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I / Comentaris introductoris 
 
 
1. Introducció  
 
El Dr. Josep Martí Valls m’ha demanat que descrigui un itinerari pel Park Güell, 
per a visitants sèniors. Per a mi és, doncs, un repte doble (potser triple) perquè 
es tracta de fer una revisió de totes quantes històries s’han escrit sobre aquell 
espai i, a més, fer-ho amb una vocació pedagògica i d’entreteniment per a 
persones que potser en saben més sobre el lloc que no pas el guia. El tercer 
repte és propi: arribar a aconseguir una síntesi que em plagui a mi com a 
geògraf urbà. 
 
Una vegada, a la més daurada joventut, ja vam escriure un article amb Josep 
M. Setó i Verdés sobre l’espai verd i els parcs en el desenvolupament urbà de 
Barcelona (“Greenspaces in a Crowded City”1), en el qual ja fèiem especial 
referència al Park Güell des de la perspectiva de jardí i d’espai públic per al 
lleure, com un dels primers parcs municipals que es van obrir a Barcelona. 
 
Avui en dia, a banda que el Park Güell segueix sent un punt de principal 
recurrència per als visitants de la ciutat (especialment seguint les rutes 
turístiques que s’han traçat per a conèixer l’obra de l’arquitecte) per la seva 
singularitat, és d’especial actualitat per al debat obert sobre la restricció de pas, 
que han omplert pàgines de la premsa d’aquest segon semestre de 2009, i que, 
al meu entendre, acabarà no només amb la restricció sinó amb el cobrament 
d’entrades a les visites, si és que l’Ajuntament (que és propietari del parc des 
de 1922) així ho decideix, per motius de conservació i també per motius de 
sostenibilitat econòmica d’aquesta partida dels pressupostos municipals. 
 
Amb tot i és bo retenir-ho, el Park Güell és un dels parcs públics més visitats 
del món, suportant –es calcula- més de 40.000 visites diàries de mitjana, dels 
quals un 86% correspondrien a visitants estrangers. 
 
 
2. La màgia del Park Güell 
 
El Park Güell s’ha mirar amb ulls d’infant, amb la sorpresa del nen que s’extasia 
al davant de la màgia de les formes i dels racons. Diuen que així el projectà 
Antoni Gaudí, atenent al records d’infància d’Eusebi Güell. De fet, els que 
som de prop, de Gràcia, hauríem de fer memòria i recordar com el vam veure 
per primera vegada. Jo particularment el recordo agafat de la mà del meu pare 
que alguna vegada m’havia dut allà a donar una volta, tot passejant un matí de 
diumenge. El meu pare que era un gran fantasiós, m’explicava contes de les 
Mil i una Nits al peu de la Sala Hipòstila i jo imaginava el lloc ple de coixins i 
d’odalisques ballant al ritme de gaites i panderetes, al més pur estil arabesc, i 
de portes a grutes que s’obrien al pronunciar “Obre’t Sèsam!”. Quantes 
vegades havíem jugat amb els meus cosins a espases per sota els arcs 

                                                            
1 MUÑOZ i TORRENT, Xavier, i SETÓ i VERDÉS, Josep M., “Greenspaces in a Crowded City. The Case 
of Barcelona”, a The European Geographer, núms. 5/6, Lisboa, 1992, pp. 30-45. 
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tombats creient-nos en Simbat el Marí lluitant contra els lladres i els pèrfids 
bruixots, o les hostes d’en Jason i els argonautes... 
 
El meu pare deia, afegia sempre, que calia no marxar d’allà sense tocar-li el 
cap al camaleó multicolor que sorgia de la font, que refrescava sempre 
l’ambient de la visita, perquè donava sort, perquè era com una espècie de 
talismà, que et proveïa de totes les forces de la Terra. De fet, Gaudí havia 
aconseguit allà el més bell agermanament entre l’art i la natura, de forma que a 
voltes es confonen i arriben a ser la mateixa cosa als nostres ulls. 
 
Allò que el meu pare intuïa sobre la màgia del lloc (però que de cap altra 
manera podia saber), resulta que en realitat Gaudí ho traçà expressament. Cap 
detall original del parc està fet a l’atzar, sinó que Gaudí ho planificà tot seguint 
trets esotèrics, aleshores secrets, que anaven més enllà dels detalls d’una 
arquitectura bigarrada.  
 
S’ha escrit a bastament conjectures sobre les creences d’Antoni Gaudí, sobre 
la seva pertinença a la lògia maçònica de Barcelona, tal com ho era el mateix 
Comte Güell.  Els autors assenyalem múltiples detalls en quasi tota l’obra que 
s’emmirallen en el signes de la maçoneria2, que nosaltres podrem anar 
descobrint amb un xic de paciència en llarg de la nostra visita, com els 
significats de les creus en tres direccions, dels rèptils, la serp, les formes 
serpentejants, etc... 
 
 
3. El context 
 
Caldrà contextualitzar, doncs, el Park Güell també en clau esotèrica i en els 
corrents de l’època que demanaven elements que protegissin les famílies i a la 
vegada ressaltessin de forma inequívoca el caràcter quasi-religiós del llocs per 
als pocs que estaven iniciats en aquest tipus de grups secrets, que malgrat la 
seva estricta religiositat i lligam amb el catolicisme més ortodox, també 
pensàvem en el progrés social, funció per a la qual es creien predestinats com 
una elit del saber. En realitat mostraven alguna seriosa contradicció, en tant 
que sovint resulta molt difícil identificar l’ortodòxia amb una vocació 
progressista. És per això que també s’ha escrit que en el transfons de l’obra de 
Gaudí també es manifesta aquesta contradicció, situant l’arquitecte en un camp 
fosc on el bé i el mal es podien tocar. El que sembla clar és que el seu singular 
estil arquitectònic, que destacaria per la seva genialitat per sobre de tots els 
altres arquitectes modernistes, no hagués estat el mateix sense la seva 
aferrissada ortodòxia catòlica i la contemplació esotèrica, plasmada en la 
múltiple presència de simbologia a la seva obra. 
 
En qualsevol cas, Gaudí i la seva obra, s’emmarca en un corrent molt viu en 
tota la segona meitat del segle XIX, que era d’una banda l’Higienisme (fer més 
                                                            
2 Vegeu per exemple el llibre de JOSEP M. CARANDELL Park Güell. Utopía de Gaudí, Sant Lluís 
(Menorca), 1999, o l’article d’ASTRID MESSEGUER i TXELL FUQUET, “Gaudí”, publicat a La Vanguardia 
el 2002 (http://www.lavanguardia.es/multimedia/gaudi2002/home-gaudi.htm#), o més sintetitzat encara al 
document pedagògic SANJUST i LATORRE, Cristina: Guía didáctica: El Park Güell, Barcelona, feb 2001, 
dins el projecte “Guías Didácticas” de T-CUA Tutories Culturals i Artístiques: http://www.liceus.com/cgi-
bin/tcua/0701.asp. 
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saludable els llocs per a viure, com podem destacar de l’insigne Ildefons Cerdà) 
i d’una altra el Naturalisme (la fusió de l’home en la Natura, i la recuperació de 
l’adaptació de l’urbanisme al context natural pròxim, que posava en dubte, per 
exemple, en el cas dels jardins, la introducció de patrons del Nord d’Europa, 
amb tanques retallades i gespa, tipus Forestier). Ambdós corrents en realitat es 
fusionaven també amb una idea de progressisme que es lligava 
necessàriament amb la proximitat a la terra, al país i al seu renaixement. Per 
tant, Renaixença i Modernisme (o al revés). 
 
