
Desconstruir la catalanitat: La cripta del Park 

Güell de Barcelona feta per Gaudí 
 

 

 

 
Cripta del Parc Güell 

 

 

Vaig escoltar els comentaris que feia una guia turística a un grup de turistes que 

visitaven el Park Güell, de Barcelona, construit per Antoni Gaudí. Es trobava davant de 

la construcció que es pot veure a la fotografia que encapçala aquest escrit. 

 

Els deia que era una rotonda, i que "aquesta rotonda l'havia fet en Gaudí perquè hi 

poguessin donar la volta els carruatges que hi entraven amb els cavalls". 

 

A mí se'm va fer molt estranya l'explicació. M'ho vaig mirar atentament i vaig constatar 

que un carruatge tirar per cavalls allí no hi podia donar la volta. per tant - vaig pensar- 

hi deu haver alguna altra explicació. 

 

Vaig fer investigacions i una de les persones a qui vaig fer la consulta va dir-me que 

aquella construcció era un "elefant". 

 

Un elefant? - li vaig insistir-. 

Si si, va dir-me, és un elefant. 

 

Un elefant- vaig comentar-li- es caracteritza per la trompa. On hi 

veus tu la trompa? 

La trompa - va replicar- no hi és però les quatre potes si. 

El meu interlocutor n'estava convençut i feia diverses teories al 

respecte. 

 

Un dia vaig anar de visita al monestir de Sant Miquel de Cuixà. lloc relacionat amb la 

cultura catalana i Catalunya, actualment sotmès a l'administració política de França. 

 



Vaig veure la cripta d'aquest monestir i em va venir al cap la cripta del Park Güell que 

havia fet construir Gaudí. 

 

Aquesta cripta té unes explicacions molt interessants pel seu significat, ja que té algunes 

observacions de caràcter hermètic relacionades amb els dons de l'Esperit Sant - segons 

em va dir un estudiós de la Catalunya Nord-, i també, arquitectònicament, pel fet de ser 

una cripta feta amb una columna central. 

 

 

 
Cripta de Sant Miquel de Cuixà 

 

 

Aquesta explicació em va semblar més convincent que no pas les anteriors. Vaig fer-me 

una sèrie de raonaments al voltants de dos fets: 

 

Com és que no expliquen això els guies turístics catalans que enseyen la cripta del Park 

Güell als milers de turistes que visiten Barcelona i per tant la capital de Catalunya? 

 

Vaig pensar que probablement,i des de determinades instàncies acadèmiques, es vol 

amagar l'hermetisme de l'obra de Gaudí i també, evitar parlar d'uns territoris de cultura 

catalana, com és el cas de Sant Miquel de Cuixà, que va ser anexionat a França i dels 

fets històrics que ho va motivar. 

 

Se'm fa evident que un poder fàctic està descatalanitzant i adulterant el patrimoni 

arquitectònic català i tergiversant l'obra d'Antoni Gaudí. 

 

L'altra, és que, se'm fa evident que un determinat tipus de persones, autòctones que 

viuen aquí i forasters que venen a fer-hi turisme, s'empassen totes les explicacions que 

els donen sense pensar-s'ho. Sense raonament. 

 

Una de les característiques negatives de la nostra societat actual, és aquesta actitud de 

"credulisme irracional". Creure, només pel fet que ho diu una autoritat acadèmica, en 

molts casos engendrada en un temps de censura en que s'ensenyava allò que convenia 

que fos cregut, més que no pas allò que era de Veritat. Es va abolir la censura,però ens 



va deixar els acadèmics censurats. Tenim, com a conseqüència de tot això, un problema 

de seny, de criteri propi que ens forgi una consciència raonada i també de mentalitat. 

 

Hi ha persones que saben pensar, hi ha persones que necessiten creure. Jo voldria ser 

dels que pensen, però encara no em conec prou a mi mateix. 

 

 

Jordi Salat 
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