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Els cellers de Pere Domènech i Roura és fruit d'una tesina de final de màster 
de restauració arquitectònica de la UPC. Aquesta tesina aprofundeix en el 
coneixement de l'arquitectura i la construcció dels tres cellers construïts per 
Domènech i Roura, el celler de l’Espluga (1913), el de Sarral (1914) i Vila-seca 
(1919). Així, es desenvolupa des de l’encàrrec de construcció del celler fins a 
l'aixecament planimètric de tot l'edifici, passant per la descripció arquitectònica, 
la cronologia de la construcció i les fases constructives els dels tres cellers.  

El coneixement exhaustiu d'aquests 3 cellers juntament amb la recerca de la 
vida i la obra de Domènech i Roura ens permet veure l'evolució arquitectònica 
en la primera etapa professional. 

A través de la contextualització econòmica i social de l'època, així com també 
dels arquitectes coetanis i els propis interessos com arquitecte de Pere 
Domènech i Roura s'entén el perquè aquest arquitecte ha passat desapercebut 
dins de l'àmbit dels cellers cooperatius catalans. 

L'estudi es justifica davant la poca informació que es va localitzar tant de Pere 
Domènech i Roura com dels mateixos cellers. Calia omplir un buit que molt 
probablement podria ser l'inici de la construcció dels cellers d'autor a 
Catalunya.  

En la comunicació per a les Jornades d'estudi de la vinya a la fassina s'ha 
optat per fer una comparació dels tres cellers de Pere Domènech i Roura 
segons la seva descripció arquitectònica: la situació del celler; la descripció 
general; l'interior (tines, cups, passarel·les i ventil·lació); l'envolupant de l'edifici, 
és a dir, les façanes i les cobertes; l'estructura dels elements verticals, els 
horitzontals, les fonamentacions i finalment una avaluació estructural.  

Previ a aquesta comparació arquitectònica, es presentarà l'arquitecte Pere 
Domènech i Roura a través de la seva vida i la seva l'obra i també mitjançant la 
relació amb el seu pare, Lluís Domènech i Montaner.  
 
S'exposarà de manera breu el cooperativisme agrari, i el suport dels 
organismes oficials així com l’economia que acompanyava la construcció dels 
edificis agraris i la figura de Cèsar Martinell. 
 
A continuació es presentaran els cellers cooperatius a Catalunya: els 
antecedents i trets generals dels cellers cooperatius; els cellers anònims; els 
cellers d'autor; el model de Barberà de la Conca, les influències franceses i els 
dos primers cellers de Domènech i Roura i els requeriments per a la 
construcció dels cellers cooperatius. 
 
I per acabar aquest recorregut, extraurem unes conclusions més enllà de les 
que ja s'extreuen de l'evolució arquitectònica a través dels tres cellers.  
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1. PERE DOMÈNECH I ROURA  

1.1. Vida i obra  

Ser fill d’un gran arquitecte pot suposar, per a qui segueix la carrera 
d’arquitectura, un gran avantatge i, també un petit gran inconvenient. 
L’avantatge és partir de les ensenyances del pare i ser-ne continuador; el petit 
gran inconvenient és viure a redós d’un arquitecte genial que va projectar una 
colla d’obres públiques i privades que encara avui són admirades per homes i 
dones d’arreu.  

Pere Domènech i Roura va néixer a Barcelona el 1881. Era el segon fill, de vuit,  
de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner i Maria Roura i Carnestoltes. 

El pare, Lluís Domènech, provenia d'una família d'enquadernadors de prestigi 
de Barcelona. La mare, Maria Roura, provenia d'una família adinerada de 
naviliers i terratinents de Canet de Mar. 

La infància del petit Pere va transcórrer entre Barcelona, a la casa familiar del 
carrer del Bruch, i Canet de Mar, on la família hi passava els estius. Durant 
l'adolescència, va estudiar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, on el seu 
pare ja feia de professor. El 1904, amb 23 anys, va obtenir el títol d'arquitecte i 
des d'aleshores va col·laborar activament amb els projectes del seu pare. 

Si bé tenim constància que Domènech i Roura va començar a col·laborar amb 
Domènech i Montaner un cop obtingut el títol d'arquitecte, no seria del tot 
desencertat pensar que el fill ja freqüentés el despatx amb anterioritat, fins i tot 
d'infant.1  

Quan Domènech i Roura va acabar la carrera, Domènech i Montaner estava 
construint la Casa Lleó i Morera (1905). Va ser també aquell any quan va 
començar les obres del majestuós Palau de la Música Catalana. L’any 1908 va 
construir el que seria el darrer projecte urbà a Barcelona, la Casa Fuster. 

Lluís Domènech i Montaner tenia com a principals col·laboradors el seu fill, 
Pere Domènech i Roura, i el seu gendre, Francesc Guàrdia i Vial, els quals 
pensem que durant els primers anys de col·laboracions treballaven al despatx, 
sempre, però, sota la direcció de Lluís Domènech i Montaner. Després, amb els 
pas del temps, anirien tenint cada cop més responsabilitats. Lluís Domènech i 
Montaner va tenir clar des de bon començament que ell era el qui havia de 
coordinar les tasques entre el seu fill i el seu gendre, de manera que cadascú 

                                                            
1 Lluís Domènech i Torres, quan parla del seu avi, el pare de Pere, diu que ell era l'únic nét que deixava entrar al 
despatx, i el deixava entretenir amb llibres de dibuixos d'animals. Vegeu VILÀ, F.; CERVERA, E.; CAMPRUBÍ, M. 
(1990). 
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tingués els seus propis projectes i no es barregessin, la qual cosa evitaria 
problemes. 

Un dels primers projectes que Lluís Domènech va adjudicar al seu fill per  
col·laborar activament va ser en l'Institut Pere Mata de Reus.2 La seva 
participació està documentada des de 1906, al Pavelló de Primera Classe. Pere 
Domènech realitzava les visites d'obra, de manera que el seu pare només es 
desplaçava a Reus si s'havia de concretar algun tema especialment important. 
Així mateix, s'encarregava de bona part de les relacions amb els industrials que 
participaven en la construcció.3 

Just havent acabat la Casa Fuster, el 1911, Domènech i Montaner va signar el 
projecte de la casa Gasull de Reus, on Pere també hi contribuiria força. De 
mica en mica, i sempre sota el mestratge del pare, Pere Domènech i Roura 
s’anava iniciant en els camins reals de l’arquitectura: l’execució dels projectes. 

Les col·laboracions entre pare i fill anaven quedant cada cop més enrere per 
donar pas a la carrera en solitari de Pere Domènech. Va ser l’any 1913 quan va 
començar a figurar com a autor dels projectes. El seu primer projecte va ser el 
celler cooperatiu de l’Espluga de Francolí. Un primer pas, que suposaria la 
projecció i realització de dos cellers més, el de Sarral i el de Vila-seca, tots tres 
pertanyents a la primera etapa professional de Pere Domènech i Roura. 

El fet que Pere Domènech i Roura sempre hagués estat, fins ara, a l’ombra del 
seu pare, va fer que durant molts anys s'hagués cregut equivocadament que 
l’autoria del celler de l’Espluga, i també d’altres obres primerenques, recaigués 
sobre Lluís Domènech i Montaner.4 

Van ser uns anys de freqüentar terres tarragonines, ja que el 1914 es van 
iniciar les obres al segon celler, el de Sarral. Aquest, tal com veurem, va portar 
unes certes dificultats amb els constructors, i de ben segur que això el va 
ocupar força temps. De totes maneres, aquell mateix any també va endegar un 
gran projecte a la capital de la nova Catalunya emergent: la construcció de la 
Central de Correus i Telègrafs de Barcelona. 

Cap al 1918, va realitzar un estudi per a l'explotació de les riqueses naturals 
dels Pirineus a la regió de les Maleïdes i va començar els tràmits per a la 
construcció del que seria el tercer i darrer celler cooperatiu, el de Vila-seca. 

                                                            
2 En canvi, el Palau de la Música el va adjudicar a Francesc Guàrdia.  
 
3 Vegeu MARCH, J. [et al.] (2004) 

4 Vegeu CAMPLLONCH, I. (1917) 
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L'any 1919, a causa de la grip que es va declarar a Barcelona, ell i tota la 
família, inclosos els pares, se'n van anar a viure a Canet de Mar. Durant els 
tres anys que s'hi van estar, Pere Domènech anava i tornava en tren a 
Barcelona, on tenien el despatx.5 

A partir del 1920, Pere Domènech i Roura va començar la seva activitat com a 
professor de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Just aquell mateix any, el 
seu pare es va jubilar de la direcció de l'Escola per haver assolit l'edat 
reglamentària, els 70 anys.  

Domènech i Roura va exercir com a professor i com a catedràtic durant trenta 
anys. S'intueix que era un professor força implicat amb els afers de l'Escola i 
els alumnes ja que, com ja ho havia estat Domènech i Montaner, ell va ser un 
dels impulsors dels viatges d'escola.6 

 Figura 1: Grup dels estudiants de cinqué curs d'arquitectura durant el viatge d'estudis a Andalusia, 1935. Font: Arxiu 
històric COAC.  