El que està clar és que Gaudí, per la raó que fos, per les influències que 
segurament va rebre dels seus mestres racionalistes i historicistes, o per les 
seves conviccions religioses i ideològiques, esdevé un gran amant de les 
figures pròximes a la natura i això ho plasmà en totes les seves obres: la corba 
(mai atzarosa) per davant dels traçats rectilinis, però a la vegada fent èmfasi en 
la geometria natural de les coses vives, de la pròpia terra. 
 
 
4. Els temps 

 

  
 

Eusebi Güell i Bacigalupi, comte de Güell, el 
promotor 

 
Antoni Gaudí i Cornet, l’arquitecte i l’urbanista 

 
Güell i Gaudí viuen un temps molt especial per a Barcelona i per a Catalunya. 
L’explotació de les darreres colònies ultramarines de Cuba i Filipines havien fet 
prosperar una nova burgesia que poc a poc s’havia fiançat en la aristocràcia (i 
de fet renova l’aristocràcia catalana). Es disposen ara de grans rendes dels 
negocis colonials que ràpidament s’inverteixen en la industrialització del país i 
que generen noves rendes. Barcelona també creix i també hi ha aleshores un 
boom immobiliari que consisteix en anar omplint mica en mica el pla de 
Barcelona redissenyat per Cerdà en el seu Pla de l’Eixample.  
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Malgrat l’enderroc de les muralles de la Ciutat, la vella Barcelona segueix sent 
un cau d’epidèmies i d’inseguretat (inicis del moviment obrer i dels corrents 
anarquistes), de forma que les famílies més acomodades opten per traslladar la 
família a llocs més sans, on passa l’aire més fresc i pur, més a prop de la 
natura, però sense deixar d’atendre els negocis i l’activitat urbana. Una mica a 
llum del que ja era la mansió i propietat del marquès de Llupià i Alfarràs a 
Horta, l'actual el Parc del Laberint3, els burgesos es construirien, en la mesura 
de les seves possibilitats, allotjaments a la falda de Collserola, prop del bosc. 
 
Un home de negocis com Eusebi Güell (que havia esdevingut part de la nova 
aristocràcia casant-se amb la filla del Marquès de Comillas, i que després 
obtingué els favors de la reialesa, en atorgar-li en títol de compte del mateix 
nom) va entendre que davant dels perills del centre hi havia mercat per a 
aquells que volguessin un nou tipus d’habitatge, a imatge de les propostes de 
veïnats selectes que venien del Nord d’Europa, més sanes i sobretot més 
segures: lluny de les amenaces, però, sense deixar d’estar a prop del centre de 
negocis. 
 
 
5. L’encàrrec i el lloc 
 
És així que, el 1900, el comte Güell encarrega a n’Antoni Gaudí, arquitecte de 
qui era mecenes i bon client (tot s’ha de dir), el disseny i construcció d’una 
ciutat-jardí a l’estil anglès en la finca de Can Muntaner de Dalt, que ell havia 
comprat un any abans a Salvador de Samà, marquès de Marianao (i que 
l’havia embadalit amb la inauguració del Parc Samà de Cambrils) i que ajuntà 
amb una altra la de Can Coll i Pujol; hi havia per tant una raó de competència 
entre qui ho feia millor, entre qui organitzava millor els seus esdeveniments de 
societat, potser entre qui era el més creatiu; Güell jugaria amb avantatge car 
disposava de la genialitat i detallisme de Gaudí i el seu equip4. La urbanització 
havia de comprendre 60 parcel·les i per això Gaudí disposava de una propietat 
aproximadament de 17 ha per fer-ho, en un lloc prop del barri de La Salut (on ja 
s’havien arranjat finques per a l’establiment de cases d’estiueig, el que avui en 
dia anomenaríem segones residències i, com el seu nom indica, lloc saludable), 
conegut popularment com la Muntanya Pelada, és a dir un lloc amb orografia 
difícil (pendents i sòls aspres) i on no hi havia vegetació exuberant, sinó la 
pròpia d’un erm rocallós.  
 
Gaudí aprofita per a adaptar un cop més aquesta difícil orografia a l’essència 
mateixa del naturalisme i proposa una urbanització enjardinada, amb tots els 
serveis, amb una gran plaça (part d’ella penjant), un mercat a sota, i una 
avinguda central, gens lineal (serpentejant), al voltant dels quals es disposarien 
les propietats.  

                                                            
3 La finca de Joan Antoni Desvalls, marquès de Llupià i Alfarràs, es va començar a construir el 1791. 
Després de la seva mort el 1820, els seus descendents prosseguiren el projecte i l’ampliaren fins al que 
avui és el parc. El 1970 es produí la primera restauració de la finca i els jardins. El 1976, la família 
Desvalls transferí la propietat de la finca a l'Ajuntament de Barcelona. La finca s’estén en 55 ha. 
4 Salvador de Samà i Torrents, marquès de Samà, de Marianao i de Vilanova, coincidí amb Güell també 
als ambients polítics de Barcelona. En fou alcalde de Barcelona entre 1905-1906 i 1910-1911, i també va 
ser  membre de las juntes organitzadores de les exposicions universals de 1888 i 1929. La família Samà 
(l’oncle-avi de Salvador) havia tingut també negocis a Cuba i havia traficat amb esclaus. 
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Els jardins, trencant amb la tendència francesa, es confegirien amb la flora 
autòctona del país, de la Mediterrània: garric i margalló, atzavares, alzines, 
garrofers (algun d’aquests elements està catalogat 5), pins i infinitat de plantes 
medicinals (farigola i romaní, lavanda, sàlvia, etc). De fet, en la seva concepció 
de ciutat-jardí mediterrània, el jardí havia d’integrar tots els elements 
arquitectònics amb la natura; aquesta és la raó essencial per la qual els 
viaductes van ser construïts amb la mateixa pedra extreta en el lloc i adoptaren 
formes vegetals, que a més s’havien de combinar amb la flora autòctona. Això 
fa que el parc adoptés una singularitat novadora: el seu caràcter eminentment 
mediterrani, i aquesta combinació entre arquitectura i natura autòctona, que li 
permeté crear racons d’especial bellesa, i que valoritzarien a la llarga les 
espècies pròpies, i generarien, de fet, el concepte més sostenible de parc 
públic6 per al clima de la latitud de Barcelona. 
 
 

 
 

Plànol general del parc a mitjans 1903. Vegeu el detall de la columnata 
 
                                                            
5 Vegeu el garrofer catalogat, que té una edat superior als 100 anys, situat sota una de les voltes de la 
triple columnata del viaducte superior o anomenat “dels enamorats” (ref. Parcs i Jardins de Barcelona: 
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,375670355_376846742_1_585598094_detall,00.ht
ml?accioPJ=detall), que guarda una forma recargolada i que fou escrupolosament respectat per Gaudí. 
6 Cal tenir en compte que espècies vegetals pròpies suposen un considerable estalvi en el seu 
manteniment. Penseu només el cost de manteniment de la gespa natural en els jardins de tipus clàssic a 
Barcelona, en termes, per exemple, d’aigua de rec. De fet, a les espècies originals del Park Güell no els hi 
calia regar artificialment. Emprar pedra i runes de la pròpia obra, fa que a la fi allò remogut no s’hagi de 
dipositar en un lloc diferent i s’integri de nou en el paisatge creat. 
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Imatge satèl·lit general del Parc Güell, extreta del Google Earth (presa a novembre de 2007).  
Fàcilment es poden identificar l’entrada, l’escalinata i la Plaça, així com els camins serpentejants dels 

viaductes. 
 

