El Park Güell i la Colònia Güell
DOSSIER DE TREBALL

Cicle Catalunya,
laboratori d’Humanitats

Materials de treball
• Joan Campàs (1999): El Park Güell de Gaudí. Anàlisi simbòlica.
Resum/adaptació d’Eduardo Rojo i Josep Mª Carandell. Dossier mecanografiat,
52 pàgs. En línia a http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/ElParkGuell.pdf
• Joan Campàs (1990): Gaudí: La cripta de la Colònia Güell. Dossier mecanografiat,16
pàgs. En línia a http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/coloniaGuell.pdf
• Joan Campàs (1990): La colònia Güell, un model de socialisme utòpic. Dossier
mecanografiat,16 pàgs. En línia a
http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/industrialitzacio.pdf

Context històric
• Joan Campàs (2001). Catalunya dins l’Espanya contemporània. De la
Restauració canovista a la República (1875-1931). Dossier mecanografiat, 174
pàgs. En línia a http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/Restauraciocanovista.pdf

Preguntes pel seminari sobre el Park Güell

1. Quin pot ser el significat de:
• les paraules ALABA / POR que es troben a l’entrada, al costat d’un merlet
• les franges marronoses i blanques amb les quals està ornada la muralla
• l’estrella de cinc puntes que es troba dins la P de Park
• la K de Park
• l’amanita muscària, al·lucinògena, que corona els pavellons de l’entrada
• el trencadís de color blau i blanc del pavelló de l’esquerra
• les formes coral·lines, el compàs, el cercle de la pica inferior de l’escalinata
• el cap de serp en forma de gos i els fruits d’eucaliptus que l’envolten
• el drac, i la seva relació amb Niça i amb santa Marta
• les tres serps que envolten la pedra de la qual brolla aigua
• el temple grec d’arquitectura provincial
• la boca que hi ha rere la font
• el nom de Sarva que Güell va posar a l’aigua que va comercialitzar i que
emanava del fons del temple, i l’escriptura devanagari del sànscrit que hi havia a
la seva etiqueta
• el 4 grans plafons ceràmics del sostre del temple i el 14 plafons més petits
• la figura femenina de la porxada de la Bugadera
• la planta en forma de rosa de la capella del turó de les Menes
• la forma de sageta de Sagitari amb creu i la petita piràmide que corona la creu
del calvari

2. Per què la seva ubicació a la Muntanya Pelada?
3. Quina era la finalitat d’aquesta urbanització? (estudi comparatiu amb la urbanització
de l’Avda. Tibidabo del Dr. Andreu)

Preguntes pel seminari sobre la cripta
de la Colònia Güell

1. A què respon l’estructura urbanística de la
colònia
2. Quin pot ser el significat dels següents
elements de la cripta:
• les textures i els colors de les
columnes i dels murs
• el fet que no es tracti d’una església
exempta
• els materials constructius (basalt, maó...)
• la convexitat de les voltes del subpòrtic
• les creus templeres del subpòrtic
• les 13 creus de sant Andreu del sostre del pòrtic
• la creu rosa de la ceràmica de la clau de volta de la porta d’entrada
• l’evolució de les formes de l’alfa i l’omega a l’oest i est de l’església, les serps,
els peixos...
3. Quina és la funció de les paraboloides hiperbòliques?
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Preguntes pel seminari sobre la industrialització a Catalunya

1. Per què no es va produir la revolució
industrial a la Catalunya del segle XVIII?
2. Quines foren les causes del fracàs de
la segona represa industrialitzadora a la
Catalunya del XIX?
3. Per què s’originaren les colònies
industrials?
4. D’on prové la riquesa dels Güell?
5. Com funcionava la colònia segons la Breve reseña histórica escrita con motivo de la
visita hecha a dicha colònia por los Srs. congresistas de la Sección Social. Barcelona,
1910?
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