Amb els anys, el cognom Domènech s'anava succeint a l'escola ocupant 
diferents llocs. Com a curiositat direm que en els anys en què el seu fill, Lluís 

                                                            
5 Els trens eren una des les seves fascinacions, de fet viatjar-hi era per ell un plaer. Explica el seu nét, que de vegades 
s'havia presentat a Lleida, on hi vivia el fill de Pere Domènech i els néts, a altes hores de la matinada perquè s'havia 
anat fent una “combinació de trens al seu gust” i... aquells eren els horaris! 
 
6 Domènech i Montaner organitzava els viatges de l'Escola; ell va ser el qui va fer comprar la primera càmera 
fotogràfica. Se n’anava amb els estudiants al Pirineu i els feia fer aixecaments, seccions, etc. En algunes d'aquestes 
expedicions (1902-1904) hi havia anat el seu fill Pere Domènech, com ho demostren algunes fotografies.  
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Domènech i Torres, n’era estudiant entre els amics l'anomenaven “el fill de 
l'amo”.7 

Durant aquella època l'escola resultava força hermètica a l'experiència 
innovadora i racionalista del GATPAC. Fins als anys 50, es van conservar uns 
mètodes de formació basats en un academicisme rigorós que només es 
permetia petites alegries cap allò popular. Els professors transmetien als seus 
alumnes l'adoració als clàssics. 

Per fer-nos una idea, citarem el que Oriol Bohigas, alumne entre d'altres de 
Pere Domènech, va aclarir en la primera casa que construí: "Com es pot veure, 
estàvem ben ennavegats de les tradicions populars i en els excel·lències i els 
recursos del Noucentisme mes tardà."8  

L'any 1921 Domènech i Roura va iniciar la segona fase de l'Hospital de Sant 
Pau de Barcelona, una de les gran obres del seu pare. Va realitzar els 
pavellons de Sant Manuel, l'Assumpció, Santa Victòria i Sant Frederic. Els dos 
primers són encara bessons dels inicials, la qual cosa denota l'activa 
participació del seu pare. En aquesta fase també es construeixen altres edificis 
singulars, com el pavelló de la Convalescència, l'església i el pavelló de les 
cuines i la farmàcia, que tanca el carrer central del complex.   

Després de la mort del seu pare, el 1923, Pere Domènech va assumir la tasca 
de projectar els edificis de nova creació de l'Institut Pere Mata de Reus: el 
pavelló destinat a habitatge del metge sotsdirector i del mossèn titular del 
centre. Aquest edifici, malgrat respectar l'ús dels materials característics de les 
façanes de tot el recinte, denota l'arribada d'un gust estètic més despullat i 
depurat, que gira la mirada cap a la tradició mediterrània i els llenguatges 
històrics. També són obres seves l'ampliació del primer pis del pavelló de 
Serveis Generals i el projecte d'un important pla d'ampliació de l'Institut, amb un 
eixample cap a la zona est, datat de l'any 1930.  

Al cap d'un any, el 1924, va ser nomenat director general de construccions de 
l'Exposició Internacional de Barcelona. Malgrat que el pare també havia 
treballat activament en les obres de l'Exposició Internacional de 1888, aquest 
no va ser el motiu pel qual Pere Domènech hi va participar, sinó que s'explica 
pels contactes i relacions amb els polítics de l'època, que ja no són catalanistes 
sinó centralistes.9  

                                                            
7 Vegeu VILÀ, F.; CERVERA, E.; CAMPRUBÍ, M. (1990). 

8 Vegeu supra.  

9 Amb la dictadura de Primo de Rivera, tots els catalanismes estan malvistos. Així, Pere Domènech va haver d’aprendre 
a moure's per àmbits polítics molt diferents que els que havia freqüentat el seu pare. Les autoritats que li van donar la 
confiança van ser l'alcalde de Barcelona, Darius Rumeu i Freixa, baró de Viver, i l’empresari espanyol Mariano de 
Foronda y González Bravo, que era segon marquès de Foronda i que en aquells moments dirigia la Compañía de 
Tranvías Eléctricos de Barcelona.  
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Domènech i Roura, a més del Palau Nacional, va projectar per a aquest 
certamen la Casa de la Premsa, l'Estadi Olímpic i una porta monumental per a 
la plaça d’Espanya que mai no es dugué a terme. La seva tasca al capdavant 
de les obres de l'Exposició no va estar exempta de polèmica, fins al punt que 
un accident ocorregut el març de 1928 va posar en dubte la seva capacitat i va 
ser desplaçat de la direcció dels treballs.10  

Figura 2: Façana principal del projecte pel Palau Nacional realitzat per Catà, Cendoya i Domènech Roura, 1927.   Font: 
DD. AA. L’Exposició Internacional de Barcelona del 1929 

De fet, el projecte que guanyà el concurs de 1924 del Palau Nacional era signat 
pels arquitectes Eugenio P. Cendoya i Enric Catà, a més del constructor Antoni 
Montseny. En algunes publicacions de l'època apareix, al costat d'aquests, el 
nom de Pere Domènech i Roura, com a director general de construccions de 
l'Exposició. Aquesta duplicitat fa que l'autoria del projecte aparegui citada 
alternativament d'una o altra manera. 

En un escrit de 1929 Pere Domènech explicà el seu grau de participació en el 
projecte. Segons el seu relat, l'estiu de 1924 la Junta Directiva de l'Exposició 
havia deixat de funcionar per la dimissió de l'alcalde i de quatre arquitectes. 
Davant la crisi, l'Escola d'Arquitectura decidí d'assumir un paper similar al que 
havia fet durant la preparació de l'Exposició de 1888. Com en aquella ocasió, 
els professors de l'Escola van fer-se responsables de portar endavant un 
projecte que travessava un moment difícil i en el prestigi del qual s'implicaven 
personalment. Una de les primeres gestions va ser convocar un concurs per al 
palau central de l'Exposició, que reconsiderés el costós projecte elaborat per 
Puig i Cadafalch.  

                                                            
10 En cap publicació hem trobat exactament quins van ser els problemes, ni tampoc el mateix nét ens ho ha sabut 
explicar. De tota manera, el nét sí que havia sentit a dir dels seus pares "va tenir un disgust tant fort... el van tractar tant 
malament", fent referència a Pere Domènech i Roura en l'Exposició Universal del 1929. 
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Domènech i Roura diu: "Fue mi parecer que debíamos los profesores de la 
Escuela acudir a este concurso como se pudiera, firmándolo los que futuras 
circunstancias que esperábamos se producirían, se lo permitieran. No tuvieron 
gran éxito aquellas gestiones, pero quedó formado el grupo que siguió mi idea 
compuesto por los Sres. Catá, Cendoya y el que suscribe. Organizada la 
concurrencia a este concurso en las difíciles circunstancias de su convocatoria 
y con casi ya el proyecto terminado y el plan financiero formado, fui nombrado 
inspector de la labor pasada de la Exposición y para formar el plan de su futura 
actuación. Al cometer la equivocación de aceptar tal cargo, entendí que la más 
elemental delicadeza me obligaba a retirar mi firma del proyecto y separarme 
del grupo que formábamos y en la que presté no despreciable concurso".11 Un 
gest d’aquells que no reforcen l’autoestima d’un creador sinó que, ras i curt, 
demostren la noblesa de qui el fa. El tarannà de Domènech i Roura era aquest.  

Durant aquells anys, doncs, compaginava la seva docència a l'Escola amb la 
direcció de les obres de l'Exposició. També va realitzar algun projecte a Reus, 
com la Casa Marcó (1926), emmarcada en l'arquitectura noucentista.  

Els anys previs a la Guerra Civil va treballar amb diverses obres per Barcelona, 
així com també va començar un camí d'encàrrecs de caràcter urbanístic a 
Canet de Mar. Va dur a terme la planificació del creixement urbanístic de Canet 
de Mar a ponent de la riera Buscarons i l'encàrrec del Mercat Municipal, l’any 
1933.   

 

 

 

 

 

 

  
  Figura 3: Pere Domènech i Roura al seu despatx de Barcelona.  
  Font: Arxiu històric COAC.  
 
 

Durant els anys de la Guerra Civil es va estar a amagat a S'Agaró, a "la casa 
rara" que ell i el constructor del Palau Nacional, Antoni Montseny, van construir. 
En aquells anys, que no es movia d'allí, vivia de rentes del Palau Nacional, 
d'algunes reformes que li encarregaven.  

                                                            
11 Vegeu BARRAL, X. (1992) 
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En acabar la Guerra va tornar a Canet perquè va creure que a Barcelona no hi 
faria res. Segons ell ja era massa gran (58 anys), hi havia molta repressió i 
dominaven els arquitectes addictes al franquisme. Tornar a Canet era una 
manera de tornar als orígens i, alhora, recomençar una nova trajectòria 
professional, que seria ja la darrera de la seva vida.12  

L'any 1942, a Canet, es va començar a plantejar una ordenació del territori així 
com l'eixamplament del poble. El 1943 li van encarregar la reforma de l'entrada 
de Canet, que a causa de problemes econòmics de l'Ajuntament no va 
començar fins al cap de sis anys i es va executar parcialment. Entre el 1943 i el 
1949, Pere Domènech i Roura va portar a terme l'ambiciós projecte de projectar 
el gran eixample de la població i alhora va intentar redreçar espais que fins 
aquell moment no acomplien cap dels criteris estructurals ni arquitectònics. El 
nou Pla d'Ordenació Municipal el va redactar Pere Domènech l'any 1954. 
Posteriorment, arran d'aquest pla, l'Ajuntament li va encarregar fer un nou 
eixample per la banda oest de la població. Aquesta va ser gairebé una època 
d'arquitectura de supervivència. Molt probablement treballava tot sol, sense 
dibuixants ni gaire recursos de cap mena.  