 
 

Imatge a vol d’ocell de la part central del Park Güell (Plaça, Sala Hipòstila, entrada, Casa Güell, Casa 
Gaudí, etc), extreta de Bing Maps (amb cartografia de Navteq, 2009). Aquesta edició permet vistes 

interessants a distància des de diverses perspectives. 
 
La finca quedaria encerclada per una sinuosa murada, que separaria les 
famílies propietàries de l’exterior, i definiria el perímetre de seguretat de la 
finca. Gaudí, però, no es conformaria amb una visió del plànol horitzontal, ni 
tampoc en la determinació del parcel·lari. L’obra havia de despuntar per l’art. 
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De fet havia de ser l’art i la singularitat de l’arquitectura el millor atractiu per als 
clients i per això el promotor li donaria ample marge de maniobra. 
 
El 1914 la urbanització inicial ja estava executada, però tan sols s’arribaren a 
edificar dues cases noves dins el recinte, que ocuparien 3 de les 60 parcel·les 
disponibles: la que fou la residència de Gaudí del 1906 al 1925 (avui Museu), 
que n’ocuparia una, i la de l’advocat Trias, per a la qual adquirí dues de les 
parcel·les, les situades en una de les cotes més altes i extremes del parc. 
 
A aquestes, també es pot afegir el mas que inicialment ja hi havia a la finca, 
Can Muntaner, i que Gaudí rehabilitaria per a la residència dels Güell, i que a 
l’època seria escenari d’innombrables festes per a les classes altes 
barcelonines i que, per aquesta causa, esdevingué famós. Aquest Mas és avui 
l’escola Baldiri Reixac. 
 
Malgrat tot, el negoci de la urbanització fou un total fracàs 7 i, després de la 
mort del comte (1918), els hereus vengueren el que resta a l’Ajuntament de 
Barcelona el 1922, que el convertí quasi d’immediat en parc públic (en aquella 
època el creixement dels barris de Gràcia i La Salut ja havien fet arribar la 
ciutat gairebé a les portes del parc).  
 
El 1984 el parc serà declarat com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. 
Posteriorment ha seguit diverses fases de restauració, així com la dotació de 
serveis de restauració, venda de records i mercat d’art, dedicades a l’atenció 
dels visitants. 
 
 
II/ El Park Güell pas a pas 
 
 
1. L’entrada i la murada 
 
L’accés principal al Park Güell és la del Carrer Olot. Ens situem a la vorera del 
davant per tenir millor perspectiva. 
 
El Park Güell havia de constituir d’entrada una urbanització tancada. Això ho 
era per diversos motius: un la seguretat, però un altre i més important era la 
necessitat de preservació del model de societat “perfecte” que s’edificaria a 
dins. Per tant, hi ha una relació de dins i fora, com la relació entre el dins i fora 
del paradís. Les urbanitzacions tancades no eren habituals, ni ho acostumen a 
ser avui en dia al nostre país, però tampoc eren estranyes del tot. Gaudí i Güell 
ja havien dissenyat i construït amb antelació la Colònia Güell a Santa Coloma 
de Cervelló. Les colònies industrials també acostumaven a ser llocs closos, 

                                                            
7 Molt possiblement la raó més clara l’hem de trobar en un retraïment de l’economia a causa de l’inici de la 
Gran Guerra o I Guerra Mundial, per tal com aleshores no estava massa clar quin paper hi jugaria 
Espanya. Altres també foren la llunyania, els preus o la mateixa atmosfera esotèrica que s’hi podia 
respirar. Segurament les classes altes preferien construir-se mansions pròpies, amb jardins propis, més 
que mesclar-se amb veïns. Els clients potencials, per tant, se situarien en l’òrbita burgesa, de 
professionals lliberals, molt probablement relacionats amb els ambients maçònics de Güell i Gaudí. D’altra 
banda, la proximitat al bosc, molt probablement també jugava en contra, en percebre’s com un element 
d’incertesa i, per tant, d’inseguretat. 
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generant conseqüentment un món en si mateix, en aquell cas, productiu, on tot 
havia de ser planificat, organitzat, de forma que s’obtingués el màxim 
rendiment, àdhuc el social. El model de les colònies s’havia estès per tot el 
territori seguint el ritme de la industrialització, i introduint noves maneres de 
constituir societats, on hi havia un ordre preestablert. Hem d’imaginar que, en 
part, un tipus d’ordre semblant es volia preservar en el projecte del Park; 
aquest cop, però, assajant models de relacions que tenien a veure amb la 
concentració, ja no de comunitats laborals o productives, sinó de –podríem dir- 
d’escollits a viure un concepte d’harmonia amb la natura i el món, ultrapassant 
l’higienisme o la mera necessitat de seguretat. Per a Gaudí, assagista de 
mena, molt probablement el Park Güell podria esdevenir un model a seguir en 
d’altres llocs, adaptat al clima i a la societat mediterrània, de la mateixa manera 
que els anglesos ja ho havien aplicat en el barris benestants que fugien de les 
ciutats insalubres i miasmàtiques. 
 

 

 
 

Detalls de la murada serpentejant, amb les barres fenícies 
(4 en 4, coincidint amb les barres catalanes). Foto inferior extreta de Viquipèdia 
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Gaudí, però, clou el recinte amb un mur singular (almenys el de la façana 
principal): una tanca de pedra construïda amb el material del lloc, però que es 
remata amb una forma serpentejant, que en principi havia d’abraçar tot el parc 
i que començava en una de les edificacions de l’entrada donaria la volta i 
acabaria en l’altra casa, com si es tractés de dues serps enfrontades; unes 
serps que calia domar, i que de fet, seguint el simbolisme hipocràtic, 
s’identificarien amb la protecció (la serp enroscada en el bàcul, que es menja 
els insectes i els microbis, la serp dels farmacèutics, que protegeix les 
persones), però que, a la vegada també simbolitzen el mal. Gaudí utilitza, 
doncs, el mateix mal per protegir la utopia? (una primera contradicció?). 
 
La murada està rematada amb franges vermelles i blanques, que –com fa notar 
Cristina Sanjust 8- denoten un lligam amb la Mediterrània, en tant que ensenya 
de l’antiga marina fenícia. El Park, doncs, volia ser una nau flotant, una illa, que 
preservés la nova societat perfecte, utòpica de les perversions del passat. 
 

 
 

Els medallons de la murada principal, 
on es poden observar l’estrella de cinc puntes invertida i la destral 

 
Al mur hi podem observar 14 medallons amb les paraules “Park Güell”. La “k” 
de “Park” en comptes de “Parque” en castellà (que hagués estat per l’època el 
més habitual), no hauria de ser només una referència a allò local (més pròxima 
al “Parc” en català), sinó molt especialment al model anglès, el qual s’adoptava 
la concepció. Dins la lletra “P”, trobem un estel de cinc puntes invertit, per 
suggerir clarament el caràcter esotèric (diabòlic diria jo) del lloc. A banda també 
podem observar que juntament a la “P” hi trobem una forma de destral, que -
segons Sanjust- s’identificaria amb un senyal del treball, de l’activitat constant. 
Per tant, ja d’inici, la primera ullada, abans d’endinsar-nos en el lloc, ja trobem 
prous indicis que aquell lloc estarà ple de simbolismes i que res del que 
veurem de l’original estarà posat per atzar. 
 
