
Senyores i senyors!!!
“Vet ací que en un racó de món, on tenia nas tothom”,... ara deu fer més de 100 anys, hi 
havia una colònia industrial, una colònia modernista, en la que tots vivíem junts a les cases, 
treballàvem junts a la fàbrica, anàvem junts a missa i ens divertíem junts els dies de festa!
Veniu, acosteu-vos i contempleu.! Observeu aquest petit món fet de retalls de vida quotidiana. 
Sorpreneu-vos a cada cantonada de veure tot  allò que passava fa cent anys, talment com si 
passés ara...!!!
• Ohhhh! Si voleu jugar, acosteu-vos a la plaça!...veureu a tothom com no para de saltar i ba-
llar. També farem “enterros” i amagarem els secrets abans de què arribin els primers freds!
• Si aneu per tot arreu, d’altres personatges veureu: El tinta Tintorerrrr, el carter, Les joves, que 
després de treballar tota la setmana a la fàbrica,  no les han convidat a la gresca!
• La llevadora que no para!... que per Nadal, sembla que tothom estava molt content…
Ai! El fred!
• Si voleu conèixer les millors bugaderes de la comarca, al Pou les trobareu, rentant roba fina 
i fent sabó d’aquell que renta fins a les taques de carbó!!!
• Festa grossa a ca l’Espinal! Es casa la germana del senyor. Festa lluïda,  i el padrí que no 
arriba!!!! 
• Si voleu conèixer la fàbrica, acosteu-vos!... que en petits grups us l’ensenyaran! 
• M. Gaspar, si cal, també farà d’escolanet!...per començar a fer misses i posar ordre en les 
ànimes de les teixidores i obrers!
• Jugueu a bitlles amb els bitllots i afineu el cop, no sigui que li doneu a algun estaquirot!  

Tots plegats us donaran la benvinguda i faran els discursets perquè sortiu encantats 
d’aquesta Festa del Modernisme, que humilment us mostra un passat no gaire llunyà!

“I tot això és tan cert com que quan no és madur és que és verd. I tot això és tan segur 
com que quan és verd és perquè no és madur”.

La Colònia està d’aniversari
El mes de març de 1890, Don Eusebi Güell i Don Ferran Alsina van assenyalar els 
fonaments de la fàbrica que donaria origen a la colònia Güell. Per tant, enguany fa 125 
anys d’aquest fet.

Un any més tard es va posar en funcionament la màquina de vapor, de 1000 cavalls de 
potència. El 2 d’abril de 1891 es van posar en funcionament les primeres seccions de la 
fàbrica i, al mateix temps, es construïen les cases de la colònia.

La fàbrica de la colònia Güell va ser la continuació del Vapor Vell de Sants, fundat per 
Joan Güell i Ferrer el 1846.

La fàbrica filava, teixia, tenyia i acabava panes i vellutets. Güell va ser el primer fabricant 
d’aquests gèneres a Espanya, ja que abans s’importaven d’Anglaterra.

Hi van treballar fins a 1200 obrers i obreres el 1916. El 1932 tenia 30.000 pues de filar 
i 859 telers.

La colònia té actualment unes 300 cases i 800 habitants. La va projectar Francesc Be-
renguer i Mestres, i hi trobem edificis singulars d’aquest mestre d’obres, de l’arquitecte 
Joan Rubió i l’església, d’Antoni Gaudí, que és Patrimoni de la Humanitat.

La fàbrica va tancar el 1973, quan la propietat havia passat a la família Bertrand Serra.

Com arribar-hi
Amb tren (recomanat)
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Sortida des de Plaça Espanya: trens S33 
(Can Ros), S8 i S4. Parada a l’estació de la Colònia Güell. També parada a Molí Nou, amb més 
serveis (5 minuts caminant fins a la Colònia).

Amb Bus
Bus L-61 (Soler i Sauret, S.A).
Sortides des de Barcelona (Plaça Francesc Macià), Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, 
Molins de Rei, Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Parada a l’estació de FGC de la 
Colònia Güell.

