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La visió que es té de la colònia Güell sovint  és influïda pel seu aspecte actual, com si fos  
un conjunt arquitectònic i urbanístic ideat plenament des dels seus orígens  i acabat. La 
presència de Gaudí i dels seus col·laboradors, i la rellevant  figura del promotor, que alguns 
qualifiquen de mecenes, relacionant-lo amb actituds filantròpiques, quan no utòpiques, 
ajuden a tenir-ne una visió des de la  perspectiva d’una obra magnificent.  
  
S’ha vist en la colònia la inspiració de la ciutat jardí, s’ha escrit sobre la seva qualitat 
arquitectònica i urbanística, el comportament social i laboral dels seus habitants i la seva 
relació amb la pagesia de l’entorn, a vegades en un to d’enaltiment del projecte més que 
d’anàlisi crítica. Aquesta comunicació tractarà de contrastar, fins allà on sigui possible, els 
objectius que presentaven els fundadors de la colònia el 1910. 
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1. L’origen de la colònia Güell. 
 
 
A finals de la dècada de 1880 el Vapor Vell de Sants, la fàbrica d’Eusebi Güell, es trobava 
en una situació econòmica difícil, com les altres grans fàbriques del sector tèxtil1. Ja feia 
trenta anys que alguns empresaris havien optat per l’alternativa hidràulica en l’obtenció 
d’una energia més barata que la del carbó i havien experimentat noves relacions 
sociolaborals amb els treballadors fundant colònies industrials. 
 
Des de 1884 Ferran Alsina havia col·laborat amb Eusebi Güell a propòsit de la venda que li 
va fer  de la patent “Roda” 2 per a la fabricació de vellutets i el seu posterior nomenament 
com  director general de la fàbrica. El 1889 van rebre el Gran Diploma d’Honor a l’Exposició 
Internacional de París, on s’havien exhibit  teixits nous fets amb procediments nous3, en 
referència a aquelles patents.  
 
El  Vapor Vell tenia una història de progrés industrial però una experiència negativa  pel que 
fa als conflictes socials. Moments singulars d’aquesta discòrdia van ser, en temps de Joan 
Güell i Ferrer (el fundador de la fàbrica),  la vaga de les selfactines de 1854, la vaga general 
de 1855 i, en aquest mateix any,  l’atemptat que va ferir a Domingo Ramis, soci de 
l’empresa, i va causar la mort del gerent Josep Sol i Padrís, que era president de l’Institut 
Industrial de Catalunya. També Alsina sofriria un atemptat el 1889, quan estava aplicant al 
Vapor Vell un projecte de reforma industrial4 que racionalitzava el sistema productiu i 
pretenia augmentar la productivitat. 
 
En el context de la crisi finisecular, l’impuls que proporcionaven els gèneres “Roda” i la 
pressió del moviment obrer,  l’empresa es va  plantejar un salt endavant, en una nova 
fàbrica, que podia ubicar-se en  una ciutat industrial on hi hagués mà d’obra disponible, o en 
una colònia de nova creació.  
 
Güell i Alsina haurien conegut la indústria britànica, i tal vegada algunes de les seves 
colònies industrials. Però no es té constància documentada de les visites que van fer. Del 
que sí hi ha constància escrita és del coneixement que tenien dels beneficis socials que 
proporcionaven les colònies industrials catalanes. 
 
Finalment s’inclinaren pel model de colònia i, a partir de 1890,  la construïren en  la finca de 
Can Soler de la Torre,  que Güell i Ferrer havia comprat el 1860  en terme de Sant Boi de 
Llobregat (Baix Llobregat) i que, en temps del seu fill  Eusebi, s’havia integrat parcialment a 
Santa Coloma de Cervelló mitjançant un canvi de límits de terme. La nova colònia estaria 
només a 15 km del port de Barcelona y a 4,5 km de l’estació de Cornellà de la MZA. 
 
2. La deslocalització i la llei de colònies de 1868. 

 
El 1910 l’empresa va editar l’opuscle “Colonia Güell y Fábrica de panas y veludillos de Güell 
y Cía S. en C“,  on es projectava una imatge lògicament interessada de la seva història 
industrial i social. Aquest document ha servit per orientar els estudiosos sobre les intencions 

                                                             
1
 Nadal, 1991. Pàg.51 

 
2
 Teler derivat del que havia inventat Jacint Barrau. Teixia una doble peça unida per bastes d’ordit que eren 
tallades en el propi teler. En separar-se, cada peça tenia pel en una cara degut al tall de les bastes. D’aquesta 
manera es podia fabricar vellut amb quadres de colors i una gran varietat de dissenys, que també van ser 
patentats amb el nom de “Roda”, (en relació a Roda de Ter, el poble on Alsina havia projectat el seu teler).  

 
3
 Güell y Cía S. en C. 1910. 

 
4
 Es tractava dels Fonaments de la Reforma del Trevall en la Industria Cotonera Catalana tal com s'es 
començada en lo Vapor Vell de Sants. Alsina, 1889. 
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del projecte de fundació de  la colònia Güell i és el que tractaré de contrastar en aquesta 
comunicació, a partir de l’acceptació dels dos objectius que s’assenyalen: la necessitat de 
creixement industrial i  la resolució del problema social 
 
Segons l’empresa es tractava de posar l’obrer en millors condicions, facilitant-li habitatges 
espaiosos, millors aliments i donant  als seus fills una educació més perfecta. L’opuscle 
esmentat afegeix que “Nuestro Director preocupose en gran manera de procurar al obrero 
atracciones que le retuvieran en su nueva vivienda, alejándole así de los grandes centros de 
población donde suele encontrar la ruina de su cuerpo y de su alma”5. Dóna a entendre que 

és un bon mètode per resoldre la “qüestió obrera” en moltes industries, posar-les al costat 
de la població rural, no sols per diversificar l’oferta de treball o complementar-la amb 
agricultura a temps parcial sinó per  obtenir una mútua influència de mentalitats, de tal 
manera que “el obrero industrial comunica a su padre y hermanos agricultores el espíritu de 
progreso y estos en cambio mantienen en el industrial el espíritu de la tradición que 
mantiene el respeto de la propiedad”6.  
 
