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    PER QUÈ L’OLIVER NO ANAVA A L’ESCOLA ? 

 

Nom: 

 

 ACTIVITAT 9 

 

ANTONI GAUDÍ I CORNET 

Anton Gaudí nasqué a dos quarts de deu del dimecres 25 de juny de 1852 durant la 

Revolució Industrial, època de l’emergència de la burgesia i de la formació del proletariat, 

de l’èxode del camp i del creixement de la gran ciutat.  

A tots els documents oficials, Gaudí va fer constar que era natural de Reus. Tanmateix, 

alguns testimonis afirmen que Gaudí -en els últims anys de la seva vida, des que Reus va 

impedir que construís el nou Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia- havia dit que el 

seu naixement s'havia produït al Mas de la Calderera, de Riudoms. També els riudonencs 

han tingut sempre constància d'aquest fet, mantenint viu el testimoni de la llevadora del 

poble, Engràcia Llorens. 

El nen Anton Gaudí va créixer en una família independent econòmicament si bé molt 

modesta. L’estratègia de la família Gaudí i Cornet, amb cultura però sense capital, seria 

vendre el patrimoni i fer grans sacrificis per dotar els fills barons (Francesc i Anton) de 

carrera universitària i, d’aquesta manera poder emigrar a Barcelona. 

Va tenir quatre germans:  la  germana més gran Rosa, amb la que es portava vuit anys. 

La segona, Maria, nasqué el 27 de juny de 1845 i va morir abans dels cinc anys . El 

tercer, Francesc, nasqué el 26 de març de 1848 i també morí de ben petitet, als dos anys. 

Finalment el darrer anomenat  també Francesc, amb qui es portava un any. En el seu 

entorn immediat hi havia l’àvia Rosa la Calderera, els oncles i cosins i els amics de Reus i 

de Riudoms. 

Va seguir l'ensenyament primari en el col·legi de pagament de Francesc Berenguer del 

carrer Monterols de Reus. Però va ser un nen malalt, afligit de febres reumàtiques, que 

l’obligaven a passar molt de temps sense seguir les classes, a Riudoms, on de vegades 

l'havien de muntar en un ase perquè no podia caminar, ni jugar amb els altres nens. Això 

li va comportar el tenir un caràcter retret i reservat. Els metges li van recomanar una dieta 

vegetariana i que passegés de tant en tant, i per aquest motiu es va convertir en un 

vegetarià i gran caminador. Aquests fets li van permetre passar moltes hores observant 

els animals, les plantes i les pedres, així com captar la llum mediterrània i  desenvolupar 

la  capacitat d'observació de la naturalesa, de la que aprenia directament, més que a 

través dels llibres acadèmics, cap als que va agafar un gran esperit crític. 



Escola Miquel Martí i Pol                                                                                                                               Curs 2012-2013 

Projecte Interdisciplinari  6è                                                                
 
          

    PER QUÈ L’OLIVER NO ANAVA A L’ESCOLA ? 

 

Va estudiar el Batxillerat al col·legi dels Escolapis de Reus, on va mostrar els seus dots de 

dibuixant en encarregar-se de les decoracions per les funcions teatrals escolars, també va 

realitzar dibuixos per la revista El Arlequín de la que no es conserva cap exemplar. 

Tant el seu pare com el seu avi eren calderers i disposaven d'un taller i l'habitatge de la 

família al raval de Sant Francesc de Riudoms, de qui va aprendre la capacitat de crear i 

treballar en tres dimensions. Antoni ajudava el pare en la feina. Va aprendre d’ell les 

virtuts del treball i la transformació de les superfícies en volum, cosa que li va facilitar molt 

la imaginació espacial. Sempre va considerar que la seva aptitud per a l'art l’havia 

heretada del seu pare i del seu avi. 

Es trasllada a Barcelona el 1870 per estudiar arquitectura a l'Escola de la Llotja i l'Escola 

Provincial d'Arquitectura de Barcelona, que després d'uns anys d'estudis previs cursà 

entre el 1873 i 1878, alhora que treballava en diverses feines: de calderer, o en diferents 

estudis d'arquitectes o de mestres d'obres. A finals de 1873 o principis de 1874, durant la 

seva formació, ja havia fet el seu primer projecte, el pla general per la Cooperativa Obrera 

Mataronense, la que seria la primera cooperativa obrera de tot l'estat. Treballa com 

delineant per Josep Fontserè i Mestre, durant els anys 1873 al 1878.  

El 1876 moren tant la seva mare com el seu germà Francesc, i tres anys més tard la seva 

germana Rosa, i Gaudí ha de fer-se càrrec de la Rosa Egea, la filla disminuïda psíquica 

de la seva germana Rosa. 

Va aconseguir  el títol d'arquitecte l'any 1878. Les seves primeres obres van estar 

influïdes per diversos estils com el neogòtic, mudèjar, barroc, fins arribar a l'explosió del 

modernisme on va aconseguir d'implantar un estil propi, amb la utilització dels seus 

estudis sobre la natura i les formes reglades de la geometria, la utilització de totes les arts 

aplicades per la decoració dels seus edificis i la recuperació per l'ornamentació de l'antic 

mosaic transformat per Gaudí en trencadís, convertit en una nova tècnica. Algunes de les 

seves obres més destacades de Barcelona són: La sagrada família, El Parc Güell, la Casa 

Batlló i la Pedrera. 

El dia 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí caminava per la Gran Via de les Corts Catalanes 

de Barcelona. Havia creuat el carrer de Bailèn prop de la plaça Tetuan. Era un camí que 

feia molts vespres per anar de l'església de Sant Felip Neri fins a la Sagrada Família. 

Tanmateix, aquell dia, quan es disposava a travessar el carrer, un tramvia el va atropellar i 

el va deixar sense sentit. El van dur a l'hospital de la Santa Creu, greument ferit; pel seu 

aspecte de captaire van trigar en adonar-se que es tractava del genial arquitecte. Quan 

els amics que li feren costat li proposaren anar a una clínica, Gaudí contestà: "El meu lloc 

és aquí, entre els pobres". Va morir el dia 10 de juny de 1926 a l'hospital de la Santa 

Creu, a les cinc de la tarda, i va ser enterrat el dia 12 de juny. El seu fèretre va ser cobert 

amb la senyera de l'Associació d'Arquitectes de Catalunya.  


