l’organització social, enllaçada amb la seva concepció de regionalisme, es va plasmar en arquitectura, de la que podem trobar
paral·lelismes amb les construccions provisionals de Garnier a l’exposició de París de 1889, realitzades en guix i malla metàl·lica, que causaren molta
admiració en aquell moment i ajudaren a fomentar un gust per la imatge colorista de l’art ètnic i regional entre les classes altes de l’Europa del segle XIX, i
llògicament Eusebi Güell no en va ser l’excepció.
L’any 1888 es va realitzar a Barcelona la Exposició Universal (no sense una ferma oposició local), tot i la situació econòmica del país (conseqüència
de la crisi bursàtil de 1882 que duraria fins aquell any), promoguda i finançada per l’elit industrial i empresarial de Barcelona, especialment pel Marqués de
Comilles i Eusebi Güell, amb l’objectiu d’exhibir la nova imatge burgesa de Catalunya. El Pavelló de la Companyia Transatlàntica de l’exposició, de la família
Comillas, era d’un estil arabesc, i fou reformat per Gaudí.
L’estètica del consum començà a envair la societat catalana, produint canvis profunds a la fisonomia de la ciutat, que s’anava transformant al mateix
temps que s’estenia fora de les muralles, especialment a l’Eixample, que al mateix temps es convertí en un nou mitjà d’enriquiment de l’alta burgesia, que
guanyaven més diners amb aquestes operacions immobiliàries que en l’industria tradicional.

Cartell de l’exposició Universal de 1888,
a Barcelona (obra de M.Obiols Delgado)

Així Barcelona es va anar convertint en una metròpolis, cosmopolita com les ciutats europees, i augmentà considerablement tant la seva extensió
com el nombre d’habitants, al mateix temps que anava incorporant noves tecnologies (com l’electricitat), i es convertí en capital econòmica de l’estat
espanyol. Al mateix temps que la burgesia catalana mostrava les seves ànsies de representació en les noves construccions que s’edificaven a la ciutat,
creant nous espais urbans que s’allunyaven de la ciutat tradicional, deixant enrere l’antic ordre pre-industrial, i adaptant-se a les noves necessitats, hàbits de
consum i realitats del moment, i creant les noves estructures socials del món industrial que s’imposava arreu. Aquest fenomen generà multitud de
construccions a la ciutat per part dels més il·lustres arquitectes del moment per a satisfer les demandes d’ostentació de la nova classe emergent, que
competia en originalitat i projecció social a través de les façanes dels nous edificis que s’aixecaven, principalment a l’Eixample, i es reformà tot l’espai públic
de la ciutat aprofitant fenòmens com l’Exposició Universal, per adaptar-lo a aquests nous gustos de la societat, d’acord amb l’estètic que s’imposava llavors.
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PERSONALITAT, IDEOLOGÍA I UTOPIA D’EUSEBI GÜELL
La personalitat d’Eusebi Güell té origen en l’educació que rebé. Aquésta, sens dubte, tingué una doble vessant: Per via paterna heretà la tradició empresarial i política. Lligada la primera al
comerç transatlàntic i haver fer les amèriques, la segona estava estretament lligada a la terra natal i a la ciutat de B arcelona. Ademés fou líder del pensament econòmic català i impulsor de
l’industria nacional, i de ben segur va transmetre aquest olfacte per els negocis, que Eusebi utilitzà, a la seva manera.
La seva mare venia de la noblesa genevosea, i disposava d’una àmplia cultura en el camp de les belles arts i les humanitats, que sens dubte inculcà a Eusebi Güell, qui era un amant de la
música i la escultura i un gran coneixedor dels museus i els monuments europeus més importants, i de qui es coneix que posseïa notables habilitats tant en dibuix i pintura, com en literatura.
Aquest interès es plasmà més tard amb el mecenatge de nombrosos artistes en diversos camps: apart de Gaudí en arquitectura, t robem Aleix Clapès en pintura i López-Pico i Pin i Soler en
literatura, entre altres.
El seu tiet matern tenia industria tèxtil a la Barcelona, concretament a la zona de Sants, convertida en el famós Vapor Vell quan s’associà amb Güell. Sens dubte aquí és on trobem realment l’evolució del
personatge, ja que veient la problemàtica social del moment i les revoltes obreres que s’estenien per la ciutat, optà per aplicar els seus amplis coneixements adquirits en els nombrosos viatges, tant a nivell
tècnic, empresarial com d’organització social, traslladant el negoci de l’antiga fàbrica tèxtil a una moderna colònia obrera, seguint el model europeu de conjunt industrial i colònia, i situada en un àmbit rural,
lluny de la ciutat, i per tant de les revoltes obreres. Aquesta ademés, havia de tenir unes regles de treball i d’organització, i una guia moral, representada en la cripta que Gaudí construí allí.
Pel que fa a la seva ideologia, tant Eusebi Güell com la resta de la burgesia catalana, patiren una evolució durant les últimes dècades del segle XIX i les primeres del S.XX. Es desenvolupà una recerca
identitària a través del coneixement de la terra, acompanyat per un interès pel nostre patrimoni cultural en particular, i pel redescobriment de la cultura clàssica mediterrània en general. Aquest creixent sentiment
catalanista, fou una constant en la personalitat d’Eusebi Güell, que s’implicà personalment en aquesta reconstrucció nacional a través d’entitats com el Centre Català i d’organitzacions polítiques com la Lliga
Regionalista, partit hegemònic de finals de segle XIX, del que fou membre fundador. Aquest sentiment nacionalista, trobà la seva màxima expressió en fet anomenat “Tancament de Caixes” de l’estiu de 1899, on
es produí una conjunció dels interessos de la burgesia, els intel·lectuals i els comerciants catalans, en contra del pagament d’impostos extraordinaris exigit pel govern central per finançar les campanyes militars
a les colònies. Això provocà un rellançament polític a través de “La Lliga”, una actitud unida i ferma davant de les reivindicacions dels obrers, i una reacció del govern central, que produí fins i tot la detenció
d’Eusebi Güell (un dels principals baluards de la monarquia a Catalunya) per donar suport al tancament. Aquest fet exagerà la seva ideologia política nacionalista (que es representà al Park Güell durant aquests
agitats anys), fins a la vaga general i els obscurs episodis de 1902, en que la burgesia catalanista es veié obligada a demanar l’ajuda de l’exèrcit de Madrid, i es donà compte que els seus enemics no es
trobaven en l’oligarquia centralista, sinó entre els revolucionaris de la mateixa Barcelona. Aquest canvi de rumb polític, va comportar que la burgesia renunciés a un catalanisme militant, i minimitzes el
catalanisme verbal i intel·lectual. Tot això tingué una evident influència en el Park Güell, d’on es va haver d’ocultar la seva simbologia catalanista, i transformar-la en la recreació d’uns centres d’ensenyament
anglesos, malgrat les fortes conviccions de Gaudí. Eusebi Güell degué tenir una ferma actitud durant els fets de la Setmana Tràgica de 1909, ja que l’any següent se li atorgà l’anhelat títol nobiliari de comte, per
part del rei.
Era un home de grans conviccions religioses, polítiques i culturals. Per entendre-ho, cal destacar una obra literària, el poema líric Garraf, que s’estrenà al Palau Güell el 1892 en presència del Nunci
del Papa i, uns anys més tard, davant les Infantes reials Mª Paz y Mª Pilar, amb música de García Robles i lletra de Picó i Campanar, poeta i administrador de Güell. L’autor a l’ombra fou el
mateix Eusebi Güell, doncs són seus tant el tema, com el lloc, els personatges i els símbols. Sens dubte aquí és on s’expressa amb més claredat la utopia i l’ ideologia del personatge. Es basa en
el magne projecte de Güell i dels seus enginyers de portar aigua dolça desde una c ova marina del massís del Garraf fins a la assedegada Barcelona, en una proesa paral·lela a la de Faust, en el
poema de Goethe, qui havia construït dics per a defensar al su país del mar. I ambdós, Güell i Faust, tenien el mateix ofici de constructors-enginyers, idèntic propòsit fìlantròpic i semblant
missatge: l’home ha de superar la concepció bíblica del treball com a càstig per aconseguir i augmentar, amb el treball com a creació i alliberament, la bellesa, el bé, la justícia i l’ordre al món.
Amb tals idees il·lustrades no és estrany, encara que si sorprenent, que, al ser el treball un concepte fonamental a la maçoneria (G oethe era Massó), que el poema Garraf urilitzi
constantment el simbolisme i la terminologia d’aquesta fraternitat secreta, com mall o massa de treball; vall la residència d’una lògia; el pit mig descobert a la cerimònia d’iniciació, i que es facin
proves i viatges simbòlics (com a La,flantiz de Mozart), i que l’ humanisme subjacent sigui radical. Però el poema és també cristià, catòlic, amb conceptes com el càstig etern, la caiguda, Crist o el
Parenostre. Per tant, per obra i gràcia de Güell, de Picó i Campanar i també de Gaudí, en el poema poden coexistir, per les seves nombroses semblances, alternatives tan radicalment
enfrontades com el catolicisme i la maçoneria, que en aquella època es trobaven immerses en una “guerra” a nivell mundial, amb mútues descalificacions als més alts nivells.
Per principi, encara que no de fet, la maçoneria admetia dins seu també als catòlics; però el catolicisme no l’admetia de cap manera. Ni tan sols es plantejava si hi havia llavors catòlics
masons o a l’inversa. El bisbe Torras i Bages, màxim intel·lectual eclesiàstic de l’època, es queixà de que hi hagués catalanistes masons; però no parlà mai de catòlics masons, per ser
innecessari. En canvi, en el poema, como al parc (que és la seva plasmació en arquitectura), ambdues doctrines semblen formar una única religió, segurament perquè aquells tres homes, i alguns
més, consideraren que estaven unides, per una arrel comuna, teològica i ètica, que calia recuperar. I això és el més estrany i inesperat. En aquest assumpte clau (encara que no, per exemple, en
el de la igualtat econòmica i social), aquells homes van ser, per la seva tolerància, absolutament originals.
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El veritable protagonista del poema Garraf és, tal com s’ha dit, el treball perquè, segons diu la sentència llatina “Labor omnia vincit" (el treball tot ho venç o ho aconsegueix). Aquést,
personificat en l’Àngel Labor, síntesi d’aquelles contradiccions entre catolicisme i masoneria, campa per sobre dels personatges, prosseguint sense descans els seus treballs en favor de la
humanitat. És patent i explícit el rabiós eclecticisme del poema. Però era tan impensable que a algú d’aquest país se li acudís interpretar una obra masònico-catòlica davant el Nunci del Vaticà i
les Infantes que, si algú ho notà, preferí no creure -ho.

MOVIMENTS CULTURALS DE L’ÉPOCA: MODERNISME

El Modernisme és un moviment artístic que es desenvolupà durant el final del segle XIX i el primer quart del segle XX. Aquest moviment es fonamenta en les tradicions de cada lloc, fet que li aporta una
vitalitat i una identitat característica a cada lloc.
Les primeres referències que tenim del Modernisme es produeixen a Anglaterra amb els treballs de John Ruskin (1819-1900), influenciat per l'art gòtic, va publicar una enorme quantitat de llibres sobre
literatura, pintura, arquitectura, escultura, estètica i molts altres llibres sobre temes socials. El seu extraordinari gust per qualsevol tipus d'art el portava a apreciar tant els pintors primitius italians com els prerafaelites anglesos, com Turner. Va ser un gran propagandista de l'art, les seves idees es van popularitzar a traves dels seus llibres que influïren el moviment Arts and Crafts -Arts i Oficis- que es caracteritza en
l'aspecte estètic per un retorn a la natura, formes gracioses, ondulades, delicades, d’un suau encant, en les que sovint trobem vegetals, flors, insectes, peixos, sirenes, dracs i ocells de colors i cues
espectaculars. El Modernisme va trobar la seva expressió en formes d’art ben diferents, en arquitectura, per exemple, sovintegen els exteriors amb pedra, ceràmica i profusió de ferro forjat, interiors amb parets
corbes, sovint amb decoració exuberant. L'escultura, la pintura, la decoració i les arts gràfiques, donen un nou impuls a la tria dels temes i a la seva representació. Ruskin s'interessa per l'art, però a més a més,
també explica les conseqüències socials i polítiques de l'art, l'arquitectura i la literatura. Aquestes idees van tenir un gran ressò i influencia sobre l'art a Europa i Amèrica.
Caldria també destacar que el nom d'aquest moviment varia segons els diversos països: Art Nouveau, Modern style o Liberty a Anglaterra, Style Moderne, Modern Style o Art Nouveau a França,
Jugendstyl a Alemanya, Sezessionstyl a Àustria, Floreale o Liberty a Itàlia i Modernisme a Catalunya. De fet aquestes tendències no son exactament iguals a cada país, malg rat que coincideixen en el temps i
tenen una estètica comuna.
El Modernisme a Catalunya va tenir una fantàstica expansió, ja que el país estava obert a les corrents procedents d'Europa, per tal d'afermar les seves diferències amb Espanya i reforçar els seu
nacionalisme polític, en un període liderat per la "Renaixença" després d'un llarg període de decadència originat per la seva derrota del 1714 i la conseqüent pèrdua dels seus drets i institucions nacionals. Durant
el segle XIX Barcelona fou una ciutat en expansió gràcies al derrumbament, el 1854, de l’antiga muralla que rodejava la ciutat i al nou traçat del Pla de l’Eixample, projecte guanyat per l’enginyer Ildefons Cerdà
el 1859. La genialitat de Cerdà consistí en crear una quadrícula de grups de cases entre àmplies avingudes, amb les cantonades dels blocs tallades en angles de 45 graus. Així, la ciutat passà d’una extensió de
menys de 20 hectàrees a una superfície potencial de més de 200. L’industria i l’augment demogràfic foren el motor d’un gran dinamisme que portà a recomposar els elements públics per a que la ciutat assumís
d’una vegada per totes la seva condició de capital metropolitana i, ademés, es tenia que omplir la quadrícula projectada per Cerdà, fet que va unir en molts casos als nous burgesos i als arquitectes. No s’ha
d’oblidar el paper d’aquesta classe emergent, la burgesia, que aprofità el modernisme en totes les seves facetes per crear-se una imatge, fet que propicià una explosió de les activitats creatives a Catalunya.
Les idees de Ruskin i Viollet-le-Duc i l'estètica de William Morris, Walter Crane, Mackmurdo, Mackintosh, etc. van ser acceptades com a base de la renovació artística.
Arquitectes com Gaudí (qui coneixia aquestes idees desde jove), Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i altres, varen prendre el liderat d'aquest moviment.
Precisament el paper de Domènech i Montaner (1849-1923) va ser essencial per a definir el “Modernisme arquitectònic” a Catalunya. El seu article "En busca d'una arquitectura nacional”, publicat a la revista “La
Renaixença”, exposa la manera d'aconseguir una arquitectura moderna que reflecteixi el caràcter nacional català.
Els Modernistes, creien en la imaginació creativa com a creadora de símbols en contrast amb els eclèctics que pensaven en l'art com a representació objectiva de la realitat. De fet, el Modernisme representa a
tot el mon i en especial a Catalunya la llibertat per la creació de noves formes anteriorment no acceptades, traient l'art de l'encarcarament acadèmic.
El Modernisme català no només reflexa en la seva arquitectura la riquesa ornamental que és comú a tot l'Art Nouveau, sinó que manifesta un interès per mantenir i renovar les tècniques tradicionals de
construcció i decoració, utilitzant materials antics com el totxo i nous (en aquella època) com el ferro i també noves tècniques ceràmiques.
Aquestes noves tendències es fan evidents en les diferents arts com l'arquitectura (inclosos tots els tipus d'edificis), escultura (tant com a art independent, com a complement d'edificis), pintura, arts decoratives
(amb materials com mosaic, vidre, fusta, tèxtils i ferro per manufacturar qualsevol objecte com mobles, làmpades, joies, vestits, ampolles, vaixelles, coberts, catifes, etc.), literatura i música.
El Modernisme va tenir una enorme acceptació social a Catalunya com a part de la “Renaixença” i els artistes que en formaven part van esdevenir molt populars. Això es així amb els arquitectes
mencionats, però també amb pintors com Ramon Casas, Isidre Nonell o Santiago Rusiñol (organitzador de les “Festes Modernistes” realitzades a Sitges al final del segle XIX). Alguns d'aquests artistes (els
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bohemis del Modernisme) es reunien des de 1897 en el cafè literari “Els quatre gats” instal·lat en un edifici de Puig i Cadafalch al carrer Montsió de Barcelona amb gran prestigi en els cercles modernistes.
Aquestes reunions també eren freqüentades per artistes com Picasso -les seves pintures de les èpoques blava i rosa estan considerades com modernistes-, Miquel Utrillo, Mir, Pichot i altres. La revista “Pèl i
ploma” publicada per Ramon Casas va ser el portaveu del moviment a Barcelona. Aquesta actitud col·lectiva de renovació artística i progrés va ser la base per a l'impuls d'un dels més brillants períodes de l'art
català.
MOVIMENTS SOCIALS DE L’ÈPOCA EN QUE VISQUÈ EUSEBI GÜELL
No es pot entendre el personatge sense parlar de l’entorn que l’envoltava: Havent viscut el desenvolupament industrial i els canvis que això va suposar a Catalunya, i estant-hi lligat familiarment, a
traves del pare, qui tenia una activa vida empresarial (en un sector clau com el tèxtil), política (defensant el proteccionisme) i social (desde organismes empresarials i financers), no és d’estranyar que
Eusebi Güell fos molt sensible als constants canvis que afectaven a la societat al llarg de la seva vida, ja que desde la seva privilegiada posició social li afectaven molt directament, tant a nivell personal com
empresarial, i ademés es trobava implicat d’una manera directa en la vida pública catalana, tant desde diferents entitats i partits polítics com desde els càrrecs públics que ocupava, i al mateix mantenia una
estreta relació familiar amb la monarquia, i amb el govern central.
L’aparició del proletariat com a nova classe social, i dels moviments obrers (aquí sobretot en el tèxtil, com a conseqüència de la progressiva mecanització del sector) a nivell polític van ser la
conseqüència directa d’aquest desenvolupament industrial. Aquests canvis crearen una mena de fractura social, que es desenvolupà en nombrosos intents de crear una alternativa progressista de poder i
de govern, s’aguditzà amb la crisi de 1866 i desencadenà la Revolució de Setembre de 1968, que donà lloc al Sexenni Revolucionari (anys molt intensos a Catalunya), el govern i l’assassinat de Prim, la
revolta federal de 1869, l’efímera monarquia d’Amadeu I, i la Proclamació de la Primera República al 1873. Aquest fet provocà l’esclat de la tercera guerra carlista, el desencadenament del moviment
cantonalista i la difusió d’idees de la Primera Internacional.
La restauració de la monarquia borbònica en la persona d’Alfons XII, desprès del pronunciament del general Martínez Campos a Sagunt el 1874, va
propiciar la formació del catalanisme polític, com a culminació d’un procés d’afirmació de la consciència nacional catalana, afavorit pels lligams de la
monarquia amb la burgesia catalana de l’època, que es convertí en el seu principal grup de suport.
Culturalment, el desenvolupament de la Renaixença literària va suposar una nova dimensió per a la llengua i la cultura catalana.
A nivell polític, Valentí Almirall formulà les primeres idees del catalanisme polític i s’oposà a la celebració de l’exposició Universal de Barcelona de
1988, que fou promoguda i finançada per l’elit industrial i empresarial de Barcelona, especialment pel Marqués de Comilles i Eusebi Güell, per exhibir la
nova imatge burgesa de Catalunya, de la que ells n’eren el màxim exponent.
Barcelona s’havia convertit en la capital econòmica de l’estat espanyol, gracies a l’ industrialització feta per la burgesia catalana.
Assemblea catalanista de Manresa de 1892
La burgesia no podia admetre aquestes doctrines de caràcter interclassista, ja que qüestionaven la seva hegemonia. Aquest fet provocà les rèpliques del catalanisme conservador de Mañé i Flaquer,
Josep Torres i Bages (bisbe de Vic), i sobretot de Enric Prat de la Riba, teòric i fundador (junt amb Eusebi Güell, entre altres) de la Lliga Regionalista (una escissió del Centre Català), partit hegemònic
durant les primeres dècades del S. XX, i publicà al 1906 La Nacionalitat Catalana, diferenciant entre estat i nació.
Al mateix temps creixia a Catalunya un altre corrent de força, de caràcter obrer català. Dins d’aquest, apareixeran clarament tres tendències: El sindicalisme (de caràcter pactista), el socialisme (de
caràcter minoritari a Catalunya) i l’anarquisme, que es convertí en l’ ideologia de major influència dins els obrers organitzats, i seguí una direcció terrorista (atemptat al general Martínez Campos, bombes del
Liceu, bomba a la processió de corpus, assassinat de Cànovas...etc.) que produí sagnants resultats, fins al punt que Barcelona era coneguda com la “ciutat de les bombes”.
La creixent conflictivitat social conduiria anys més tard, i precedit d’un clima de violència general i en alguns casos anticlerical (com els fets de la Setmana Tràgica, al juliol de 1909), a una solució
autoritària: la dictadura de Primo de Rivera.
Abans, però, el màxim dirigent de la Lliga, Enric Prat de la Riba, i després de l’èxit inicial de Solidaritat Catalana, aconseguí la realització de la Mancomunitat de Catalunya, i desde la direcció de la
Diputació provincial de Barcelona, impulsà un instrument d’autogovern basat en la mancomunitat de les quatre províncies catalanes. Amb grans dots d’estadista (i segons Eugeni d’Ors “el seny ordenador
de Catalunya”) convertí una institució amb finalitats purament administratives, en una plataforma política dinamitzadora del procés de “reconstrucció nacional”. A la mort d’aquést, el succeí en la presidència
Josep Puig i Cadafalch.
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2.3.2 RELACIÓ D’EUSEBI GÜELL AMB EL SEU ENTORN
En el seu cercle més íntim, tant familiar com d’amistats, i sobretot a nivell empresarial, Eusebi Güell era el centre de
totes les atencions, i ell no podia quedar exent del tipus de vida que li havia tocat viure. Rodejat sempre dels seus estrets
col·laboradors, també era un home de deixar fer al seu cercle de confiança, encara que sempre li agradava intervenir
directament en les accions que l’envoltaven, però molt més pel fet en si, per fer-hi la seva aportació personal, que no pas
pel simple interès econòmic.
D’un altre manera no es podria concebre un projecte com el del Park Güell, on volgué deixar d’una manera
inequívoca la seva empremta, ja que era un projecte fet a mida seva, i en la que ell, juntament amb Gaudí, decidiren
minuciosament cada detall, tant del programa en general, com de la simbologia, i els elements més representatius del parc
en particular. La meva opinió és que fins i tot intervingué directament en les feines de “projecció” i “reforma” del que havia
de ser el seu habitatge al parc, l’antiga Casa Larrald, per acondicionar-la al seu gust i representar el paper que per a ella
s’havia reservat: el de palau principesc que presidia el conjunt del projecte de ciutat-comunitat-jardí, i l’hi donava sentit
alhora que protecció, com si d’una evolució de feudalisme es tractés, o per crear un lloc per viure juntament amb membres
d’una certa posició social, tendències o creences, “comunitat” que dirigiria i en la que exercitaria de patriarca i senyor.