Per fer front a la despesa de construcció de la colònia es van demanar els ajuts que 
atorgava la Llei de Colònies de 3 de juny de 1868, per al foment de la població rural. La llei 
proporcionava un estalvi en contribucions i altres beneficis en funció de la distància de la 
colònia al poble més proper. Però la finca d’en Güell era colonitzada des de feia anys per 
una explotació agrícola perfectament organitzada des de Can Soler de la Torre. El foment 
del poblament rural que pretenia la llei seria, en aquest cas, el foment d’una activitat  
industrial localitzada al camp, superposada a l’activitat agrícola primitiva. 
 
Diferents branques de l’administració debatien si aquella llei s’orientava a les colònies 
vinculades a l’agricultura i a les indústries derivades,  o a tota mena d’indústries. L’expedient 
de colònia Güell  no era aliè a la trajectòria d’altres colònies industrials, i conserva un 
document de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Barcelona que  
informa favorablement a la demanda que havien cursat Manuel Gibert, Viladomiu e Hijos, 
Llusà i Cia, el 1881. La polèmica venia de lluny i la demanda feta per Güell va ser informada 
positivament per uns i negativament per altres. És particularment demolidor l’informe de 
l’enginyer agrònom, sol·licitat pel govern de la província, en definir que la llei anava 
orientada al foment de la població rural i no al de les grans indústries, com pretenia Güell i 
havien obtingut altres industrials.  
 
La insistència en qualificar el  projecte de la colònia Güell  com colònia agrícola industrial 
sembla més orientada a obtenir els beneficis de la llei que a trobar la síntesi socialment 
positiva entre pagesia i classe obrera. En tot cas hi havia la voluntat d’allunyar la massa 
obrera  dels focus d’agitació sindical, beneficiar-se de la mà d’obra disponible i fer foc nou 
amb la plantilla. 
 
En l’expedient hi figura el que podria ser un argumentari sense data ni autoria,  a favor de la 
inclusió de les grans fàbriques als beneficis de la llei, en el que es poden llegir alguns 
arguments no explicitats del tot en l’opuscle esmentat. Diu que  “El problema social se 
presenta cada vez más pavoroso y se hace necesario tomar medidas para conjurarlo, 
siendo una de las más eficaces apartar las grandes industrias de los grandes centros de 
población.  
 
Estas industrias son en las ciudades de importancia los verdaderos focos de las 
perturbaciones sociales que hoy preocupan al mundo entero. Núcleos de centenares de 

                                                             
5
 Güell y Cía S. en C. 1910.Pàg. 47. 

6 Güell y Cía S. en C. 1910.Pàg. 44 
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hombres y mujeres reunidos por razón de su industria o trabajo, en contacto inmediato con 
otros núcleos idénticos y en relación fácil y constante (…)”. 
 
Més endavant fa referència al cost de la vida al camp: “La mayor baratura de los artículos de 
primera necesidad y la mayor baratura en las habitaciones mejoran considerablemente las 
condiciones morales y materiales en la vida del obrero”. Però no fa referència a la 
disminució dels salaris a mesura que les fàbriques s’apartaven de Barcelona. La colònia 
Güell es trobava en la segona corona (muntanya mitjana). 
 
En el debat dels pressupostos generals a Corts de 1892, s’acordà deixar en suspens la 
concessió d’exempcions de la llei de 3 de juny de 1868, mentre no fos revisada. La colònia 
Güell, per tant, no va rebre els beneficis d’aquella llei. 
 
 
3. El  projecte industrial. 

 
 

No es coneix el nom de cap arquitecte que intervingués en  la construcció de la fàbrica. 
Només coneixem els  de la constructora Pagès, Piera i Portillo, i dels mestres d’obres 
Andreu Espinal i Agustí Arimany. Aquests dos també van intervenir en la construcció de la 
part residencial i van edificar diverses cases de propietat seva.  
 
És probable que els mestres d’obres actuessin d’acord amb  l’orientació de Ferran Alsina, 
ordenant els edificis segons la seqüència de la fabricació del producte, però aplicant 
tipologies edificatòries conegudes i experimentades. La inventiva i la recerca arquitectònica 
es va reservar per a la futura església de Gaudí, no per ser aplicada a la fàbrica, que era el 
lloc  d’on sortien les misses.  
 
La fàbrica ocupa unes sis hectàrees. La filatura es un edifici de gruixuts murs de maó,  pilars 
de fosa i forjats de fusta, de planta baixa i quatre pisos,amb plantes lliures. La màquina de 
vapor es trobava en un dels seus extrems per facilitar la transmissió; la distribució interior  és  
calcada  a la del Vapor Vell. Hi ha algun altre edifici de pisos de baixa altura, edificis auxiliars  
i algunes naus amb sostre de dent de serra sostingut per encavallades de fusta o ferro i 
pilars de fosa on s’acoblaven les cadiretes dels embarrats. Destaquen els estendatges de 
murs de maó en gelosia i els seus forjats aguantats per tirants acollats als cavalls de la 
teulada. També destaca l’edifici de les tondoses, a l’extrem de la immensa nau de telers, 
amb la seva torreta de teulada piramidal, i una configuració de les finestres del cos d’escala 
independent de l’expressió estructural de l’edifici. Aquí és on es va instal·lar la segona 
màquina de vapor per tal de proporcionar força a una  nau de telers,  construïda  
progressivament entre 1893 i 1901. L’ús del maó vist, sense arrebossats ni mistificacions de 
cap mena, i amb una gran austeritat en tot el conjunt,  li proporcionen aquella característica 
pròpia de l’arquitectura industrial que, dins del modernisme,  faria eclosió en fàbriques  
posteriors, com les  de  Puig i Cadafalch i Lluís Moncunill. 
 
La nova fàbrica va tenir  més capacitat productiva que el Vapor Vell i va funcionar amb 
energia de vapor, a diferència de les altres colònies que funcionaven principalment amb  
energia hidràulica. El cost de transport del carbó i del cotó des del port no es va incrementar 
gaire per efecte del trasllat uns pocs quilòmetres  riu amunt. Devien estar convençuts que si 
el model energètic els havia funcionat a Sants, també els funcionaria al Baix Llobregat. 
Aquest model i el que s’ha exposat sobre la qüestió social, vindria a reforçar la tesi d’Ignasi 
Terradas quan escriu “(...) relego l’aprofitament hidràulic a una circumstància favorable per a 
la nova industrialització rural, però considero que la causa fonamental d’aquesta és un 
projecte ampli de política social per mantenir una empresa a llarg termini i amb una 
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mentalitat de conservació i enfortiment d’un patrimoni (...)”7. En el cas de la colònia Güell 
l’argument de la qüestió social anava aparellat amb la necessitat de creixement industrial. 
 
