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SECRETS I MISTERIS GAUDÍ

Les Bodegues Güell de Garraf
L’ocell que té cura de la xemeneia, una obra d’origen incert

Quan Eusebi Güell va comprar aquesta gran
finca de quasi mil hectàrees junt al mar, allà per
l’any 1872, no s’imaginava el que Gaudí
aconseguiria crear en aquests terrenys tan
pedregosos i escarpats de la costa
catalana. En aquesta finca havia una
antiga masia que varen decidir aprofitar
per a incloure en el projecte. 

El primer que va encarregar Güell a Gaudí en 1882 fou el projecte d’un gran pavelló de
caça en el que podria compartir la seva afició amb els seus amics. Encara desconeixem
perquè no es va poder construir, malgrat ens ha quedat un magnífic dibuix que ho il·lus-
tra perfectament, és possible que això els causes una gran frustració perquè a partir de
1898 quan van realitzar la reforma de la masia i bodegues, van posar un interès molt
especial en aquesta obra de complicada estructura. Per aquelles dates Gaudí estava
treballant de ple en el projecte general de la Sagrada Família, per tant es va fer càrrec
de l’obra amb l’ajuda de la seva mà dreta i amic personal Francesc Berenguer i d’altres
mestres d’obra i constructors molt eficients en el treball de la pedra. 

Extraient pedres de la cantera, tal com ho havien fet en el segle XII per a  construir la
torre que servia per a protegir-se dels atacs dels pirates, va encarregar restaurar-la per
a incloure-la en el seu projecte. De la mateixa manera que va fer més tard en Bellesguard
amb les ruïnes del castell del Rey Martín el Humano. Així unificaria les obres de les dife-
rents èpoques i els hi donaria la mateixa coloració blanc grisenc obtinguda amb la uti-
lització de la pedra calcària del Garraf, únicament tenia que jugar realitzant formes ori-
ginals i creatives per a poder diferenciar els temps de les diferents construccions i apro-
fitar els espais ja construïts.

Amb aquestes pedres i la gran habilitat escultòrica dels seus picapedrers Gaudí i
Berenguer, dos arquitectes ja inseparables, varen tallar i acoblar pedra a pedra i amb
una fina capa d’argamassa de morter de cal tota aquesta  construcció. A l’arribar a les
xemeneies, per suposat Gaudí devia lluir-se com ho havia fet en totes les seves obres
prèvies,  no únicament va fer tallar les pedres amb formes de grans gotes d’aigua, sinó
que a més, dins de cada gota va col·locar uns ferros en forma d’ocell que eviten que
aquests nidifiquen a l’estiu i a la primavera dins de la xemeneia.

En aquesta xemeneia va utilitzar la fórmula escultòrica del ple i el buit que el faria famós
en el món sencer,  amb exemples magnífics com el de les xemeneies i ventiladors de la
casa Milà. Aquest és únicament un petitissim detall de l’art d’aquest edifici, un altre
exemple és la gran audàcia amb que es van realitzar les primes columnes inclinades que
suporten els sostres i les voltes de pedra de forma catenarica. Tot aquest edifici està
creat amb un delicat equilibri que ho inclou en el paisatge circumdant. 

La majoria dels autors que han estudiat o descrit aquestes bodegues  dedicades l’elabo-
ració i dipòsit de vins l’han atribuït a l’obra de Berenguer, segurament per la manca de
documentació i sobre tot per algun error d’interpretació del llibre de Raffols de 1929. Però
sense desmerèixer en aquest autor i col·laborador de Gaudí, els detalls i la factura d’a-
quest  edifici reflexa sense dubtes l’estil que Gaudí va desenvolupar durant tota la seva
vida en totes las seves obres. Existeix un plànol firmat per Antoni Gaudí i Eusebi Güell en
1895 sol·licitant  permís d’obres  a l’Ajuntament de Sitges per a la reforma i construcció,
pel que puguem afirmar que aquesta obra es pot atribuir al  taller Gaudí. 
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