Eusebi Güell a casa seva, amb els seus assessors. Destacar a Pico i
Campanar
El seus contemporanis però, no eren tots del mateix parer, ni processaven la mateixa devoció cap el personatge. Entre les classes populars i més
deprimides, no causava precisament entusiasme, degut a la seva alta posició social i als seus vincles amb tots els estaments del poder. Durant
l’anomenada “bullanga de les quintes”, revolta popular contra l’obligació (tan sols per alguns, els de menys poder adquisitiu) d’anar a lluitar a Cuba per a
defensar el domini espanyol i sufocar l’independentisme emergent a l’illa, es van sentir crits com ara “que vayan los hijos de Güell!”, referint-se a ell (ja
que l’origen de la fortuna familiar es trobava en aquella illa). Aquell sistema de quintes era profundament injust, i aquella guerra tan sols perseguia
mantenir els interessos d’uns pocs a l’illa.
La seva personalitat tranquil·la, culte i elegant, el feu tenir moltes més amistats que enemistats. Era respectat en l’àmbit públic, ja que la seva
posició així ho exigia, però no sempre era així en l’àmbit privat. En tot cas, despertava un sentiment d’incomprensió (sobretot pel seu suport a Gaudí),
fins i tot entre la gent que l’envoltava, que sovint es traduïa en comentaris jocosos, ironies o fins i tot en caricatures co m la aquí reprodueixo a la dreta,
publicada en L’Esquella de la Torratxa el 1912, en la que es representa a Eusebi Güell al seu parc: vestit de senyor, carregat de bolets (en al·lusió a les
xemeneies de l’edifici d’entrada al parc) i amb una corona al cap, en referència a la voluntat principesca que perseguia a Güell i que es veia plasmada al
parc i a la seva pròpia casa, a la que es pretén donar un aire medieval·lesc, i fins i tot s’intueix una corona en l’entrada des de el temple grec que Gaudí
realitzà per a ell a la seva casa del Park Güell, com a part de la rehabilitació d’aquésta.
La seva popularitat i rellevància social quedà demostrada de manera explícita durant els seus funerals. La família rebé el suport de nombroses
personalitats de la vida pública, religiosa, cultural i de la ciutadania en general, ja que per la seva personalitat havia desenvolupat llaços d’afecte amb
aquells que el rodejaven, i els que l’havien conegut no quedaven indiferents. Hi hagué una gran repercussió mediàtica i social de la seva mort, s’instal·là
una capella ardent per la que desfilaren nombroses persones, i una llarga comitiva l’acompanyà en processió fins al seu destí f inal.
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2.3.3 RELACIÓ AMB ANTONI GAUDÍ
Eusebi Güell Bacigalupi fou el principal mecenes de l’obra d’Antoni Gaudí i un dels seus millors amics. Per aquestes raons, crec necessari conèixer l’inici i algunes característiques bàsiques a la
història d’aquesta relació entre dos persones molt diferents, però semblants al mateix temps: la relació entre Eusebi Güell i Antoni Gaudí.
Poc temps després d’acabar la carrera d’arquitectura, Gaudí va rebre l’encàrrec de projectar una vitrina per a exposar els productes de la Guanteria Comella de Barcelona, a l’Exposició Universal de
París de 1878. En aquests temps, Gaudí ja havia col·laborat amb el professor Villar, el mestre d’obres Fontseré, i l’arquitecte Joan Martorell, i havia dissenyat l’Obrera Mataronense i el Kiosc Girossi.
Eusebi Güell, com a empresari, intel·lectual i apassionat de les noves tecnologies, va anar a l’Exposició Universal de París per estar al dia de les ultimes novetats en màquines tèxtils per a les seves
fàbriques. Al passar pel pavelló d’Espanya va veure una vitrina fantàstica: la fusta de roure tallada conjuntava perfectament amb els fins ferros forjats y amb ressalts decoratius que aguantaven uns vidres
disposats d’una manera inusual, que permetia una còmoda visió dels guants exposats.
A l’arribar a Barcelona, es dirigí a la botiga d’Esteve Comella per conèixer a l’autor del meravellós expositor que havia vist a París. Allí l’indicaren que el podria trobar al taller on s’havia realitzat: el
Taller Puntí. Eduald Puntí era especialista en la fundició del ferro, carpinteria, vidrieria i tot tipus d’arts i industries artístiques en general. Gaudí freqüentava el seu taller, segurament perquè sentia la
necessitat d’estar en contacte amb els artesans, com quan era petit i veia als seus pares fer elements per a destil·lació i calderes. Güell es dirigí al taller i allí li presentaren a Gaudí, iniciant-se així una
relació que durà quatre dècades, fins a la mort de Güell al 1918.
Quan tot just havia acabat la carrera d’Arquitectura, Gaudí era un jove que vestia bé, assitia a òperes i concerts i es relacionava amb els intel·lectuals més importants del moment. Potser tenia clar
que necessitava d’un bon mecenes que fos capaç de comprendre i finançar les seves idees arquitectòniques. Aquest mecenes resultà ser Eusebi Güell, home clau de la “Renaixença” catalana i gran amant
de l’art, qui sempre valorà i s’entusiasmà per la nova arquitectura que Gaudí projectava, assumint els costos d’execució derivats de la creativitat i detallisme d’Antoni Gaudí. I l’artista, al sentir-se comprès,
valorat i estimulat, s’entregà amb passió a tots els treballs que Güell li encarregà, creant amb els anys una complexa relació personal, basada en el respecte i admiració mutus, i en el fluid intercanvi de
coneixements, idees i pensaments entre ambdós..

A partir del moment en que es conegueren, el futur comte de Güell li va fer vuit encàrrecs l’arquitecte. Són els següents:
- Mobles per al Palau del Marqués de Comilles
- El pavelló de caça al Garraf
- La finca Güell
- El Palau Güell
- La tomba per a la família Güell, a Montserrat
- Las bodegues del Garraf
- La Colònia Güell
- El Park Güell
Antoni Gaudí i Eusebi
Güell, artista i mecenes.
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La relació professional d’ambdós començaria a la localitat de Comillas, localitat de naixement d’Antonio López, sogre d’E.Güell, un poderós i ric industrial
que va amassar fortuna amb el comerç d’esclaus a Cuba. Aquesta localitat va esdevenir un centre de representació del prestigi social. Antoni Gaudí formà part
del selecte grup d’artistes que decoraren la finca de la família, amb motiu de les visites estivals de la família reial al lloc. El kiosk que veiem a la fotografia, va
ser construït al taller barcelonès d’Eduald Puntí, i traslladat amb tren. Després de la visita reial, va ser desmuntat i traslladat a la fina Güell.
També li encarregà Güell per al seu sogre els mobles per a la capella panteó d’aquést, que havia estat construïda per Joan Martorell. En aquesta
mateixa localitat, Máximo Díaz de Quijano, li encarregà la construcció d’un petit xalet, que s’anomenaria Villa el Capricho, construïda entre el 1883 i el 1885. La
direcció d’obres la realitzà C.Cascante.
La resta d’obres que realitzaria Gaudí per a E. Güell es farien als voltants de Barcelona, i casualment o no, totes elles portarien el cognom de l’il·lustre
propietari, formant un cercle lligat a les activitats i interessos del mateix Güell, des de les construccions d’oci del Garraf, com el pavelló de caça o les bodegues,
fins a la finca del mateix, on realitzà diverses actuacions, com els pavellons d’entrada amb la famosa porta del drac.
Tot i això, quan la relació d’ambdós es profunditzà va ser amb l’encàrrec i execució d’una nova vivenda al centre de la ciutat, per reafirmar el poder
d’Eusebi Güell: el Palau Güell. Per a realitzar la façana Gaudí es van fer nombrosos projectes, estudiats per en Güell. Aquest cercle continuaria amb la
construcció de l’església de la Colònia Güell, de la qual tan sols es realitzà la cripta, per donar el suport espiritual als treballadors de la mateixa, ja que el suport
material estava garantit per el senyor i propietari, el senyor Güell. Per tancar aquest cercle, trobem el Park Güell, on s’expressa tot el sentiment, ideologia i
gustos del senyor Güell, tot i la seva aparent utilitat de urbanització comunal o ciutat jardí. Amb el Park Güell, Eusebi completava la seva transformació definitiva
de gran burgés en senyor.

Kiosk dissenyat per A.Gaudí el 1881 per a
la finca d’Antonio López, a Comillas, sogre
d’E.Güell, per la visita del rei Alfons XII

Com ja he dit al principi, Antoni Gaudí i Eusebi Güell eren dues persones d’orígens diferents però amb almes molt semblants. Aquí tenim alguns
exemples:

Els dos es sentien profundament catalans i visqueren una època, "La Renaixença", en que s’impulsaren de nou la llengua i la cultura catalanes. Güell fundà la revista La Renaixença i participà
activament a la política catalana, sent regidor al1871 i diputat provincial al 1878, entre d’altres activitats. De la mateixa manera, Gaudí sempre reivindicà el seu origen mediterrani i mostrà el seu amor a
Catalunya dibuixant en moltes de les seves obres la senyera y parlant solament en català, fet que l’obligà a passar unes hores al calabós al 1924.
Ambdós tenien personalitats senzilles, tot i que eren persones famoses i conegudes a la ciutat, no presumien de la seva riquesa (Güell) o genialitat (Gaudí). Ademés, els dos participaren en projectes
de caràcter social, com són la Obrera Mataronense i la Colònia Güell, i orientaren, don Eusebi als seus col·legues en política i economia, i Gaudí als seus col·laboradors en arquitectura.
Al 1906, Gaudí es traslladà a viure a la seva nova casa del Park Güell i pels seus camins, va compartir llargues xerrades i caminades amb els seus dos bons amics, don Eusebi Güell (qui es traslladà
el mateix any) i Llorenç Matamala. Güell i Gaudí coneixien profundament els clàssics, especialment els grecs, i disfrutaven compartint textes de Plató. Aquest intercanvi de coneixements i opinions, es
materialitzà en arquitectura en el Park, en el que trobem clares al·lusions al tarannà i pensament d’ambdós personatges, representat per nombrosos símbols i al·legories, tant mitol·lógiques com religioses,
nacionalistes com d’organització social, naturalistes com alquimistes fins i tot... etc.
Per últim, ambdós intervingueren al món científic aportant nous coneixements. Güell va escriure un llibre sobre veterinària, el·logiat per la premsa científica del moment per presentar idees
avançades al seu temps, i apostà des del inici per les noves tecnologies per als seus negocis, per exemple fundà la primera fàbrica de ciment portland d’Espanya. Gaudí també s’avançà al seu temps amb
una “arquitectura orgànica” fins al moment desconeguda, i realitzà assaigs de resistències mecàniques dels materials quan encara no eren obligatoris. També fou el primer a utilitzar armadures dins el
formigó. Sens dubte, realitzà una gran aportació a l’arquitectura en la concepció d’espais, volums i tècniques.
Tant Eusebi Güell com Antoni Gaudí van ser dos personatges que visqueren rabiosament el temps que els tocà de viure. De Gaudí ens explica Joan Bergós, col·laborador i fidel cronista, que
compartia les inquietuds i idealismes que vibraven a l’ambient durant els seus anys de joventut, juntament amb poetes com Verdaguer...etc.
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2.3.4

COMPRA DELS TERRENYS DE LA “MUNTANYA PELADA”

Per entendre la magnitud del projecte del Park Güell, cal considerar alguns aspectes de l’època, com la situació sanitària del centre de la ciutat, ca usada per la alta densitat
d’habitants per a satisfer les demandes de la indústria i l’aparició de epidèmies com la pesta, que van propiciar juntament amb la caiguda de les muralles i l’aprovació del Pla Cerdà que
les classes burgeses s’allunyessin cap a noves zones de la ciutat, com la Eixample, el Tibidabo, el barri de la Salut...etc.
Precisament en aquest barri, que van créixer entorn d’un santuari dedicat a la Verge de la Salut, que Eusebi Güell va decidir comprar uns terrenys situats a l’anomenada “Muntanya Pelada”,
entre la Creueta del Coll i la muntanya del Carmel, per a realitzar un parc singular, fet a la seva mida i crear-hi una urbanització particular, en la que el sentiment de comunitat i el treball com a valors
fonamentals, juntament amb alguns condicionants contractuals i una visió determinada de societat fossin la regla a seguir.
Per a fer-ho possible comprà a D. Salvador Samà (Marquès de Marianao), la finca coneguda com “Can Muntaner de Dalt”, el 29 de Juliol de 1899 (dia de Santa Marta), segons un document
d’escriptura autoritzada per el notari Manuel Borrás y de Palau. Abans era freqüent que els catòlics utilitzessin el santoral com a guia de les seves accions. Santa Marta era famosa per haver
acollit Jesús, i és per això que a l’Edat Mitjana esdevingué patrona dels hotelers. És clar, doncs, que Eusebi Güell volia que es tractés d’un conjunt residencial acollidor. Segons la llegenda,
un cop mort Jesús, uns jueus van ficar en un vaixell a Marta i els seus germans, i els abandonaren a voluntat dels vents. Pero la nau els portà sans i estalvis a les costes de la Provença, on
Marta va ser atacada por un ferotge drac a qui reduí, i s’emportà lligat amb el seu cinturó, a Tarascó. També això pot explicar alguns elements del Park Güell, a l’escalinata de l’entrada, com
el famòs drac.
Per a realitzar el projecte del Park Güell, Eusebi Güell va haver de comprar, ademés de la finca anomenada “Can Muntaner de Dalt”, uns terrenys adjacents propietat de l’ex alcalde Ramón Coll i Pujol, perquè el conjunt formés una figura de 7 costats, amb 7 portes (com l’antiga Tebas), amb un total de 15 hectàrees, i el va fer parc el·lar en 60 triangles iguals.
Aquestes xifres no són casuals en absolut, ja que són mides constants i simbòliques del conjunt del parc.
Donada la situació econòmica i social del moment, i per diversificar les seves iniciatives comercials (davant la crisi del tèxtil per exemple), Güell presentà el projecte com a inversió immobiliària amb
fins lucratius, tal com es feia en aquella època a l’Eixample i altres noves zones de la ciutat. Aquést, però, no sembla ser el motiu real d’aquest projecte.
El mateix any 1899 el Dr. Salvador Andreu, de la mateixa generació que Güell i d’interessos semblants, i que s’havia fet famòs amb unes pastilles per a la tos, va adquirir amb un grup de socis la
gran finca del Tibidabo, que mira cap a la ciutat, per a fer una urbanització de cases senyorials amb jardí, i va resultar ser un dels negocis més espectaculars de l’historia de Barcelona: cinc-centes pessetes
de terreny es convertiren, en uns quinze anys, en tres-centes mil. Però el Dr. Andreu prengué la precaució d’instalar un tramvia i un funicular per a la fàcil connexió amb ciutat, mentre que Güell i Gaudí
volgueren mantenir el Parc inaccessible com una illa. Mentre la primera de les urbanitzacions tenia cinc -centes hectàrees, la segona en tenia tan sols quinze. Sembla evident doncs, que la
motivació que va empènyer a Güell (que era molt més ric) a comprar i urbanitzar aquells terrenys, en aquelles condicions, no era estrictament econòmica, ans el contrari, de caràcter ideal i
utòpic.
Aquesta utopia es materialitzà amb la construcció del Park Güell i la remodelació de la vivenda del comte Güell i el seu entorn, per part de Gaudí i els seus col·laboradors, f ent una
obra d’art a mida del comte, que integrà dins el parc tots els seus ideals i voluntats, sense escatimar recursos, amb una c erta voluntat ascètica, en uns terrenys allunyats i aïllats de la resta
de la ciutat, on no es trobaven en aquell moment les condicions necessàries per a desenvolupar la seva idea de societat, i cr ear un espai residencial per a un grup d’elegits, formant una
comunitat i compartint espais comuns, respectant -se entre ells i les regles que regien el conjunt, i que òbviament, eren fixades per Eusebi Güell, qui amb aquesta operació trobava un oasi de
tranquil·litat per a ell i els possibles interessats amb viure -hi, i es convertia, de retruc, en el centre d’aquest grup, distingint -se de la resta i reafirmant la seva condició de senyor,
materialitzada en el seu palauet presidint el conjunt “medieval·lesc”