En el trienni 1889-1891 la inversió en compra, millora i construcció de maquinària es dotze 
vegades més gran que en el trienni anterior8, i en el següent la quadruplica. Ultra el 
desenvolupament de la secció “Roda” i l’organització del treball que tant li va costar a Alsina 
introduir al Vapor Vell,  es va incrementar  l’ús de la contínua de filar  per sobre del de la  
selfactina, arribant a una proporció respectiva del 36 i 64 per cent. La potència de les 
màquines de vapor van passar dels 500 CV al Vapor Vell, als 1000CV a la fàbrica de la 
colònia i a 1800 C.V el 1908. L’inventari de maquinaria i moblatge d’aquest mateix any 
assenyala l’existència de 24.020 pues de filar i 3.520 de retort, 83 telers de vellutet, 105 
telers Roda, 565 de pana i 16 Jacquard. El  nombre d’obrers, va passar d’uns 700 a la 
fàbrica de Sants a un miler a la colònia vers 1910.  
 
Es pot dir que l’objectiu d’ampliació de l’activitat industrial es va assolir plenament.  
 
 
4. El projecte urbanístic. 

 
 

Vint anys més tard de la fundació, la colònia havia crescut  tant territorialment com en 
nombre d’habitatges, equipaments i serveis. És en la perspectiva d’aquests vint anys i, 
encara, dels vuit següents quan es veu  la seqüència del projecte, que es pot qualificar de 
progressiva en la seva extensió i pragmàtica en l’adaptació a les circumstàncies socials 
experimentades, a partir d’un projecte inicial més contingut.   
 
La fàbrica tindria  prioritat a l’hora de situar-se en un terreny adequat dins de la finca. Es va 
construir a un nivell no gaire més alt que la plana al·luvial del Llobregat, confrontant a llevant 
amb la carretera de Sant Boi a Sant Vicenç dels Horts i al sud amb la riera de Can Soler que 
és el límit del terme amb Sant Boi. Entre la tanca de la fàbrica i el límit oposat de la finca 
s’estenia una franja de terreny d’entre 150 i 200 mts d’amplada per  uns 700 de llargada, 
part d’ella afectada per una topografia abrupta. Al nord confrontava amb terres de Can Julià i 
del Marquès de Barberà. La divisòria era aproximadament el torrent sense nom que drena 
tot el seu territori. En aquesta franja es van construir les cases. S’havien  descartat els 
terrenys agrícoles del pla del riu per ser inundables i la part de la finca que pertanyia a Sant 
Boi. 
 
El projectista de la part residencial va estructurar un conjunt de cases entre mitgeres i 
diversitat de tipologies, a partir de l’eix principal del carrer Barrau, amb dos carrers que li són 
paral·lels, tres de perpendiculars, i la plaça al centre, formant illes de superfície irregular, en 
una disposició reticular. Va tenir l’encert de separar  les cases de la fàbrica, mantenint els 
horts de la primitiva explotació agrícola. L’avinguda entre la fàbrica i les cases  era 
atalussada quan travessava aquests horts, que eren tres o quatre metres per sota del nivell 
de l’actual parc d’entrada a la colònia. Abans de la Guerra Civil ja s’havia terraplenat i arbrat 
una part d’aquesta zona i la resta es va acabar de terraplenar ben entrats els anys setanta 
provocant el miratge d’un parc anglès tan antic com la colònia.  
 
Les cases es van construir  de planta i pis, eixides a l’interior de l’illa i un petit jardinet al 
carrer. Algunes  façanes de pedra i maó vist, mostren una volguda diversitat de formes 
expressives i usos d’aquests materials. Les primeres que es van construir són molt més 
senzilles, però sempre hi ha un detall o altre que denota una certa voluntat estètica.  

                                                             
7
 Terradas, pàg.17 

 
8
 Llibre Major de Güell, Perellada y Cía. 
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La majoria de les cases eren de quatre habitacions, una de les quals era interior i  no tenia 
ventilació. Tenien rebedor, el menjador i la cuina en una sola peça que disposava de llar de 
foc, l’eixida amb la caseta de la comuna, galliners, algun arbre fruiter i el pou compartit entre 
dues cases. Unes poques cases eren més grans, de fins a sis habitacions i algunes tenien 
golfes. Amb el temps aquestes distribucions es van modificar i es van edificar volums a les 
eixides per adaptar les cases als usos actuals. En l’actualitat mantenen un preu de mercat 
alt, degut en part a la qualitat urbanística del conjunt, que el fa un enclavament singular en 
una comarca altament poblada com és el  Baix Llobregat. 
 
Carrers amples, adaptats suaument als pendents del terreny, amb perspectives obertes i 
una ocupació del sòl que va deixar espais i parcel·les sense construir, o venudes a diferents 
propietaris. Aquests van edificar lliurement i la qualitat del conjunt se’n va ressentir. 
 
En el primer moment la part no edificada de la finca era exclusivament d’us agrari. La pineda 
de l’escola no existia i la de l’església pertanyia al Marquès de Barberà. És molt difícil parlar 
de ciutat jardí en aquells orígens de la colònia i de la voluntat del projectista que així fos, 
quan  el terreny no donava per més o era arrendat a pagesos. Podem parlar d’un  poblat 
immers en un entorn eminentment agrícola. 
 
El 1891 Güell havia venut uns terrenys  a Andreu Espinal, en els que va construir les vuit 
cases  del Passatge Espinal, apartant-se clarament del disseny urbanístic de la colònia. Per 
accedir-hi es va consolidar progressivament, en mans de particulars establerts per Güell, el 
carrer que actualment duu el nom de Pin i Soler, igualment fora de l’ordenació descrita. 
 
