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Notícies

La Colònia Güell
El passat dia 16 d' abril els alumnes de tercer d'ESO 
van realitzar una sortida a la Colònia Güell, situada 
prop de Santa Maria de Cervelló, al costat del riu 
Llobregat.La  sortida  estava  programada  dins  del 
currículum  de  Ciències  Socials,  i  tenia  com  a 
objectius  més  importants,  conèixer  el  model 
d'industrialització  de  Catalunya,i,  concretament, 
les colònies industrials, agafant com a exemple una 
de les colònies més interessants, la Colònia Güell.

Les colònies industrials se situaven prop dels rius, 
en  àrees  rurals,  ja  que,  en  general,  utilitzaven 
l'energia hidraúlica pel seu funcionament. A més de 
les raons  energètiques hi havia també raons socials 
per aquesta ubicació. Tot i això, la Colònia Güell va 
utilitzar, des de l'inici del seu funcionament, (finals 
del SXIX) el vapor.

Eren  unes  instal·lacions  força  peculiars:  cada 
colònia  constava  dels  següents  equipaments:  La 
fàbrica  (normalment  de  productes  tèxtils),  les 
cases dels obrers, l'escola, l'església, la botiga, la 
casa  de  l'administrador,  etc.  Era  com  un  poble 
petit,  però  tot  girava  al  voltant  de  la  fàbrica,i, 
l'autoritat  en  el  cas  de  la  colònia  l'autoritat  el 
mantenia  el  propietari  amb  la  col·laboració  de 
l'administrador.

En general, els obrers provenien del camp, una part 
important,  eren  dones   i,  també,  es  donava  el 
treball infantil.

El tipus d'estructura empresarial i organitzativa feia 
que  els  obrers  estiguessin  força  controlats, 
allunyats  dels  corrents  més  reivindicatius  que  es 
desenvolupaven a les ciutats.

La  Colònia  Güell  té  unes  peculiaritats  que 
incrementen  el  seu  interés.  Per  un  costat,  el 
projecte va  ser  encarregat,per  l'empresari  Eusebi 
Güell,  a  Antoni  Gaudí  i  als  seus  col·laboradors. 
Pretenia  ser  una colònia  modèlica,  proporcionant 
una qualitat de vida als obrers força superior a la 
resta de colònies:  la colònia no era tancada, les 
cases  eren  més  grans  i  tenien  un  petit  jardí. 
L'escola  tenia  força  qualitat  en  comparació  amb 
d'altres  de  les  mateixes  característiques, 
especialment, en els aspectes tècnics, per formar 
bons professionals que treballessin a la fàbrica. Hi 
havia un Ateneu, una cooperativa per gestionar els 
productes de consum, un metge, etc.

Com a construcció de gran bellesa i originalitat hi 
ha  la  Cripta  de  la  Colònia  Güell,  projectada  per 
Antoni  Gaudí,  declarada  el  1985  Patrimoni  de la 
Humanitat per la UNESCO.

A  la  Cripta,  Gaudí  va  experimentar  amb  els 
materials  i  les  formes,  que consolidarien  la  seva 
qualitat com arquitecte i creador de noves formes i 
solucions arquitectòniques i estètiques.

      Detall del trencadís de la cripta

En  general,  en  els  edificis  més  destacats,  hi 
predomina una estètica modernista. A tots aquests 
aspectes hi cal afegir un entorn natural força bonic, 
i, tot plegat  fa molt atractiva la visita a la colònia.

La nostra visita va durar un matí iva consistir en un 
recorregut  guiat   per  totes  les  instal·lacions  : 
primer vam visitar i  admirar la Cripta, per fora i 
per dins, posteriorment, vam passejar per la zona 
de  les  vivendes,  destacant  la  vivenda  de 
l'administrador,  la  cooperativa,  l'Ateneu,  l'escola, 
la fàbrica, la masia on la família Güell s'instal·lava 
quan era a la colònia. Vam poder copsar quin tipus 
d'organització  econòmica  van  formar  les  colònies 
industrials, i, també les especificitats de la Colònia 
Güell.

El resultat va ser força positiu, segons la valoració 
del  professorat  i  dels  alumnes,  en  general.  Per 
aquest  motiu  el  més  probable  és  que  aquesta 
sortida  es mantindrà el propers cursos.

Panoràmica Colònia Güell 