2.3.5 CONCEPCIÓ GLOBAL I PROJECTE D’URBANITZACIÓ: PARK GÜELL
Descobrir la gènesi o l’origen conceptual del Park Güell no és una feina gens fàcil ni molt menys, i explicar-la tampoc. La majoria d’historiadors gaudinistes pensen que el model fonamental en el que
es basà Antoni Gaudí per a satisfer el promotor Eusebi Güell, fou el de les ciutats-jardí angleses, tal i com les havia concebut Ebenezer Howard. Cap a finals del segle XIX es desenvoluparen en aquell país
i en d’altres, nombroses experiències d’aquest tipus per tal de tractar de resoldre els problemes que portava a Europa la creixent industrialització. Fou però, John Ruskin, el teòric més influent a l’Europa de
l’època, i qui impulsà romànticament el retorn a la natura, per fugir de les ciutats industrials.
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Salvador Sellès ens relata a l’Anuari de l’Associació
ciació d’Arquitectes de Catalunya de 1903, la visita que els seus membres realitzaren al Park Güell el gener d’aquell any, i en la que les obres foren
explicades pel propi Gaudí en nom d’Eusebi Güell. Gaudí va explicar en aquesta visita que a Anglaterra
rra hi havien uns centres docents en el que les habitacions dels estudiants es trobaven repartides en
cases aïllades o cottages, dins d’un parc particular i tancat, on cadascú podia viure al seu aire amb absoluta llibertat, però tots els integrants de conjunt
unt estaven sotmesos a unes regles per a salvaguardar la
vida en comú. Salvador Sellés ho entengué en e1 sentit de que el Park Güell s’havia inspirat en alguna urbanització ruralitzada existent
tent en alguns centres educatius anglesos, però millorant notablem
notablement
l’idea per a establir-hi la petita colònia, que gairebé es podria considerar autònoma. Gaudí però, no coneixia Anglaterra, i sembla lògic doncs, que fós Eusebi Güell qui hagués vist alguna d’aquestes
urbanitzacions durant algun dels seus viatges a aquest
st país. L’etimologia anglesa del nom Park, sembla apuntar que l’origen del projecte, en efecte, es troba aquell país. No obs
obstant, el director de la Càtedra
Gaudí, Bassegoda Nonell, creu que Eusebi Güell potser tingué coneixement d’aquestes realitats angleses, però el seu propòsit no fou mai fer una colònia obrera, com faria a la Colònia Güell, sinó un barri
residencial privat, i aïllat per voluntat expressa del mateix Güell, tal com recull la premsa de l’època. Segons m’expressà en un entrevista, creu que l’origen l’hem de buscar en una obsessió de Güell pel
temple de Delfos, al Mont Parnàs, que prengué com a model per idear el conjunt del Park, i establir una colònia amb vistes al mar, amb el temple dòric i els camins corbs com a Delfos, el teatre on recit
recitar
poemes, l’oracle seria el brollador, i els xalets serien els tresors de Delfos o templets. Sembla clar, però, la voluntat d’adaptar aquests conceptes a la geografia particular del lloc i a la cultura local, enllaçant
amb els moviments culturals de l’època, com la Renaixença, que prenia els clàssics com a model..
Però no tothom està d’acord amb aquest origen. L’ historiador Eduardo Rojo Albarrán creu haver demostrat que la font inspirativa fonamental del Park Güell es troba a la ciutat francesa de Nime
Nimes.
Aquést, va trobar un llibre del director espiritual d’ Eusebi Güell i Bacigalupi, P. Miquel d’Esplugues, publicat l’any 1921 com a edició privada, i regalat pels hereus de Güell (qui morí l’any 1918), i que
segurament ningú va llegir abans amb atenció, donada l’estructura mateixa de l’obra, titulada "El primer comte de Güell".
En aquest llibre, el P. Miguel d'Esplugues posa de manifest que Eusebi Güell, de jove,
havia realitzat estudis a la industrial i tèxtil ciutat de Nimes, quedant-se encantat del parc
d’aquesta ciutat, i que al encarregar-li aquést a Gaudí que dirigís les obres del Park Güell, le va
demanar que es fixès en el de Nimes. Aquesta ciutat, feudalment, havia format part de la
Corona d’Aragó, i es creu que hi podia haver nascut Jaume I. Es troba a la regió provençal dels
trobadors medievals, que cantaven a l’amor i que els artistes de la Renaixença catalana
consideraven cuna de la seva lírica. Eusebi Güell era un enamorat d’aquestes temes. Segons
Eduardo Rojo, el Parc de la Fontaine de Nimes, està estretament lligat amb la simbologia del
parc, sobretot amb els elements de l’escalinata de l’entrada, com el cocodril (o drac), les
palmeres a ambdós costats del mateix, la corona de llaurer i els hexàgons en cercle.

Parc de la Fontaine, orígen del Park, a Nimes

Monedes i escut de la ciutat de Nim

divinitat en la que cal
Jo crec que, efectivament l’origen conceptual del Park Güell es troba en les idees ruskinianes de retorn a la natura i la consideració d’aquesta com una manifestació de la divin
integrar-se, i que recull les influències de l’època, sobretot de les noves experiències d’organització social a Europa conseqüència dels
els canvis produïts per l’ industrialització, però sempre des d’una visió
molt personal i en un lloc i un moment molt concret: la d’Eusebi Güell a la Barcelona de finals de segle XIX. Això es veurà reflexat en nombrosos elements del Park, on es ressalta el caràcter mediterrani de
la nostra cultura i entorn, i es fan manifestes referències a la nacionalitat catalana i a la religió.
L’idea de Güell (entre d’altres) de crear un cercle hegemònic de poder, a Catalunya, basat en tornar a connectar al poble amb la seva terra i cultura, en un moment de “Renaixença política” i cultural,
tot promovent la reconstrucció de santuaris i monestirs per a estimular l’orgull nacional, l’excursionisme per al coneixement del territori, i el cultiu de l’art i la cultura local, va marcar no tan sols el seu estil de
vida, sinó també molts dels seus projectes i inversions, com el que
ue ens ocupa. En aquella època, tots els personatges il·lustres estaven relacionats entre sí, ja sigui a través d’events lite
literaris (com els Jocs
Florals) i religiosos, o de moviments socials (Centre Català...etc) o a través de les abundants excursions de caràcter interdisciplinari pel redescobriment de Catalunya, sobretot a través d’entitats com el
Centre Excursionista de Catalunya, al que pertanyia Gaudí.
Però només cal donar-se una volta pel Park Güell per veure que allí res és senzill ni evident, com l i pugui semblar a un mateix, i que l’obra sembla amagar un enigma que s’ha de
resoldre per la via del coneixement, tant dels clàssics com de la situació d’aquell moment, destinada a ésser desxifrada sobr etot per aquells que es trobaven més propers al grup d’amistats
de Güell i Gaudí, i que llògicament, havien de ser aquells als que la idea de viure en aquella “comunitat” apartada de la ciu tat , i gairebé aïllada i autònoma, els hi fes certa gràcia. D’entrada,
la possibilitat de viure en aquell lloc “privilegiat”
giat” dins d’aquest “oasi” cultural separat de la ciutat per una tanca, quedava limitat a persones d’una certa posició social i cultural, que no
desitjaven aïllament, sinó el contrari. Les condicions contractuals tant limitadores, així com la pendent dels terrenys, l’omnipresència de símbols del poder personal d’en Güell i el rol central
d’aquést, juntament amb la situació, el període d’inestabilitat política i social, així com d’altres factors van fer fracassa r el projecte d’urbanització, convertint el con junt en el parc privat del
Comte Güell, en Gaudí i en Trias. Podríem descartar el model de ciutat-jardí com a origen del projecte, ja que el terreny difícilment compliria els requisits necessaris, donada la pendent i la poca
vegetació del lloc, i tornar al concepte genèric de parc, on s’integra arquitectura i natura, per a satisfer l’oci dels propietaris. Un parc és un terreny tancat per a plantes o animals, junt a una ciutat o un
palau, i això és el Park Güell; construït al voltant d’una mansió senyorial en una finca de terreny muntanyós, és un parc format per viaductes i rampes, vegetació, arquitectura i elements
escultòrics. Però també es va voler que, ademés de parc, fós una urbanització residencial, i recollís la ideologia i els reco rds o gustos del seu
eu promotor, i és per això que costa tant de definir
i ens és tan difícil trobar l’origen conceptual i formal del Park i arribar a desxifrar-lo per complert.
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Cal tenir en compte que el projecte del Park Güell fet per Gaudí però, era la materialització d’una utopia que Eusebi Güell ja va escriure i exposar públicament anys abans al Palau Güell, em refereixo
al poema líric Garraf, en la que exposava com l’home ha de superar la concepció bíblica del treball com a càstig per aconseguir i augmentar, amb el treball com a creació i alliberament, la bellesa, el bé, la
justícia i l’ordre al món. Aquesta recerca, juntament amb les constants referències del poema tant a la religió catòlica com a la simbologia masònica es transformaren en arquitectura gracies a Gaudí i als
seus col·laboradors. Per obra de Güell, igual que al poema Garraf anys abans, al Park Güell coexisteixen en harmonia aquests conceptes. De la mateixa manera, tant el poema com el Park, comparteixen
un evident eclecticisme, donada la magnitud de conceptes, referències i al·legories que hi apareixen. El concepte de “comunitat” ideat per Güell havia de compartir, per força, aquesta visió.
El parc, doncs, resumeix el simbolisme essencial de la vida de Gaudí i Güell, i s’objectiva al Park amb obres i figures de sentit catòlic, masònic i fins i tot alquímic, segons alguns.
L’ influència mediterrània i dels clàssics (sobretot grecs) sobre Eusebi Güell en plena Renaixença, va portar a aquést establir la seva colònia, en la recerca del coneixement i mitjançant el treball, als
peus d’una muntanya sobre el mar, emulant l’antiga ciutat grega de Delfos, i situant-hi els elements i símbols més característics d’aquell lloc, en una adaptació a la cultura i societat catalana, recuperant els
valors tradicionals, en una arcàdia passional i personal juntament amb un esperit de comunitat en la que ell exerciria de patriarca i senyor, condicionant l’establiment d’altres persones a les seves
disposicions i idees mitjançant unes regles comunes.
Provaré de desvetllar, en la mesura del possible, el programa de la complexa creació que idearen conjuntament Eusebi Güell amb Antoni Gaudí, ja que la seva relació anava més enllà del simple
mecenatge, ja que compartien idees, creences, interessos i intercanviaven opinions amb freqüència, sempre desde un gran respecte mutu. Aquest punt és important ja que segurament ambdós pactaren no
tan sols el programa constructiu, sinó probablement també el conceptual, la simbologia i fins i tot la metodologia a utilitzar. A partir d’aquí, Gaudí realitza una fascinant obra simbòlica, plena de troballes
arquitectòniques totalment originals i efectives, per tal de fascinar al visitant i complir les expectatives d’en Güell, en aquell terreny tan inhòspit. Per a fer-ho utilitzarà sorprenent i acertadament elements
prefabricats, i d’altres tècniques innovadores pel moment, sobretot a nivell estructural i de revestiment. Utilitzà armadures per a bigues per primer cop al país, columnes foradades per a desaiguar la plaça
superior, estudià les pressions de les terres en murs de contenció, i els solucionà amb una elegància i senzillesa alhora admirables, utilitzà les pedres del lloc per a revestir pilars i ornamentar i fou pioner
en ecologia i reciclatge.
Una de les característiques d’aquesta “urbanització”, és que es troba rodejada de muralles. Això no és gens freqüent, però tampoc no ho és gens la grandiosa intervenció arquitectònica de Gaudí ni
tampoc la voluntat utòpica d’Eusebi Güell per aquest parc, el projecte de societat perfecte que representa, encara que de forma limitada.
La porta principal del Park Güell es troba al carrer Olot. La muralla, que està decorada amb franges vermelles i blanques (com les que utilitzava l’antiga marina fenícia), volia significar que el Park es
una nau, o una illa, a la manera de la famosa illa Utopia de Tomás Moro, accessible tan sols per mar. La "k" de Park dels 14 medallons del mur ens suggereix que es tracta d’un parc a l’anglesa. L’estrella
de cinc puntes a la "P" de Park, invertida, indica que es tracta d’un lloc esotèric, i aquésta disposa d’un pentàgon a l’interior, potser per a recalcar el valor del numero cinc. Eduardo Rojo creu que l’estrella
de cinc puntes al revés és usada de vegades com a símbol masònic, i defineix aquesta xifra com a clau per entendre el parc, argumentant que aquest nombre és constant al llarg del parc, ja que el nombre
de graons és múltiple de cinc, així com la quantitat de parcel·les que s’hi feren, i creu que les xifres de les 86 columnes sumades com contaven els iniciats, així com una inscripció amb el número 14 que hi
ha al banc, sempre donen cinc. Preguntat en Bassegoda per aquest punt, es limità a dir que l’estrella de cinc puntes tenia l’origen en les cinc lletres que té el cognom Güell i Gaudí, i descartà totes aquestes
insinuacions, arribant a ficar-se nerviós fins i tot.
La destral que es troba al mateix medalló que l’estrella, prop de la lletra “P”, que per altra banda té un color més fort que les altres i la remarca, es el símbol del treball, i també es troba en altres llocs
del Park Güell, com per exemple a la coberta del pavelló de la entrada a la dreta. Com ja hem dit, el treball es un valor fonamental del parc, i també ho és dels masons. De les set portes projectades (com a
l’antiga Tebas) tan sols es van construir tres, amb unes reixes consistents, dos als extrems del mur adornat i un altre a la part més alta. La tanca actual de l’entrada principal, però, ve de la Casa Vicenç,
també de Gaudí.
A cada costat de l’entrada hi ha uns pavellons molt curiosos, començant pel fet que el mur exterior s’enrosca al voltant de cadascun d’ells, formant dues serps enfrontades (en planta), com las que el
Déu Mercuri portava al caduceu, cosa que significa la neutralització mútua de les dues forces agressives, símbol, per tant, de protecció, de pau i de salut. Aquest simbolisme de caràcter hermètic (de
Hermes o Mercuri) el tornarem a trobar dins del parc. També s’ha dit que el parc evoca records personals de la joventut d’Eusebi Güell, però potser fora més exacte dir que també ho eren de la seva
infància. D’aquí venen els jocs i les diversions que s’hi exhibeixen. Però també hi ha referències d’aquell moment, com els pavellons de l’entrada, de les que sembla que hi ha força unanimitat al afirmar que
la font d’inspiració podria ser els decorats teatrals de Hänsel i Gretel , ja que es representava una versió en òpera al Liceu basada en el conte, per aquelles dates. Tot i això, és evident la seva originalitat,
monstruositat i utilitat alhora.

ESTUDI HISTÒRIC I GRÀFIC DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA BALDIRI I REIXAC (SITUAT AL PARK GÜELL)

Per a construir aquests pavellons Gaudí utilitza materials i pintures senzilles i corrents, combinant
tècniques tradicionals dels manobres amb les prefabricades, gràcies a la empresa de ciments Güell.
El trencadís, la ceràmica trossejada elevada a la categoria d’art major per Gaudí i Jujol, recobreix
amb una flexibilitat perfecta las cobertes, agrupant en escames en forma de teixits, pells i metalls que
evoquen un món oriental i somiat. El pavelló de la dreta era el del conserge, que llavors ocupava un
antic empleat dels Güell i sa germana. Té sala i cuina a la planta baixa, dormitoris i lloc comú al
primer pis, i golfes, amb una llar de foc que acaba a l’exterior en forma de bolet. El de la dreta, més
petit, també està coronat per aquest vegetal. Gaudí s’interessa pels bolets com elements de la seva
arquitectura perquè el seu atractiu recau a les seves curioses formes. Ademés, les amanites son
conegudes pels seus efectes al·lucinògens, motiu pel que han estat emprats en tot tipus de
cerimònies ancestrals religioses per a entrar en trànsit, en estats d’eufòria o d’inhibició, en somnis o
viatges.
Aquests pavellons tenen forma de sella, però no de cavall sinó d’elefant. La torre té forma d’una
trompa erecta, i com si flotes sobre un raig d’aigua, manté una creu a sobre como si fós el típic ou
com balla, de la festa del Corpus Christi, amb l’afegit que la trompa sembla feta amb l’art del trenat
de fulles de palmera de las palmes que porten les nenes el Diumenge de Rams. Un cop més trobem
el doble llenguatge de Gaudí.

Imatge del pavelló del conserge, durant la seva construcció.

Pavelló oest d’entrada al Park

Aquests pavellons d’entrada, per sort, van ser restaurats pel servei de patrimoni de l’ajuntament de Barcelona, ja que malauradament la resta d’intervencions que ha patit el conjunt del Park Güell en
general, i el banc ondulat i altres elements en particular, han estat un complert desastre, segons l’opinió de la majoria d’experts en la qüestió.
Davant del pavelló de la dreta entrant pel carrer Olot hi ha una cova
estranya. Es tracta d’una reproducció de la cripta de Sant Pere de Rodes, i
disposa d’un orifici per a demostrar que es tracta d’un element buit, no
massís.
Va ser pensada com a cotxera però, a la vegada, per la seva forma
i textura podria ser ni més ni menys que un elefant, animal associat amb el
coneixement. Solament se li veuen el ventre i les potes, però si s’observa
amb deteniment, per dintre i per fora, es pot arribar a descobrir la trompa i
la cua i, amb una mica més d’esforç, fins i tot el seu caminar pesat. Aquí
doncs, trobem un cop més el múltiple significat que Gaudí atorga als seus
elements arquitectònics, unint forma, funció i referències històriques.

Cotxera del Park Güell

Monestir de Sant Pere de Rodes, visitat per Gaudí i restaurat a l’època, i cripta del mateix
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L’escalinata que puja entre el mur amb almenes, té al seu centre unes piles d’aigua en cascada. A la primera, hi ha lloses i figures
estranyes entre las quals s’entreveu, a l’ esquerra, un compàs graduat i, a la dreta, un cercle gruixut d’on surten dos pals cap a dalt i tres
cap a baix.

