
No estem mai sols. Hi ha sempre
quaranta-sis contínues que ens vetllen
i metxeres insignes
de principis de segle.

Tenim la por ficada al cos;
sovintegen tan poc els dies festius!
Tant treballar ens taca la pell
d’oli de màquines,
de pols de màquines,
de ferum de màquines.

Se’ns contagia l’epilèpsia
de les pentinadores
i el dinamisme excessiu
dels dobladors suïssos
i la fressa monòtona de les cardes.

Les Festes del Modernisme de la Colònia Güell recreen, en format 
de festa, aspectes de la vida quotidiana de la colònia d’ara fa cent 
anys, mitjançant racons teatralitzats, actuacions musicals, exposi-
cions i altres elements lúdics. I tot això en el marc incomparable de 
l’arquitectura modernista única d’aquesta colònia.

Amb aquesta festa organitzada anualment per l’Associació La  
Colònia Modernista pretenem mostrar de la manera més fidel  
possible a la història, alguns aspectes de la vida social de principis 
del segle XX, així com els elements de l’arqueologia industrial que 
conté la Colònia Güell. Enguany ens unim al 50è aniversari de la 
publicació del llibre de poemes “La Fàbrica” d’en Miquel Martí i 
Pol. Però sobretot, amb la divulgació es vol contribuir a la preser-
vació de la seva identitat, a la conservació del seu patrimoni arqui-
tectònic i a la cohesió del seu veïnat. Us hi esperem!

* Fotografies cedides per José Antonio Albert.

El sentit de la Festa No estem mai sols

www.santacolomadecervello.cat/festadelmodernisme
Comissió de Reis de la Colònia Güell | Biblioteca Pilarin Bayés  

Cooperativa de Transportes La Franca | Bar l’Ateneu  |  Bar Sport  |  Forn La Fleca
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No estem mai sols. Hi ha sempre
gairebé vint-i-tres mil pues
i llur terrible seqüela;
i els horaris tan rígids
i els plusos tan despòtics.

No estem mai sols. Hi ha sempre
la gent; però la gent no compta.
El que compta és l’espai que ocupen
i el ritme sense treva.
Tothom accepta ja que la tendresa
perjudica el progrés.

Estigueu-ne segurs: s’apropa el dia
que tots tindrem una ànima metàl·lica.

Miquel Martí i Pol

Segueix-nos a        @LaColoniamodernista - @LesmongesDelmodernisme

www.coloniamodernista.cat



Taverna Modernista
Al pati de les Antigues Escoles
Entrepans i begudes en benefici de la Festa. 
Actuacions musicals en directe.

Divendres 14 d’octubre, de 20.30 a 01 h. Dissabte 15 d’octubre, 
de 10 a 16 h i de 19 a 01 h. Diumenge 16 d’octubre, de 10 a 16 h

Programa
Divendres 14 d’octubre
A partir de les 18.30 h, a la Cripta de la Colònia Güell
• Presentació de la 22a Festa del Modernisme 

A càrrec del president de l’Associació La Colònia Modernista  
Sr. Miquel Carreté, la Sra. Montserrat Vilajuliu, el Sr. Joan  
Montserrat, iniciadors de la 1a Festa i l’alcalde, Jordi Bartolomé

• Concert amb Big Mamma Montse
Reserva d’entrades: Dilluns 3 d’octubre, de 18 a 20 h, al Centre 
Municipal Sant Lluís. A partir del dimecres 5 d’octubre, en línia a 
entrapol.is/cwkSP

A les 20.30 h, al pati de les Antigues Escoles
• Obertura de la Taverna Modernista

Dissabte 15 i diumenge 16 d’octubre
A les 10.00 h, als Cellers
• Inauguració de l’exposició d’Ikebanes i pintura  

de Maria Dolors Villadelprat

De 10.30 a 14.00 h, pels carrers de la Colònia Güell
• Recreació dramatitzada de la vida de la Colònia Güell a  

principis del segle XX (representacions cada 15 minuts)

A les 11.30 i a les 13.00 h, a la plaça Joan Güell
• Cant coral a càrrec de la Coral Salvana

A les 12.00 i a les 13.30 h, a la plaça Joan Güell
• Ballets a càrrec de l’Esbart Rocasagna de Gelida

D’11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h, al Parc Isidre Grañé
• Jocs infantils (preu: 3€/dia)

Divendres 21 d’octubre
A les 21.30 h, a l’Ateneu Unió
• Fem Comèdia! 

A càrrec de l’Associació Dones pels 4 Cantons. Taquilla inversa

Diumenge 23 d’octubre
A les 12.00 h, als Cellers
• Savieses. Gaudí vist per en Josep Fernández

Exposició de maquetes, mobiliari i objectes en miniatura  
inspirades en l’obra de Gaudí

A les 18.00 h, a l’Ateneu Unió
• Fem Comèdia! 

A càrrec de l’Associació Dones pels 4 Cantons. Taquilla inversa

Punts d’interès
     Punt d’Informació de la Festa

1. A la Cripta, taller dels arquitectes  
d’en Gaudí

2. El Salta Eixides. Una parella de Tafaners

3. Al pou de Ca l’Ordal, les teixidores de la 
fàbrica a l’hora d’esmorzar

4. En Sebastià fa torn de nit

5. Les Monges ensenyen la Casa Bressol

6. Pati de Sant Lluís. Ball de Festa Major 
amb pianola

7. Biblioteca. Racó Miquel Martí i Pol, en 
motiu del 50è Aniversari de la publicació de  
“La fàbrica”

8. Una família nouvinguda per treballar a la 
fàbrica entra a viure a la seva llar

9. Taverna Modernista

10. A Ca l’Espinal Festa Grossa! Casament!

11. Festa a la plaça amb danses

12. Festa de Cant Coral

13. Escoltem la Dida que de criatures en 
sap molt

14. Les Bugaderes fan safareig

15. A la porteta de la fàbrica els  
treballadors esmorzen

16. Visiteu la fàbrica de la mà 
d’historiadors i antics treballadors

ALTRES PUNTS D’INTERÈS
17. Exposició d’Ikebanes i pintura
18. Mercat d’Artesans
19. Centre d’Interpretació de la Colònia 
Güell
20. Mercat del Modernisme
21. Exposició Filatèlica
22. Mercat de Pagès
23. Jocs infantils

I pels carrers amunt i avall La Txaranga, 
Els Mossos, El Carter, El Sometent amb la 
seva bicicleta, les senyores de bona família 
també fan safareig de mil històries...i la gent 
del poble.
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APARCAMENT

APARCAMENT
Els carrers del nucli urbà de la Colònia Güell quedaran tallats a la circulació de vehicles el dissabte 
15 i diumenge 16 d’octubre, de 9h 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 a cap a l’Av. Lluís Companys i el Camí de Can Ros.

COL·LABORACIÓ
Us agraïm que per col·laborar amb la Festa del Modernisme i assegurar-ne la pervivència, feu un  
donatiu de 3 euros en efectiu per cada cotxe, en el mateix aparcament. El tiquet de l’aparcament se 
us bescanviarà per una consumició gratuïta a la Taverna Modernista.
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