No obstant, l’empenta colonitzadora d’Eusebi Güell el va portar a realitzar compres de 
terrenys als propietaris veïns. El 1894 compra al Marquès de Barberà unes 4,5 ha que 
comprenen aproximadament la pineda de l’església i els terrenys on es va edificar el carrer 
Reixach. El 1900 compra la totalitat de la finca de Can Julià9, d’unes  30 ha. i terres al pla 
per un total d’unes 6 ha. En aquests terrenys es va construir un nou eix format pels carrers 
Reixach (anomenat popularment carrer Nou) i Claudi Güell, que es consolidarien amb el pas 
del temps. El nou eix forma angle recte amb l’eix principal del carrer Barrau i té la casa de 
Ca l’Ordal, de Joan Rubió i Bellver, com a ròtula d’unió. 
 
El nombre de cases havia crescut  de 40 el 1891, a 68 el 1892, a 106 el 1901, i a unes 150  
el 1910, no totes eren propietat de l’empresa.  El nombre d’habitants era de 75 el 1891, i de 
439 deu anys més tard. Tot i tenir en compte que l’edat laboral començava oficialment  als 
10 anys a partir de la Llei Dato de 1900, veiem que la mà d’obra  de la colònia no podia 
satisfer les necessitats de la fàbrica i que un gran contingent d’obrers havia de venir dels 
pobles veïns. 
 
La voluntat de comprar nous terrenys  podia ser present en el moment de fundar la colònia 
però estava supeditada a  la incerta voluntat dels altres propietaris. És amb les darreres 
compres que l’empresa pot dir: “Hay en la misma población grandes espacios destinados a 
plazas, a juegos de sport y a bosques para el recreo y la higiene de aquellos habitantes”10, 

                                                             
9
 Joan Julià havia llogat parts de la masia a les famílies arribades a la colònia en els primers mesos de 
funcionament de la fàbrica, quan encara no eren construïdes les cases. L’Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló va censurar aquesta actuació en el ple de 10 de setembre de 1891, dient que:  “el excesivo número de 
habitantes que las ocupan [les habitacions llogades] constituyen una constante amenaza  para la salud del 
vecindario”. Teresa Nicolau Balasch, vídua, embarassada de la seva setena filla i besàvia de l’autor d’aquesta 
comunicació, va ser una de les famílies que van viure un poc temps en un d’aquests habitacles. Serveixi a tall 
d’exemple. 

 
 
10 Güell y Cía S. en C. 1910.Pàg.  60 
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la qual cosa sembla projectar la imatge de ciutat jardí quan només era un entorn natural i 
agrícola. L’interstici d’hortes entre la fàbrica i les cases continuava sense urbanitzar. La 
pineda on es construirà la futura església de Gaudí se la van trobar crescuda i Gaudí, o 
algun col·laborador seu,  hi va dissenyar  un bonic camí amb un pont d’arc parabòlic, unes 
sinuoses baranes de pedra i uns embornals veritablement originals. No existien ni l’escola ni 
la pineda que la va envoltar.  
 
Aquí s’hi arriba  onze anys després de la fundació, i la colònia continuaria creixent fins 
arribar a les 188 cases el 1918 i 306 l’any 1973, moment en el que tanca la fàbrica i la 
població ha crescut fins al miler d’habitants. 
 
En diferents etapes del creixement de la colònia, Francesc Berenguer i Joan Rubió, 
respectivament mestre d’obres i arquitecte del despatx d’en Gaudí, van construir-hi alguns 
edificis singulars: ca l’Ordal (Rubió, 1894), ca l’Espinal (Rubió, 1900), i la cooperativa 
(Berenguer i Rubió, 1900). En una etapa constructiva final, Berenguer va construir la casa 
del mestre (1912-1913) i, a la seva mort, el seu fill Francesc Berenguer i Bellveí va executar 
l’escola de nens  projectada pel seu pare, entre 1916 i 1917. D’una manera simultània 
aquest arquitecte va construir l’edifici de  l’escola de nenes i Patronat Obrer de la Sagrada 
Família, al carrer Aranyó, i una casa aïllada prop de l’església que va esdevenir rectoria 
després de la guerra.  
 
El  1898,  Antoni Gaudí havia acceptat l’encàrrec de projectar una església11, però no la va 
començar a construir fins deu anys més tard. Al llarg de vuit anys només en va construir la 
planta baixa, altrament anomenada cripta, la localització de la qual no posa d’acord als 
gaudinistes. El 1914 Gaudí va ser separat del projecte. Eusebi Güell, el seu gran client i 
mecenes de l’experimentació  arquitectònica en el cas de la cripta, va morir el 1918. Els 
seus fills no van mostrar cap interès en continuar l’obra. Tot i això el dibuix del projecte de 
l’església es va continuar mostrant il·lusòriament com a culminació monumental i simbòlica 
de la colònia. La cèlebre maqueta de cordills i saquets de perdigons que hi havia al taller 
estudi de Gaudí es va deteriorar i va ser objecte d’abandó, abans que la guerra acabés amb 
el que quedava d’ella i del taller, no per una voluntat destructiva i anticlerical pròpia d’aquell 
període convuls, sinó perquè lamentablement no la van considerar més que una andròmina. 
Carles Güell de Sentmenat referint-se a Eusebi Güell, el seu besavi, escriu que “...les 
circumstàncies econòmiques mundials, concretament la incertesa derivada de la guerra 
europea de 1914, el van fer desistir de la construcció de la gran església...”12. Però en els 
primers quatre anys de guerra les compres de cotó van ser superiors en un 48% a les que 
s’havien fet entre 1907 i 191113; la crisi no va arribar fins el 1918. L’església, degut a la 
lentitud de l’obra, feia de bon pagar. Fins al moment havia costat un total de  217.786,84 
pessetes. La inversió en obra social va continuar i entre 1911 i 1917, la casa del mestre i les 
dues escoles van suposar una inversió de 150.440,81 pessetes. Alguna cosa més que 
incertesa va provocar la separació de Gaudí del projecte de l’església, que devia ser 
traumàtica per l’arquitecte, ja que no va assistir a la gran festa de benedicció de la cripta ni 
en la visita que hi va fer el nunci papal  Monsenyor Ragonesi l’any 1915. En canvi sí que va 
assistir a la visita del nunci a la Sagrada Família14. 
 

                                                                                                                                                                                              
 
11

 Està documentada la presencia de Gaudí a la colònia, en diverses ocasions, abans de la construcció de 
l’església, fet que obre interrogants  sobre el què hi podia venir a fer. 