Detall de l’entrada al Park Güell al 1906, plena de símbols

Aquí es presenten Gaudí i Güell, com a constructors i arquitectes que són, amb les eines simbòliques del seu ofici, que són les
mateixes que les de la maçoneria, perquè masò significa mestre d’obres i la figura ideal que el caracteritza és la medieval de Déu com a
Gran Arquitecte que amb el compàs dibuixa el cercle del món o univers. Pel que fa a les traçades que surten del cercle, el 2 i el 3 sumen
5, que es el nombre més essencial de la natura (per exemple els cinc dits de la mà), i el del Park mateix. A la mateixa pila hi ha, ademès,
formacions de coral que són símbols de la pedra en brut, la matèria primera que l’alquimista (i tot ser humà que busqui la saviesa) ha de
que purificar al seu propi interior, i al·legòricament, al forn o laboratori de fusió.
Al segon tram de l’escala, destaca l’escut de Catalunya amb les quatre barres de sang sobre or que dona al Park el seu sentit
catalanista, sempre remarcat pels seus creadors, ferms defensors de la singularitat d’aquesta nació.
Del centre de l’escut surt un cap de serp de color de bronze, com les que l’hebreu Moisès o el grec Escolapi aixecaven amb el
bastó per a defensar el seu poble de les plagues. Les incrustacions de l’escut són fruits d’eucalipte, un arbre amb una gran capacitat
d’absorció d’aigua, ideal per a dessecar zones pantanoses i acabar amb el paludisme. Resumint, tot al·ludeix a Güell com a autor del
tractat La immunitat per les leucomaines, obra contra les epidèmies.
Al tercer tram, trobem l’animaló que s’ha convertit en tot un símbol de la ciutat. La veritat és que també aquí trobem l’ambigüitat
de Gaudí, ja que no queda clar quin tipus d’animal és La opinió més estesa és que es tracta d’un drac, cosa que lligaria amb la tradició
catalana de devoció a Sant Jordi, o el Pitó de Delfos, si seguim aquesta teoria.

Detall de l’escut i el cap

Detall de la primera pila

També recordar la teoria de Nimes, amb el cocodril com a símbol de la ciutat, entre les dues palmeres. També hi
ha qui diu que és una salamandra: representació animal i vivent del foc, com ho designen els seus esplèndids colors de
l’esquena. Els partidaris d’aquesta opinió creuen que és alquímica, i també s’apunta als hermetistes, coneguts com
"filòsofs pel foc", la obra dels quals es basava a ordenar el caos. És una imatge estàtica que suggereix una sensació de
moviment molt acusada, i cal destacar el fet que no te cua. Potser el banc de la plaça fos la cua del animal, segons
alguna altre teoria.
En aquesta fotografia de 1906, s’observa la clara intenció d’integrar les dues palmeres en el conjunt de elements
que formen el programa de l’entrada, encara abans d’esser construït el temple dòric.
Escala amb el drac entre palmeres

Una de les imatges més populars del
Park Güell, el drac ceràmic de Gaudí.

Tot el conjunt disposa d’una simbologia que ha de ser descoberta pel visitant a mesura que avança en l’ascensió per l’escala, com passava a l’antiga Delfos, trobant tota la simbologia ideada per
Güell i Gaudí, per a resumir la seva particular concepció del que havia de ser una nova colònia mediterrània, emulant les que es realitzaren a Grècia.
Coronant el quart tram, apareix una figura de color marró, la part baixa de la qual és un trípode com el que utilitzava la pitonissa de Delfos quan, transformada pels fums de la mescla de vapors de pi
i substàncies aromàtiques, emetia l’oracle amb paraules més o menys intel·ligibles. Gaudí, però, sembla mostrar aquí l’omphalos de pedra, el llombrígol del món, que també estava al santuari d’Apol·lo a
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Delfos, cobert per una xarxa, i que en el Park està protegit, como diu la llegenda, por tres serps. Aquesta pedra, va desaparèixer i no sabem com era, però potser representava la pedra filosofal alquímica, o
l’omphalos primigeni, o ambdues coses a la vegada, tal com era habitual en Gaudí.
Darrera del trípode hi ha un banc per descansar i contemplar el paisatge. Gaudí li donà a aquest banc una forma tant estudiada que li dóna el Sol al hivern, mentre que
s’està a l’ombra la resta de l’any. Sembla una boca oberta, que tant pot ser la de la pitonissa com de la porta de les aigües subterrànies. No és gens fàcil entendre que diu però
aquesta boca és tràgica: tensa el llavi inferior per la profunditat del plor, tant si és per una revel·lació terrible como si ho és per una de salvadora.
L’escalinata condueix a l’imponent columnata dòrica que sosté la plaça del Teatre Grec. Quan plou de manera abundant al Park Güell, les aigües baixen pels desaigües i pels camins, i la plaça
s’omple de basses. Sembla que la columnata que hi ha sota no podrà resistir tant de pes, però en contra del que un es podria esperar (perquè la plaça no te cap inclinació) l’aigua no queda estancada ni es
desborda pels costats, fent malbé el banc ondulat. Gràcies a un dels prodigis constructius del ingeni de Gaudí, l’aigua es filtra, travessa una capa de pedra i sorra que no deixa passar la terra, i des del cim
de les columnes, i per l’interior d’aquestes a traves d’un tub, arriba a una cisterna de recollida de grans dimensions. Aquésta fou construïda en una segona fase de les instal·lacions, entre 1906 i el 1908. La
seva gran capacitat permetia una certa autonomia a la comunitat, como si es tractés d’una ciutat assediada (com suggereix la muralla) encara que, de fet, l’aigua no estava destinada al consum sinó al
regadiu i a d’altres necessitats. La cisterna ocupa la meitat dreta de la sala de columnes. S’accedeix a ella (encara que està tancada al públic) per una escala de cargol. L’interior sorprèn per la gran varietat
de columnes que hi ha, perquè Gaudí realitzava amb la mateixa ambició artística tant un espai exterior como un d’amagat, per exemple aquesta cisterna que quasi mai ha vist ningú. L’ efecte és encara
major quan, il·luminada, es veu l’aigua verdosa reposar en silenci.
La columnata dòrica s’anomenà Temple Grec però també Mercat, a causa dels venedors que es pensava atraure a la colònia. Per la seva forma és una de les
construccions de Gaudí més discutides: S’han barrejat diversos orígens possibles, des de que es tractés d’un homenatge a l’art grec, a una desfiguració del dòric o
fins i tot una sàtira de l’art clàssic. Els especialistes, però, coincideixen a considerar-la un obra esplèndida, i la majoria creuen que el Parc va prendre com a model el
santuari grec d’Apol·lo a Delfos, arquetip per excel·lència dels grans recintes sagrats de l’antiguitat. S’observa que les columnes exteriors s’inclinen cap a
dins, per a compensar el contrapès enorme de la plaça que hi ha a dalt. De fet, aquesta seria la manera com les cames sostenen el cós: una cama perpendicular al
terra, i l’altre en diagonal.
Una de les innovacions més sorprenents consisteix a simular que las columnes es claven al sostre, com si aquést fós un coixí tou, cosa que es converteix en
un absurd meravellós. La columnata es un espai imponent, ocupat (en teoria) per 90 columnes robustes: 3 al front, 5 a la segona filera, 7 a la tercera, 9 a la quarta, i
11 a cada una de les fileres fins el fons. Tot i això, Gaudí deixà de construir-ne 4, una a la quarta fila, una a la cinquena i dues a la sisena, de manera que tan sols n’hi
ha 86 de construïdes, que és el mòdul del Park, perquè la mateixa plaça que sosté aquesta columnata fa 86 metres de llarg i la suma d’aquestes xifres és 8+6=14 i
1+4=5. Sembla, doncs, poc creïble que Güell ordenés a Gaudí suprimir 4 columnes: en canvi sembla més probable que, tal i com passa amb d’altres canvis
suposadament fets per Gaudí, es tractés d’ocultar la veritable intenció: el valor de les xifres i el seu càlcul.

Al lloc de les columnes suprimides es situaren al sostre (com es feia antigament als temples i més tard a les cases
senyorials) uns panells rodons, d’entre un i tres metres de diàmetre, i al seu voltant d’altres més petits. Tots ells estan el·laborats
amb trossos de porcellana, vaixella i vidre. Per a la seva construcció, i en part disseny, Gaudí va contar amb la inestimable
col·laboració del seu jove ajudant Josep Maria Jujol, també de Reus.
Els panells més grans amaguen una simbologia: corresponen a las quatre estacions. El més proper a l’escalinata
correspon al solstici d’estiu, esplendor de llum i de color. Darrera d’ell, l’hivern, fred, sense vida. Els altres dos, al fons, són els
equinoccis, el de primavera (dreta) i el de tardor (esquerra), mescla de la vida i la mort. Els 14 panells petits suggereixen la Lluna
i els seus cicles creixent i menguant del més llunar i del més femení de 28 dies. Queda clar, doncs, que res no és casual o
atzarós en les obres de Gaudí.
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La plaça de la colònia es troba a dalt del Temple i es coneix des del principi com a plaça del Teatre Grec. Limitada a l’extrem inferior pel gran banc
ondulant i al costat d’adalt pel passeig de les palmeres, autèntiques les de fora i artificials les de dintre, que tenen sobre unes petites balustrades
rustiques, presenten una certa semblança amb el banc ondulant, el qual amb els seus girs, formen balconades o palcs per a petits grups de persones.
El banc és una obra d’enginyeria admirable, perquè queda gairebé suspès a l’aire. Abans d’accedir a la plaça per l’escalinata ja tenim el banc a
l’alçada dels ulls, i aquest, per la seva part posterior es troba decorat amb palmes de cinc braços, com las acròteres que coronen un temple clàssic. Amb
aquest recurs, acròteres i banc són la mateixa cosa. De totes maneres las acròteres del sector central del banc, mostren la transformació de las palmes
que, en dissenys successius, es descomponen fins a formar una espècie d’aranya i, a la inversa, es van recomponent les palmes.

Plaça de la colònia, anomenada del Teatre Grec

Aquests canvis correspondrien a la metamorfosis del cranc. Aquest al·ludeix al signe del zodíac de Cranc, que correspon al
Sol. Contradictòriament el Sol avança cap endavant mentre que el cranc ho fa cap enrere, junts es troben al centre del banc, el Sol
a la seva cúspide i el cranc al punt màxim de descomposició. Al voltant de la metamorfosi del cranc trobem d’altres signes. A un
costat, les banyes retorçades de Capricorn, l’arc de Sagitari i la fletxa de colors, i adjacent les banyes d’Àries. A l’altre costat, els
peixos enfrenats de Piscis, i a l’interior del banc, els signes de Balança i Verge, perquè segurament estaven representats els dotze
signes del zodíac. Als extrems exteriors hi ha uns dibuixos més lliures i menys concrets, plens de fantasia.

Per a fer el disseny del banc, Gaudí va estudiar amb l’ajuda d’un jove manobre sentat, la forma més còmoda pera als usuari, aconseguir realitzar un banc absolutament ergonòmic. Jujol, per la seva
part, pintava i preparava les peces de ceràmica per a la seva cocció definitiva. Al mateix temps, es van fer uns mòduls o segments prefabricats de banc d’un metre i mig de llarg, que van anar unint, amb les
adaptacions pertinents a las corbes, perquè no totes són iguals. Sobre d’aquests mòduls es van enganxar les peces de ceràmica, picant-les amb una maça perquè al trencar-se, s’adaptessin millor a la seva
forma. De nou la concepció, l’estructura, l’ús dels materials, continguts i idees, són de Gaudí amb la col·laboració d’alguns artesans mentres que Jujol treballà a fons els jocs de colors, les formes i les
combinacions d’unes amb les altres.
El banc ondulant com el mar (recordem la gran influència de la cultura mediterrània al Park), potser tenia per a
Gaudí i Jujol, una relació estreta amb records de pesca del mar del Camp de Tarragona. Carles Barral, quan parla de
Cambrils al seu llibre Catalunya des del mar, escriu: “Era costum, abans, tirar com esquer per als peixos, trossos de
vaixella blanca, fragments de plats trencats que es guardaven per aquest servei en comptes de llençar-los a les
escombraries. Les tonyines petites, excitades per la brillantor de la ceràmica, es posaven a saltar aprop de la superficie
donant l’impresió que l’aigua bullia”.
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No solament el banc serpenteja: tots els camins del Park ho fan, i també els porxos i
els viaductes. Per traçar-los es van tenir que enretirar, amb grans treballs i despeses,
diverses zones rocoses; en això hi treballaren 14 manobres i els seus ajudants. Gaudí va
dir: “L’objectiu es augmentar i fer més còmodes les comunicacions dels diferents llocs del
Park, utilitzant únicament els materials propis del terreny”.

Per l’esquerra de la plaça del teatre s’accedeix fàcilment a tres porxos consecutius.
A la primera, que s’allarga por darrera de la Casa Güell (ara Escola Baldiri i Reixac), totes
las columnes són diferents i d’una sobresurt una figura coneguda amb el nom de La
Rentadora, i que abans portava a la mà una pala de picar la roba (veure pag X). Temps
enrere, la festa de les rentadores, com la de els hotelers, es celebrava el día 29 de juliol, dia
de Santa Marta. Donada la visió particular del món tant de Güell com de Gaudí, i el seu
interès per mesclar elements catòlics amb d’altres d’iniciàtics, la figura fa pensar que també
podria representar la Germana Masona.

El propi porxo ja és sorprenent: les columnes exteriors s’inclinen cap a dins per sostenir la pressió del desnivell de la terra i formen una
volta molt llarga de pedra que, de forma sorprenent, engloba el passadís quasi en cercle, igual que una onada. Es tracta d’una onada que
acarona i protegeix, como si fós un túnel, el poble de Moisès, mentre l’exèrcit del faraó els perseguia en el seu famós pas pel Mar Roig. Existeix
una relació entre la cerimònia d’admissió de la Germana Masona i diferents cites bíbliques que evidencien la profunda relació entre contingut
simbòlic i arquitectura que mostren les obres de Gaudí. Al final d’aquest pòrtic comença el segon, format por un semicercle de columnes, que
són alts remolins en creixent helicoïdal, com el d’alguns arbres, i que semblen copes de vidre per el Brindis, propi dels Banquets d’Amistat que
es celebraven amb gran animació els solsticis d’hivern i d’estiu, i que són les festes principals de l’ordre. Sota del Pòrtic del Brindis està al Pòrtic
tercer, clara manifestació simbòlica de la unió que hi ha d’haver entre els germans, i del suport que els forts han de donar als demès. Aquest
Pòrtic fa pensar en les festives torres humanes que en aquell temps eren solament típiques de Valls, població del Camp de Tarragona. Els tres
Pòrtics son naturalistes, en el sentit gaudinià d’obeir les lleis de la natura i fer imitacions del natural, com la onada, i fins i tot, como en el cas de
las copes, de l’artificial.

Detalls dels porxos, amb la solució estructural ideada per
Gaudí per a suportar les càrregues de les terres que
aguanten, i amb el revestiment de pedra natural del lloc.

Pels mateixos pòrtics es retorna a la Via Principal, que és la més ample de més de deu metres. Pel seu mateix traç passaven els canters que tallaven
la pedra local. També pot veure’s una sèrie de pedres esfèriques. Corresponen als comptes d’un rosari gegant, del qual unes estan en filera, altres esteses
pel parc i altres han desaparegut. Diuen que Gaudí el resava seguint el recorregut de les pedres. Aquésta via passa per davant de la Casa-Museu Gaudí, i,
girant a la dreta, s’arriba al primer pont o viaducte en corba, anomenat d’Abaix. Tant aquest viaducte com els altres, el del Mig i l’Alt, estan sostinguts per
pilars cilíndrics de totxo, revestits de pedres del lloc, encara que també es poden trobar pedres sense polir formant columnes. Natura i artifici es
compenetren, i sintetitzen de manera perfecta. Per la via principal s’arriba a la porta que dona a la carretera del Carmel, la més usada per la majoria de
visitants que van al Parc amb autobusos o autocars, on trobem la porta dissenyada per Martínez Lapeña i Elies Torres.

ESTUDI HISTÒRIC I GRÀFIC DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA BALDIRI I REIXAC (SITUAT AL PARK GÜELL)

M’agradaria remarcar la gènesis d’aquests viaductes i ponts en una altre obra anterior de Gaudí, es tracta del camí d’accés que realitzà
per a la torre de Bellesguard. Gaudí realitzà nombrosos estudis de transmissió de les càrregues i empentes provocades per les terres que
aguanten els murs de càrrega. L’ inclinació dels pilars (fets en totxo i revestits de pedra del lloc) i el perfil parabòlic del mur, permet resistir les
empentes d’aquestes terres d’una manera molt intel·ligent, sembla determinada per les lleis que estructuren la terra, d’una manera natural. Joan
Rubió i Bellver, deixeble de Gaudí, construí una interpretació de les tècniques del seu mestre, il·lustrant el diagrama de tensions, que té la
mateixa forma que el pòrtic i que coincideix exactament amb la tensió de la terra, que neix i mor en ell, demostrant la genialitat del seu creador,
en la recerca de la veritat.

Pel que fa al caràcter religiós de l’obra, apart del rosari i les nombroses referències ja esmentades, el parc es presenta com una ascensió espiritual, una mena de peregrinació, a través d’un camí
sinuós cap al calvari, la cima espiritual a assolir per a la redempció. Aquést es troba en el punt més alt, visible desde arreu del parc i destí final de tots els camins. En aquest punt, segons el plànol publicat
per Salvador Sellès hi havia projectada una capella de planta lobulada, que no es realitzà. En el seu lloc s’hi construí un auster calvari que corona el parc amb tres rústiques creus de pedra, que li donaren
el nom de “Turó de les tres creus”. Aquesta ascensió, manté una estreta relació amb les que es realitzaven al santuari de Montserrat, molt esteses entre la població de l’època. La composició rocosa, la
poca vegetació així com l’existència de grutes i coves reafirmava aquesta relació. Cal recordar que la verge de Montserrat fou designada patrona de Catalunya al 1881, enmig d’un clima de fervor religiós, la
seva peregrinació es convertí en costum per als catalans. També fou lloc de refugi dels cristians perseguits pels incrèduls, i també en això es podria comparar amb el parc, refugi pel devot gaudí i el seu
patró, davant els no creients.
Aquest modest calvari es realitzà amb una tècnica ancestral, la construcció de pedra en sec. Sobre una
base circular, s’aixecà un talaiot baleàric i sobre s’hi col·locà les tres creus. Si ens situem a la major, veurem que
estem en la línea recte entre el Tibidabo i la Sagrada Família. La creu que acaba en punxa, en canvi, assenyala la
torre de la casa de Bellesguard, també de Gaudí. En canvi, si baixem i ens situem a nord en la posició de la segona
foto, veurem com les tres creus es converteixen en una de sola, amb quatre braços. Es tracta de la creu de
Caravaca, de Lorena o de Jerusalem.
Per aquest lloc Gaudí havia projectat un gegant creu amb els instruments de la passió de Crist: la corona
d’espines, els claus, el flagel amb la llança i la canya amb l’esponja de vinagre. Sota el monograma de Jesús s’hi
pot llegir Al·leluia, i al pedestal un podi amb la data de 1901. D’aquesta didàctica creu tan sols en tenim constància
per un croquis publicat l’any 1929 per Josep Ràfols.