També retornava a fer projectes per a antics clients, com és el cas del Celler de 
Sarral i l'Espluga. L'any 50, com veurem, va dur a terme una sèrie de petits 
projectes per a la Cooperativa de Viticultors: la seu social, el magatzem 
d'adobs, el molí d'oli, el túnel de benzina i també el del molí de pinsos i el 
garatge. Però la majoria d'aquestes construccions només es van quedar en 
projectes. L'encàrrec de l'Espluga va ser una mica més tard, el 1956, quan va 
fer el projecte de la tercera nau i també una segona ampliació de la sala de 
màquines, que s'executaria l'any següent.  
 
A Canet de Mar, paral·lelament a totes aquestes obres de caràcter urbanístic,  
també hi va construir obres públiques com les Escoles Nacionals Graduades, la 
secció de Tisiologia de l’Hospital de Canet de Mar, l’ampliació del cementiri, el 
Camp d’Esports i el Passeig de Mar, entre d’altres. Així mateix, també va deixar 
l’empremta industrial en la construcció del magatzem propietat de Dolores Fors, 
fàbrica i magatzem propietat de Fabril Moderna, SA  i en la reconstrucció de la 
fàbrica Barrau i Cia, a Montgat. A partir del 1958, hi va construir sobretot 
habitatges unifamiliars: de Jaume Torrent i Vila, de Francesc Pla, de José 
Ramos, d'Emili Feliu, de Lluïsa Planas Estragués, de Jose Minguella, de 
Santiago Franco, de Manuela Luque, etc. 

Durant els últims anys de la seva vida, ja gran i malalt, se'n va anar a viure a 
casa del seu fill gran, Lluís Domènech i Torres, instal·lat a Lleida, d’on era 
arquitecte municipal. Durant aquell any i mig que va viure a la capital de ponent 
                                                            
12 La relació amb Canet de Mar tenia una doble vinculació, per la banda de la família Montaner i per la de la família 
Roura. A més, durant la seva infància, com ja hem explicat, hi havia passat llargues temporades d'estiu.  
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a estones treballava amb material de Lluís Domènech i Montaner, que el seu fill 
havia recollit de la casa de Canet. Curiosament, o no tant, retocava i esmenava 
els apunts del Romànic que el seu pare havia fet amb els seus alumnes a 
principis del segle XX, sense massa traça ja, perquè de vegades el cap li fallava 
i la mà, també. I quan el cap li fallava, deia "el merdós del Puig". Això no deixa 
de ser una demostració de l'amor filial, perquè Roura estava molest perquè 
Puig i Cadafalch li havia robat a son pare el tema del Romànic.13 Tot aquest 
tipus de relacions ens demostra, un cop més, que vivia la vida de son pare com 
a pròpia. 

 

1.2. La línia arquitectònica i de pensament  

Lluís Domènech i Montaner era fill i pare del Modernisme: hereu de la 
renaixença, de les mentalitats catalanistes, des de Catalunya tot mirant i 
avançant-se a Europa. El poc Modernisme que es feia a altres ciutats 
espanyoles era directament importat de Barcelona. 

La línia arquitectònica i de pensament de Pere Domènech i Roura va estar en 
bona part marcada per les tendències del seu pare, però de seguida va prendre 
el camí dels noucentistes. L'arquitectura noucentista retorna al món 
mediterrani, a la cultura clàssica grecollatina.   

Tot i aquesta línia noucentista que ell seguirà i amb la qual estarà compromès, 
des del començament manté una altra línia que serà l’única pervivència de 
l'estructura del modernisme: sistemes constructius, l'ús del maó, voltes, arcs, 
etc. Es tracta d'un camí en què segueix els passos que va aprendre del seu 
pare i en el qual no es deixarà contaminar pels estils.   

No només representa la continuació de Domènech i Montaner sinó també la del 
mestre d'aquest, Viollet le Duc. Aquí és on se situa la construcció dels cellers, 
tant la de Pere Domènech i Roura com la de Cèsar Martinell, també seguidor 
de Domènech i Montaner, encara que aquest segon influenciat excessivament 
de Gaudinisme.  

Com Viollet le Duc, Domènech i Montaner també seria seguidor del gòtic, ja 
que per a ell, els segles XIII, XIV i  XV representaven un moment d'auge econòmic 
i polític per Catalunya: la conquesta del gòtic pel mediterrani. Es tractava de 
buscar els orígens en el gòtic: els palaus sicilians, Santa Maria del Mar, la 
catedral de Girona; això és el que segons ell s'havia de saber fer.14 El que calia 
                                                            
13 Aquests apunts i fitxes del Romanic que Domènech i Montaner havia fet amb els seus alumnes van quedar com a 
material de l'escola, i pocs anys després, Josep Puig i Cadafalch va agafar aquest material i el va publicar. Allò per a 
Domènech i Montaner va ser un trauma, per això va dir que no en volia saber res més del Romànic. 
 
14 De fet en aquesta vessant de la recerca i del coneixement del gòtic català, Lluís Domènech i Monatner va fer un  
meticulós estudi arquitectònic del Monestir de Poblet, que ens demostra molt bé en què es fixava. Vegeu DOMÈNECH, 
LL. (1925). 
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aprendre de l'arquitectura gòtica era la comunió de la forma, la construcció i 
l'estructura. Aquest criteri heretat directament del seu pare i del mestre 
d'aquest, es fa present en les construccions dels cellers cooperatius, però 
també posteriorment en les obres més contaminades de monumentalisme, com 
són l'edifici de la  Central de Correus i Telègrafs i Correus i el Palau Nacional. 
Per sota de la decoració s'amaga un saber constructiu i estructural molt 
important; d'altra banda, cal dir que l’execució d’aquest saber els era 
relativament fàcil perquè els paletes i industrials eren grans mestres. 

Sota diverses obres i estils, aquest serà un punt de referència, que mai no 
abandonarà. Un punt de referència que, iniciat amb els projectes del seu pare, 
el va dur a construir amb una lògica constructiva, i valgui la redundància, per 
sota de diverses tipologies arquitectòniques i estils. Un quefer marca de la casa 
que perviurà al llarg de tota la seva vida. O de tota la seva obra. 

Seguint la línia d'aprenentatge del mestre francès, Domènech i Roura, en un 
article titulat a A propósito de Viollet-le-Duc, 1814-1879 ens transcriu d'aquest 
autor: "Que estudie lo que se ha hecho y se sirva de este estudio razonando a 
aplicación, partiendo siempre del punto conocido para entrar resueltamente en 
el problema impuesto por las nuevas condiciones, que no adopte una forma del 
pasado como la expresión de una necesidad que puede subsistir, sino como 
una enseñanza, no como modelo tradicional e invariable, y así, en lugar de este 
amasijo de formas traídas de todas partes, que constituyen lo que se llama 
Arquitectura, pueda hacer nacer un arte del que sea dueño y que lleve el cuño 
de nuestra civilización y de nuestros gustos."15    
 
L’arquitectura sempre s’ha hagut d’adaptar als temps que li ha tocat de viure: a 
les necessitats socials, econòmiques i estètiques. I amb tot, cada arquitectura 
ha hagut de saber imprimir l’estil propi del seu autor i no desafiar 
excessivament el tarannà constructiu de tot un poble.  
 

1.3. Pare i fill: dues generacions, dues èpoques 

No voldríem acabar aquest apartat sense tornar a fer referència al pare, al 
mestre i al model d’home del seu temps que fou Lluís Domènech i Montaner. 
Un model d’home i de professional que el fill, Domènech i Roura, va saber 
seguir honradament i amb el cap ben alt, però que en cap cas va poder, i 
segurament, per admiració, tampoc va voler, superar.  

Lluís Domènech i Montaner va haver de fer la seva pròpia carrera, personal, 
intel·lectual, professional, política, etc., la qual cosa porta moltes alegries, però 
també és un camí molt tortuós, on sovint va rebre més d'una patacada tan 

                                                            
15 Vegeu DOMÈNECH, P. (1945).    
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professionalment com política. Tot això el va fer un home amb una personalitat 
forta, amb afany i amb capacitat per avançar-se a la seva època.  

Pere Domènech i Roura va ser un home molt integrat en la seva època en totes 
les vessants: la cultura, la música, l'arquitectura, etc. Els canvis polítics que es 
van esdevenir i el fet de ser fill de qui era fill el van dur a aprendre a trampejar 
situacions i, tot sovint, a posicionar-se cap al bàndol fins i tot contrari al del seu 
pare. Aquestes contradiccions i confrontacions que van haver de viure pare i fill, 
no els van suposar cap problema, al contrari, segons deia Lluís Domènech i 
Torres, ho van viure sempre amb unes immillorables relacions.16  

L’època que va viure va fer el personatge. Lluís Domènech i Montaner havia 
obert molts camins que Pere Domènech i Roura va saber (molt ben) seguir i 
aprofitar.  

De la mateixa manera que el seu progenitor va dirigir la professió d'arquitecte 
cap a Pere Domènech i Roura, aquest, al seu torn, la va dirigir també al seu nét 
i fillol, Lluís Domènech i Girbau. Només una anècdota: el dia del bateig, el padrí 
Pere, en comptes de dur un ciri al seu fillol Lluís li va dur un llapis enorme. Un 
llapis per seguir el traç d’edificis que han de perdurar en la nostra memòria 
col·lectiva; un llapis per continuar escrivint la història d’una família que, 
generació rere generació, ha viscut de i per a l’arquitectura.  