                                                            
8 Vegeu a SANJUST i LATORRE, Cristina, opus cit. 
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Tant el remat del mur com els medallons, com immediatament veurem del 
pavellons, estan construïts amb trencadís, molt probablement, obra de 
l’arquitecte Josep M. Jujol. El trencadís és una tècnica emprada per l’equip de 
Gaudí que consisteix en la construcció de figures de mosaic a partir de restes 
ceràmics aprofitats de fàbriques de rajoles o bé –com serà el cas del Park 
Güell- trencat expressament, que es podien combinar amb altre tipus de 
materials com el vidre o el ferro. El trencadís permet jugar amb les formes, amb 
peces distintes, amb els colors i amb materials diferents, adaptant-se 
màgicament tant a superfícies llises com corbes. Altres elements del Park en 
seran exemples meravellosos de l’ús d’aquesta tècnica, que permet una 
increïble harmonia entre el rajol i la pedra neta, com veurem en el cas dels 
bancs de la Plaça i del sostre de la Sala Hipòstila.  
 
Ens situem a la porta principal. En aquest punt hem d’explicar que el projecte 
inicial presentava 7 portes per al Parc, de les quals tan sols es van arribar a 
construir 3, que havien d’estar tancades amb reixes consistents, dues sobre el 
mur rematat i una altra en la part més alta. En l’actualitat però, hi ha més 
accessos, entre d’altres coses perquè a la banda superior el parc acaba en un 
bosc on no hi ha mur. 
 
El mur exterior s’enrosca al voltant dels pavellons de l’entrada guardant una 
continuïtat amb aquells edificis, de forma que estan perfectament integrats i 
semblen formar una unitat. 
 
Com hem dit, aquesta integració tan especial sembla simbolitzar dues serps 
enfrontades, que evocarien el casc d’Hermes, significant la neutralització 
mútua de dues forces agressives, així doncs, seria símbol de protecció, pau i 
salut, d’estabilitat. Un primer element de la simbologia hermètica que 
acompanya tot el projecte. 
 

 
 

Reixa de la porta principals, amb motius de margalló, 
provinent originalment de la Casa Vicenç, al Carrer Carolines de Gràcia 

 
La porta principal avui en dia presenta una tanca de ferro forjat, disseny del 
propi Gaudí, amb margallons com a motiu principal. Aquest no és la tanca 
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original, sinó que va ser extreta de la tanca que envoltava la finca de la Casa 
Vicenç, a Gràcia, i per tant no tindria relació amb el conjunt original. 
 
 

 
 

Cotxera o portxo-cova, que evoca les potes i la trompa d’un elefant 
 
Sanjust diu que tot el conjunt de l’entrada evocaria records d’infantesa de Güell, 
centrades en formes elefàntiques, patents en la cova-porxo (que tenia per 
utilitat l’espera de cotxes) que hi ha al davant del pavelló de la dreta, on es 
podrien arribar a visualitzar les grans potes i la panxa del paquiderm. Segons 
aquest mateix autor, no n’hi hauria tan sols un d’elefant sinó almenys tres, 
perquè ambdós pavellons, a banda de presentar-se com serps enfrontades, per 
la banda interior evoquen també formes elefàntiques, amb les parets fetes de 
carreus massissos, forts com els que ja havíem vist a la cotxera, que es 
rematen amb cobertes ceràmiques, de colors lleus i lluents i enlluernants a la 
llum del sol, que hi contrastarien amb la pedra tosca. Diu que tenen forma de 
sella de muntar (forma que es repeteix en altres peces de l’arquitectura 
gaudiniana), però no de cavall, sinó d’elefant, que poden dur torres de combat i 
defensa, com representarien les terrasses, i que mostrarien elements per 
atemorir l’enemic i, per tant, altre cop, per protegir el recinte. Fins i tot, el sostre 
del pavelló de l’esquerra sembla un enorme paladar i, a fora, la torre té forma 
de trompa erecta, muntada a base de formes vegetals, però també elefàntica 
evocació del sortidor d’una font que hagués de sostenir el típic ou-com-balla 
del Corpus. 
 
Més aviat tot plegat sembla sortit d’un somni surrealista, a la vegada 
hermètic, a la vegada incitant a un increïble endevinalla, com un 
trencaclosques que caldria desxifrar per entendre realment el què hi ha al 
darrere del conjunt del Parc. 
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Magnífica vista dels sostres del pavellons des de la Plaça, al tard. Foto de Mor Bcnbits 
(2007, http://www.flickr.com/photos/bcnbits, amb llicència Creative Commons). 

 

  
 

Pavelló dels Guardes o dels Porters, 
o Casa de l’Alquimista 

 
Pavelló de l’Administració, o Casa de l’Atanor o 

del Forn d’alquímia 
 
Els pavellons de l’entrada en tot cas constitueixen un exemple del concepte 
gaudinià de l’arquitectura integrada a la Natura. Van ser construïts amb 
pedra del lloc, emprant les tècniques tradicionals d’obra. Es tracta 
d’edificacions massisses que es rematen amb sostres i teulades ceràmiques, 
emprant la tècnica del trencadís, que s’adapten a totes les formes i li donen 
especial cromatisme i lluminositat, representant pells escamoses i gairebé 
metàl·liques, que evoquen el món oriental dels somnis d’en Güell. El més 
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destacat d’ambdues construccions és la utilització de voltes paraboloïdals, amb 
la tècnica de la volta catalana (aquest tipus d’arcada es revelaria amb més 
capacitat de càrrega que les convencionals). Algunes de les estructures van ser 
prefabricades i després instal·lades al lloc, avançant-se Gaudí en les tècniques 
de construcció més modernes. 
 
El pavelló més petit, el de l’esquerra minant-nos l’entrada des de fora, era el 
destinat a l’administració del parc. Té dues plantes, terrassa i una torre 
rematada amb una creu tridimensional (de quatre braços), tan típica de les 
construccions gaudinianes, que s’alça fins a 29 m del terra. La torre que la 
sosté ja hem dit que té reminiscències elefàntiques assimilant-se a una trompa 
erecta.  
 
El pavelló més gran, el de la dreta, era el destinat a habitatge dels porters del 
parc o porteria, que havien ocupat un antic treballadors dels Güell i la seva 
germana. Té tres plantes: sala i cuina a la planta baixa, dormitoris i líving en el 
primer pis i golfes, amb una llar de foc, la xemeneia de la qual acaba en forma 
d’un bolet singular: l’amanita muscaria, un altre element esotèric atès els seus 
efectes al·lucinògens, que s’identificaria amb el món dels somnis i els viatges, o 
dels trànsits entre les diferents etapes de la vida. Per alguns autors, aquestes 
cases també són conegudes com la Casa de l’Alquimista (dreta) i l’Atanor o 
el Forn amb la cúpula en forma d’ou i la xemeneia, que es remata amb la creu 
com si sortís d’un raig d’aigua d’un sortidor, per sobre dels quals hi ha la sortida 
del fums dolents o insubstancials a través de les amanites.  
 

