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La Colonia Güell 

 

 

 

  

 

La colònia Güell és una església que té com autor Antoni Gaudí. Es va projectar 
al 1898, però es va començar a construir al 1908. És situada al carrer Claudi 
Güell 08690, de Santa Coloma de Cervelló. Després de llargs estudis i  
preparació del projecte, només es va construir la Cripta. L’obra es va 
interrompre definitivament al 1917, un any després de la mort del propietari, 
Eusabi Güell. 

Tindria que haver arribat als 40/45 metres (com una fàbrica que hi ha a prop 

seu, també construïda per Gaudí) , però actualment mesura 8 metres. L’estil de 

l’arquitectura és el Modernisme gòtic. 

És molt característica del temple la forma blegada dels murs, construïts amb 

maó i pedra basàltica negra. Els finestrals apareixen flanquejats per les 

representacions simbòliques de l'Apocalipsi Alfa i Omega, coronades pel Crismó, 

realitzades en mosaic. 
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Entre els finestrals hi ha peixos en mosaic negre i relleu, com a símbol  de la 

figura de Jesucrist. Per a l'elaboració de les reixes, es van utilitzar restes de la 

ferramenta utilitzada per a la fàbrica Güell. Sota l'escala, es troba  un pòrtic sota 

el nivell del sòl, amb bancs. Per a la construcció de voltes, suportades per pilars 

de maó vist, o revestit per pedretes, es va partir de paraboloides hiperbòlics. El 

sistema adoptat va ser el de l'anomenada volta catalana. En un relleu, sobre la 

porta i al centre, hi ha les inicials “C” i “G” (Colònia Güell). L'interior de la cripta 

presenta una planta central ovalada. Després de l'altar, dedicat a la Sagrada 

Família i dissenyat pel col·laborador Josep Maria Jujol, es troba una escala que 

ens condueix a la sagristia i al cor.  

 

 

Una curiositat és que, a l’interior de la Cripta, els finestrals tenen forma de pinya 

vista des de avall. Gaudí es va inspirar en les pinyes que hi havien a fora. 

Està ben situada ja que al voltant de la Cripta no hi ha cap més arquitectura, 

només hi ha arbres que li donen harmonia i elegància.  

M’agrada molt aquesta arquitectura perquè, encara que sigui una església, no 

ho sembla des de fora. M’agrada també el lloc on està situada, perquè està una 

mica apartada del poble i no hi ha cap edifici o casa que li tregui la importància 

visualment. 


