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COMARCA

El celler Güell, una obra 'gaudiniana'
La Quadra del Garraf, una excel.lent i insospitada mostra d'arquitectura

REDACCIÓ

A mitjan segle passat Eu-
.seol Güell i. Bacigalupi va
comprar una extensa zona del
massís de' Garraf, entre la cos-
ta, Begues, Castelldefels i Sit-
ges i va dedicar gran part
d'aquestes terres al conreu de
la vinya.

En els antics edificis de la
Quadra de Garraf es va
instal.lar el celler on 'hi va em-
botellar un vi, de no molla qua-
utat, que va arribar a exportar a
Cuba '

El 1882, Gaudí, per encar-
rec del comte Güell, va projec-
tar un pavelló de caca que no
va arribar a construir-se, d'un
estil semblant al de la Casa
Vicens de Barcelona.

Més tard, e11895, el mateix
Gaudí va presentar un plánol a
l'Ajuntament de Sitges per tal
d'obtenir el perrnís per a la
construcció d'un nou celler,
I'edificació del qual, probable-
ment, es va portar a terme a
les acaballes del segle XIX.

És un edifici de perfil frontal
triangular amb els vessants de
la coberta a duesaiqües moll
inclinats i revestíts de pedra.
Una petita espadanya, per a la
campana de la capella situada
a la part rnés alta de I'aguda
testera i les típiques xemeneies
gaudinianes donen a I'edifici
un aspecteoriental. Dos ponts
d'arcs parabólics I'uneixen amb
les antigues construccions
rnedievals.

Es compon de tres plantes.
A la planta baixa hi haviales
primitives cavallerisses ac-
tualment dividides per envans
que desfiguren el seu aspecte

original: La primera planta es-
tava destinada a I'habitatge de
I'administrador i a la segona hi
ha una capella amb sostre
d'arcs parabólics ialtar central
com a detall singular.

És destacable la porteria
de I'edifici bastida amb obra de
rajola i amb una monumental
portalada de ferro forjat, Des
d'antic aquest edifici va ser
atriburt a Francesc Berenguer
Mestres, coLlaborador de
Gaud]. Actualment, hom creu
que es tracta d'una obra de
Gaudí on la col.laboració del
seu amic Francesc Berenguer
va ser més patentque en qual-
sevol altre projecte del rnestre.

O'altra banda, í'indret del
Garraf ens presenta una
excel.lent i insospitada mostra
d'arquitectura, D'alt d'un turo-
net podem veure les runes del
que havia estat Priorat de Sant
Vicenc de Gárraf fundat per
Alfons I en. 1163 i dotat amb les
torres de la Quadra de Garraf.

La pobresa de la terra, la
seva aspror, sequedat i aüla-
ment, juntamb el constant perill
d'atacs de vaixélls musulmans
van fer que el1413 el prior de
Sant Viceny de Garraf ven-
gués a la Pia Almoina tota la
Quadra.

O'aquesta manera, I'edifici
del Priorat va iniciar la deca-
déncia que el va deixar en el
rurnós estat actual. La Pia AI-
moina de la Seu de Barcelona
afegí a aquesta propietat els
adjacents territoris de Camp-
dásens, Sitges, els Gassons i
Miralpeix, que són els que avui
formen el terme de Sitges.

Junt a la costa es troba la
torre del Garraf, edifici de plan-

Can Güell, Al bell mig de les Costes del Garraf

ta circular amb matacá i espit-
lIeres junt .al qual hi ha una
masia de planta basilical ambo
portalada adovellada i finestres
amb dintells de pedrapicada.
Ambdues edificacions deuen
datar del segle XV d del XVI,

L'antic camí de les Costes
passava sota el pont que hi ha
entre una i altra segons els
excepcionals planols de les
Costes del Garraf de Nicolau
Credenya datats en 1571 i
1586. La torre era un punt de-
fensiu contra corsaris i bando-
lers i donava seguretat a la
casa, que era alhora masia i
hostal. Es conserven encara

uns projectesde construcció
d'un corral a la Pleta i d'una

.capella a la casa de Garraf que
sembla que no va arribar a
realilzar-se. En una de les
ampliacions i reformes de la
casa van ser posats cinc es-
cuts del Capítol dela Seu a la
facana.

Al cornencarnent delsegle
XIX l'intent d'atac d'un vaixell
anglés envers una petita gole-
ta va ser contestat pel foc d'un
vell canó des de la torre. Els

.anglesos Van desembarcar i
van incediar la casa de Garraf.
El petit destacament de sol-

, dats que hi havia va haver de
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fugir per salvar la vida.
Amb el semi-abandona-

ment causat per la desamorti-
Izació se'n devien resentir les
edificacions de Garraf; sabem
que el 1867 va caure part de la
torre. El 1872 es va fer
subhasta pública de Garraf.
L'adquisició que va fer Eusebi
GOell i Bacigalupi va portar
nova empenta a aquestes ve-
lIes terres. Va restaurar la casa
i la torre, va ter el pou i la casa
de la Ginesta, va explotar la
pedrera de la Falconera i va
embotellar el vi amb el nom de
vi de Garraf de les bodegues
GOel1.