 
 

Xemeneia de la Casa de l’Alquimista, 
en forma de bolet amanitas muscaria 

 
Cal recordar que l’atanor o el forn de fusió és l’instrument central del laboratori 
alquímic, que després trobarem en una de les fonts, representat en una 
estructura en forma de trípode que en el seu interior conté una pedra bruta, 
sense polir, que està perpètuament mullada per un sortidor. Aquesta és 
l’estructura bàsica d’un atanor i és còpia del model que apareix en un medalló 
del pòrtic principal de Nôtre-Dame de París. L’atanor consisteix en una espècie 
de cofre fet de totxos refractaris, en l’interior del qual trobem cendres que 
embolcallen l’ou filosòfic, la matèria primera sense desbastar, que s’escalfa 
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amb un foc permanent. L’atanor representava la reproducció del cos, el sofre 
l’ànima, el mercuri l’esperit, el sol el cor i el foc la sang. Etimològicament, la 
paraula atanor derivaria de l’àrab attannur, forn, i, per altre, de la paraula grega 
thanatos, "mort"; així doncs, precedida d’una “a” expressaria el significat de la 
“no-mort”, per tant, de la vida eterna, de l’eternitat.   
 
Aquest pòrtic, doncs, no és res més que una introducció al simbolisme que 
trobarem al parc i a moltes obres de Gaudí, que seria essencial i que lligaria 
arquitecte i promotor, amb figures de clara referència catòlica, però també 
maçònica i alquímica. Tornem, doncs, a les contradiccions o contraposicions, ja 
que encara elements positius amb elements negatius. 
 
 
2. L’escalinata i les fonts9  
 
De la Plaça dels Elefants a la Sala Hipòstila s’hi arriba per l’Escalinata 
principal del parc, que puja encaixada entre murs almenats. Té tres trams d’11 
graons i un de 12. Al centre de l’escalinata hi trobarem tres piles i fonts d’aigua 
en cascada. Aquestes peces daten de la primera etapa de construcció del parc, 
entre 1900 i 1903. 
 

 
 

L’escalinata principal, encaixada entre murs almenats. A baix a la dreta, la cotxera, 
amb reminiscències elefàntiques. Foto de Viquipèdia (2006). 

 
En la primera font s’hi observen lloses i figures estranyes. Gaudí  situà, a la 
dreta, un cercle com a símbol del món (a la dreta), del qual hi surten dos pals 
cap amunt i tres cap avall, i que representaria el poder la projecció, i, a 
l’esquerra, un compàs graduat, que simbolitza l’arquitecte. En efecte, es 
representen Güell i Gaudí, com a constructors i arquitectes que ho són amb les 
eines simbòliques del seu ofici, que són les mateixes que les de la maçoneria: 

                                                            
9 Als efectes l’anàlisi estructural i de disseny interessant consultar l’estudi (tesi de mestratge UPC) que les 
arquitectes Elisabeth Delgado i Eva Llauradó van fer el 2004 sobre plaça, sala Hipòstila, l’escalinata i la 
cisterna del Park Güell. Vegeu http://upcommons.upc.edu/pfc/handle/2099.1/1495  
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Déu com a gran arquitecte del món, que amb el compàs dibuixa el cercle del 
món i de l’univers. Els traços que surten del cercle sumen 5, que és el número 
més essencial de la Natura segons els maçons. A la pila hi ha, a més, 
formacions coral·lines que representen la pedra en brut o matèria primera que 
l’alquimista ha de purificar en el seu interior i al·legòricament en el forn de fusió. 
 

 
 

La primera font, la font dels alquimistes. S’hi observa, a l’esquerra,  
el cercle del món i, a la dreta, una forma de compàs de l’arquitecte 

 
En el primer replà de la escalinata havia una llosa hexagonal en la que hi anava 
gravat  “Reus 1898”, i una copa de xampany. És molt possible que tingués a 
veure amb la decisió de Güell per comprar Can Muntaner de Dalt a Samà, 
després d’una visita que efectuà al Parc Samà de Cambrils, per construir-hi 
allí el seu parc. El 25 de juny del mateix any sembla que Güell es trobaria amb 
Samà a l’Hotel Londres, de Reus, per tancar l’acord, aprofitant l’ocasió d’una 
festa del solstici d’estiu, en la que amb quasi tota probabilitat, Gaudí hauria 
rebut el grau de Gran Mestre de la lògia maçònica. 
 

 
A banda i banda de l’escalinata, en la paret enrajolada, hi ha també unes peces 
ceràmiques de quatre costats, còncaves i convexes, que fan pensar en cel·les 
d’una bresca d’abelles, que voldrien significar la importància del treball i la vida 

  
 

Peça còncava de forma hexagonal en la paret de 
l’escalinata 

 
Detall de formes quadrades, còncaves i convexes 
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en comunitat, no només en el sentit social, sinó també en l’espiritual, que serien 
l’eix ideològic i iniciàtic de la concepció del parc.  
 

 
 

Detall de la segona font, la dedicada a Catalunya,  
amb cap de serp protectora. Foto de Viquipèdia (2006) 

 
La segona font conté l’escut de Catalunya, amb les seves quatre barres de 
sang sobre or, que dóna el seu sentit més catalanista, que seria sempre ben 
remarcat tant per Güell com per Gaudí. Del centre de l’escut en surt un cap de 
serp amb trencadís peces de bronze (que conté el canó de la font), fent al·lusió 
a la medicina i a la capacitat de sanar (la serp Nejustan que Moisés portava en 
el seu bàcul o a la que duia el déu grec Asclepi o Esculapi per als romans) i, 
per tant, al desig de construir un país sa, protegit de plagues i desgràcies, una 
clara referència també a l’Higienisme. L’escut té incrustacions de fruits o flors 
d’eucaliptus, arbre ideal per a dessecar pantans i, conseqüentment, per 
acabar amb miasmes com el paludisme. Aquesta font es referiria, per tant, a 
una de les dèries científiques d’Eusebi Güell, que era l’epidemiologia, no en va 
essent persona de ciència aquell hauria publicat el 1889 el tractat sobre 
L'immunité par les leucomaïnes. 
 
El tercer tram de l’escalinata sembla pres per les potes del camaleó o 
salamandra alquímica, que es diu que representa a la Ciutat de Nîmes, lloc 
on es va criar en Güell, però també n’és representació animal i vivent del foc, 
com ho designen els seus colors lluents del trencadís de la seva esquena, que 
es modifiquen amb el sol i la llum, representen aquesta capacitat d’adaptació. 
De la seva boca emana un raig d’aigua, que simbolitza aquesta vivacitat. Es 
tracta d’una obra de ciment i pedra de contorns sinuosos, recobert de ceràmica 
policromada, que li donen segons alguns autors un aspecte lúdic i juganer a 
l’obra. La tremenda creativitat en el disseny de la salamandra és inclassificable, 
malgrat pot tenir molta relació amb els dracs protectors, com el drac Pitó de 
Delfos, que té íntima relació amb la peça següent .  
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El fabulós camaleó, salamandra o drac alquímic del Park Güell, 
que ha esdevingut símbol necessari de Barcelona. Foto Viquipèdia (2006) 

 
Es pot també identificar aquest drac amb l’animal que baixa des de l’atanor fins 
al cercle del món, i suggereix una sensació de moviment, especialment a 
causa del seu dors sinuós, una nova representació hermètica originària, 
segurament una reiteració de les funcions del forn filosòfic, això és la separació 
dels elements, separació de les parts sòlides del mineral i les volàtils.  
 
Les escalinates, per tant, se’ns representen com un paradigma hermètic . 
 
Per sobre del camaleó apareix una figura de color marró, la part baixa del qual 
és un trípode que evoca el que utilitzava la Pitonissa de Delfos quan se 
sumia en el trànsit pels fums de la mescla de vapors de pinassa i d’altres 
herbes i substàncies i emetia l’oracle. Tanmateix Gaudí també pot estar 
mostrant d’omphalos de pedra, el melic del món, que també estava situat en el 
santuari d’Apol·lo, i que en el parc està protegit per tres serps. Aquesta pedra 
va desaparèixer i no en podem garantir la forma de com era, però molt 
probablement representava la Pedra Filosofal o l’omphalos primigeni o 
ambdues coses a la vegada, tal com era també habitual en Gaudí.  
 