 
12

 Güell de Sentmenat. Pàg. 67. 
 
13

 Llibre Major de Colònia Güell S. en C per a totes les dades econòmiques referides als edificis construïts i 
consum de cotó a la colònia Güell.  

 
14

 González Moreno-Navarro. Pàg. 29-43 
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Mentre que s’ha establert  l’autoria dels edificis singulars, hi ha opinions imprecises sobre 
qui és l’autor del projecte global de la colònia. Tradicionalment s’ha atribuït a Berenguer i 
Mestres, atès que Gaudí no hauria acceptat  l’encàrrec que li feia Güell, per estar molt 
ocupat en altres projectes. Gaudí hauria cedit el projecte urbanístic  i la seva execució a 
Berenguer, la seva mà dreta, com el va qualificar a la seva mort. A vegades els autors 
practiquem una endogàmia de fonts que fixa coneixements insuficientment investigats. 
 
Manuel Folguera i  Duran, sots director de la fàbrica el 1890, exalça el fundador de la colònia 
barrejant els diferents períodes de construcció i eixample, com si el conjunt fos un projecte 
pensat i acabat en els seus orígens. En un periòdic local hi escriu: “L’estudi del seu 
emplaçament, del seu replanteig i de la seva constitució l’ocupà plenament [a Güell] durant 
llarguíssims mesos. Revisava i rectificava els plànols de les llars obreres i es preocupava 
que satisfessin les necessitats dels que havien de ser-ne ocupants i s’esforçava, a més, en 
el propòsit d’evitar que prenguessin aspecte de caserna, per la qual cosa donava varietat als 
diversos grups d’estatges i fins procurava que s’hi destaqués alguna manifestació artística, 
com ara l’església, les escoles i altres, per tal de millorar el to del conjunt. Gaudí i els seus 
arquitectes cooperadors hagueren de rumiar molt per pal·liar un xic aquell abrandament  de 
nobles ambicions i evitar un cost excessiu de les obres projectades”15. 
 
Joan Bassegoda diu que “...empezó la construcción de las viviendas  de la colonia obrera 
según las orientaciones  del arquitecto Antonio Gaudí y bajo la dirección de su colaborador 
Francisco Berenguer Mestres (1866-1914)” 16 
 
Rainer Graefe escriu que “La planificació i execució de les obres van ser encarregades per 
Güell al taller d’Antoni Gaudí. La col·laboració del projecte del propi Gaudí queda 
assegurada, però no se’n pot especificar el detall. Dos dels seus estrets col·laboradors, 
Francesc Berenguer i Mestres i Joan Rubió i Bellver, eren els responsables del projecte 
global i de la construcció de la majoria, si no de la totalitat, dels seus edificis.”17 
 
David Mackay diu que “Una de las obras más interesantes  de Berenguer  es el pequeño 
poblado de trabajadores  en Santa Coloma de Cervelló , la colonia Güell, donde por razones 
económicas la construcción hubo de restringirse lo mínimo puramente funcional”18 .   
 
Mackay, en un document inèdit, afirmava que “... Güell acabava de construir-se el palau a 
Barcelona, dissenyat per Antoni Gaudí, pel que era lògic que li fes l’encàrrec  de dibuixar el 
plànol  dels carrers del nou poble. 
 
Cal recordar que Gaudí havia ja dibuixat un simple reticular de carrers per a un petit grup de 
cases pels treballadors de ‘La Obrera Mataronense’ l’any 1878, amb l’arquitecte municipal 
Cabañes. 
(...) 
Aquí [a la colònia Güell] amb el treball i responsabilitat d’una arquitectura social, el 
modernisme sembla trobar finalment la seva resposta racional. Però, qui en va ser l’autor?  
És clar que en Güell li va demanar  a en Gaudí que se’n cuidés. Però l’arquitecte estava 
ocupat pensant com podria continuar la Sagrada Família, dissenyant el convent de les 
Teresianes al carrer Ganduxer i la seva obra a Lleó. El seu col·laborador més pròxim, 
Francesc Berenguer, de 26 anys, és el possible autor. (...) Joan Rubió, un arquitecte més 
jove, també va treballar a l’estudi d’en  Gaudí des de l’any 1893 i per tant també va 

                                                             
15

 Folguera, 1935. Pàg 2 
 
16

 Bassegoda, 1969. 
 
17

 Graefe, Rainer. 2009. Pàg. 14 
 
18

 Mackay. Revista CAU 1974. 
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col·laborar en el disseny de la colònia Güell fins que va marxar l’any 1906, quan es va 
establir en el seu propi despatx.” 
 
Jordi Rogent, arquitecte del pla de protecció de la Colònia Güell com a Bé d’Interès Cultural 
- Conjunt Històric, va titular  “La Colònia Güell no és de Gaudí” una conferència feta al 
Col·legi d’Arquitectes19.  Malgrat la contundència de l'afirmació, al final acabava dient que 
potser hi hauria d'haver posat un interrogant. 
 
Devem poder parlar de la “factoria Gaudí”,  en la que tots els seus components 
intercanviaven idees i cadascun d’ells prenien protagonismes diversos en les obres que 
sortien d’allà o que havien projectat en llurs respectius despatxos, des de l’obra individual a 
la compartida, sempre sota la mirada dels altres i el mestratge de Gaudí. Encara hi hauríem 
d’afegir el talent dels mestres d’obres que van construir les cases.  
 
A manca de documents, caldria un estudi comparatiu dels grups de cases més notables amb 
altres obres de Berenguer, Rubió o del mateix Gaudí, per tal de descobrir-hi la petja. Un 
repte per als experts. 
 
El projectista de la colònia va haver de treballar de valent per encabir-la en aquella irregular 
franja de terra. Però se’n va sortir molt bé, tot i no poder evitar el creixement descontrolat 
practicat per Andreu Espinal i altres, contra tota planificació. L’eixample del 1895-1900 cap 
als carrers Claudi Güell i Reixach  encara es va fer en vida de Berenguer i Mestres, i el 
conjunt de la colònia va respirar amb els terrenys afegits. L’inici de les obres de l’església 
(1908) i la construcció de la nova escola (1916), donaria peu a que els generadors de mites 
escrivissin  que la colònia es troba inscrita en un triangle simbòlic en el que els seus vèrtex 
són l’església, l’escola i la fàbrica. Aquesta construcció mental només es pot fer amb el 
permís d’Antoni Gaudí pel que fa als criteris de  localització de l’església i el menyspreu del 
factor temps en la seqüència compositiva del triangle màgic, que tants elogis suscita per la 
suposada voluntat planificadora d’espais i consciències, a càrrec del promotor de la colònia i 
els seus arquitectes, des dels seus orígens. 
 