Ens disposem ja a traçar el final. L’any 1963 Domènech i Roura parla del seu 
pare en un article que comença així: "Fue el Excm. Sr. Luis Domènech y 
Montaner, arquitecto y hombre, por muchos conceptos, notable. Fue mi padre y 
fui su mayor colaborador durante mas de 35 años. De las muchas enseñanzas 
que de él aprendimos, vamos a exponer algunas que consideramos 
especialmente notables e instructivas. (...)"17 Tot seguit, hi exposa la seva 
metodologia de treball i una bona colla de solucions arquitectòniques de gran 
valor en la seva època. Així mateix, també fa referència a maneres de dur a 
terme l’execució de les obres, com el fet de comptar amb operaris de 
disciplines diverses que, en cada cas, es poguessin fer càrrec de les 
mancances d’una construcció determinada.  

Més enllà de l’obra d’un arquitecte, i del que es pugui dir a propòsit d’aquesta 
obra, hi ha tot l’apartat teòric que envolta una arquitectura. Domènech i 
Montaner, com Gaudí, va ser un visionari, i així ho demostrà a l’article que 
publicà a la revista La Renaxensa l’any 1878, “En busca de una arquitectura 
nacional”, on exposa llargament i apassionada, la seva visió de l’arquitectura i 
la necessitat de crear una arquitectura nacional. En reproduïm un paràgraf, per 

                                                            
16 L’única cosa amb què hi va haver una mica de tensions va ser amb el fet que la seva futura jove, la dona de Pere 
Domènech i Roura, era filla d’un militar.  
 
17 Vegeu DOMÈNECH, P. (1963).  
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bé que existeix la temptació de reproduir-ne més d’un, però aquest no és el lloc 
ni el moment; fa així: “Solament les societats sense ideas fermas, sense ideas 
fixas, que viuen fluctuant entre lo pensament de avuy y lo de ahir sense fé en lo 
de demá, solament aquestes societats no escriuen en monuments durables sa 
historia.”18 A l’ombra dels visionaris hi ha la llum, una llum plena de força, capaç 
d’il·luminar, amb el pas dels anys, l’obra digna dels homes dignes. És el cas de 
l’obra de l’arquitecte Pere Domènech i Roura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Vegeu DOMÈNECH. Ll. (1878). 
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2. CONTEXT HISTÒRIC I SOCIAL  

2.1. El cooperativisme agrari a grans trets 

La crisi agrària a la fi del s. XIX provocada per la plaga de la fil·loxera juntament 
amb la pèrdua dels mercats francesos (el 1891 es va trencar el tractat de 
comerç amb França) va fer que les zones vinícoles catalanes patissin una crisi 
profunda, generant abandonament de les terres en uns casos i en els casos 
que es va optar per continuar treballant la terra, situacions de penúria i misèria.  

Aquesta crisi va comportar problemes econòmics i jurídics, ja que els pagesos 
catalans, principalment rabassaires, van prendre una actitud revolucionària. 
D’una banda els propietaris de les terres, que posseïen el domini directe,  
reclamaven la devolució d’aquestes ja que en morir la vinya, el contracte es 
donava per acabat. De l’altra, els rabassaires que reclamaven la renovació dels 
contractes i indemnitzacions, ja que el fet de replantar les vinyes amb ceps 
americans els representava una gran despesa. Aquest conflicte es va resoldre 
al 1896 amb un acord que limitava l’explotació a una durada limitada i no pas a 
rabassa morta. 

Van ser aquests pagesos no propietaris que, per fer front a la crisi, s’uniren en 
associacions de caràcter agrícola, de manera que es van anar creant des 
d’associacions orientades cooperativistes fins a associacions sindicals amb 
vocació reivindicativa com la Unió de Rabassaires. A partir de la primera Llei 
d’associacions del 1887, es fundaren moltes associacions de cooperativisme 
agrari, totes elles intentaren millorar la producció, l’elaboració i la 
comercialització del vi en comú. Així va ser com el 1900-1903 naixia el primer 
celler cooperatiu a Barberà de la Conca. A partir d’aquí, les cooperatives i, de 
retruc, les construccions associades a elles, es van anar estenent per tot 
Catalunya. Tot i les ganes de tirar endavant, no tot fou fàcil, ja que els grans 
propietaris miraven aquestes associacions amb recel i els pagesos, avesats a 
treballar de manera individual, no acabaven de veure clar aquest afany de 
treballar conjuntament. Finalment, els uns i els altres es van anar convencent 
que aquella era la millor opció per tirar endavant. 
 
A partir de 1906, amb l’aprovació de la Llei de sindicats, es va activar el procés 
d’expansió d’aquests tipus d’entitats. Aquesta llei facilitava la formació i el 
desenvolupament de sindicats agraris, gràcies a les exempcions tributàries per 
tal d’adquirir llavors, adobs, maquinària, etc. en comú. Moltes d’aquestes 
entitats també crearen les “caixes rurals de crèdit agrícola” amb responsabilitat 
solidària i il·limitada dels seus socis.  
 
Com a resultat d’aquesta llei, van néixer unes noves entitats: els sindicats 
agrícoles, majoritàriament impulsats pel sector reformista de la burgesia i 
interessats, sobretot, en una nova entitat que vetllés pels seus interessos. Les 



L'ARQUITECTURA DELS CELLERS DE PERE DOMÈNECH I ROURA 
montserrat CUCURELLA-JORBA

14

 

diferencies entre els sindicats i les cooperatives eren evidents. Mentre que a les 
cooperatives qualsevol pagès propietari, parcer o jornaler en podia ser soci 
amb igualtat de drets (“un home un vot”), en els sindicats agrícoles, els vots 
dels socis es comptabilitzaven en funció de la qualitat o quantitat de les seves 
collites de vi o de les propietats que posseïen, és a dir, s’establia una diferència 
entre els socis. 
 
 
2.2. El suport dels organismes oficials 
 
Val a dir que l’Estat no va estar a l’alçada del que la situació de crisi requeria, i 
tot i que la primera llei de 1887 fou la resposta governamental per frenar la 
situació explosiva del camp, l’estat central anava a remolc de les iniciatives 
privades. La difusió del cooperativisme agrari progressava més gràcies als 
resultats positius de la seva aplicació que no pas pels ajuts rebuts de 
l’Administració central.  
 
A Catalunya es van desenvolupar estudis d’ensenyament agrícola, que van 
accentuar el procés d’adequació i modernització de l’agricultura del país. La 
Diputació de Barcelona va impulsar el estudis d’ensenyament agrícola. El 1894 
aquests estudis van rebre un impuls definitiu: la creació de l’Escola Lliure 
Provincial de Pèrits i Capatassos Agrícoles. El 1912 va entrar en funcionament 
l’Escola Superior d’Agricultura la qual al 1918 fou traspassada a la 
Mancomunitat. 
 
 
2.3. La Mancomunitat i el cooperativisme català 
 
L’obra de la Mancomunitat va ser essencial no només per a la modernització 
del món agrari, sinó també per tot el país, ja que va impulsar i crear 
infraestructures de ports i camins, d’obres hidràuliques, de transport, 
comunicació, etc. Pel que fa al món agrari, els esforços de la Mancomunitat es 
concretaven a dirigir i assessorar els pagesos, per tal d’afrontar i millorar la 
transformació iniciada anys abans pel cooperativisme agrari. Aquesta acció es 
basava en tres propostes concretes: en primer lloc, la difusió de cooperatives 
agrícoles de producció; en segon lloc, la recerca dels mitjans econòmics per 
construir els edificis necessaris per desenvolupar la seva tasca i; finalment, la 
docència pràctica a través de conferències i cursos que contribuïssin a millorar 
les capacitats de producció. 
 
L’any 1915, la Mancomunitat encarrega al Consell Permanent l’estudi-projecte 
del possible ajut que podria aportar aquest organisme a la difusió de 
“cooperatives agrícoles de producció”. Segons aquest estudi-projecte, l’acció 
de la Mancomunitat hauria d’anar dirigida als sindicats agrícoles que ho 
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demanessin. Aquests ajuts haurien de ser de dos tipus: tècnics i econòmics. El 
1916 i sota l’aleshores president de la Mancomunitat, Enric Prat de la Riba, 
s’aprovà aquest estudi-projecte. Aquest recolzament va ser decisiu en la 
proliferació de cooperatives agrícoles de producció a partir de 1918 i en 
l’edificació dels nombrosos cellers i molins d’oli, entre altres. 
 
Paral·lelament a l’estructura política engegada per la Mancomunitat, les 
diputacions provincials també van participar inicialment en la difusió de les 
cooperatives agrícoles de producció, i van aconseguir una major comprensió i 
estabilitat, cosa que va facilitar la tasca de recuperació del camp català i va 
establir les bases per poder construir els edificis agraris.  
 