Darrere el trípode, en l’últim tram de l’escalinata, se situa un banc en forma 
d’odèon, per a descansar de la pujada i gaudir de la visió de baix. Aquest lloc 
fou especialment estudiat per Gaudí, ja que durant l’hivern li dóna el sol i ombra 
a l’estiu. Sanjust diu que es pot tractar també d’una boca oberta, potser de 
l’oracle de la Pitonissa de Delfos, com una porta a allò subterrani: “no és fàcil 
saber què diu però la boca és tràgica: tensa el llavi interior per la profunditat del 
plor”, per tant, d’una emoció, responent ja sia a una notícia dolenta com bona. 
 
Sigui com sigui, en l’actualitat, aquesta escalinata i, en especial, el camaleó 
han esdevingut una de les imatges necessàries en els books fotogràfics del 
turistes, sense la qual no poden abandonar Barcelona. 
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Alçat frontal de l’escalinata, sala hipòstila i la plaça. 
Estudi d’Elisabeth Delgado i Eva Llauradó (2004) 

 
A l’alçada del tercer tram, al costat esquerre de la escalinata, se situa la porta 
de Can Muntaner de Dalt (antiga casa del comte Güell), actual CEIP Baldiri 
Reixac, mentre que a l’altre hi ha l’accés al Jardí d’Àustria, projectat als anys 
60 per Lluís Riudor i Carol. El Jardí d’Àustria no guarda cap relació amb l’obra 
original, en tant que presenta una capa de gespa que no estava contemplada 
en els dissenys inicials. El Jardí d’Àustria s’ha utilitzat darrerament per a la 
celebració d’agermanaments amb aquell país centreeuropeu 
 
 
3. La Sala Hipòstila i l’aigua amagada 
 
L’escalinata ens duu a la imponent Sala Hipòstila (també coneguda com Sala 
de les Cent Columnes o del Mercat, més popular encara, Temple Grec), que 
sosté la plaça principal, i que fou construïda entre 1907 i 1909. Aquesta sala es 
va concebre com a gran porxo del mercat que havia d’abastir la urbanització i 
que en l’actualitat utilitzen alguns músics aprofitant la perfecta acústica. 
 
La Sala està composta en realitat per 86 columnes estriades d’ordre dòric (de 
planta octogonal), de 6 m d’alçada i 1,20 de diàmetre, que semblen 
estalagmites gegants. Van ser fabricades en  morter i estan revestides de 
trencadís blanc fins als 1,80 m. El mateix trencadís és el que s’utilitza per al 
recobriment general del sostre. Les columnes exteriors estan lleugerament 



20 

inclinades a l’efecte de donar un equilibri estructural més gran a la plaça que 
suporta, com a contraforts. 
 
El sostre està conformat per voltes semiesfèriques revestides amb 
trencadís blanc, com dèiem, que esdevenen entre columnes. De fet la 
columnata simula que es “clava” en el sostre com si es tractés d’un coixí tou, 
d’aquí el resultat del sostre: un coixí pressionat. 
 

 
 

Detalls de la Sala Hipòstila: columnes i rosetons 
de trencadís. Foto de Viquipèdia (2006) 

 
En realitat la columnata hauria d’estar formada de 90 columnes:  3 al davant, 5 
en la segona fila, 7 en la tercera, 9 en la quarta i 11 cada una de las files fins al 
fons. Malgrat això 4 es van deixar de fer, una en la quarta fila, una en la 
cinquena i dues en la sexta. Sembla que la raó per eliminar-les no tenia res a 
veure amb el cost o amb aspectes físics de l’obra, sinó que estaria lligada altre 
cop amb l’esoterisme, aquest com numèric. 86 es descomposa finalment en 5 
(8+6=14 i 1+4=5), que és el número essencial de la natura segons els 
alquimistes. 
 
En el buit que deixa l’absència d’aquestes columnes Gaudí sorprenentment, 
manà la instal·lació de 4 rosetes o plafons circulars, que representen les 
quatre estacions de l’any, amb dibuixos de sols de 20 puntes, i 14 més petits 
que representen els cicles de la lluna, amb dibuixos de remolins i espirals. El 
més pròxim a l’escalinata correspon al solstici de l’estiu esplendor de llum i de 
color; darrere d’aquest se situa el de l’hivern, fred, sense vida; els altres dos al 
fons són per als equinoccis, el de la primavera (dreta) i el de la tardor 
(esquerra), mescla de la vida i de la mort. Aquests plafons, com en general els 
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dissenys dels trencadissos, van ser obra de Josep M. Jujol, el més creatiu dels 
col·laboradors del seu equip. 
 
El terra polit, contrasta amb la paret del fons de la sala, que es de pedra tosca 
sense treballar. El la part externa del sostre hi ha gàrgoles amb forma de cap 
de lleó, totes iguals.  
 

 
L’aigua, però està amagada. Les columnes dòriques amaguen en la seva 
ànima canonades que permeten desguassar l’aigua de pluja de la plaça (que 
no té cap inclinació). L’aigua es filtra, travessant la capa de pedra i sorra que no 
deixa passar la terra, i es recull a través de les canonades de columnes que 
desemboquen en una cisterna, construïda sota la part dreta de la Sala 
Hipòstila, entre el 1906 i el 1908. La cisterna, de 1.200 m3, estava pensada no 
només per al desguàs perfecte de la plaça, sinó per a dotar de certa autonomia 
la comunitat que havia de viure en la urbanització, als efectes de rec i 
d’alimentació de les fonts. Es pot accedir a la cisterna per mitjà d’una escala 
que està sota una trapa situada a la banda dreta de la Sala Hipòstila (l’accés 
està restringit als equips de manteniment). A l’interior hi ha grans pilars de 
pedra que segueixen i suporten les columnes exteriors; sembla que serviria per 
fer proves de càrrega i també dels estils a utilitzar, amb el mateix rigor 
arquitectònic. L’aigua de les fonts provenia originalment d’aquest dipòsit. 
 

 
Sistema original de la captació i drenatge de les aigües. 

Plànol d’Elisabeth Delgado i Eva Llauradó (2004) 
 

 
Accés a la cisterna des d’un extrem de la Sala 

Hipòstila. Foto  d’Elisabeth Delgado i Eva 
Llauradó (2004) 

 
Imatge de l’interior de la cisterna. Foto de Beli Artigas, 

publicada al seu bloc (2008 http://criticartt.blogspot.com)
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Capes de la plaça: (1) dipòsit, (2) sala hipòstila (86 columnes) i la plaça penjada 

Estudi d’Elisabeth Delgado i Eva Llauradó (2004) 
 
Degut al fracàs que s’albirava de la urbanització, el 1913, Güell va decidir 
comercialitzar l’aigua filtrada del dipòsit, sota la marca Sarva; marca que no se 
salva de l’esoterisme: “sar” i “va” són lletres del sànscrit amb les que 
s’identifiquen Shiva i Vishnú, déus del panteó hindú, que signifiquen “el tot”10. 
 