2.3.6 EXPLOTACIÓ DELS TERRENYS I DELS SEUS RECURSOS
EXPLOTACIÓ DELS TERRENYS:


VENTA DE PARCEL·LES: En realitat tan sols es va arribar a vendre una parcel·la per a la construcció particular d’una vivenda, la que es va fer Martí Trias i Doménech, ja que la casa de mostra que es
va fer i que posteriorment comprà Antoni Gaudí, no va ser fruit d’una iniciativa privada, sinó que es va realitzar per a cridar l’atenció de possibles compradors. El fracàs comercial de la venta de terrenys
al Park Güell no es va deure tan sols al difícil accés amb transport públic (a diferència de la urbanització del Tibidabo el 1899, per el Dr. Salvador Andreu, qui va instal·lar un tramvia i un funicular), sinó
també a les condicions redactades per Güell per a l’adquisició dels terrenys i les obligacions i restriccions contractuals a que quedaven subjectes el possibles compradors interessats a adquirir-hi un
solar per a construir la seva residència, que eren difícilment practicables, així com ho seria construir en unes parcel·les de forma triangular, amb fortes pendents i plenes d’arbres que el contracte
impedia tallar.

ESTUDI HISTÒRIC I GRÀFIC DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA BALDIRI I REIXAC (SITUAT AL PARK GÜELL)

També cal tenir en compte la diferència que suposava per a la burgesia el fet d’instal·lar-se a l’Eixample, prop del centre i ben comunicat, on podien expressar la seva personalitat i categoria amb la
contractació d’un arquitecte de renom, i plasmar-ho a la façana, i el que suposava estar dintre dels terrenys privats d’en Güell, i estar sotmesos a les seves regles. A continuació, reprodueixo un full
informatiu i també el contracte de venta al Sr. Trias. on es poden veure aquestes clàusules contractuals abans esmentades.


CONDICIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE SOLARS AL PARK GÜELL (ca'n Muntaner de Dalt): Extret d’un full informatiu que conté, en realitat, un resum de les condicions més clarament
expressades a l’escriptura de venta al Sr. Trias, reproduïda a les pàgines següents:
1. El preu dels solars serà segons la seva situació.
2. El comprador, si així ho desitja, podrà pagar en lloc de l’import del solar l’ interès del 5% en forma de cens redimible sense laudemi.
3. L’adquiridor pagarà a D. Eusebi Güell i als seus hereus un cens amb domini directe i únic que es reserva el senyor establiment para a si mateix i els seus successors, de pensió anual per cada
10,000 pams, cinc pessetes. Aquest cens serà redimible al 3% desprès de edificat el solar, reservant-se l’estabilient el dret de tanteig.
4. El laudemi corresponent a aquest cens serà a raó del 2% exceptuant la primera transmisió que es verifiqui, la qual sols devengarà el 1% - Despeses d’escriptura i demès a càrrec del comprador.
5. El comprador s’obligarà a pagar un cànon de 1,50 Pesetes mensuals per cada 10,000 pams que adquireixi, o bé, donat aquest tipus, el que a prorrata li correspongui segons la quantitat de pams.
6. El propietari destinarà aquest cànon a la vigilancia del Parc i a la reparació dels camins.
7. Tan sols podrà edificar-se la sisena part del terreny adquirit; peró per aquest efecte no es consideraran com edificacions les galeríes o cossos construïts amb vidres.
8. L’edifici podrà colocar-se junt al camí o al centre del solar; peró tindrà sempre que guardar respecte del veíla distància que li señali un angle de 45 graus.
9. La tanca que es construeixi junt als camins no podrà excedir d’una alçada de 80 centímetres, havent-se de completar la major alçada per mitjà de tanques.
10. No es podran utilizar aquests solars per a construccions de clíniques, fàbriques, tallers o industries que puguin molestar als veïns; ni fondes, restaurants, etc.; reservant-se, emperó, l’estabilent i
els seus succesors el dret de permetre l’instal·lació d’aquestes fondes, restaurants i clíniques en casos especials.
11. Els planells per a les construccions que es desitjin fer, hauran de ser presentats per a la seva aprobació al senyor estabilient.
12. Els posseïdors de terrenys en aquest Parc, podran vendre o cedir la totalitat o part de la seva propietat, sense que per aquesta raó pugui quedar eludit o sense compliment cap d’aquests pactes.
13. Aquests posseïdors de terrenys no podran subestablir-los.
14. La urbanització dels carrers anirà a càrrec del estabilient.
15. No podran arrancar-se o tallar-se els arbres el diàmetre dels quals excedeixi de 15 cm.
16. En cas de contravenir aquesta prescripció l’adquiridor abonarà al venedor i als seus successors 50 pessetes per cada arbre que hagués arrancat o tallat.
S’exceptuen d’aquesta prescripció i d’aquesta penalitat els arbres emplaçats al lloc on l’adquiridor edifiqui.

EXPLOTACIÓ DELS RECUROS
En aquest camp, hem de fer referència al brollador d’aigua mineral que ja existia quan Eusebi Güell comprà la finca de “Can Muntaner de Dalt”, i que disposava d’unes suposades qualitats mèdiques
que impulsaren a Eusebi Güell a comercialitzar-la sota el nom d’aigua SARVA. Aquesta s’emmagatzemava sota el temple grec, en un depòsit que també servia per a recollir les aigües pluvials i subministrar
aigua a tota la urbanització.
A l’aigua SARVA se li atribuïen propietats tòniques, fet que la feia molt aconsellable de prendre en casos de cefalàlgia, pol·laciúria, clorosis, cistitis..etc. Les seves indicacions però, són complexes
degut a la seva mineralització. Tal com explica el mateix Güell al fulletó reproduït més avall, l’aigua era molt indicada per casos de dispèpsies i atonies gastrointestinals, restrenyiment crònic, lentitud
circulatòria hepàtica, càlculs biliars i nefrítics; infarts congestius per hipotonia, neuràlgies uterines i ovàriques i dismenorrees doloroses. El seu us també era indicat per totes les afeccions artrítiques de
tendència anèmica, gota, diabetis i certes albuminúries.
En tot cas, caldria destacar que l’ús d’aigua mineral embotellada no era un fet generalitzat
(com pot ser-ho avui en dia), arribant a ésser receptada per alguns metges
Veieu adjunt l’anunci publicat al diari al 1915 de l’aigua Sarva, on s’expliquen les
característiques de l’aigua.
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2.3.7 TRANSFORMACIÓ DE L’HABITATGE I DEL SEU ENTORN
Eusebi Güell va adquirir dues finques situades a la “Muntanya pelada” per a realitzar el Park Güell. La primera, anomenada popularment “Can Muntaner de Dalt”, la comprà al Marquès de Marianao
al 1898 i en aquésta hi havia una edificació rural,que quan es va transformar en la Casa Larrarld es converteix en una casa residencial, típica del Segle XIX, amb façanes d’estil eclèctic. Allà on ara hi ha el
Temple hi havia l’era, aprofitant la paret del fons que aguanta la sala hipòstila, com a punt de partida de l’era. Allí hi havia un brollador aigua, que més tard es comercialitzà com a Aigua Sarva, sota propietat
d’en Güell. L’altre finca, adquirida a l’ex-alcalde Coll i Pujol es situa en la part més alta del parc, i no disposava de construcció alguna, ni de cap element singular.
Güell decidí adaptar l’antiga Casa Larrarld per al seu us particular, i la transformà segons les seves necessitats. Aquésta disposava de dos edificis independents, situats formant un angle recte, però
es trobaven separades entre si. Probablement, aquesta distribució corresponia a la casa noble (amb una decoració més acurada), i a la casa per al servei i els estris necessaris per a les feines agrícoles i de
manteniment, on segurament, hi vivien de forma permanent els masovers o encarregats de les feines domèstiques.
Les reformes encarregades per Güell a Gaudí, consistien en primer lloc a connectar els dos edificis entre si, i a la vegada amb l’ hivernacle, la autoria del qual es desconeix, però podria ser anterior a
l’adquisició del conjunt per Eusebi Güell, i difícilment atribuïble a Gaudí, ja que no hi trobem cap solució arquitectònica gaudiniana, i tant els materials amb que està construït, com el disseny d’aquést,
s’allunyen molt del seu estil. Ademés Gaudí hagués resolt el conjunt sense usar tensors, mitjançant l’ús d’arcs catenaris, per exemple. En aquesta peça, destinada en primer moment a tenir espècies
vegetals exòtiques, hi havia una xemeneia per a calentar l’interior de l’ hivernacle fins aconseguir la temperatura adient per als elements cultivats. Aquésta està feta d’obra, i segurament va ser reformada
per Gaudí, qui hi col·locà a sobre una pedra en cru, com faria en altres llocs de l’edifici. La connexió dels dos edificis amb aquest element es resol amb l’ús d’arcs catenaris (que se semblen molt als
parabòlics però són diferents). En aquesta zona nova, Gaudí hi realitzà una intervenció en completa harmonia amb el conjunt. A la part baixa, disposà un petit apartament per al porter o vigilant de la casa,
dotant-lo d’una bona visió de l’entrada, amb unes obertures inequívocament gaudinianes. Així mateix, al fons de l’entrada Gaudí hi realitzà una capella, precedida d’un arc catenari, com les que ja havia
realitzat en altres edificis, donant un doble us a l’espai adjacent a la mateixa, en funció de la situació de les portes d’aquesta. Aquestes portes, de vellut, sens dubte crec que són una clara al·lusió a la
muntanya de Montserrat, símbol de l’espiritualitat catalana, i molt venerada en aquell temps com a símbol de fe envers als no creients, i com protectora del país.
L’interior de la capella no se sap com era, ja que no existeix cap document gràfic (excepte els que adjunto aquí) i no es coneix cap testimoni. Quan els historiadors gaudinistes actuals, com
Bassegoda, hi accediren, ja no hi havia res, com a conseqüència de la guerra. El mateix passà amb la capella del palau Güell hi havia la mare de Déu Inmaculada, feta per en Matamala, i retirada durant la
guerra. Tan sols es conserva un retrat (veure baix)
Aquest tipus de capella, era molt habitual en les obres de Gaudí. En trobem exemples tant al Palau Güell com a la casa Batlló, encara que les dimensions
eren sensiblement inferiors. Consisteix en una cabina o armari que amaga un altar i d’altres elements litúrgics necessaris per a la celebració d’actes religiosos,
normalment amb alguna imatge o retaule, i profusament decorats per artistes de l’entorn de Güell. Totes elles disposaven de portes que es retreien i semblava que
desapareixien, encaixades i amagades dins la paret dels costats, convertint la sala en que es trobaven en un gran oratori, i recuperant l’espai la seva funció original
un cop el servei litúrgic havia finalitzat i es tancaven de nou les portes.
Aquest enginyós sistema, permetia en aquest cas, que l’espai que tenia la funció de vestíbul i distribuïdor, en transformés en un espai de pregaria, al que
assistia tot el servei dels senyors Güell, i que presenciaven també els mateixos, però des d’un altre lloc diferenciat, desde una balconada adjacent que en realitat
era un replà, situada a un nivell aixecat i per al seu us exclusiu, i al qual s’accedia per unes escales laterals.
Capella del Palau Güell, realitzada per Gaudí, amagada amb portes (esquerra) i Oratori de la Casa
Batlló (a dalt a la dreta)
Al Palau Güell, un petit armari amaga una capella. Així, doncs, la sala tenia un doble us.
L’interior està recobert de plaques de llautó daurat, i les portes tenen figures dels apòstols fetes pel
pintor Aleix Clapés, així com la resta de las pintures d’aquella sala
A la casa Batlló també hi apareix el mateix sistema, convertint l’espaiós saló en oratori.
Aquí trobem un altar, amb una original il·luminació. El retaule de la sagrada família, fet per
Llimona, el crucifix de l’escultor Mani, així com les sacres i els porta ciris, es reproduïren
posteriorment per al provisional altar major de la cripta de la Sagrada Família
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En edifici que ens ocupa, aquesta solució va ser desenvolupada, portada a l’extrem. Mentre que en els altres edificis que veiem al costat l’ús es limitava a la família, i per tant les dimensions eren reduïdes, a
la casa d’Eusebi Güell del Park Güell, on s’hi realitzaven diferents actes socials, i on s’havia previst que hi visquessin un nombre més gran de persones,se li va donar unes dimensions molt majors, doncs existia la
possibilitat de que fós ser utilitzada per un nombre més gran de gent, i fins i tot s’hi poguessin realitzar celebracions religioses convencionals (misses…etc). Per tant,les dimensions eren superiors, fins a l’extrem de
cobrir l’arc catenari encara existent, rematat per una escultura de forja una inscripció al·legòrica referent a Jesucrist, que encara es troba a l’ ubicació original. La porta ens recorda la muntanya de Montserrat, i va
desaparèixer durant la rehabilitació realitzada per Martínez Lapeña. En teoria les portes les van cremar (…)

La capella de l’edifici, ja desapareguda,
dissenyada per Antoni Gaudí. Disposava d’unes grans
portes de vellut que es podrien obrir total o parcialment,
en funció de la quantitat d’assistents a la celebració
religiosa. De fet, aquesta capella està encarada
(alineada) amb un petit palco existent a la planta
entresol, on els comptes de Güell o altres personalitats,
podien seguir la missa d’una manera una mica més
privada, sense ser vistos i sense barrejar-se amb la
resta de convidats.
Aquest balcó, del que existeix una imatge (veure
més a sota), estava rematat per dues precioses
columnes salomòniques (baquesques en concret, ja que
disposaven de parres i raïm esculpits, d’aquí el nom
referent al deu mitològic del vi, Bacco). Segons em va
explicar personalment el Sr. Bassegoda en una
entrevista mantinguda fa molts anys, aquestes columnes
provenien de l’antic retaule del Monestir de Pedralbes,i
també van “desaparèixer” durant la reforma abans
mencionada, que o bé no va tenir cura de part del
patrimoni existent, o simplement el va espoliar.

La capella de l’edifici, amb les grans portes de vellut en algunes de les diferents posicions en que es podien obrir (fotografies arxiu Català Roca).
Trobem aquí doncs, una clara demostració que Antoni Gaudí intervingué directament en les obres de reforma d’aquest edifici, i l’adaptà per a l’ús d’Eusebi Güell, seguint les directrius d’aquest, però aplicant
tot el seu coneixement i experiències prèvies, tant en l’ús d’arcs catenaris (que ja havia col·locat al Palau Güell) com en el de solucions constructives com la capella (Palau Güell i Casa Batlló).
Un altre element modernista de gran valor artístic, també ja desaparegut, es un vitrall de colors amb motius vegetals, realitzat amb vidre plomat, que estava situat a la façana nord. L’únic que ens queda a la
resta d’aquesta obra d’art, avui en dia, és una fotografia en blanc i negre.
Durant la reforma mencionada, la reixa de ferro forjat que protegia el vitrall per la part exterior de
l’edifici, es va traslladar uns centímetres, y es va tornar a col·locar però capgirada, és a dir amb una rotació
del element de 180 graus, respecte a un pla vertical.
Desconec els motius que van portar a prescindir d’aquesta peça d’art que si no manté al lloc d’origen
hauria d’estar exposada a un museu.
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El Retaule del Monestir de Pedralbes va ser desmuntat al 1894 i l’escut de Pedralbes i dues
columnes salomòniques van ser instal·lades a la casa d’en Güell. Davant la capella hi havia una
escala que donava a un replà corregut, desde on els senyors Güell seguien la missa. A sobre de la
barana s’hi van posar les dues columnes (veure foto dreta), i a davant l’escut, que encara es
conserva a l’interior de l’edifici. Les columnes van desaparèixer durant la última reforma que va patir
l’edifici, sota direcció dels arquitectes Elies Torres i Martínez-Lapeña, als anys 80. En ser preguntats
els responsables de l’obra pel destí d’aquestes, afirmaren que les havien llençat, pel seu escàs valor,
ja que pensaven que eren fetes de granit artificial, com les del vestíbul de la Casa Calvet. També hi
ha un altre teoria del que digueren els mateixos, que van ser cremades per ser de cartró-guix.
Dubto que aquest punt sigui cert, i em temo que ens trobem davant d’un atemptat o furt contra
el patrimoni de l’ humanitat, tal com va passar amb altres elements d’aquesta casa i del Park Güell en
general, durant la seva desafortunada restauració pels mateixos arquitectes (especialment del banc
del Teatre Grec, del que van desaparèixer valuoses peces que aparegueren en poder de traficants
d’art, segons una trucada dels Mossos d’Esquadra que rebé el catedràtic Bassegoda).
L’escala que donava accés al replà, tal com es veu a la foto, tenia una barana modernista de
gran valor, amb l’escut d’en Güell. Desgraciadament, també desaparegué amb les reformes.
Retaule del monestir de Pedralbes, datat
de1713

Interior de la casa de Güell al Park

Just a sota d’aquesta balconada, i penjat de la part més alta de l’arc catenari d’accés a la capella, tal i com s’apreciava a la foto de la capella de la pàgina anterior, hi havia un escut de ferro forjat que
representava un Crismó. En ell hi podem apreciar dos lletres, la Ro i la Chi, la X i la P. El seu significat també l’hem de buscar dins la cultura grecoromana, ja que vol dir Crist, cristhos en grec. A l’actualitat
encara podem trobar aquest element a l’entrada de l’escola, que es va tornar a col·locar al seu lloc un cop es va fer la reforma integral de l’escola per a adaptar-la a les noves necessitats. Segurament el
motiu religiós d’aquést, el va salvar de patir la mateixa sort que la resta d’elements que formaven el conjunt de la capella, una obra de Gaudí destruïda per una terrible e irreparable negligència, en el millor
dels casos.
Un altre de les diverses intervencions que va realitzar Gaudí per a adaptar la Casa Larrald als gustos d’en Güell, la trobem en l’edifici perpendicular al principal. Aquest volum probablement havia
estat tradicionalment un cobert annexe de la masia original, transformada en habitatge per en Larrald com a edifici annexe, i en Güell decidí augmentar el volum de la construcció, que també fou unida a
l’edifici principal, i a l’ hivernacle, en una intervenció clarament gaudiniana, pel seu llenguatge de façanes alhora integrador de l’arquitectura ja existent, i demostrant la senzillesa i habilitat que el
caracteritzava. Mentre que la façana la realitzà en pedra, material habitual en ell, la coberta a quatre aigües, la realitza amb teula vidriada de color, i no amb trencadís, com en les cobertes dels pavellons
d’entrada. Sens dubte, la categoria del personatge que posseïa l’edifici exigia una solució de revestiment per la coberta adient amb la seva posició social, i sembla que trossos de materials ceràmics de
rebuig formant un collage, encara que fós una excel·lent solució creativa que permetia infinites possibilitats formals i de color, no podien coexistir amb l’edifici senyorial amb que s’annexava, i s’optà pel
millor material de l’època.
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La necessitat obvia d’integrar l’edifici ja existent amb el seu nou entorn, es va coincidir amb la voluntat de
respectar l’aspecte eclèctic de la façana principal. Per les seves almenes tenia un aire medieval·lesc que encaixava bé
en la particular concepció d’aquest conjunt ideat per Gaudí, seguint la voluntat de Güell de reproduir en aquell lloc tots
els seus ideals i inquietuds de final de segle, juntament amb la seva devoció per Delfos i la voluntat de crear un paisatge
ideal per a viure-hi de manera aïllada, donà com a resultat un conjunt arquitectònic singular, que no deixà a ningú
indiferent desde el seu inici.
Els intel·lectuals de l’època prengueren els clàssics grecollatins com a referència, encara que l’època medieval
representava el passat gloriós per a la corona d’Aragó, l’època en que es formà una unitat supranacional que s’estenia
pel mediterrani, referent cultural del Parc per l’origen dels creadors.
La mansió senyorial és dins d’una urbanització feta a mida, i per tant, la seva dimensió,estètica, i els seus serveis
i accessos havien de reflexar per força la condició senyorial del propietari-promotor, ja que es volia construir xalets per a
membres d’un cert grup de l’elit social, que estiguessin disposats viure en aquell lloc en que en Güell proclamava el seu
poder personal, enmig d’un ambient religiós i simbòlic.