5. La qüestió social.   
 
Per resoldre la “qüestió obrera” hem de parar atenció en  el tipus de població que va arribar 
en el primer moment, la qualitat de les cases, la influència  d’una franja de directius i 
d’obrers selectes, la beneficència i el suport social a la vida dels treballadors, la gestió de les 
entitats locals, l’expectativa d’accés a la propietat, el paper de l’església i el predomini del 
catalanisme polític. Aquest conjunt de coses venen tradicionalment resumides en el 
concepte de paternalisme, l’acció paternal graciable dels amos vers els treballadors, 
acompanyada d’una forta influència ideològica i un control social indubtable. 
 
Van arribar a la colònia famílies pageses pobres, sense coneixement  de la  lluita sindical. Al  
voltant del 57% dels habitants de la colònia provenien de comarques no industrialitzades20, 
un 11% venien de Sants i un 27% provenien del Barcelonès i d’altres comarques 
industrialitzades, tot i que no es poden determinar els  oficis que tenien abans d’arribar a la 
colònia. En van venir de dinou comarques catalanes i algunes de fora de Catalunya. També 
els treballadors i treballadores dels pobles veïns provenien de l’agricultura, font inesgotable 
de mà d’obra. Una franja elitista,  entre la que es trobaven el director, encarregats, mestres, 
metges, capellans, monges i obrers de confiança, alguns d’ells procedents del Vapor Vell de 
Sants, van emmotllar els recent arribats a una nova forma de vida, els va ensenyar els oficis 

                                                             
19

 IV Reunió Plenària del Comitè de la UNESCO per a l’Estudi i la Conservació  del Modernisme – Art Nouveau. 
1992 

 
20

  Registre de Defuncions del Jutjat de Santa Coloma de Cervelló, entre 1893 i 1925.  
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del tèxtil  i els va traspassar valors d’agraïment i reconeixement als amos21. Les famílies que 
vivien a la colònia, a diferència de la mà d’obra  dels pobles veïns, tenien un complement de 
salari en forma d’escola, habitatge de lloguer barat, serveis pagats per l’empresa, 
mutualisme i beneficència activa,  futur laboral pels seus fills i lleure provinent del seu propi 
associacionisme cultural. Els  treballadors de fora la colònia, que no tenien aquests 
avantatges,  es devien sentir més lliures i independents de l’empresa, però igualment van 
mantenir  una conducta laboral poc conflictiva, evitant l’existència de vagues i sindicació 
obrera en els primers quaranta anys de vida de la colònia. Qualsevol controvèrsia havia de 
ser  soterrada, expressada de portes endins i en veu baixa. Qui s’acomodava a aquest  
encotillament  vivia relativament  més bé que en altres empreses anàlogues. Qui no s’hi 
adaptava, probablement en marxava, i es tendia a igualar  la conducta dels que es 
quedaven. 
 
La relació entre pagesia i treballadors industrials, no devia tenir la influència mútua prevista 
per l’empresa. A Sant Boi va prosperar el republicanisme mentre a la colònia imperava el 
catalanisme de la Lliga. A Santa Coloma de Cervelló, en temps de la Segona República, la 
colònia va  votar a l’esquerra de la pagesia tradicional. Els habitants de la colònia sempre es 
van sentir privilegiats i diferents del seu entorn rural tot i compartir algunes tasques a temps 
parcial. 
 
El catalanisme polític de Güell i Alsina va influir l’electorat local. Entre 1903 i 1931 el vot va 
ser gairebé unànime per la Lliga Regionalista o Solidaritat Catalana. No hi havia tupinada 
però la pressió social era forta. Per això, quan el 1905 Lerroux fa un míting a Sant Boi i 
esgrimeix la idea del feudalisme industrial que havia popularitzat Luís Morote en un article a 
les pàgines de El Liberal, el 1891, des de la fàbrica de la colònia es signa un manifest de 
protesta dient que “(...) tenim la llibertat absoluta en tots els nostres actes ; no hem sigut mai 
indicats ni privats  del mes mínim assumpto que correspongui a la llibertat del home. (...)  
contents estem de nostra harmonia entre’l capital  i el treball”.  
 
Com s’ha dit, Güell va establir a altres propietaris, a cens, dins la seva finca. En un primer 
moment van ser botiguers i mestres d’obres que van construir la colònia  però amb el temps 
es van vendre parcel·les i cases construïdes per l’empresa a algunes famílies treballadores i 
a famílies que no tenien cap relació amb la fàbrica. Algunes d’elles Güell les va recomprar 
temps després. La proporció de cases particulars sobre el nombre total de cases de la 
colònia es va mantenir al voltant del 30% entre 1894 i 1910, i en el moment de tancar la 
fàbrica, el 1973, havia arribat al 36%. 
 
L’expectativa d’accés a la propietat, ni que fos llunyana,  podia apropar el treballador  a la 
mentalitat de la classe mitjana, o això era probablement el que perseguia Alsina reconeixent 
que “D'aqueix camp [del treball i les pròpies aptituds del treballador] n'han sortit triumfants 
nombrosos y lluhits estols de fills del poble que s'han distingit honrosament guanyantse ab 
llur trevall y mérits propis, preeminents setials d'honor entre llurs consemblants.  
 
Vencedors per la lluyta per l'avens y la perfecció humana, ocuparen aqueixos fills del poble 
llochs més elevats que'ls comúns de la massa popular, sense que per això poguessen 
arribar á confondre's ab los altres llochs de l'escala social, reservats a la classe alta 
representant natural y tradicional dels antichs senyorios.” (...) La classe mitjana creada pel 
mèrit personal moderaria tant la tendència sempre avassalladora y tirànica de la classe alta, 
com l’impuls sempre violent i desordenat de la classe baixa.” 22 

                                                             
21

 En la  genealogia de l’autor d’aquesta comunicació hi ha tres de les quatre branques a nivell de besavis que 
són fundadores de la colònia. Una procedeix del Vapor Vell i dues  són pagesos pobres que venen de 
Llardecans (El Segrià) i Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat). Un exemple entre tants. 