 
 

Les gàrgoles en forma de cap de lleó, al frontal de la balconada 
 
                                                            
10 En la publicitat dels anys 10 a La Vanguardia, es deia “AGUA SARVA. Manantial Parque Güell. De 
inmejorables condiciones, abre el apetito, facilita la digestión. Cura y evita estreñimiento”. 
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4. La Gran Plaça 
 

 
 

Alçat lateral de la plaça 
Estudi d’Elisabeth Delgado i Eva Llauradó (2004) 

 
 

La plaça és el lloc central del Park Güell. Es troba sobre la Sala Hipòstila i 
sembla que inicialment se la denominava Plaça del Teatre Grec, de forma oval 
i limitada pel seu extrem inferior pel un gran banc ondulant, simulant una serp, 
i, per dalt, pel passeig de les Palmeres, amb petites balustrades rústiques, que 
presenten una certa semblança amb l’ondulació dels bancs. La plaça té una 
superfície total de 3.000 m2, i va ser conclosa el 1913. Consta bàsicament de la 
superposició de dos grans cercles de 20 i 25,15 m de radi respectivament. La 
major part de la plaça està sense pavimentar, atès que drena l’aigua de pluja 
cap al dipòsit inferior. Seguint els plànols originals, aquesta plaça havia de ser 
un teatre grec, apte per a qualsevol tipus de manifestació cultural i/o religiós. 
 

 
 

La Gran Plaça penjada sobre la Sala Hipòstila. Foto de Viquipèdia (2006) 
 
El banc ondulant de la plaça té una longitud de 110 m està format per una 
successió de mòduls còncaves i convexes d’1,5 m, amb un disseny ergonòmic 
adaptat a la gent d’aquella època. Està recobert de trencadís, obra també de 
Jujol. Es una execució interessantíssima des del punt de vista arquitectònic, 
perquè la percepció general és la seva quasi-suspensió en l’aire. En accedir 
per les escalinates laterals els bancs se situen a l’alçada de la vista. Per la seva 
part posterior es pot veure com està decorat amb palmes de cinc branques, 
acròteres, que coronen el temple clàssic, i que en el seu centre evolucionen 
cap a formes aràcnides, descomponent-se constituint la denominada 
Metamorfosi del cranc. Aquesta al·ludeix al signe del zodíac que correspon al 
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sol. El sol avança cap endavant mentre que el cranc ho fa cap enrere, trobant-
se al centre del banc, el sol en la seva cúspide i el cranc en el punt màxim de 
descomposició. Al voltant de la metamorfosi en el cranc es troba altra 
simbologia zodiacal: les banyes de Capricorn, l’arc i les fletxes de Sagitari i les 
banyes d’Àries, també els peixos enfrontats, i en l’interior del banc els símbols 
de Balança i Verge. Segurament en l’obra inicial devien estar representats tots 
els signes del zodíac. 

 
Aspecte general de la plaça. En borrissol vermell l’espai sense pavimentar. 

Estudi d’Elisabeth Delgado i Eva Llauradó (2004) 

 
Geometria de la plaça. Radi màx.de les dues circumferències majors 20 i 25,15 m 

respectivament. Estudi d’Elisabeth Delgado i Eva Llauradó (2004) 
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5. Els viaductes i la gran avinguda i el rosari gegant 
 
Tot serpenteja en l’obra de Gaudí. El Park és el seu major exponent. A banda 
dels murs i els bancs, també ho fan els porxos i els viaductes. Per a la seva 
construcció hi van haver de fer grans treballs de retirades de zones rocoses i 
construir amb aquell material els vials. Per a Gaudí era important augmentar 
l’accessibilitat dins la urbanització i fer més còmodes els passeigs. 
 
Per l’esquerra de la plaça s’accedeix fàcilment a tres porxos consecutius. En 
la primera, per darrere de Can Muntaner, totes les columnes són diferents i 
sobresurt una figura coneguda com la Rentadora o Bugadera, que es pot 
també identificar amb la Germana Maçona dels elements iniciàtics. 
 

  
 

El porxo o pòrtic de l’Ona, un bell exemple 
d’arquejat paraboloide inclinat, original de Gaudí. 

Foto d’en Denis Nehrener (2006) 

 
Imatge de la Bugadera o la Germana Maçona, en 

un dels pilars del porxo de l’Ona 

 
El porxo ja és sorprenent, perquè les columnes exterior s’inclinen cap al centre 
per tal de sostenir la pressió del desnivell i formen una volta molt llarga de 
pedra, que engloba el corredor, que adopta una forma d’ona marina. Es tracta 
d’una ona protectora, con si fos un quasi-túnel, com ho va fer amb el poble de 
Moisès al seu pas pel Mar Roig. Sembla que existeix una gran relació entre la 
cerimònia d’admissió d’una Germana Maçona i diferent cites bíbliques, de 
forma que amb quasi tota probabilitat hi ha una relació entre el contingut 
simbòlic i l’arquitectura que mostren les obres de Gaudí. Al pòrtic s’hi accedeix 
des de l’escalinata esquerra, a través d’un portal que anteriorment estava 
fermat amb una tanca de ferro forjat, que permetia separar i/o tancar els espais. 
 
Al final d’aquest pòrtic comença el segon format per un semicercle de 
columnes, que són alts remolins en creixement helicoïdal, que semblen copes 
de cristall per al brindis, d’on pren el nom: Pòrtic del Brindis.  
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Sota aquest pòrtic, se situa el tercer, clara manifestació simbòlica d’unió entre 
els germans i del suport que els forts han de donar als altres. Aquest pòrtic fa 
pensar en els castellers. Els tres pòrtics són naturalistes, imitant al màxim les 
formes vegetals. 
 

  
 

El Pòrtic del Brindis, al sector sud-oest del Park 
 

Perspectiva dels Rosari gegant  
 

Tornant a la via principal, topem amb una sèrie també serpentejant de pedres 
esfèriques. Corresponent a peces d’un Rosari gegant, com si s’hagués desfet i 
s’hagués repartit discrecionalment: algunes boles segueixen una línia, altres es 
troben col·locades fora d’aquesta línia. Sembla que evidentment havia estat 
posat com un gran recorregut, que Gaudí seguia diàriament resant.  
 
Seguint el rosari es creua la plaça per la part superior (l’avinguda de les 
Palmeres) i s’arriba fins a la Casa Gaudí. Passada la casa, a la dreta s’arriba a 
un nou viaducte en corba, dit de baix. Tan aquest com els altres, el mitjà i l’alt, 
estan sostinguts per pilars cilíndrics de maons, revestits de pedra del lloc, 
malgrat també se’n poden trobar massissos, amb pedra del lloc, formant 
columnes, compenetrant-se amb la naturalesa.  
 

 
 

Detalls dels viaductes, superior (esquerra) i mitjà (dreta) 
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Un altre detall del pòrtic de baix 
 
Seguint recte el Rosari s’arriba a la porta de la Carretera del Carmel. Prenent el 
camí del viaducte superior, s’arriba a la Casa Trias, i més enllà, prenent la 
direcció oest, al Mont Calvari. 
 
 
6. Les tres Cases 
 

6.1. La Casa Güell o Can Muntaner de Dalt.- Gaudí s’encarregà també 
de la rehabilitació, molt per sobre, de la Masia de Can Muntaner per 
als Güell, amb un nou porxo, un arc d’accés a la capella i un 
hivernacle. En el saló de la casa s’instal·laren teles neoclàssiques 
d’en Francesc Pla, dit el Vigatà, amb figures d’Apol·lo, Mercuri i 
altres déus grecs, seguint la simbologia maçònica. La Casa Güell es 
convertí de seguida en un punt importantíssim de reunió de la ciutat. 
En aquest casa va morir el comte Güell, el 8 de juliol de 1918. 