Volem destacar la publicació que seria clau per a tots els sectors (promotors, 
constructors, pagesos, etc.) implicats en el cooperativisme agrícola: Cellers 
cooperatius de producció i venda, d’Isidre Campllonch i Romeu19 (Barcelona, 
1917), que es van distribuir principalment a sindicats agrícoles, comunitats de 
regants, cambres agrícoles, consells provincials d’agricultura i ramaderia, i a 
persones a títol individual que els pogués interessar. Aquesta obra va ser un 
document cabdal per tots els arquitectes que van estar al servei del cellers 
cooperatius, però no pas per al nostre protagonista, ja que quan es va publicar, 
ell ja havia projectat i construït el dos primers cellers, el de L'Espluga i el de 
Sarral.20  
 
La Mancomunitat es mostrà sempre receptiva a les millores que es poguessin 
introduir en el sector agrícola, conscient que contribuïa a la millora de tot un 
país. Tot anava bé, en aquest sentit, fins a l’adveniment de la dictadura del 
general Primo de Rivera i la consegüent liquidació de la Mancomunitat. 
 
 
2.4. L’economia que acompanyava la construcció dels edificis agraris i la 
figura de Cèsar Martinell 
 
Tal com ja s’ha esmentat, en algunes de les primeres societats agrícoles eren 
els mateixos socis els qui es feien càrrec del cost d’aquestes construccions. A 
partir de la Llei de 1906 i del foment del cooperativisme impulsat per la 
Mancomunitat el 1916, calia trobar respostes a la problemàtica econòmica 
derivada de la despesa de la construcció dels edificis industrials. Principalment, 
van ser dues entitats les que recolzaren des del punt de vista econòmic 
aquesta tasca: la Mancomunitat i el Banc de Valls (creat al 1881). Gairebé la 

                                                            
19 Isidre Campllonch i Romeu: Enginyer Industrial i Pèrit Agrícola, ajudant de l’Estació Etnològica de Vilafranca del 
Penedès.   
 
20 El mateix Martinell en seu llibre diu que coneixia aquest llibre. Vegeu MARTINELL C. (1975). 
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totalitat dels edificis agraris van gaudir dels ajuts econòmics d’aquestes dues 
entitats. 
 
Davant la creixent demanda constructiva d’aquesta mena d’edificis, la 
Mancomunitat inicià gestions per crear, d’una banda, el Servei de 
Construccions Agràries i, de l’altra, contactà amb Cèsar Martinell perquè fos el 
tècnic que dirigís el servei de manera oficial i a càrrec de la Mancomunitat. 
Segons explica el mateix Martinell, el van cridar a ell perquè durant la 
construcció del celler de Roquefort de Queralt (1918), al qui era director dels 
Serveis Tècnics de la Mancomunitat li van cridar l’atenció les innovacions que 
l’arquitecte va aplicar al celler: “Le llamaron la atención tales detalles y 
preguntó por el arquitecto director, con sólo dos años de ejercicio professional y 
residencia fuera de Barcelona, cuyo nombre desconocía, y le mandó llamar 
para proponerle la incumbencia de dichos Servicios Técnicos que la 
Mancomunitat tenía en período de organización.”21 
 
Ara bé, aquestes gestions no van tenir èxit, es va desestimar la creació 
d’aquest servei, de manera que es va decidir que fossin les pròpies entitats 
agrícoles les qui sol·licitessin els serveis de l’arquitecte desitjat. 
 
Aquest serà el punt d’inflexió quan entrarà en joc el Banc de Valls, el qual es va 
convertir en el motor financer de moltes de les construccions de les 
associacions agrícoles, entre 1918 i 1920. Prop d’una vintena de cooperatives 
de poblacions disseminades per les comarques de Tarragona i Lleida van 
utilitzar aquests tipus de finançament per a la construcció dels seus edificis 
agraris, des de cellers fins a fàbriques d’alcohol, passant per trulls, farineres, 
forns de pa, magatzems de cereals, i un llarg etcètera. Cèsar Martinell es va 
convertir en l’arquitecte de gairebé totes les cooperatives finançades per 
aquesta entitat bancària. 
 
Tot aquest procés de política agrària en l’àmbit de la viticultura nascut sota la 
tutela de la Mancomunitat va ser d’una importància cabdal per a la construcció 
dels edificis agraris, ja que aquest impuls constructiu està estretament lligat a 
les circumstàncies socioeconòmiques que Catalunya vivia en aquell moment. 
És en aquest context on els arquitectes van estar al servei de la funcionalitat, 
de la tècnica i dels valors estètics en les seves construccions de tipologia 
agrària.  
 

 

 

                                                            
21 Vegeu MARTINELL, C. (1975).  
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3. ELS CELLERS COOPERATIUS A CATALUNYA 

3.1. Antecedents i trets generals dels cellers cooperatius 

La transformació i venda de productes es va començar de seguida en locals 
llogats, però resultava una  mica  més complicat cobrir d'altres necessitats, com 
ara aconseguir espais per a reunions, oficines, escoles, locals d'esbarjo, etc. 
Per aquest motiu, els primers locals que construïren van ser casals.22 Quan 
aquestes associacions van tenir una situació més estable, van aparèixer els 
cellers cooperatius.  

A partir de la Llei de sindicats de 1906, es va anar  activant el procés 
d'expansió d'aquest tipus d'entitats. El panorama del territori català era molt 
divers, per això i van haver casos de tot tipus: de renovació d'anteriors 
societats, de nova creació i també de nova creació amb convivència d' anteriors 
societats, de societats renovades o fins i tot de noves. En la majoria de llocs on 
coexistien, es van acabar fusionant.  
 
Per tal d'entendre-ho millor ens referirem als nostres pobles, on Domènech i 
Roura va projectar-ne els cellers. Tots tres pobles van tenir una casuística ben 
diferent. En el cas de l'Espluga, que és el primer dels tres cellers va anar de la 
següent manera: 
 

 Sindicato Agrícola y Caja Rural de la Espluga, fundada al 1906. L'any 
1913 construeix el seu celler, conegut amb el nom de "el Celler".  
 

 La Unió de Rabassaires de l'Espluga es va fundar l'any 1931 i el 1932 
va construir el seu celler. Aquest era conegut amb el nom del "celler 
dels pobres" o "celler de dalt" . 
 

 Agrícola i Secció de Crèdit de l'Espluga, al 1961 fruit de la fusió de les 
dues anteriors.  
 

 
  
  
 
 
 
 
 
Figura 4: Façana posterior del "Celler" de l'Espluga de Francolí. Figura 5: Vista del "celler de dalt" de l'Espluga. 
Autora: M. Cucurella-Jorba 

                                                            
22 Exemples d'aquests locals són: "La Casa" de la Societat Agrícola de Solivella, el 1901; la "Casa del Poble" de 
Vimbodí, de 1903; la de Blancafort, de 1904, entre d'altres. Vegeu FUGUET, J. (1984). 
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Sarral seria un cas de renovació d'anterior societat, de creació de nova i 
finalment fusió. Vegem-ho: 
 

 Sociedad de Trabajadores Agrícolas del pueblo de Sarreal, fundada el 
1907. L’any 1912 construeix el seu celler cooperatiu, que a partir de 
1913 esdevindrà Sindicat Agrícola de Sarral i es coneixerà com el 
"sindicat o celler de baix".23  

 
 Sindicato de Viticultores de Sarreal, fundat el 3 de setembre de 1913. 

El 6 de març de 1914 es van constituir com a Sindicat Agrícola. L’1 
d'abril de 1914 se signa el protocol de construcció del celler i serà  
conegut com el "sindicat o celler de dalt".24  
 

 Cooperativa Vinícola de Sarral, fruit de la fusió a l'any 1959 dels dos 
anteriors sindicats.25 

 

Figura 6: Antic Sindicat Agrícola de Sarral conegut com el "celler de baix". Autor: Joan Fuguet.  
Figura 7: Actual  Cooperativa Vinícola de Sarral (i anterior Sindicato de Viticultores de Sarreal) conegut com el  "celler 
de dalt." Autora: M. Cucurella-Jorba 

 
El cas de Vila-seca, en canvi, va ser de renovació de la societat anterior. No es 
tractava de crear una entitat més, sinó simplement d'adequar-la a la nova 
legislació:  

 
 Societat Agrícola-Cooperativa de Vila-seca, fundada el 30 de desembre 

de 1899.  El dia 2 de maig de 1901, la Societat va comprar dues cases 
per establir-s'hi.26  

                                                            
23 L'any 1915 la superfície edificada era de 300m2 i la cabuda màxima de 3.600hl. S'havien gastat 38.000 pessetes en 
l'edifici i l'estiba i 2.500 pessetes en la maquinària.  
 
24 Per poder comparar els costos d'unes i les altres construccions, direm que l'any 1915, el celler del Sindicat de 
Vinicultors de Sarral tenia una cabuda de 18000 hl.; s'havia edificat una superfície de 1100 m2 quadrats; les despeses 
per l'edifici i estiba havien estat 140.000 i per la maquinaria 30.000 pessetes. 
 
25 Des d'aleshores, s'ha mantingut el nom. Pel què fa als usos, el celler de baix s'utilitza com a magatzem, i en un futur 
proper també s'adequarà com a cava. El celler de dalt, el de Pere Domènech i Roura, juntament amb altres noves 
instal·lacions funciona com a celler i seu central.  
 
26 Les dues cases, situades al carrer St. Antoni numeros 24 i 26,  van costar 7.500 pessetes. D'aquesta quantitat, 3.500 
pessetes les van recollir per mitjà de la subscripció, entre els afiliats, de 700 accions a raó de cinc pessetes cadascuna. 
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 Sindicat Agrícola i Caixa Rural de Vila-seca va ser creat el 10 de gener 

de 1918. Les obres de construcció del celler van començar el març de 
1919 

 
En els pobles on hi havia duplicitat d'associacions, es va generar una nova 
nomenclatura popular per a cadascun d'ells. Aquestes tenen un ventall molt 
ampli arreu de Catalunya en funció de les característiques més rellevants, ja 
siguin històriques, polítiques, econòmiques, topogràfiques, etc.   
 