 

 
22

 Alsina Parellada, Ferran, 1893.  
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El paradigma del control de l’obrer a les colònies, atrapat per  la feina de tota la família, la 
casa i l’escola dels fills, a la colònia Güell s’hi va afegir  una aposta a favor del 
desclassament. Aquí l’obrer es barrejava amb comerciants i petits propietaris, gestionava 
l’Ateneu, experimentava les lleis del mercat en la cooperativa de consum, es fomentava 
l’estalvi amb la presència d’una caixa,  i a alguns se’ls obrien expectatives  d’assolir la 
propietat de la casa. No obstant, Güell incloïa una clàusula de precaució en tots els 
contractes de compra venda que deia: “Se reserva el señor estabiliente el derecho de 
despido o separar a cualquier propietario o industrial de los que establezcan en el término 
de mi heredad siempre que su conducta o manera de proceder privada o pública pudieran 
perjudicar los intereses de aquellos...”. 
 
La por a l’acomiadament laboral  i aquesta clàusula de precaució eren latents, però no s’ha 
transmès oralment  que s’apliqués freqüentment, ans al contrari. L’adaptació al sistema va 
ser més deguda a l’estímul positiu que a la por. 
 
La colònia va disposar del Teatre Fontova (1892) vinculat posteriorment a l’Ateneu Unió, 
entitat que es va fundar en una data indeterminada entre 1894 i 1899, mentre que el cafè de 
la plaça havia estat construït i explotat per l’empresari santboià Josep Elias, el “Ninyo”, l’any 
1891, fins que Güell el va comprar i el va cedir a l’Ateneu el 1900. 
 
La iniciativa de fundar l’ateneu devia sorgir de l’elit esmentada. Amb el temps les juntes van 
diversificar la seva composició però al principi podem identificar noms d’aquelles persones. 
La fundació d’un ateneu suposa una especial sensibilitat vers els corrents culturals 
d’avantguarda, tot i ser un ateneu catalanista i conservador, per influència política de Güell, 
Alsina i Manuel Folguera, que eren lligaires distingits. L’Ateneu també fomentava el respecte 
a la jerarquia empresarial.  
 
Es va crear una mútua de socors, la cooperativa de consum gestionada pels seus socis 
(1900),  el cor de Clavé La Maquinista (1905) i el Futbol Club Güell (1909). Van organitzar-
se  grups de teatre, audicions de concerts i balls en les grans festes, sempre amb la tutela i 
la col·laboració econòmica de l’empresa, mantenint en una minoria d’edat la capacitat de 
gestió econòmica dels treballadors,  no fos cas que una organització independent estimulés 
algun desig espuri de no sentir-se fills del projecte paternalista, que no era filantròpic ni 
utòpic sinó simplement pràctic i socialment eficient de cara al projecte social i industrial en 
curs. 
 
L’església va crear una extensa xarxa d’associacions, confraries, ordes i apostolats, obres 
comunes en les parròquies i expressió del catolicisme social, que mai va tenir vel·leïtats 
sindicals grogues, com les mantingudes per Claudi López Bru, cunyat d’Eusebi Güell, a les 
seves mines d’Astúries. 
 
La fundació de la colònia Güell és coetània de l’encíclica Rerum Novarum  i de  La Tradició 
Catalana, de Torras i Bages. L’església de Gaudí es dedica al Sagrat Cor de Jesús, com 
l’oratori del Palau de Comillas i l’església del poblat miner de Bustiello, també del Marquès 
de Comillas. A la colònia Güell l’acció social s’inspira en l’orientació de l’església catalana i 
les ensenyances pontifícies. El tractament d’ aquest aspecte superaria l’extensió d’aquesta 
comunicació. 
 
Però en aquest dispositiu d’integració social hi ha llacunes.  Malgrat que la colònia tenia 
escola des del primer moment, deu anys després de la fundació, el 1901, el cens indica que 
el 66% dels nens i nenes compresos entre els 6 i els 14 anys encara eren analfabets. El 
1924 el percentatge havia baixat a l’11% i l’escola nocturna organitzada pel cor La 
Maquinista intentava compensar el dèficit d’escolarització. Els néts de la generació que va 
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fundar la colònia en edat adulta,  ja estaven plenament escolaritzats. D’aquí ve la necessitat 
de construir les noves escoles vers 1916, vint i sis anys després de la fundació de la colònia. 
 
Més  enllà de les permissives lleis de treball infantil, a la fàbrica hi van treballar nens i nenes 
per sota l’edat reglamentària, a partir dels set anys23. No en va Alsina, en una conferència 
sobre el treball infantil24, deia: “...ni antes, ni ahora se nos ha ocurrido, ni mientras 
conservemos sano el juicio podremos imaginarlo nunca, el obligar a toda la juventud obrera 
a ir a la escuela, sin haber descubierto antes algún medio práctico y equitativo de prever el 
sostenimiento de muchísimas familias proletarias a quienes circunstancias excepcionales 
pusieron en el caso de no poder prescindir de los recursos que les proporcionan el actual 
trabajo de sus hijos menores.” Tanmateix, Alsina diu que als llocs on ha estat, ha creat 
escoles, amb caràcter graciable.  
 
L’escola de la colònia va ser la primera escola catalana, anterior a l’Escola Sant Jordi de 
Flos i Calcat, segons va afirmar Manuel Folguera Duran quan va ser president de 
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana25. L’escola de nenes al principi era 
regentada per mestres seglars. Les monges Carmelites de Sant Josep s’ocupaven del 
parvulari i de la vetlla de malalts des de 1907, però el 1918 hi va haver un canvi d’orde. Les 
noves monges, Carmelites Terciàries Descalces, van deixar la vetlla de malalts i van 
encarregar-se de l’escola de nenes i del parvulari. Els continguts de l’educació eren força 
diferenciats. Els nens tenien una bona formació en matemàtiques, llengua, ciències i dibuix. 
Amb la fundació de l’Escola del Treball a  Barcelona (1914), i amb el suport de l’escola 
nocturna de l’Ateneu, els continguts escolars tenien un caràcter propedèutic que va facilitar 
la promoció professional de no pocs obrers. En canvi les monges van excel·lir en l’educació 
de les nenes com a futures esposes, mares, mestresses de casa  i futures maquinistes del 
tèxtil. Qualsevol habilitat manipulativa del fil a la fàbrica era de nivell molt inferior a les 
habilitats adquirides en les labors d’agulla i fil. Tota la mainada rebia la més estricta 
educació religiosa i orientava el seu futur en funció d’allò que l’empresa requeria. 
  