L’ intervenció de Gaudí és respectuosa en tot moment amb els elements ja existents. Era un arquitecte que en les seves intervencions en edificació ja existent, era molt respectuós amb el que
trobava, fruit del seu interès en tractats de restauració monumental i arquitectònica. Ell mateix deia“No s’ha d’inventar res, s’ha de millorar el que ja hi ha”.
El mateix succeí a la Colònia Güell, on hi havia la masia de Can Sol, un cas paral·lel de masia antiga en la que s’instal·la Eusebi Güell i fa reformes sota la direcció de Gaudí, sense planells, decidint
conjuntament, in situ, on anirien els elements nous, com portes, arcs, finestres...etc. En aquesta experiència de rehabilitació de la masia de Can Sol, i en d’altres com la que ens ocupa, Gaudí va tenir com a
col·laborar a Berenguer, hàbil deixeble del primer que assimilava molt bé conceptes constructius i mecànics, com el de l’arc catenari. Ambdues obres, i d’altres, disposen arcs d’aquest tipus que realitzaren
en col·laboració. Per la seva relació professional, és molt difícil de saber qui feu que exactament, Gaudí o Berenguer, ja que és pràcticament impossible de diferenciar on comença l’un i on acaba l’altre, i
establir l’autoria exacte de diversos elements arquitectònics.
Existeix poca documentació gràfica de l’edifici, ja que tot i que ocupa un lloc singular i té una importància dins del conjunt, mai abans havia estat objecte
d’estudi, ja que no destaca dins del conjunt monumental imaginari ideat per Gaudí i ha estat successivament transformat d’ençà que hi morí Eusebi Güell, fins a
l’escola actual, fins a perdre considerablement el seu aspecte original, que provaré de reproduir.
Destacar la coberta a dues aigües (degut a l’esquema estructural de l’antiga masia) amb molt poca pendent, que s’amaga de la visió de sota, aixecant la
façana i rematant-la amb aquesta solució almenada, que per la seva modulació remarca l’eix central de l’edifici i l’entrada.
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Existeix, però una fotografia del Centre Excursionista, feta desde un lloc i a una alçada
adient, que ens permet veure el Park Güell desde un punt de vista inèdit, i sobretot la fisonomia de
les façanes i reformes fetes per Gaudí per a l’edifici annexe.
Destacar la coberta a “tres aigües”, una de les quals tenia una pendent inferior per a no
afavorir la seva visió mentre que les altres dues no acabaven en terrat com la primera, sinó que ho
feien en una forma ondulada a una certa alçada per fer entrar llum i alhora fer un joc o efecte òptic
amb les singulars almenes que Gaudí s’inventà per aquesta part de l’edifici, i ficar-lo en
consonància amb la resta del Park Güell.
La coberta d’aquesta part de l’edifici, també disposava d’un element molt característic dins
de l’obra de Gaudí, i que a ell li agradaven molt: els passos de ronda al terrat (o “agarde”). Es
tracta d’una síntesi entre el terrat a la catalana i altres tipus de coberta. Aquesta espècie de
“corredor” que volteja la coberta, també el trobem a la Casa Vicenç, per exemple, on hi ha una
coberta en teula que s’acaba com aquésta, i també hi trobem aquest mateix “pas de ronda” que
dona tota la volta a la coberta.
La barana també està feta com la resta del Park Güell utilitzant pedres del lloc, però estan
disposades per a crear un curiós efecte fantàstic o fantasmagòric, que juntament amb els altres
elements de la façana, i per la mateixa composició i textura d’aquesta, evocava al espectador
múltiples sensacions, que tan sols s'atemperaven amb la visió d’elements més coneguts com les
baranes fetes d’obra hàbilment, o les teules vidriades de la coberta, que anaven fent composicions
jugant amb el seu color i lloc.

Les pedres que trobem tant a la barana com a la xemeneia, com en altres remats de l’edifici, provenien del mateix lloc, i eren curiosament seleccionades en funció del seu color i fins i tot del seu só
(Gaudí tenia un martell amb que picava les pedres i en funció del so, les disposava en un lloc o altre, segons Bassegoda). Les pedres es posaven sense treballar, en cru, seguint una tradició oriental que
afirmava que la natura ja havia fet la seva feina i no calia, doncs, tocar-les o polir-les, i les disposava directament al seu lloc. El mateix passà a les bodegues Güell al Garraf, i a d’altres llocs, i al Park Güell
es convertí en un símbol inequívoc de la voluntat de Gaudí d’integrar-lo amb la natura.
La xemeneia i l’ hivernacle, ja estaven fets quan Güell va adquirir la vivenda, però les xemeneies (així com l’accés a l’ hivernacle) van ser “retocats” per en Gaudí,
sempre amb ànim conservacionista i utilitzant els mateixos materials (en aquest cas el totxo), i s’hi van afegir pedres del lloc en cru, com a remats, així com en baranes.
Gaudí, seguint la recerca de la decoració a través de la pedra natural tal com es troba al terreny, en aquest edifici l’utilitza per a rematar baranes, xemeneies...etc.
Es desconeix si ja existia la xemeneia de la foto, o va ser realitzada per a donar una certa simetria o harmonia al conjunt, ja que visualment coincideix amb la línea
del carener de la coberta de l’altre edifici. En tot cas, sembla difícil, ja que és molt semblant a l’altre, cosa que sembla negar la autoria de Gaudí en aquest element, ja que
mai en cap de les seves nombroses creacions realitzà dues xemeneies iguals, doncs les considerava elements singulars (sobretot en cobertes planes) i les projectava i
realitzava com a tal, utilitzant múltiples formes i diversos materials d’acabat.
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Pel que fa a les baranes, primer de tot hauríem de dir que aquest tipus de barana realitzada
amb peces ceràmiques (totxos, pitxolins, rajoles... etc), és molt freqüent en l’obra de Gaudí, ja que
en trobem diversos exemples (sempre diferents però paral·lels) en molts dels seus edificis, i a la
finca Güell, on usa l’obra vista amb una extrema subtilesa, aconseguint combinacions de formes i
colors sorprenents, tenint en compte la senzillesa dels materials amb que s’han realitzat, però
mostrant un gran domini tècnic.

Detall de la barana de la finca Güell

Motius ornamentals realitzats amb elements ceràmics

No totes les baranes de l’edifici són atribuïbles a gaudí, ja que les de la part superior, es
realitzaren prenent les existents de model, per a les noves terrasses que s’introduïren en la última
restauració que va patir l’edifici per a adaptar-lo a escola.
Barana d’obra original, situada a la terrassa de ponent, que forma part de l’annexa creat per Gaudí.
La barana culmina una intervenció de Gaudí a l’ala oest de l’edifici principal per integrar-lo amb l’edifici perpendicular i l’ hivernacle, ademés de crear un
nou accés principal, que contava amb la presència d’un habitacle a la planta baixa, destinat a consergeria i al control de l’accés a l’edifici. Aquesta porteria pròpia
de l’edifici, disposava de dues habitacions i un bany al mig, tot de dimensions reduïdes, que es corresponen a les finestres de la part baixa, clarament gaudinianes,
i amb un tractament de façana com el que disposà per a l’edifici que reformà més profundament, ja desapareguda, i com el de l’accés porticat, que encara es
conserva, a base d’un aplacat de pedra del lloc.
La distribució d’aquest espai es va mantenir quasi intacte durant les successives rehabilitacions, amb algunes modificacions però mantenint el seu aspecte
original, encara que es donà un altre us a aquest espai, transformant-lo en petits espais destinat al manteniment de l’edifici i s’introduïren nous elements com
lavabos...etc., ademés de modificar els accessos i crear una nova zona de sanitaris a un nivell per sota de l’ hivernacle, als quals es podia accedir tant desde
l’interior de l’edifici com desde l’exterior.
Així es mantingué fins que l’edifici va patir una rehabilitació integral, en la que es va canviar completament la distribució i es van introduir elements per a
facilitar l’accés a persones de mobilitat reduïda, com rampes i un ascensor, i desaparegué la capella, entre altres. També s’hi van introduir canvis funcionals,
habilitant aquest espai (en planta baixa) com a zona de lavabos adaptats per persones de mobilitat reduïda, i creant una zona de vestuaris, sota l’ hivernacle, per a
usar aquést com a gimnàs, amb la conseqüent restauració de l’espai.
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Pel que fa a l’interior d’aquest espai, encara es conserven alguns elements originals corresponents a l’ intervenció original de Gaudí en aquest edifici, encara
que la majoria han desaparegut. Apart dels arcs catenaris i l’escut que hi penjava en un d’ells, tan sols han estat aquells elements funcionals, i alguns de decoratius
(pocs) els únics que han restat al seu lloc, tot i les nombroses modificacions que s’hi han realitzat.
Un dels elements d’aquella època que s’ha conservat fins a l’actualitat, és la barana de ferro forjat que existia a la petita finestra ovalada que existia en planta
baixa (i que corresponia a un petit bany de la porteria), de la que reprodueixo una fotografia actual junt a aquestes paràgraf. Sens dubte, la seva indubtable
funcionalitat (evitar un possible accés a través de la finestra i permetre la ventilació simultàniament) junt amb les seves qualitats estètiques, el seu bon estat de
conservació, i la impossibilitat d’usurpar aquesta peça pel fet de que estigui feta a mida per aquesta obertura (que la subjecta i a la qual es troba ancorada), han
permès que arribi als nostres dies algun dels nombrosos elements de ferro forjat que existien a l’edifici a l’època en que hi visqué Eusebi Güell i que han desaparegut
o han estat substituïts progressivament, tot i la seva qualitat.
Com en totes les obres de Gaudí (i aquesta reforma no és una excepció), la harmoniosa combinació de diferents materials treballats per els millors artesans de
l’època (pedra, ferro, fusta...etc), dóna com a resultat uns singulars elements arquitectònics, de gran qualitat estètica, i amb una funcionalitat evident, que difícilment es
podrien reproduir o projectar les construccions que es realitzen avui en dia (per desgràcia).

També podem trobar algun altre exemple d’aquest treball de forja, a la barana del balcó de la façana
principal, que probablement va ser realitzat anteriorment a l’adquisició de l’edifici per en Güell, i encarregat
probablement per el Marquès de Marianao, antic propietari de l’edifici. Encara que també es tracta d’una
barana modernista de forja, no arriba ni de bon troç al grau de refinament que caracteritza els elements
decoratius artesanals que dissenyà Gaudí per en Güell. D’alguna manera, però Gaudí respectà els elements
ja existents i dissenyà els complementaris amb un estil similar (veure la gran semblança de la forja de la
finestra amb l’existent del balcó).
En canvi, on la seva intervenció era més lliure, com als interiors, deixava anar tota la seva imaginació i
demostrava un gran coneixement de les tècniques dels seus artesans, que arribaven a un alt grau de
perfecció tècnica. Això es materialitzava en objectes com la barana de l’escala que donava accés a la tribuna
sobre la capella, profusament decorada amb motius aparentment vegetals, però que amaguen referències a la
propietat, com les lletres que semblen aparèixer als nivells inferiors, molt semblants a una E i una G, inicials
del nom del seu propietari, el comte Eusebi Güell. Malauradament, aquésta juntament amb d’altres objectes
de l’època, de gran valor històric i artístic, desaparegueren durant la última de les penoses restauracions del
edifici.

Donades les característiques i els gustos del seu propietari, també trobem a l’edifici algun element escultòric d’aquella època amb una temàtica acord amb els seus interessos culturals i espirituals.
Els clàssics grecoromans eren presos com a referència o model per als objectes artístics, mentre que per als motius religiosos es buscaven els símbols més lligats i propers a la cultura d’aquesta terra, com
la Verge de Montserrat o d’altres elements simbòlics amb clares referències a la cultura i les creences locals.
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Encara avui en dia es conserven a l’interior de
l’edifici alguns elements escultòrics, que pel seu valor
estètic i simbòlic han arribat fins a l’actualitat. Mentre el
primer és fet en pedra esculpida, i ens mostra una escena
on apareixen angelets amb una actitud més ociosa, el
segon element, una talla de fusta colorejada, ens mostra
el cap d’un infant (podria representar el nen Jesús) sobre
un escut que representa les quatre barres, encara que
dues d’aquestes apareixen lobulades.
Aquest escut, que presidia el retaule barroc de
Pedralbes (i va ser desmuntat en aquella època), fou
col·locat a l’entrada de la capella de la casa.

Gaudí, com ja he dit, s’encarregarà de transformar l’antiga Casa Muntaner o Larrald per en Güell i la seva família, i transformà l’espai que restava entre els dos edificis i l’ hivernacle d’una manera
respectuosa amb el que ja existia, però deixant la seva empremta personal en els elements que el formen, tant estructurals com a nivell d’acabats.
Arc catenari, dissenyat per Gaudí, situat a la part de l’entrada de l’ hivernacle
que comunica aquést amb el nou espai creat.
En aquesta part de la nova entrada que Gaudí realitzà per a unir els
edificis existents i l’ hivernacle, a més a més d’introduir nous elements (com la
capella i una escala noble d’accés als nivells superiors), disposà un sistema
estructural absolutament diferent de la resta de l’edifici. Mentre aquést
funciona a base de parets de càrrega, Gaudí dissenyà per aquesta zona un
sistema a base d’arcs realitzats amb totxana, molts dels quals són catenaris i
que es complementen amb arcs apuntats, de diferent alçada, per poder
permetre el pas transversal i la comunicació dels diferents espais.
Sens dubte, van ser construïts durant les reformes realitzades per
condicionar l’edifici als gustos d’en Güell. Encara que la seva forma sembla
confirmar l’autoria de Gaudí, es probable que fos en Berenguer, estret
col·laborador de Gaudí, qui assumís la direcció de la construcció d’aquests
arcs, mentre en Gaudí realitzava el Park.

Diferents elements estructurals gaudinians, a base d’arcs
de diferent tipus i pilastres, situats a la nova entrada
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Aquests elements estructurals troben la seva continuïtat a la coberta, on també
es realitzà un gran esforç integrador de la nova part que es va construir amb els
elements que ja existien. La coberta es solucionà amb la tècnica del terrat a la
catalana, però en comptes de ser plana, la coberta és inclinada, a dues aigües.
Aquest revestiment ceràmic, combina perfectament amb l’obra vista amb que
es va solucionar la cumbrera (alineada amb la de l’ hivernacle), i amb una espècie de
riostres que es van col·locar en el sentit de la pendent, i que en planta coincideixen
amb els arcs estructurals que es disposaren a la planta baixa. A la intersecció
d’ambdós elements (com en altres punts de l’edifici i a la resta del Park Güell) es
col·locà pedra del lloc, curosament seleccionada i sense polir, com a coronació o
remat, amb la mateixa voluntat integradora que acompanyà Gaudí en la realització del
projecte i en la construcció del Park i en la rehabilitació de l’edifici.

Mentre l’aspecte exterior de l’edifici guarda una imatge de simplicitat aparent, sense grans
floritures, i respectant l’austeritat del conjunt, a l’interior Eusebi Güell va voler mostrar tota la seva
cultura, poder personal i grandiositat, en definitiva, decorant els diferents espais d’acord amb els
seus gustos i la seva posició social i econòmica..
A la sala d’estar o saló principal, s’hi instal·laren les teles neoclàssiques del pintor “El
Vigatà”, amb figures d’Apol·lo, Mercuri i altres déus grecs, reflexa de la passió del propietari de
l’edifici per aquesta cultura en general, i del seu art en particular.
La Casa Güell es va convertir de seguida en el punt més alt i més destacat de la ciutat.
Aquesta casa, per voluntat del mateix Güell i d’acord amb els seus múltiples i diversos interessos,
podia acollir desde membres de la família reial (que hi arribaren a passar temporades), fins a
menestrals i obrers, que es trobaven realitzant en aquell moment les obres del Park Güell.
Eusebi Güell no hi habità d’una manera continuada, ja que les seves múltiples obligacions
laborals i socials, la seva passió per viatjar a l’estranger, juntament amb el fet de disposar de
nombroses cases o residències, entre elles el Palau Güell i la finca Güell també a Barcelona, el feia
canviar de residència amb assiduïtat, fins que s’instal·là definitivament a la seva casa del Park Güell,
on morí el 8 de juliol de 1918.

Imatge de l’interior de l’edifici, profusament decorat, amb un aspecte barroc i un estil molt carregat.

ESTUDI HISTÒRIC I GRÀFIC DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA BALDIRI I REIXAC (SITUAT AL PARK GÜELL)

On trobem l’exemple més clar de l’ intervenció gaudiniana, però, és a l’edifici perpendicular al principal, que fou ampliat en alçada i disposava d’unes façanes que van ser revestides amb pedra
natural del lloc, com si d’un aplacat es tractés, les quals eren rematades per unes almenes profusament decorades, seguint l’estil de la resta del Park Güell.
Aquestes, a diferència de les de l’edifici principal, no eren rectes, sinó que eren ondulades (com les que trobem a l’entrada del Parc), i es trobaven rematades (com altres parts de l’edifici en general)
amb pedra natural del lloc, sense polir, disposades verticalment, creant un efecte flamíger, que juntament amb l’aspecte de les obertures de l’últim pis i la coberta, creaven una estranya sensació
d’eclecticisme, segurament cercada intencionadament, que feia destacar l’edifici enmig d’aquell conjunt monumental que l’envoltava.
Però encara que tan sols tinguem constància de les façanes dissenyades per Gaudí a
través d’aquesta imprescindible fotografia, que ens mostra l’aspecte de l’edifici quan hi vivia
Eusebi Güell, encara podem trobar algun rastre o detall d’aquella original composició de
façana, amb un estil propi, únic i inimitable. En efecte; a l’altra façana, que dóna al templemercat, encara trobem una original entrada lateral de l’edifici, al qual s’accedeix desprès de
baixar uns quants graons i passar per sota d’una espècie de porxo semicircular, suportat per
dues columnes, que correspon en el pis superior amb una petita balconada (o mirador)
rematada amb quatre merlets, molt més senzills que els que rematen la coberta, donant un
aspecte al balcó semblant al d’una corona, per indicar la condició senyorial o principesca dels
habitants de la casa.
Segons Bassegoda-Nonell, aquest balcó el va manar realitzar en Güell per a que la
seva filla, que ocupava la corresponent habitació de l’edifici, pogués admirar el conjunt del Park
desde una posició privilegiada, i òbviament al mateix temps (si així ho volia) pogués ser
admirada des de les parts més nobles del conjunt. Talment com si fós una princeseta medieval.
També circula la teoria de que es aquésta, es trobava malalta i per tant, semi aïllada.