En funció de la contrada: hi diferenciacions de caire topogràfic, com "de dalt" i 
"de baix"; de caire polític, els “dels carlins” i els “dels republicans”; de poder 
econòmic " dels pobres" i " dels rics".27 Cal dir també que no sempre s'utilitzen 
els dos antònims, com hem vist a l'Espluga, que és "el Celler" i "el celler de 
dalt." 
 
 
3.2. Els cellers anònims  
 
Els constructors dels cellers d'aquestes associacions van ser els mateixos  
socis, entre els quals hi havia una bona colla de paletes, tot i que els pagesos, 
que imaginem que no tenien gaires nocions de construcció, també hi 
treballaven. Són cellers funcionals i modestos, sobretot si tenim en compte 
l'ambició arquitectònica que tenien els "cellers d'autor".  
 
La volumetria d'aquests cellers esta formada generalment per una nau, encara 
que els que van créixer més en tenen dues.  
 
Les façanes tenien molt poques obertures i aquestes estaven col·locades 
estratègicament en els pinyons de la façana. L'ornamentació era inexistent, tret 
de la pròpia constitució de les finestres, que eren d'obra vista. Les façanes 
principals estaven estucades i, en alguns casos, s'hi dibuixaven carreus, en la 
resta, el mateix mur de paredat era l'acabat final.  
 
Quant a l’estructura és de murs de paredat amb encavallades de fusta que es 
cobrien amb cabirons i teula àrab. Com veurem, el cobriment dels cellers era 
una de les poques coses que compartien amb els cellers d'autor. Aquest tipus 
d'estructura és, tot just, la que s'utilitzarà per a la sala de màquines del cellers 
d'autor, ja que era una manera abaratir costos en la construcció del celler. 

                                                                                                                                                                              
Les altres 4.000 pessetes les van obtenir d'un empresit facilitat per senyor Maximià Gonzàlez, de la ciutat de Valls. 
Aquestes dues cases actualment reformades son les que ocupa el Sindicat Agrícola Vegeu FARRIOL, R. (2001).  
 
27 El terme de “celler dels pobres” i “celler dels rics” és utilitzat a la Conca de Barberà, tal com ha anat documentant 
l'historiador Joan Fuguet i Sans. A d'altres comarques catalanes com a les Garrigues s'utilitza "dels republicans" o "dels 
carlins", i a la zona de l'Anoia, "d'esquerres" o "de dretes." 
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Figura 8: Pagesos del Sindicat Agrícola de Sarral durant la construcció del seu celler cooperatiu, circa 1912.  
Font: Arxiu de la  Cooperativa de Sarral. Figura 9: Façana del Sindicat Agrícola de Sarral , 2008. Autor: Joan Fuguet  

 
 
3.3. Els cellers d'autor  
 
L'estatus social dels promotors d'aquests cellers, representat per la burgesia 
rural progressista, els va permetre programar la seva construcció amb el 
concurs d'arquitectes, enginyers i enòlegs.  
 
Per tant, aquests edificis van ser obres d'autor, que formarien part de l'estil 
arquitectònic del seu temps: el Modernisme i el Noucentisme. Aquests van ser, 
per quantitat de cellers projectats, els arquitectes: Cèsar Martinell i Brunet (24 
cellers), Pere Domènech i Roura (3 cellers), Claudi Duran i Ventosa (2 cellers), 
Pelaio Martínez i Paricio (2 cellers), Jeroni Martorell i Terrats (1 celler), Bernadí 
Martorell i Puig (1 celler), Lluís Muncunill i Parellada (1 celler) i Josep Maria 
Vives i Castellet (1 celler).28 

 
Figura 10: Celler de Gandesa. Figura 11: Celler de Roquefot de Queralt. Autora: M. Cucurella-Jorba 

 
Els arquitectes van intervenir en l’organització del procés industrial i en la 
racionalització dels seus elements sense deixar d'estar en harmonia amb 

                                                            
28 Sobre els cellers que construïren podeu trobar informació general a LACUESTA, R.; GALÍ, D.  [et al.] (2009).  
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l'entorn i tots van reeixir en la seva tasca, mostra d’això n’és el fet que 
actualment desperten admiració a autòctons i forans. 
 
Com veiem, Cèsar Martinell fou l’arquitecte més prolífic de tots: coneixia els 
requeriments tècnics a la perfecció i era, també, deixeble de Lluís Domènech i 
Montaner. Martinell, a més, tenia dos altres trets que jugaven al seu favor: 
d’una banda, era fill de Valls, cosa que feia que conegués la zona i, per tant, 
tractés tan bé l’harmonia amb el paisatge natural; de l’altra, no era un arquitecte 
vingut de ciutat, la qual cosa propiciava sempre una bona entesa, de tu a tu, 
entre els treballadors que tenia a les seves ordres.  
 
Cadascun d'aquests cellers d'autor és una obra arquitectònica particular i 
concreta, però sí que hi ha una colla de generalitats que ens ajuden a 
comprendre com són.  
 
Característiques generals dels cellers d'autor  
 
Volumètricament estan formats per més d'una nau, bessones o paral·leles, o bé 
per una de sola de grans dimensions i de secció basilical. Un tret molt 
característic d'aquests cellers, que acaben formant part del paisatge, és la torre 
d'aigües, que s'eleva per sobre les cobertes.29  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Façana principal del  Celler de Nulles. Figura 13: Diòsit de Roquefot de Queralt. Figura 14: Obertures de la 
façana principal del celler de Falset. Autora: M. Cucurella-Jorba 

 
 
Normalment, tenen un sòcol de paredat o, en alguns casos, fins i tot de pedra 
picada, on s'obren petites obertures rebaixades arran de terra, que servien per 
ventilar els gasos de fermentació del most. 
 

                                                            
29 De totes maneres, aquesta és una construcció que en els casos on l'estat de conservació és dolent, ja no existeix, 
com és el cas del celler de Vila-seca.   
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Les obertures d'il·luminació se situen als laterals amb format petit, i a les 
façanes frontals amb àmplies arcades o múltiples successions d'obertures 
allargassades. Moltes d'elles, així com també les portes o les línies d'imposta 
estan realitzades amb maó, tot mostrant l'obra vista o, de vegades, enlluïda.  
 
Un altre element característic d'aquestes construccions és la ceràmica vidriada, 
que s’utilitza generalment en els paraments, per emmarcar finestres, impostes i 
coronaments de capcers.  
 
 

 
Figura 15: Fris ceràmic  de la façana del celler  Pinell de Brai de l'artista  Xavier Nogués. Figura 16: Remat de cornisa i 
gàrgola dell celler de Nulles. Autora: M. Cucurella-Jorba 
 
 
Quant a l'estructura, el ventall és molt ampli, essent un dels trets més 
característics de l'estil de cada arquitecte: encavallades de fusta, arcs apuntats, 
arcs carpanells, arcs equilibrats, voltes de maó de pla, etc. 
 
És en el grup dels cellers d'autor és on s'emmarquen els nostres tres cellers, 
els tres cellers del nostre de Pere Domènech i Roura.  
 

 
Figura 17: Celler del Pinell de Brai. Figura 18: Celler de Gandesa. Autora: M. Cucurella-Jorba 
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3.4. El model de Barberà de la Conca, les influències franceses i els dos 
primers cellers de Domènech i Roura 
 
Barberà de la Conca va ser un dels primers pobles que va implantar el sistema 
associatiu i el 1894 va fundar la “Societat de Treballadors Agrícoles del poble 
de Barberà”. Com no podia ser d'una altra manera, aquesta societat va ser la 
que va construir el primer celler cooperatiu de Catalunya (1900-1903).  
 
Els cellers que es van construir a posteriori, i abans de 1916, es van 
emmirallar, d’una banda, amb els rigorosos estatuts de la Societat de 
Treballadors Agrícoles, i de l’altra, en el celler mateix. 
 
Donat que el celler de l'Espluga, que data de 1913, i el de Sarral, de 1914, es 
van construir abans d'aquest moment, ens ha semblat convenient explicar els 
trets bàsics de la seva construcció, ja que Domènech i Roura s'hi va inspirar pel 
què fa a l'estructura, que estava feta d'una o dues naus rectangulars per la 
conservació, i una altra nau, perpendicular a les primeres, per a la sala de 
màquines i la recepció de la verema. Com veurem, si bé l’estructura funcional li 
va servir de base, arquitectònicament hi va donar un gir de 180 graus: va saber 
bastir amb bellesa i elegància la funcionalitat de l’edifici.  
 

 
Figura 19: Planta del celler de Barberà de la Conca. Font: FUGUET, J.; MAYAYO, A. (1994). Figura 20: Vista general 
del celler de Barberà de la Conca, 1994. Autor: Joan Fuguet 

 
 
El projecte del celler de la Societat de Barberà no comptava amb coneixement 
de cap tècnic, però si amb l’assessorament de Joan Esplugas, que tenia 
experiència en l'elaboració del vi i molta informació sobre els cellers 
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francesos.30 La planta del celler es va articular sota la influència francesa de la 
clàssica divisió de funcions: sala de premses o vinificació, naus de conservació 
i cups de fermentació. Les obres les van dirigir els mateixos socis mestres de 
cases que havien fet "la Casa", de la Societat de Barberà de la Conca.  
 