El professorat, generalment conservador, submís i reproductor del sistema ideològic 
existent, no era aliè a la innovació pedagògica del moment i hi ha mostres clares d’algunes 
metodologies avançades. L’escola practicava exercicis gimnàstics i realitzava activitats 
corals i de teatre, aquestes compartides entre nens i nenes, com l’Orfeó Güell de principis 
de segle. 
 
A propòsit del treball infantil cal recordar l’accident que va sofrir un nen d’onze anys a la 
fàbrica, el 1905. Catorze obrers, el capellà de la colònia i dos dels fills de l’amo,  Claudi i  
Santiago Güell i López, van donar pell del seu cos per empeltar-la a les cames del nen, que 
s’havia cremat en caure a una barca de tint, amb perill per la seva vida. L’operació, que es 
va realitza en viu, va tenir èxit i el fet va sortir a les primeres pàgines dels diaris. La 
solidaritat entre obrers i patrons va ser divulgada arreu. Tant és així que la colònia Güell es 
va mostrar el 1910 com un exemple als congressistes de la V Semana Social Española, que 
reunia el bo i millor del catolicisme social. No hi ha dubte que la trobada era oportuna per 
contrapesar els efectes que  havia produït la Setmana Tràgica només un any enrere. A la 
colònia la bassa d’oli imperant no es va immutar per aquells fets revolucionaris, tot i que els 
quintos als que els va tocar la sort, van haver d’anar a la guerra del Rif, a defensar els 
interessos colonials i els d’una empresa minera de la que Joan Antoni Güell formava part 
com a soci.  
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  Testimoni de Felisa Pascual Nicolau, àvia de l’autor d’aquesta comunicació, que va treballar a la fàbrica des 
dels set fins als 65 anys. 

 
24

  Alsina Parellada, Ferran (1892). Pàg. 18 i 19. 
 
25

 Folguera Duran, Manuel .1996. Pàg. 122. 
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Els congressistes de la Setmana Social van  demanar al Rei i al Papa que els operats fossin 
condecorats, i així fou. La colònia va sortir per segona vegada als diaris, i per tercera vegada 
quan es va fer la festa d’imposició de les medalles. La nítida solidaritat obrera i patronal del 
primer moment va acabar enterbolida  per l’aprofitament que en va fer el conservadorisme 
social catòlic. El “fet de la pell” és probablement l’expressió més alta del paternalisme 
empresarial en les colònies. 
 
Van haver-hi altres accidents laborals amb resultat de mort o amputació de membres sense 
cap transcendència i les condicions laborals van ser com a tot arreu. 
 
El 1919 s’imposa un locaut general, sense que els obrers de la colònia haguessin participat 
en la vaga general que el va provocar. En els anys vint es produeix una crisi de gestió i els 
anys trenta són de crisi econòmica. Durant la República els obrers es van afiliar a la CNT, 
branca Trentista, i van col·lectivitzar la fàbrica durant la guerra. El 1944 la família Güell va 
vendre a la família Bertrand Serra l’empresa fundada per l’avi i engrandida pel pare. Però el 
sistema tradicional de colònia havia saltat fet a miques amb la guerra, la imposició d’un 
sistema polític en el que no hi havia llibertats i amb un sindicalisme que  era vertical. No 
calia res més per assegurar la pau social antigament obtinguda per l’acció combinada del  
paternalisme patronal  i la prudència dels obrers. S’havia assolit la pau però, com 
s’acostuma a dir,  era la pau dels cementiris. 
 
 
6. Conclusions. 
 
- La colònia Güell segueix el model energètic del Vapor Vell. La seva creació es deu al 

creixement industrial i al control social. El model va reeixir. 
 
- No es van obtenir els beneficis de la llei de colònies de 1868, que altres havien aprofitat 

oportunistament. 
 
- L’arquitectura i l’urbanisme van ser cuidats com en cap altra colònia, gràcies a la 

personalitat d’Eusebi Güell, vinculada a la cultura, la relació amb Gaudí i  la imatge política 
que volia projectar. 

 
- El desenvolupament de la colònia es va fer per etapes i no es pot considerar com un 

projecte totalment ideat en els seus orígens. 
 
- La trama reticular de la colònia és una resposta racional dins del modernisme. 
 
- Cal seguir investigant la influència de Gaudí en l’arquitectura de la colònia i per què va ser 

separat  de les obres de l’església. 
 
- La fundació de la colònia va fer foc nou en la composició de la plantilla, incorporant mà 

d’obra pobre procedent del camp català. 
 
- Més que la confluència entre pagesia i classe obrera es va estimular l’apropament a la 

classe mitjana, obrint expectatives d’assolir la propietat de la casa i afavorint la participació 
en les associacions cíviques locals. 

 
- L’associacionisme cultural i recreatiu va ser d’iniciativa popular,amb el suport de l’empresa 

i la influència d’una franja elitista de la població en els orígens. 
 
- Es va utilitzar el treball infantil per sota l’edat reglamentària i no tota la mainada va ser 

escolaritzada en els  primers anys, malgrat el que va escriure l’empresa. 
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- Va existir una forta influència del conservadorisme social propiciat per l’església i el 
catalanisme polític. L’objectiu empresarial d’obtenir la pau social es va assolir al llarg de 
quaranta anys. 

 
- La sindicació obrera i el vot independent de l’empresa no arribà fins a la II República. 
 
- L’obra de Güell és exemple destacat del paternalisme, que no és ni filantropia,  ni utopia.  

L’estímul positiu prevaldria per sobre la por, i els petits canvis evitarien la lluita obrera pels 
més grans. 

 
- Cal desmitificar la colònia Güell i valorar-la autènticament.  
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