Amb cotxe
Des de Barcelona cal agafar la Ronda Litoral i l’autovia A2, i sortir a Sant Boi de Llobregat, direc-
ció a Sant Vicenç dels Horts per la BV-2002. La tercera rotonda que trobeu és la de l’estació de 
la Colònia Güell. Pugeu pel Camí de la Torre Salbana.
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1. Visita a la fàbrica guiada per historiadors 
i antics treballadors.
2. Don Eusebi marca els fonaments de la 
seva fàbrica i de la futura Colònia.
3. Mercat pagès al Camet.
4. Les bugaderes fan safareig!
5. Fils i mans. Les Marionetes “Xayovilàn-
dia” ens expliquen històries! 
6. Mercat del Modernisme,
7. Centre d’Interpretació de la Colònia 
Güell.  Visiteu-lo i gaudiu dels continguts!
8. Exposició “Història i futur d’un poble 
en passat”.
9. La malalta rep la visita de Mossèn Gaspar. 
10. L’artesà dels vitralls Modernistes!
11. Les monges us ensenyen la casa bressol. 
12. La Taverna del Modernisme.
13. Exposicions a Sant Lluís: “125 anys de La 
Colònia Güell” i “Pinzellades suggerents”.
14. En Sebastià fa el torn de nit
15. Una família nouvinguda per treballar 
a la fàbrica, entra a viure a la seva llar
16. L’ebenista Francolí ens mostra els seus 
secrets!
17. A ca l’Espinal, festa grossa! Casament 
romàntic amb flors i alguna viola!
18. Escolteu la dida. De criatures, en sap molt!
19. A cal barber, tothom rondina!
20. Al Niño i la seva tartana, li perilla el 
seu futur!
21. Venda de la “Grossa de Nadal” 
El 92.971!
22. A la plaça, amb la pianola i l’acordió, 
ballarem al so que toquin! Espai de jocs 
pels menuts i menudes... farem “enterros”... 
saltarem, pintarem, retallarem...taller de 
jardineria... gimcana històrica de la Festa... 
 i farem barquets per navegar cap a Cuba!
23. Carrer dels artesans.
24. Juguem a bitlles amb els bitllots! 

...i pels carrers, amunt i avall: el pregoner, 
el carter, el tintorer, el ciclista sometent! ... 
proveu la xocolata desfeta al casament de 
ca l’Espinal!... Les senyores de bona família 
fent també safareig de mil històries
... i la gent del poble!
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15a Festa del Modernisme      LA FESTA AL CARRER
Divendres 16 d’octubre
A partir de les 20.00 h, al Centre Municipal Sant Lluís:
• Presentació de la 15a Festa del Modernisme,
• Inauguració de les Exposicions: 
Al Centre Municipal Sant Lluís.
“125 anys de la Colònia Güell” d’en ............................., 
“Pinzellades suggerents” d’en Cisco Colomines 
Als Cellers
“Història i futur d’un poble amb passat” de ................................................................
..................... .
• Obertura de la Taverna Modernista amb projeccions amenitzades
amb piano.

Dissabte 17 i diumenge 18 d’octubre
De 10:30 h a 14:30 h, pels carrers de la Colònia Güell
• Recreació dramatitzada de la vida a la Colònia Güell cap al 1900.
• Exposicions i activitats. Les exposicions romandran obertes matí i tarda. 
• Taverna Modernista. La Taverna romandrà oberta matí i tarda de dissabte 
i diumenge, i vespre de divendres i dissabte.

Dissabte 17 tarda·nit
De 17:00h. a 19:00h.
•Tarda de Tallers per menuts i menudes: Taller de Fotografia (Ester 
Delgado), Taller de Sabons (Isabel Almoril) i Taller “Teixim sense teixir” 
(Helena Subirana, Carme Mejías i Montse Fernández), a diferents espais 
del casc antic.
De 19:00h. a 20:00h.
•Taverna Menuda a la Taverna Modernista, a càrrec de les joves 
promeses musicals.
A partir de les 20:30h.
•Taverna Gran a la Taverna Modernista. Amb sopar de tast 
i actuacions musicals en directe, entrepans, begudes, etc.
 
APARCAMENT
Els carrers del nucli urbà de la Colònia Güell quedaran tallats a la circula-
ció de vehicles el dissabte 17 i el diumenge 18 d’octubre, de 9 a 15 hores. 
L’organització ha habilitat dos espais d’aparcament per a turismes i un per 
a autocars (senyalitzats al plànol). 
Hi podreu accedir des de la rotonda de la BV-2002, pel Camí de la Torre 
Salbana, continuant cap a l’Avinguda Lluís Companys i el Camí de Can Ros.

COL.LABORACIÓ
Us agrairem que per col.laborar amb la Festa del Modernisme i assegurar-
ne la pervivència, ens feu un donatiu de 2,50€ per cada cotxe, en el 
mateix aparcament. 
El tiquet de l’aparcament se us bescanviarà per una consumició gratuïta 
a la Taverna Modernista.

Entrepans i begudes a 
benefici de la festa!
Divendres 16, obertura a les 
20.30 h. Dissabte 17, obert 
tot el dia.  Actuacions en 
directe. Diumenge 18, obert 
tot el dia, fins a les 16.00 h.

LaTaverna
Modernista

Programa