Així doncs, les eines de les quals disposava Domènech i Roura eren ben 
minses: el model de Barberà de Conca que, alhora, s’inspirava en els cellers 
francesos.31  
 
Caldria remarcar que a diferència de la resta d'arquitectes que vingueren 
després d'ell, es va haver d'espavilar tot sol, ja que tal com hem explicat 
anteriorment, els coneixements sobre la viticultura estaven molt poc difusos 
encara i no es van començar a difondre fins uns quants anys després.32   
 
Tot i que no n'hem trobat documentació escrita al respecte, podria molt ben ser, 
que igual com en el Celler Cooperatiu d'Alió, construït el 1911, Domènech i 
Roura i els promotors del celler consultessin les estacions Enològiques de 
Reus i Vilafranca.33 I també que tinguessin contacte amb el mateix impulsor i 
president del Sindicat Agrícola d'Alió, Lluís Batalla i Monné, ja que va ser bon 
amic del promotor del celler espluguí, Josep M. Rendé i de grans viticultors 
com Manel Raventós Batalla, afiliat a l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre.34  
 

3.5. Els requeriments per a la construcció dels cellers cooperatius   

Tal com s'ha explicat, la feina de la Mancomunitat i les diputacions no havia 
estat en va. A partir de 1916 existiren ja una sèrie de directrius tècniques i 
constructives i al 1917 es publicà una obra clau: Cellers cooperatius de 
producció i venda, d’Isidro Campllonch i Romeu.  Al capítol VII sota el títol 
"enotécnica cooperativa" fa un repàs a tots els aspectes que depenen de la 
construcció. Encapçala el capítol dient "en una cooperativa no hi ha dret a 
equivocar-se". I després continua: "La cooperativa té per objecte, no sols 
substituir l'individu, sinó fer les coses millor que ell i de la millor manera 
possible, amb el mínim de despeses". I aquesta és la ideologia amb la qual es 

                                                            
30 Joan Esplugas i el seu cosí Gregori Oliva de Tarragona van tenir durant els anys de la Febre d'Or, una companyia 
exportadora de vins i aiguardents. Més endavant, durant la fil·loxera va viatjar diverses vegades a França per informar-
se de les experiències dels pagesos occitans en la replantació i en els cellers cooperatius de nova creació. Vegeu 
FUGUET, J.; MAYAYO, A. (1994).   
 
31 Segons Josep Maria Rendé, promotor del celler de l'Espluga de Francolí. Vegeu AA.DD. (2008) 
 
32 L'únic cas previ al celler de l'Espluga són els Cellers Cooperatius d'Alió (1911) i Pla de Cabra (1913), ambdós de 
l'arquitecte Claudi Duran i Ventosa, però tot i així, arquitectònicament,  s'assemblen molt més als cellers que no són 
d'autor.   
 
33 L'any 1913, Batalla publicà a la revista Tarragona Agrícola dos articles consecutius en què explica amb força detall el 
procés que va donar lloc al Sindicat Agrícola i Caixa Rural d'Alió, on diu que es van consultar aquestes estacions. 
Vegeu IBARRA, R. (1998).  
 
34 Vegeu supra. 
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recullen tots els aspectes tractats en aquest capítol, que eren els requeriments 
de les obres dels cellers cooperatius.  

Així, ens parla de com havien de ser els elements i peces bàsiques per al bon 
funcionament d'un celler: emplaçament, orientació, forma, distribució dels 
locals, pis de cellers, dipòsit de veremes, dipòsit d'aigua, rampes i acaba  
explicant el material, la cabuda i la distribució dels dipòsits. 
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4. COMPARACIÓ ARQUITECTÒNICA DELS TRES CELLERS 
    
SITUACIÓ  

En tots tres casos, els cellers es trobaven inicialment prop del poble però a les 
afores, on no hi havia construccions urbanes. Pel que fa a les vies de 
comunicació, tots ells es trobaven amb un bon enllaç per carretera, i el de 
l'Espluga i Vila-seca també tenien el tren a prop. L'Espluga a més, amb el riu 
Francolí al costat. 

Figura 21: Vista del Poble de Sarral. Al fons s'observen les dues naus del celler "de dalt" de Sarral. Autora: M. 
Cucurella-Jorba 
 
L'emplaçament triat pels cooperativistes, se situava en un lloc estratègic i Pere 
Domènech i Roura va reeixir en les construccions i l'articulació vers el nucli 
urbà primigeni, la qual cosa ha fet que en l'actualitat convisquin i hagin acabat 
de ser part integrant de la trama urbana que, amb gairebé un centenar d'anys, 
en els tres casos ha crescut considerablement.  

 
DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
Anteriorment hem dit que el model que va seguir Pere Domènech i Roura per a 
la distribució dels espais era el de Barberà, tot donant un gir de 180 graus pel 
que fa a l'arquitectura. Ara hem volgut retornar a aquest model, així com també 
a aquelles premisses que Campllonch aconsellava per tal que els cellers 
funcionessin al màxim de bé. 
 
Així, veiem que en el primer celler, Pere Domènech segueix exactament les 
mateixes dimensions de la nau de Barberà, però fent-ne dues. L'accés també 
es produeix per les façanes testeres. La sala d'elaboració se situa 
perpendicular a la primera nau, seguint el model, només que la direcció 
d'entrada de la verema es oposada. Coneixent ara el terreny, sembla ser obvi 
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que el girés 90 graus perquè els carros tinguessin una bona plaça per anar 
esperant el torn de la pesada i no haver-se de quedar a mitja pujada. A Sarral, 
les mides no segueixen els models anteriors, ni tampoc la col·locació de la sala 
d'elaboració. Tenint en compte que el terreny que disposava la cooperativa era 
generós, encara no hem trobat el motiu pel qual es deu la no construcció cap al 
costat est, podent-hi situar aquí la sala d'elaboració. A Vila-seca, si bé 
l'estructura no segueix el patró dels dos primers cellers, sí que ho fa respecte a 
la situació de la sala d'elaboració.  
 
Quant a la llargada de les naus, en tots els cellers estan al voltant dels 44 
metres de llarg, tot i que el de Sarral és una mica més llarg.  
 

 
Figura 22: Plantes esquemàtiques dels cellers de Barberà, l'Espluga, Sarral i Vila-seca. S'observa la relació entre les 
diferents funcions: sales conservació i fermentació (vermell), sala d’elaboració (taronja) i laboratori (verd). També se 
senyalen els accessos principals als cellers i les boques d'entrada de la verema. Font: Elaboració pròpia a partir de la 
informació recollida durant el treball de camp. 

 
 

El celler d'influència francesa de la Conca de Barberà va servir a Pere 
Domènech i Roura com a model per comprendre els requeriments de la 
construcció de tres locals per a tres funcions bàsiques diferents: sala de 
conservació, sala de fermentació i sala d'elaboració, a més d'un espai destinat 
al laboratori. Domènech i Roura va saber articular aquests tres locals en els 
tres emplaçaments de manera que sense seguir el mateix partó inicial vist a 
Barberà va projectar i construir una arquitectura funcional fins a l'actualitat, que 
no només a permès continuar amb l'ús inicial, sinó que també ha sabut 
adaptar-se a nous usos.  
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L'INTERIOR 
 
Descripció del celler 
 
Tal com acabem d'explicar, encara que els tres espais del celler tinguin gairebé 
la mateixa llargada, són de configuracions i nombre de naus diferent, amb la 
qual cosa també ho és la seva cabuda. Sarral és el que té menys tines: n’hi ha 
31 (350hl/u); després, en nombre continuaria Vila-seca, amb 37 (365hl/u); i 
finalment, el que en té més és el de l'Espluga, que en té 60, 40 en la 
construcció inicial i 20 més amb l'ampliació (340 hl/u).  

En tots tres casos, les tines eren de ciment armat, i estaven recolzades sobre 
quatre peus de maó a través de dos arcs diagonals i una volta, tot possibilitant 
la ventilació per la part inferior. La tipologia constructiva és la mateixa en els 
tres casos, però la forma geomètrica canvia lleugerament.  
 
A l'Espluga i a Sarral, l'empresa constructora d'aquestes tines va ser Anonima 
claudio duran construcciones monier mentre que en el de Vila-Seca ho va ser 
la de Victor Greusard. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23: Planta baixa i secció transversal del celler de l'Espluga de Francolí. Font: Elaboració pròpia a partir de la 
base planimetrica de SPA (2010). Figura 24: Planta baixa i secció transversal del celler de Sarral. Font: Elaboració 
pròpia a partir de planimetria històrica, dels propis aixecaments i  la informació recollida durant el treball de camp. 
Figura 25: Planta baixa i secció transversal de celler de Vila-seca segons hauria estat originàriament. Font: Elaboració 
pròpia a partir dels propis aixecaments i  la informació recollida durant el treball de camp. 
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La comunicació per sobre les tines en els tres casos es resol per mitjà de 
passarel·les d'obra que recorren el perímetre i descansen sobre les mateixes 
tines. Aquestes passarel·les disposen al llarg de tot el recorregut d'una barana.  
 
Pel que fa al nombre de cups els cellers de Sarral i de Vila-seca, en tenen 20 
tots dos. A l'Espluga, inicialment en van fer només 4, però després de 
successives intervencions i de l'ampliació de la nau de 1957, hi va haver un 
total de 34 cups. 