 

 
 

Façana principal de la Casa Güell 
(antiga Can Muntaner de Dalt, actual seu del CEIP Bardiri Reixac) 
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Amb el traspàs del Park Güell a l’Ajuntament, el 1927 la casa és 
reconvertida en centre escolar. La intervenció és de l’arquitecte Adolf 
Florensa i Ferrer, especialista en reformes i restauracions. 

 
6.2. La Casa Gaudí.- Es va construir com a model de casa que es podia 

fer a la urbanització (casa-mostra). Una casa, sense ser molt 
sumptuosa ni un palau, sí que tenia els espais necessaris per a 
l’habitatge d’una família benestant. Era el model de xalet que 
agradava gaudí. La casa es construí entre 1903 i 1904 per Francesc 
Berenguer i Mestres, primer ajudant de Gaudí, en un terreny força 
pendent, amb un jardí esglaonat. Gaudí la va adquirir el 1906, quan 
es veia que no es vendria. Consta de soterrani amb cova amb 
bodega, i tres plantes, torre de tres cossos, amb fletxa, creu i penell. 
La segona planta, que correspon a l’espai d’habitació i líving, té un 
interessant balcó de ferro, així com xemeneies que recorden ruscs. 
Alguns detalls denoten alguna intervenció directa de Gaudí en l’obra, 
per les formes de bolets i d’arnes d’abelles. Gaudí hi va viure fins al 
1925, quan es va traslladar als habitatges de la Sagrada Família, on 
va residir fins a la seva mort el 1926. A la seva mort, la casa va ser 
posada a la venda, dedicant-se els guanys a les obres de la Sagrada 
Família, segons els testament de Gaudí. Va ser comprada per la 
família italiana Chiappo-Arietti, i el 1963 passà a mans de 
l’Associació d’Amics del Parc Güell, que la transformà en la Casa-
Museu Gaudí, on s’han concentrat diversos elements de l’obra de 
l’arquitecte, així com dels membres del seu equip. 

 

 
 

La Casa Gaudí, obra de Francesc Berenguer, 
vista des de l’avinguda de les Palmeres 

 
Detall d'una xemeneia de la Casa, 

coberta de trencadís 
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6.3. La Casa Trias.- Es tracta de la casa que l’advocat Martí Trias i 
Domènech fa fer construir a l’arquitecte  Juli Batllevell i Arús  el 
1906, emprant dues parcel·les, en un dels llocs més elevats del Park 
Güell. Sembla que adquirí aquelles parcel·les aconsellat pel propi 
Gaudí, en atenció a les vistes que tindria sobre la Ciutat i a la vegada 
per la seva proximitat al bosc. 

 

 
 

Casa Trias, al capdamunt del viaducte superior, 
obra de Juli Batllevell. Foto de Canaan (2008) 

 
 
7. El Mont Calvari o Les Tres Creus11 

 

 
 

Vista del Mont Calvari des de la Plaça 
 
Al punt més alt de la propietat (el Turó de les Menes) estava programat 
construir-hi una capella. Malgrat això, en les primeres obres de cimentació van 
trobar restes fòssils, que aconsellaren preservar el lloc. En lloc de la capella, 
Gaudí va proposar la construcció d’un monument en forma de Calvari amb 
                                                            
11 Les Tres Creus és el topònim popular. 
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tres creus. Inspirat en les troballes arqueològiques, que feien referència a 
civilitzacions preromàniques, Gaudí va idear-lo com un monument megalític, 
semblant als talaiots balears. El monument té planta circular i dues rampes 
d’escales per al seu accés. En el cim hi ha tres creus orientades segons els 
punts cardinals. La més gran acaba amb forma de fletxa que apunta cap al 
cel. Es diu que aquestes creus també conformen elements esotèrics. Es creu 
no són més que dos taus a les que s’han superposar cubs coronats amb les 
seves corresponents piràmides. Les taus indiquen les direccions nord-sud i est-
oest i, entrelligades, indiquen els punts cardinals. La tercera creu, la més gran 
és una fletxa que indica la direcció ascendent. Inicial de la paraula “terra”, la tau 
és un símbol d’origen remot que pareix ja en els monuments megalítics en els 
que s’inspirà en Gaudí. Dins la francmaçoneria, la tau té un significat precís: 
per una banda representaria a Matusalem, fill de Cain, que crearia aquest 
símbol per a reconèixer els seus descendents i, per altra, seria el signe de 
reconeixement que realitzaria l’oficiant amb la mà dreta en la cerimònia d’accés 
al grau de Mestre. Les creus van ser destruïdes durant la Guerra Civil i 
reconstruïdes el 1939. 
 
 
III/ Annexos 
 
 
1. Elements per seguir la recerca i el debat 
 

 L’obra d’Antoni Gaudí i les tècniques arquitectòniques i dels complements 
decoratius, especialment en la construcció d’habitatges. Josep M. Jujol. 
 

 Els orígens de la ciutat-jardí. 
 

 Els orígens de la fortuna de la família Güell i els lligams del capital amb Cuba i 
l’economia colonial. El mecenatge dels Güell. Els seus descendents. 
 

 Maçoneria, alquímia i esoterisme a Catalunya. Ordres secretes i progressisme. 
Lligams entre les diferents creences i religions: cristianisme, paganisme grec, 
romà, egipci i hinduista. 
 

 Corrents progressistes de l’època: Higienisme, Naturalisme, Historicisme, 
Modernisme, Renaixença. Revolució Industrial. 

 
 

2. Llista dels protagonistes de l’època 
 

 Antoni Gaudí i Cornet, arquitecte i urbanista del Park Güell. 
 

 Eusebi Güell i Bacigalupi, comte de Güell, industrial i constructor, personatge 
immensament ric i mecenes, promotor del Park Güell. 
 

 Salvador de Samà i Torrents, marquès de Samà, de Marianao i de Vilanova i 
La Geltrú, propietari original de Can Muntaner de Dalt, on posteriorment s’ubicà 
el Park Güell 
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 Francesc d’Assis Berenguer i Mestres, arquitecte de la Casa Gaudí, deixeble 
de Gaudí 
 

 Josep Maria Jujol i Gibert, arquitecte, col·laborador de Gaudí, especialment en 
les peces del trencadís 
 

 Francesc Pla i Duran, dit el Vigatà, pintor neoclàssic. Les seves pintures de 
gran format decoraren els salons de la Casa Güell. 
 

 Martí Trias i Domènech, advocat, propietari de la Casa Trias. 
 

 Juli Batllevell i Arús, arquitecte de la Casa Trias, deixeble de Lluís Domènech i 
Muntaner i ajudant de Gaudí. 
 

 Adolf Florensa i Ferrer, arquitecte, adequà Can Muntaner a escola. 
 

 Lluís Riudor i Carol, arquitecte paisatgístic, dissenyador del Jardí d'Àustria 
(intervenció dels anys 60). 
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4. Imatges satèl·lit 
 
Imatges a Google Earth (US Navy) i Street view: 
http://maps.google.com/maps?t=k&ie=UTF8&ll=41.414499,2.152419&spn=0.003862,0.009602
&z=17  
 
Imatges a Bing Maps (Navteq), vol d’ocell: 
http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=qx20frh5cg38&scene=12552023&lvl=1&sty=b&where1=P
arc%20G%C3%BCell%2C%20Catalonia%2C%20Spain 
 
 
5. Mapa de ruta 
 

 
 

Mapa de ruta que consta en els plafons del propi Park Güell 