Porxo balcó projectat per Gaudí

Aspecte de la façana oest de l’edifici adjunt, realitzada per
Gaudí
També trobem intervencions de Gaudí a l’entorn immediat de la casa, que es troba insertada dins del conjunt del parc-urbanització que era el Park Güell. Era molt normal en aquella època, d’acord
amb la mentalitat burgesa de reflectir en un paisatge artificial tots els seus ideals, la creació de parcs com el que realitzà a Cambrils l’arquitecte Josep Fontseré per al Marqués de Marianao, el Parc Samá.
Aquest petit microcosmos, que disposa de llacs artificials, templets orientals, grutes, coves i escultures, es troba ordenat per una arquitectura que determina el caràcter del jardí. Per obra de l’home es fa de
la natura un lloc encantador. Es dona el fet que aquell mateix any, Fontseré estava construint el Parc de la Ciutadella i que Gaudí treballava com a ajudant seu, especialment al projecte de la font rocosa i la
reproducció de la muntanya de Montserrat. Segur que aquestes obres van servir-li , encara que amb un altre llenguatge, per a la creació d’alguns elements del Park Güell.
En aquells terrenys que Eusebi Güell comprà al Marquès de Marianao, suposo que ja existia algun tipus de jardí decimonònic, tenint en compte l’antecedent del Parc Samà. Però mentre que aquést
té un caràcter privat i ensimismat (segons J.José Lahuerta), el Park Güell manifesta una voluntat pública amb l’obertura cap a la ciutat (tot i el seu aïllament volgut), com si fós un amfiteatre d’una antiga
colònia grega sobre el mar. Ja he comentat en un capítol anterior el projecte de parc-urbanització ideat per Gaudí, però la situació singular de l’edifici que ens ocupa dins el conjunt, amb el fet de que fós el
seu propietari el promotor del projecte, ens obliga a parlar del tractament que Gaudí donà al seu entorn.
Per començar, l’entrada principal amb l’escalinata monumental que acaba en el temple grec, es troba situada immediatament sota del jardí privat del Sr. Güell, qui disposava d’un aparcament privat
de carruatges ben prop de l’entrada, a l’esquerra (al lloc ara ocupat pel bar), que es va realitzar aprofitant tot un seguit de grutes naturals que disposava el terreny, i que van ser explorades i posteriorment
tancades, per evitar l’entrada dels infants. Aquest esforç integrador dels elements del park dins la natura ja existent és una constant de l’obra de Gaudí, i en aquest conjunt singular es veu repetidament, tant
en la creació de viaductes i contraforts, com en l’ús d’elements naturals, com la font i les grutes.
Al voltant de la que era la casa d’Eusebi Güell, trobem un dels exemples més paradigmàtics de l’arquitectura de Gaudí, en el porxo que voreja la casa, que ademés de sostenir les terres amb un
audaç sistema estructural que aprofita les empentes del terreny i les condueix elegantment a través d’una sèrie de pilars, generant un camí a sobre seu. Com succeeix a la majoria d’elements arquitectònics
dissenyats per Güell (que combinen la practicitat i l’estètica amb un cert simbolisme), aquí també en trobem un bon exemple.

ESTUDI HISTÒRIC I GRÀFIC DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA BALDIRI I REIXAC (SITUAT AL PARK GÜELL)

Aquest porxo o viaducte, es troba resolt d’una manera brillant, tant a nivell d’enginyeria
com arquitectònic.
S’hi pot accedir desde la avinguda que rodeja la plaça del teatre, per una entrada rocosa que
recrea la boca d’una gruta, amb estalactites de pedra. La llarga volta contínua de la gruta, envolta
al passejant com un ventre de pedra, amb un gran dinamisme, com si es tractés d’una onada.
Les columnes inclinades presenten a la seva part exterior uns contraforts verticals, en els que
trobem petrificades nombroses formes diferents, desde una columna salomònica, a una flor de
llis, i com no, la famosa cariàtide de la bugadera (veure foto dreta), que amb la seva presència
totèmica, revela un alt grau de misticisme, donat que es tracta de l’única representació humana
del conjunt.
Aquésta, que segons alguns podria representar la “Germana Masona”, disposava
originalment (tal com es pot veure a la foto) d’una pala de fusta a la ma, avui desapareguda,
ademés de la cistella de pomes sobre el cap. La imatge podria ser també una al·lusió a la
patrona de les rentadores, Santa Marta.

Imatge desde l’interior de l’anomentat Porxo de la Bugadera

Aspecte original de l’ imatge, amb la pala

Aquest porxo, sembla recrear una part de la geografia dels Països Catalans, com succeeix en altres parts del Park (com el refugi de carruatges de l’entrada,
que recorda la cripta del Monestir de Sant Pere de Rodes, per exemple). Podria ser la recreació del claustre romànic de la catedral d’Elne, a la Catalunya francesa, en
el qual cadascuna de les seves columnes es troba tallada de forma diferent (i no tan sols els capitells com sol passar). Aquest detall no devia ser passat per alt per en
Gaudí, que va visitar el claustre el 20 de juny de 1883, durant una trobada de catalanistes d’ambdós costats dels Pirineus, on mossèn Cinto Verdaguer va donar a
conèixer el seu genial poema “Canigó”.
Trobem una gran varietat de formes als contraforts; Columna rústica, capitell de flor de llis i columna salomònica amb capitell jònic (foto)
Aspecte exterior dels contraforts
L’entrada d’aquest porxo desde el mercat, compta amb una singular porta metàl·lica, també gaudiniana, per a limitar l’accés al que era el pati posterior de
l’habitatge d’Eusebi Güell. Aquesta esta formada a base de planxes de metall amb formes arrodonides, per evitar la visió de l’interior, que Salvador Dalí durant una
visita al parc descrigué com a “fetges de vedella”, sempre desde la seva particular concepció surrealista de la realitat que el caracteritzà.
Si seguim passejant per sota l’esmentat porxo, arribem a una rampa helicoïdal, les columnes de la qual es troben tornejades (i en la seva època pintades a
franges vermelles i blanques), i s’obren en capitells espiràlics, forma que Gaudí associava a l’origen i generació de la vida, i de la que trobem nombrosos exemples a
la natura, font d’inspiració.
Detall de les columnes i capitells
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Existia un altre element molt singular, també ja desaparegut, probablement dissenyat per Gaudí, situat a l’exterior de l’edifici. Es tracta d’un petit quiosc destinat als ocells, al meu entendre. Sembla
com si fós un element metàl·lic, que recorda a les faroles dissenyades per Gaudí. Penso que podria tenir una planta octogonal, y combina nius i menjadores. Una de les seves particularitats es que disposa de
nius a dos nivells, es a dir, un a sobre de l’altre. Es trobava en una posició molt central del pati, situada sobre una base de columna.
Precisament aquestes bases de columna formen un altre de les particularitats sobre
l’aspecte del jardí de la casa a l’època en que hi vivia en Güell. A la fotografia de la dreta
(amb neu), podem observar-ne la quantitat que n’hi havia... Coneixent la passió que tenien
pels textos clàssics (tant l’arquitecte com seu mecenes), no seria estrany pensar que
aquestes bases de columnes es tractin d’una al·legoria o homenatge a algun antic
assentament grecoromà (des de Empúries a Delfos...etc), ja que habitualment s’hi troben
restes de columnes, capitells...etc.

Una altre element que ja no existeix: es tracta d’un banc d’obra ergonòmic (dalt),
similar als construïts a la plaça, i que es trobava davant de la casa, en sentit perpendicular
a aquésta. No obstant, a diferència dels de la plaça (ondulats), aquest es lineal, recte.
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2.3.8 US (PRIVAT I PÚBLIC) DE L’HABITATGE I DEL SEU ENTORN
L’estiu de l’any 1906 Eusebi Güell s’instal·la amb la seva família a la casa senyorial que presidia el conjunt del Park Güell, presumiblement un cop aquésta havia estat ja modificada i adequada a les
seves necessitats (tot i que mai abandonà definitivament el Palau Güell, projectat per Antoni Gaudí al centre de la ciutat). Aquell mateix any, Gaudí va invertir uns estalvis del seu pare, i va comprar la que
havia estat casa de mostra desde 1904 a 1906, i s’hi instal·là amb la seva família al Park Güell. Així doncs, aquést es va convertir en el jardí d’ambdues famílies, juntament amb la de l’advocat Martín
Trías Doménech, l’únic que va ser l’únic que va comprar una parcel·la al parc i s’hi va fer una casa (entre 1903 i 1906).

Es desconeix pràcticament si hi va haver algun tipus d’acte públic a l’interior de la vivenda d’Eusebi Güell, però
sembla poc probable que s’hi cel·lebrés alguna festa o reunió multitudinària, ja que aquestes es realitzaven generalment a
l’exterior, ja sigui sota el temple dòric com a la plaça del nivell superior. Cal destacar, però, la distribució arquitectònica de la
planta inferior de l’edifici, en la qual es pot apreciar perfectament la presència d’un petit escenari, amb les corresponents
escales d’accés, tant des de la sala annexa, com des de l’entrada realitzada per Gaudí de l’edifici annexe. Fins i tot es pot
veure la presència d’un petit guarda-roba. (Veure Annexe 1, pàg 1)
Güell va permetre que el seu parc fos visitat per qualsevol qui ho sol·licitès. Així, a les guies de Barcelona
s’aconsellava aquesta visita, que es podia fer agafant el tramvia de la bandera vermella amb franja blava i lletra «T» blanca
sobre blau, que sortia de la plaça de Catalunya i arribava fins a la plaça Lesseps. E1 trajecte costava 20 cèntims, però des
de la plaça Lesseps al parc encara hi havia un bon troç, que calia caminar per la Travessera de Dalt i el carrer Larrard. Una
altre possibilitat era agafar el tramvia a la plaça de Santa Ana (Portal de l‘Àngel) fins a la plaça Rovira. Era el tramvia de
bandera vermella i lletra «T» negra, i el bitllet costava 1,5 cèntims. Un cop arribats al parc els visitants havien de pagar un
bitllet que costava 50 cèntims, i que els venia el porter. Si es demanava autorització al propietari es podia visitar de franc,
cosa que s’obtenia també mitjçant una sol·licitud a la Societat d’Atracció de Forasters, que es com s’anomenava als turistes
llavors.
Pel que fa als “actes públics” que es realitzaren al Park Güell, caldria diferenciar dues èpoques: els que es van
realitzar en vida d’Eusebi Güell (abans que l’ajuntament comprés el parc i la casa senyorial es transformés en escola
pública), i els posteriors (un cop va ser obert al públic).

Imatge d’Eusebi Güell i Bacigalupi al seu parc

Mentre a la primera època era el senyor Güell qui autoritzava els actes, d’acord a la seva posició social (caldria
destacar per sobre de la resta d’actes la festa del I Congrés de la Llengua Catalana, així com diades sardanístiques,
aplecs, trobades...etc.), a la segona era l’ajuntament qui limitava l’accés, que era el pràcticament lliure. Això va malmetre
notablement el conjunt, fins a la seva protecció i rehabilitació.

De l’època en que el Park Güell era propietat del senyor Güell, s’han documentat el següents actes:










20 de octubre de 1906: festa del I Congrés de la Llengua Catalana
3 de novembre de 1907: concorreguda Festa de las Associacions, per a recollir fons per a les víctimes de las inundacions.
29 de setembre de 1908: festa en honor de las Escoles Catalanes
Març de 1908: Congrés dels Pirineistes
10 de maig de 1908: festa escolar amb motiu del 50é aniversari dels Jocs Florals.
20 de maig de 1908: carrera pedestre des de l’entrada a la part més alta del Park Güell, a benefici del Empar de Santa Llúcia.
Maig de 1909: concurs gimnàstic
Octubre de 1910: revista dels voluntaris de la Creu Roja.






Desembre de 1910: festival o aplec de sardanes (veure
fotos).
Maig de 1911: festival infantil organitzat per la Federació
Femenina contra la Tuberculosi.
Novembre de 1911: Homenatge a les infantes, amb
presència del segon marquès de comilles.
Febrer de 1913: reunió del Centre Regionalista Valencià
Juny de 1916: Festa dels Infants i de les Flors.
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Festa del 1er Congrés de la Llengua Catalana, el 20 de octubre
de l’any 1906
Ballades de sardanes al teatre grec del Park Güell

Eusebi Güell utilitzava i gestionava el Park Güell com el
que en realitat va ser en vida seva: el seu jardí privat.
Junt amb les famílies Gaudí i Trias, la família Güell
disposava del conjunt del Park per al seu us exclusiu, tot i que
ocasionalment es realitzaven actes socials amb un marcat
sentiment de comunitat. Prova d’això és la publicació l’any 1915
a “La Esfera” de Madrid, d’una entrevista concedida per Eusebi
Güell a José Maria Carretero, qui signava amb el sobrenom de
“El Caballero Audaz”, en la que es feia referència al Park Güell
únicament com a terreny propi de la casa del senyor Güell,
sense cap referència a la ciutat jardí.

La majoria d’actes públics que es realitzaven a la plaça del
Teatre Grec, tenien un marcat sentiment nacional, ja sigui a
nivell cultural (aplecs, balls...etc) com polític (destacar el
multitudinari dinar fet al 1911 , amb 5000 comensals, organitzat
per la Lliga Regionalista .
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2.3.9 MORT D’EUSEBI GÜELL A L’EDIFICI (CONSEQÜÈNCIES SOCIALS)
Eusebi Güell i Bacigalupi morí a la seva casa del Park Güell, el 8 de juliol de 1918. El cadàver es traslladà al Palau Güell, on s’instal·là la capella ardent, i quedà exposat al públic. Dies després,
l’onze de juliol, el cadàver es traslladà desde el carrer Conde Asalto 3, fins a l’església de Sant Josep (Santa Mònica), on s’oficiaren els funerals.
Posteriorment es traslladà el cos en processió fins a l’antic cementiri del est, on se li donà cristiana sepultura al panteó familiar.
La premsa local es feu resó de la noticia, i donada la posició social del difunt, ocupà la primera plana de prestigiosos diaris, com del diari barceloní La Vanguardia (que he agafat com a referència pel
fet de disposar d’una hemeroteca centenària), que encapçalà diverses edicions dels dies posteriors amb aquesta noticia en primera plana:
“La Vanguardia”: Edició del 10 de Juliol de 1918, portada:

El comte de Güell disposava ja feia temps d’una salut molt feble, que l’obligava a viure
en un estat quasi de reclusió, a la seva casa del Park Güell.
En l’article que reprodueixo a la pàgina següent, de la mateixa edició i dia que aquesta
portada, es fa referència a l’hora exacte de la defunció d’Eusebi Güell, situada poc abans de les
nou del matí, del dia anterior diu, cosa que podria voler dir que la defunció en realitat es produí
el dia 9 (sempre depenent de l’hora d’edició de l’esmentat article), cosa que resulta molt poc
probable, ja que es fa el dia abans.
Es dona la circumstància que uns dies abans havia mort una de les seves filles, Claudia,
cosa que li causà una gran tristesa i aguditzà el seu mal estat de salut, segons es diu en aquest
mateix article.
En l’article esmentat, de la pàgina 6 d’aquell dia, es fa una extensa descripció de les
bondats del personatge traspassat, i de les seves nombroses aportacions a la societat que ara
l'acomiadava, enmig d’una gran commoció.
Apart de la seva extensa vida empresarial, i de les nombroses companyies que va dirigir
i on va participar, també es fa referència a la seva vida pública (les seves incursions en política)
i de la seva aportació a la ciència amb el tractat publicat a França “La immunitat per les
leucomaines” fruit de l’estudi que realitzà de l’impacta de les epidèmies a la ciutat de Barcelona,
que li suposà un gran reconeixement internacional, i del que se’n realitzaren diverses edicions, i
fou traduït a l’Anglès i publicat a Nova York.
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En aquesta ocasió, a la mateixa edició
d’aquell dia, 11 de Juliol, el dia en que es feu
l’enterrament, també apareixia el següent
article que reprodueixo, en el que es publica
l’acte de la reunió que es va celebrar a
l’Ajuntament de Barcelona, amb presència de
l’alcalde, i que acordà transmetre el condol a
la família de tan il·lustre personatge.
També ens explica com va ser la
comitiva, que en processió va acompanyar el
fèretre desde el Palau Güell a l’església:
Encapçalat per la guàrdia municipal muntada
una llarga llista de persones relacionades
amb les nombroses empreses i associacions
amb que va estar vinculat l’acompanyaven.
També hi havien personalitats de gran
rellevància social, com l’alcalde de la ciutat, el
governador civil, el president de la diputació i
de la mancomunitat, el bisbe de Solsona,
l’alcalde de Santa Coloma de Cervelló, el
marqués de Comilles...etc.
També ens explica que el fèretre va
ser cobert amb les banderes del Centre
Català (que fundà i dirigí) i de la Lliga
Regionalista.

Article publicat el mateix
dia 10 de Juliol, en que es
parla de la grandesa de la
figura del compte Güell, de
la seva vida i se’n fa una
petita biografia.

