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Ca l’Ordal 

 

 

 

Ca l'Ordal està situada a la plaça Anselm Clavé de la Colònia Güell. Es 

tracta d'un edifici Modernista dissenyat per l'arquitecte Joan Rubió i 

Bellver al 1894. 

Eusebi Güell va procurar millorar les condicions dels treballadors 

d'aquesta colònia a diferència del que passava en altres. Güell va introduir 

millores socials i va aplicar la seva condició de mecenes de la cultura, 

dotant la colònia d'equipaments culturals i religiosos, i va incorporar el 

corrent modernista a les noves construccions. 

Va ser la residència de les famílies Ordal, Curañas i Gaudo, que eren 

pagesos que treballaven les terres de l'amo en qualitat d'arrendataris. 

Alguns dels membres d'aquesta família treballaven també a la fàbrica de 

la colònia. 

Actualment segueix mantenint la funció d'habitatge sent una residència 

privada. 
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Ca l'Ordal és el primer edifici que es troba a la part residencial de la 

Colònia Güell, tot i que l'aparença no és la d'una casa.  L'arquitecte va 

voler recollir de forma original els trets més significatius de les cases 

rurals. 

Es tracta d'un edifici aïllat, format per tres cases unifamiliars adossades, té 

soterrani dedicat a quadres, planta baixa, pis i golfes. El més original de la 

casa és que cada façana de la planta baixa (davant i darrera) té un 

tractament diferent, i en la forma de la seva planta. 

De la construcció destaquen també les cantonades arrodonides i la 

filigrana del treball amb maó de les finestres i les tres xemeneies. 

 

                      Una de les xemeneies 

Aquesta arquitectura està bé conservada i està situada en un bon lloc ja 

que els edificis del voltant també són modernistes, això fa que tots els 

edificis facin una mena d’harmonia entre ells. 

M’agrada aquesta arquitectura perquè em sembla interessant la forma de 

les finestres i de les portes. També m’agrada que un conjunt d’arbres i 

plantes decorin el seu voltant, això fa que  la casa sembli molt més rural. 

Les xemeneies també van captar la meva atenció quan hi vaig anar, de fet 

és el que va fer que escollís aquesta arquitectura per fer el treball.  