“La Vanguardia”: Edició del
11 de Juliol de 1918,
portada:
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2.4 TRANSFORMACIÓ DE L’EDIFICI EN ESCOLA PÚBLICA

2.4.1 CREACIÓ DEL PATRONAT ESCOLAR I OBERTURA AL PÚBLIC DEL PARK.

L’any 1916, l’Ajuntament de Barcelona, per tal de promoure les escoles públiques i gratuïtes, constituí la Comissió de Cultura sota la direcció tècnica de Manuel Ainaud, mestre procedent de
l’ensenyament privat. Posteriorment, nombrosos mestres d’arreu de Catalunya i de l’estat, col·laboraren en la creació i evolució del “Patronat Escolar”.
L’idea de crear l’anomenat “Patronat Escolar”, va partir d’un projecte de l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Catalunya i més tard la Generalitat de Catalunya (quan aquesta va ser
constituïda), que consistia en aconseguir que l’ensenyament públic tingués suficient categoria, nivell i dignitat. Un altre objectiu prioritari era el de promoure la construcció de grups escolars arreu de
la ciutat.
És per això que en aquella època es van crear nombroses escoles, entre las quals es troba l’objecte del nostre estudi: l’escola “Baldiri i Reixach”. La idea de crear aquesta escola va sorgir
l’any 1920, durant el procés de constitució de l’esmentat Patronat Escolar, dos anys més tard de que Eusebi Güell morís a l’interior de l’edifici, i aquést fos cedit per via testamental per a la creació
d’una escola pública en la que havia estat la seva residència al Park Güell, fet que va provocar una certa controvèrsia sobre com s’hauria de gestionar aquesta casa senyorial, la transformació en
escola pública i la gestió d’aquesta un cop en funcionament.
Per solucionar aquest i d’altres problemes amb que es trobava l’educació pública a Catalunya es creà el Patronat Escolar l’any 1922, però l’any següent, el 1923, hi hagué d’implantació de la
dictadura militar del general Primo de Rivera, i aquest organisme hagué de suspendre les seves activitats fins el 1930, quan va poder reprendre la seva tasca sota l’anomenada “dictablanda” de
Berenguer. A partir de l’any 1931, amb l’adveniment de la Segona República, les escoles projectades a principis dels anys 20 entraren en funcionament, i l’organisme recuperà la seva vitalitat i
s’enfortí. Seguint els ideals i valors que havien portat a la seva creació, gestionà modèlicament els seus centres educatius fins l’any 1939, en que se suprimiren les institucions democràtiques i es
prohibiren la majoria d’entitats, encara que com aquésta, tinguessin un caràcter educatiu o cultural.
Simultàniament a la creació del Patronat Escolar, l’any 1922 l’Ajuntament de Barcelona comprà el Park Güell, no sense polèmica, ja que en les clàusules de venda de la finca de “Can
Muntaner de Dalt” incloïen un cens a favor del Marquès de Marianao d’una quantitat molt elevada per aquella època.
L’any 1927, l’edifici és reformat i adaptat com a Escola Municipal per l’Arquitecte Adolf Florensa i Ferrer.
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2.4.2 INICIS DE L’ESCOLA. PRIMERA ETAPA: BALDIRI I REIXACH

El Col·legi Públic Baldiri i Reixach, fou inaugurat l’any 1931 juntament amb altres deu grups escolars, el mateix dia, fruit de la labor del Patronat Escolar, i entrà
en funcionament en proclamar-se la Segona República, l’abril d’aquell any amb el nom de “Grup Escolar Baldiri i Reixach”.
El nom d’aquesta escola li fou posat en homenatge al notable pedagog i sacerdot català Mossèn Baldiri Reixach i
Carbó, nascut a Bell-lloc d’Aro (Baix Empordà) el gener de 1703. Estudià la carrera eclesiàstica, i desde el 1930 fins a la
seva mort, al 1781, va ser rector de l’església parroquial de Sant Martí d’Ollés (Girona).
La seva gran vocació, però, fou l’ensenyament dels infants. A l’escola de la seva parròquia va posar en pràctica uns
mètodes pedagògics desconeguts al nostre país. L’any 1748, en plena època de repressió derivada del famós “Decret de
Nova Planta”, va publicar un llibret amb el conegut tractat (del qual reprodueixo la portada de l’edició original) “Instruccions
per la ensenyances de Minyons”, la qual es considera a si mateixa: “Obra utilíssima per la Instrucció dels Minyons, i
descans dels mestres, amb lamines fines per aprendre a escriure pèl” i es troba dedicada a Du nostre Senyor, en comptes
de la dedicatòria obligada que tenien tots els llibres a “Su majestad el Rey Felipe V”.
Aquest tractat va ser la primera manifestació a Catalunya dels nous sistemes d’ensenyament que llavors
començaven a utilitzar-se als països europeus més avançats. D’aquest llibre publicat a Girona, de 386 pàgines, se’n van fer
set edicions en català i fou traduït al castellà, al francès i també al llatí. Es calcula que la seva vigència d’utilitat va durar uns
125 anys. El 1999 es commemorà el 250é aniversari de la publicació d’aquest tractat amb nombrosos actes al seu poble
natal i l’edició del llibre”Petita història de Baldiri i Reixach”. Fa uns anys es trobà un manuscrit que va donar lloc a un segon
volum de les Instruccions.
Baldiri i Reixach defensava amb fermesa que l’educació primària havia de fer-se en la llengua materna dels infants;
Tot i això, al final dels seus llibre d’ensenyament en català incloïa un breu diccionari castellà-català, per a facilitar
l’aprenentatge també del castellà, ja que el considerava com un dels idiomes estrangers de més utilitat.
Sembla clar que la seva vocació educativa envers el infants, i els tractats educatius i docents per a educar-los en
l’aprenentatge del català, entre altres coses, el convertiren en un gran valedor per aquesta escola, a través del seu nom.

Per tal d’honorar la seva memòria, el 27 de desembre de 1921, la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona acordà que una de les noves escoles del Patronat Escolar portés el nom
d’aquest personatge il·lustre, i questa va ser precisament la del Park Güell, objecte del nostre estudi. Tot i això la majoria d’aquelles escoles no van poder ser inaugurades oficialment fins a principis
de 1931, i entraren en funcionament amb l’adveniment de la República. Aleshores el Patronat Escolar recuperà i enfortí la seva vitalitat, fent que aquells grups escolars fossin orgull de la nostra ciutat
i de tot el país. Entre aquelles, s’hi trobava aquésta, l’anomenada “Baldiri i Reixach”, que fou una escola modèlica fins a l’ocupació de Barcelona per les tropes franquistes l’any 1939.
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2.4.3 ARRIBADA AL PODER DE FRANCO. TRANSFORMACIONS

Aquesta escola seguí els esdeveniments de la guerra civil amb absoluta normalitat, seguint sent la modèlica escola que havia estat desde la seva creació, fins al punt de no veure
interrompuda la seva activitat docent ni tan sols en aquell període tant agitat, en que la vida quotidiana de la ciutat es va veure molt afectada pels conflictes de l’època.
El conflicte acabà amb l’ocupació de Barcelona per les tropes franquistes. Aleshores, el mes de gener de l’any 1939, li fou
arrabassat el nom original a l’escola (com succeí amb la majoria de espais públics), i sense tràmits de cap mena li fou posat el de
“Colegio Nacional Primo de Rivera”, en homenatge al dictador que va retardar la seva obertura deu anys, i la trajectòria política del qual
no lligava en absolut amb els principis docents i la trajectòria de l’escola.
Com a conseqüència del tarannà de la dictadura de Franco, l’edifici que havia estat casa d’Eusebi Güell i posteriorment escola
pública, peça arquitectònica clau per a entendre el conjunt del Park Güell, va ser modificada, augmentant l’alçada de l’edifici principal,
per ampliar-ne el volum, però sobretot per canviar-ne l’estil de les façanes i cobertes, i per tant van destruir part del conjunt que seria
declarat posteriorment Patrimoni de la Humanitat.
L’aspecte que tenia l’edifici quan en Güell hi vivia, en harmonia amb la resta del Park Güell, com a conseqüència de l’
intervenció que hi va realitzar probablement Gaudí, tenia un aspecte exterior medieval·lesc i una mica eclèctic. Els arquitectes del
Règim, es van encarregar d’esborrar-hi qualsevol signe modernista o que s’allunyés de l’estil neoclàssic característic dels períodes
dictatorials, de dubtós gust arquitectònic. A la façana principal s’hi realitzaren grans obertures a l’última planta i aquests finestres es
repetiren a la planta inferior. Tant en aquesta com en algunes altres façanes, s’hi realitzaren esgrafiats amb motius neoclàssics. Per
fortuna, els interiors es conservaren més o menys intactes, així com alguna peça arquitectònica gaudiniana de l’exterior.
Pel que fa a l’augment de superfície, s’annexaren algunes construccions per donar resposta a les necessitats immediates,
sense tenir en compte l’estètica ni el conjunt arquitectònic en que es troba, el Park Güell, aconseguint de fer un edifici caòtic a base de
“pegats” i afegits, com el de 1955, quan es realitzà una ampliació a l’edifici més antic, consistent en una zona de sanitaris per a nens i
una per a nenes, amb un espai comú amb piques, ventilat per un petit pati, un lavadero i una despensa. S’accedia per unes escales
desde el menjador o la cuina, i estava a una cota inferior del pati exterior. Per això podia tenir una coberta a dos aigües, que les recollia
per una canal central, sobre bigues recolzades a un perfil metàl·lic. Aquest conjunt, tot i a poder tenir una utilitat indiscutible, tenia un
dubtable valor arquitectònic, respecte a l’edifici, i es percebia com un afegit, sense coherència amb la resta
L’any 1952 es va fundar l’Associació d’Alumnes i ex Alumnes del centre, sent director del mateix en Pere Ventura, tal i com ho
recordaven els components en el desé aniversari: “... en enero de 1952, se reunían en la “Rotonda” un número tal de Ex-Alumnos. Que
rebosaban el espacio disponible. Si los que han venido después hubiesen visto la alegría que inundaba a los allí reunidos, les habrían
creído unos niños muy crecidos que, despertando de un sueño iniciado diez o más añis atrás, continuaban el recreo sin chillidos ni
correrías, pero sí con mayor regocijo y serenidad comentando multitud de hechos y situaciones pasadas en los años escolares...”
(Publicat al: Ayer y hoy, boletín del grupo escolar Gral. Primo de Rivera, realitzat por la Asociación de alumnos y ex-alumnos, al
desembre de 1962).
L’any 1958 les autoritats van tenir la delicadesa d’arrenjar i condicionar la calefacció de l’escola.
L’any 1965 la reixa de l’escola, juntament amb la tanca mòbil de fusta de la porta principal al carrer Olot, va ser substituïda per
una part de la tanca de ferro forjat del jardí de la casa Vicens que va desaparèixer en aquells anys.
L’any 1969 el conjunt del Park Güell fou declarat Monument Històric-Artístic d'Interès Nacional ,per tal d’evitar possibles
especulacions, ja que s’havia parlat de construir un gran hotel en aquells terrenys.

Imatge de l’aspecte dels voltants de l’escola “Primo de
Rivera” al Park Güell, durant els anys 60; els infants, els
protagonistes.
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2.4.4 DEMOCRÀCIA: REHABILITACIÓ INTEGRAL

Els primers anys de democràcia, les autoritats competents van mantenir el nom franquista de l’escola, del dictador “General Primo de Rivera”. Davant això, durant el febrer de l’any 1981, una colla
d’ex-alumnes d’aquell grup escolar van començar a tramitar la restitució del nom original, sense obtenir gaires resultats. En començar el curs escolar 1981-82, es van entrevistar amb la junta de l’Associació
de Pares, i amb la recent nombrada directora del centre, la senyora Milagros Vera. En parlar-ne, van acordar que el Consell de Direcció cursaria la instància, seguint les normes vigents. La directora va
enviar la instància a l’ajuntament, però demanant que el nom de Primo de Rivera fos canviat pel de “Escuela del Park Güell”, oblidant el de “Baldiri i Reixach”, cosa que suscità molta polèmica entre els
primers durant el març de l’any 1982. Aquests, anaren a la D.E.C. d’Òmnium Cultural a demanar consell, i seguint-lo visitaren nombroses associacions, entitats culturals i particulars perquè escriguessin al
Delegat de Serveis d’Ensenyament de l’Ajuntament de Barcelona, Josep M. Bas, demanant la restitució a l’escola del seu primer nom. El resultat fou positiu, doncs la Comissió Municipal permanent, en
sessió el dia 9 de Juliol de 1982, acordà canviar el nom de diverses escoles, com el de “Colegio Nacional General Primo de Rivera” pel de “Centre d’EGB Baldiri i Reixach”. La directora de l’escola, però, no
es donà per vençuda i presentà recurs en contra, insistint amb el nom de “Parque Güell” per a l’escola. Segons es va publicar a la revista gracienca CARRER GRAN (Veure Annexe 2), les influències
d’aquella podrien haver motivat la no publicació al D.O.G el decret de canvi dels noms esmentats. També explica el mateix article l’existència d’un clima enrarit a l’escola, ja que la majoria de professors i
quasi tots el pares li demanava la dimissió, que finalment va succeir. Destacar al respecte un article publicat al Periódico de Catalunya el 17 de maig de 1983 en el qual, sota el títol “Protesta de escolares
en contra de su directora”, assenyalava que pares i alumnes “... se manifestaron ayer por las proximidades de su colegio, el Primo de Rivera, y cortaron el tráfico en la calle Virgen de la Salud y en el primer
Cinturón de Ronda. El acto de protesta infantil duró una hora aproximadamente. Mañana, cuando concluyan sus clases, a las 5 de la tarde, reincidirán en su pacífica manifestación...”. El diari acusava
també a la direcció de l’escola d’haver creat enfrontaments en el centre al llarg dels anys, i...”de obstruir el trabajo de los órgans colegiados, consejo de redacción, junta económica y claustro de profesores,
y de oponerse a cualquier iniciativa que no surgiera de la propia dirección...”
Després de la llarga campanya engegada per l’Associació d’ex-alumnes, i amb la col·laboració de la següent directora, Alberta Rigau, i dels mestres, l’escola va recuperar finalment el seu nom
originari: “Baldiri i Reixach”. La restitució fou celebrada en un acte dut a terme a la mateixa escola, el 26 de maig de 1984, amb la presència de nombrosos ex alumnes. A la taula presidencial hi havia, apart
de la mateixa directora, els antics professors Elena Lezcano, Antoni Canosa i Ramón Catalan, juntament amb Joaquim Ventalló, president de la que fou Comissió de Cultura de l’Ajuntament de la República,
i en Josep M. Ainaud de Lasarte, historiador i fill del que fou director de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament Manuel Ainaud. També en commemoració de la recuperació de l’antic nom, s’inaugurà una
exposició retrospectiva de la història de l’escola.
Aquést, però, no va ser l’únic conflicte “existencial” durant la democràcia, ja que posteriorment existí un enfrontament entre l’Ajuntament de Barcelona i els membres del Consell Escolar, basat en l’
intenció del primer d’enderrocar l’escola (al·legant fins i tot motius estètics) i traslladar-la fora del recinte del Parc, cosa a la que s’oposaven frontalment els segons, ja que creien que l’edifici no destorba
gens el monument arquitectònic de Gaudí i fins i tot el complementa (motiu que comparteixo plenament). També argumentaven que els terrenys destinats al futur col·legi, sota l’edifici del “Cotolengo” no
gaudien de les condicions adequades pel benestar dels infants, a causa de l’espai reduït, la manca de sol i altres adversitats, i plantejaven la possibilitat de destinar els diners a remodelar l’actual escola.
Finalment, desprès d’una guerra dialèctica amb postures enfrontades i rumors difamatoris inclosos, l’ajuntament presentà un informe amb la intenció de demolir els annexos que s’havien afegit al centre
després de la seva construcció, cosa a la que l’escola estava disposada a accedir. Però l’ambient d’incertesa envers el projecte propicià nombroses gestions per aconseguir suport de personatges de la vida
pública barcelonina, s’engegà una campanya d’informació als mitjans de comunicació, i s’envià un “memoràndum” a l’ UNESCO exposant les raons per les que s’oposaven al trasllat. Simultàniament,
s’accelerà el procés de sol·licitud a aquest organisme per a que declares el Park Güell com a Monument Artístic Patrimoni de la Humanitat, amb l’escola dintre, cosa que finalment succeí el novembre de
1984.
La rehabilitació integral del conjunt del Park Güell, començà a plantejar-se just desprès de la declaració del conjunt com a Monument Artístic per part de l’ UNESCO. L’ajuntament encarregà
l’el·laboració d’un estudi per a determinar l’estat del parc i per a planejar la seva restauració, la qual cosa tingué lloc el 1987. El Park Güell fou restaurat pel Ministeri de Cultura sota la direcció dels
arquitectes J.A. Martínez Lapeña i Elias Torres Tur, juntament amb els arquitectes Joan Bassegoda (director de la càtedra Gaudí de la UPC) y Francesc Maña. Anys més tard, entre 1992 i 1995 tingué lloc
la rehabilitació integral de l’escola Baldiri i Reixach per part dels arquitectes José Antonio Martínez Lapeña i Elias Torres i Tur, que enderrocaren els annexos que s’havien afegit al centre i que
distorsionaven o no estaven en harmonia amb el conjunt monumental del Park Güell.
En realitat però, de l’edifici tant sols es van conservar la major part de les façanes, peces com l’ hivernacle, l’entrada porticada feta per Gaudí i algunes baranes, canviant completament els interiors,
ja que s’enderrocà també els forjats interiors i es realitzà un edifici nou dins l’antic, desdibuixant la història de la construcció però facilitant les condicions dels infants i docents del centre, que va ser
completament reformat i adaptat a les noves exigències i normatives. Aquesta intervenció però, segons la meva opinió i crec la de la majoria dels considerats “gaudinistes” no va ser prou acurada amb la
preservació del patrimoni arquitectònic que hi contenia, fins al punt de modificar i fer desaparèixer elements singulars de gran valor, com la capella i les seves portes, i alguns vitralls i columnes.
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2.4.5 ESTAT ACTUAL
A l’actualitat, el centre disposa d’una bona salut, en podríem dir. Existeix un equip de professors i una direcció molt motivada per la seva feina i valoren
molt l’entorn on es troba l’escola (dins del conjunt arquitectònic del Park Güell), i les possibilitats que els hi ofereix el lloc per les seves qualitats naturals i
artístiques. L’edifici on es troba l’escola, sens dubte ajuda a reforçar aquest sentiment, sobretot en els que ja hi eren abans de la reforma de l’última reforma que
patí, amb les seves virtuts i els seus defectes.
El mateix passa amb el Parc Güell, ja que l’espai és compartit amb nombrosos grups de turistes, que també passen molt aprop de l’escola, degut a la
seva situació al costat de la sala hipòstila i de l’espectacular escalinata de accés al conjunt, i que volen immortalitzar la seva visita. La singularitat del conjunt
d’elements que envolten l’escola, així com l’emplaçament de l’edifici, fa que de vegades pugui sorgir algun conflicte de convivència, ja que la majoria de visitants
desconeixen que es tracti d’un centre educatiu. En general, però, aquesta convivència amb els visitants i amb l’obra d’art integral que és el parc, no genera
gaires conflictes. És més, el fet de poder gaudir d’aquest privilegiat entorn, és utilitzat pels mestres del centre com a recurs pedagògic i per a realitzar activitats
plàstiques d’inspiració gaudiniana. Això succeí molt especialment durant el passat “Any Gaudí”, en que es realitzaren nombrosos tallers i activitats amb els
infants, i diversos actes amb la resta de persones vinculades amb el centre
Com a la majoria de centres educatius, existeix una Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), fundada al juny de l’any 1985, que exerceix d’una
manera activa la seva funció, i que històricament ha tingut molta força dins del Consell Escolar. Aquest grup de pares i mares exercí, al llarg d’uns anys
certament complicats per a l’escola i el seu entorn, una labor que va ser el més encertada possible dins d’aquelles circumstàncies noves que s’anaven donant
com ara certs conflictes interns, els intents de trasllat del col·legi i entrebancs diversos que, amb millor o pitkor fortuna, es van poder anar superant (ja que volien
treure l’escola Baldiri i Reixac fora del Park Güell, es més, fins i tot volien tirar-la a terra). A l’actualitat l’AMPA gestiona el servei de menjador (amb cuina pròpia),
un servei de guarderia (de 8 a 9 del matí i de 5 a 6 de la tarda), la pràctica de diferents esports (piscina, karate, futbol i escacs), tallers de migdia (música,
plàstica, teatre i anglès) i el casal d’estiu al propi centre educatiu. També existeix una associació d’antics alumnes molt activa, els quals apart de realitzar les
seves pròpies activitats s’han convertit en l’autèntica memòria històrica del passat de l’escola, explicada en primera persona.

Avui en dia, l’escola disposa d’unes modernes instal·lacions totalment acords
amb la normativa actual d’ensenyament, i es troba adaptada per
discapacitats.
Disposa de gimnàs (l’antic hivernacle), laboratori, aula d’informàtica, aula de
plàstica, biblioteca, menjador, sala polivalent, pistes poliesportives i vestidors.

Imatges de l’escola a l’actualitat. Sens dubte, Eusebi Güell estaria ben orgullós de l’esperit que l’escola té avui.

A l’actualitat disposa de parvulari i educació primària, on s’educa segons uns
valors de pluralitat i interculturalitat, sense descuidar la realitat del nostre país.
Disposa de servei d’orientació psicopedagògica i edita la seva revista escolar.
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