La ventilació al llarg dels tres cellers va en augment. A l’Espluga la ventilació 
específica pels cellers, arran de terra, era inexistent;  a Sarral, hi havia vuit 
petites obertures en tot el celler; i finalment a Vila- Seca, totes les parts baixes 
del les façanes contenien obertures, sent-ne un total de divuit en tot el celler.  
 

Figura 26 i 27: Vista interior del celler de l'Espluga i del celler de Sarral. Autora: M. Cucurella-Jorba Figura 117: Vista 
interior del celler de Vila-seca. Font: Cine Foto Vallvé. 

 
La cabuda que el celler havia de tenir, és a dir, el nombre total de tines i de 
cups, estava calculada pels mateixos socis cooperativistes del celler. La 
tipologia i materials d'aquests contenidors la determinaven els enòlegs o altres 
especialistes. El paper que jugava Pere Domènech i Roura era la distribució de 
cups i tines i és a partir d'aquesta decisió que es desenvoluparia l'espai 
arquitectònic de l'edifici.  
 
 
L'ENVOLUPANT DE L'EDIFICI 
 
Façanes 
 
Quant a les façanes laterals, se situen dues obertures de format rectangular en 
cada crugia i situades en la part més alta del mur de façana. Funciona 
d'aquesta manera sempre que a aquestes façanes laterals no s'hi adossi la nau 
destinada a l'elaboració, com passa en la façana lateral est de l'Espluga i en la 
façana lateral oest de Vila-seca. 
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A les façanes testeres, en canvi, és on hi ha més singularitat arquitectònica. El 
recorregut a través de les façanes s'inicia a l'Espluga amb una gran obertura 
ogival d'estil modernista. Continua a Sarral tot descomposant la façana en 
successives obertures de format rectangular allargat i retorna a Vila-seca amb 
una façana d’una sola obertura de mig punt i traç clàssic tot donant al conjunt 
l'aparença d'una façana noucentista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28: Façana principal del celler de l'Espluga. Autor: Jaume Costa i Pallejà. Font: SPA (2010). Figura 29 i 30: 
Façanes principals del celler de Sarral i Vila-seca, 2012. Autora: M. Cucurella-Jorba 

 
 
 
 
 

Figura 31: Façana lateral del celler de l'Espluga de Francolí. Font: Elaboració pròpia a partir de la base planimetrica de 
SPA (2010). Figura 32: Façana lateral del celler de Sarral. Font: Elaboració pròpia a partir de planimetria històrica, dels 
propis aixecaments i  la informació recollida durant el treball de camp. Figura 33: Façana lateral del celler de Vila-seca 
segons hauria estat originàriament. Font: Elaboració pròpia a partir dels propis aixecaments i  la informació recollida 
durant el treball de camp. 

Mereixen especial atenció el tractament de les cornises: la pròpia del perfil de 
l'edifici i les de les línies d'imposta aparents de la façana. Són comunes en els 
tres cellers de Pere Domènech, encara que no es realitzin de la mateixa 
manera. A l’Espluga, la cornisa és de pedra i la línia d’imposta amb ceràmica 
vidriada blanca. En canvi, podem observar molt clarament, que l'experiència de 
Sarral (obra vista amb dentells ressaltats d’un fons de maons) va ser 
transportada directament a Vila-seca però amb un canvi de material, del maó 
massís a la pedra de saldó. El sòcol, de paredat,  també és un element comú 
en els tres cellers que, juntament amb les línies d'imposta aparents de la 
façana, ajuden a expressar l'harmonia del tot el conjunt.  
 
Un altre dels elements que singularitzen aquestes façanes és la ceràmica 
vidriada i la pedra artificial. A l'Espluga hi són presents ambdues coses: la 
ceràmica blanca en les línies d'imposta aparents i pinyons, així com al dipòsit 
d’aigua; i les esferes de pedra coronant les cornises. A Sarral, l'ús de la 
ceràmica se centra en un mosaic circular amb el nom de la mateixa 
cooperativa. I a Vila-seca, l’existència de ceràmica és nul·la, però sí que 
s'utilitzen les esferes de pedra col·locades de la mateixa manera que a 
l'Espluga.  
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 Figura 34, 35 i 36: Detalls de les façanes del celler de l'Espluga, de Sarral i e Vila-seca. Autora: M. Cucurella-Jorba  

 
En el conjunt de les façanes Pere Domènech i Roura tendeix a depurar el 
llenguatge modernista heretat del seu pare i mestre i a cercar una la línia molt 
més afina al llenguatge noucentista del qual ell n'és partidari. Això s'observa en 
el conjunt global de les façanes, però també en molts dels elements 
constructius d'aquestes.  
 
En relació als dipòsits d'aigua, al llarg dels tres cellers hem passat d'un dipòsit 
culminat amb una cúpula cònica revestida de trencadís de ceràmica blanca i 
blava (Espluga, 1913) a un dipòsit de formigó armat sense ni tan sols coberta 
(Vila-seca, 1919), a excepció de l’acabament lleugerament amb pendent per 
evacuar l'aigua de la pluja. Al mig se situa la solució de Sarral, que comprèn el 
tipus de teulada del primer però sense l'ornamentació i la forma austera del 
tercer. Pel que fa als suports, en els dos primers casos, el de l'Espluga i el de 
Sarral, es tracta de tres peus inclinats, en canvi a Vila-seca és una torre 
massissa, que per sota seu conté el nucli d'escales.  

Figura 37 i 38: Dipòsit d'aigua de l'Espluga i de Sarral. Autora: M. Cucurella-Jorba Figura 39: Dipòsit d'aigua de Vila-
seca. Font: Postal de Josep Morell i Pineda Vaquer 
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La tendència de Domènech i Roura respecte als dipòsits d'aigua és que cada 
vegada passin més desapercebuts. Ho aconsegueix situant-los en un lloc 
menys vistós de l'edifici, abandonant la voluntat de ser un volum sobresortint i 
exempt de l'edifici per estar adossat al mateix edifici i finalment despullant-los 
de l’ornamentació per quedar-se només amb les formes necessàries per al bon 
funcionament. 
 
 
Cobertes 

La geometria de les seccions que utilitza Domènech i Roura en els cellers 
provoca que les cobertes sempre es desenvolupin a dues vessants, amb 
acabat de teula col·locada en sec.  

Ara bé, després d'haver estudiat el procés de construcció i d'execució, sobretot 
de Sarral, i havent esbrinat que les naus laterals del celler de Vila-seca eren 
planes, diríem que a posteriori d'una modificació constructiva a Sarral com a 
conseqüència d’un error per part dels constructors, va decidir que era molt més 
lògica la coberta plana en la resolució de les naus laterals d'aquests edificis 
que no pas la coberta inclinada. 

 

ESTRUCTURA  

Pel que fa al nombre de crugies sembla ser que el terme mig seria de 10, ja 
que aquest era el nombre tant de l'Espluga com de Vila-seca, mentre que 
Sarral en tenia una més.  
 
 
 
 
  
 
 
Figura 40, 41 i 42: Vista general de l'interior de la primera nau del  celler del 'Espluga de Francolí, de la nau del celler 
de Sarral i del de Vila-seca en l'actualitat, sense cap empremta de les les dues files de tines centrals, 2012 Autora: M. 
Cucurella-Jorba 
 
L’espai arquitectònic es configura inicialment al celler de l’Espluga  amb dues 
naus contigües al voltant de 12m de llum cadascuna. A Sarral utilitza la secció 
basilical amb la qual cosa la sala de conservació queda delimitada pels pilars 
per un espai central i dos laterals. Posteriorment, seguint aquest mateix model 
amplia les llums que composen aquesta secció. Així és com a Vila-seca, arriba 
a tenir una secció total de llum de 25m i l'alçada 14m. Amb això aconsegueix 
les mateixes dimensions que tenia inicialment el 1913 al celler de l'Espluga; de 
dues naus contigües amb una dimensió total de 24,30m.  
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Elements verticals 
 
Els  arcs principals, o els arcs de les naus centrals, en tots tres cellers tenen 
una geometria ben diferent. Per aquest motiu i donades les seccions de 
material que treballa Domènech i Roura, en els casos de secció basilical estan 
atirantats. Tant a Sarral com a Vila-seca estan atirantats per perfils metàl·lics i 
els de Vila-seca fins i tot tenen tensors per evitar la pròpia fletxa del tirant. 
Respecte els materials, a l'Espluga, sorprenentment utilitza grans dovelles de 
formigó en massa formigonades in situ amb filades de maó massís, i en el 
segon i tercer cas ho fa amb maó massís a plec de llibre. Tots aquests arcs 
estan alleugerits per mitjà de semiarcs formats amb maó massís i filades de 
rajoles. Així, l'evolució dels arcs cronològicament resulta ser una via intermèdia 
amb les experiències dels altres dos ja que Vila-seca (1919) té els carcanyols 
alleugerits com a l'Espluga (1913) i el centre del pinyó alleugerit com Sarral 
(1914). 
 
Pel que fa als arcs formers, a l'Espluga són ogivals i estan constituïts  amb maó 
a plec de llibre i dues filades de rajola per l'intradós. A Sarral se segueix el 
mateix tipus de construcció que a l’Espluga però es tracta d'arcs rebaixats. A 
Vila-seca trobem arcs de mig punt rebaixats de maó de pla, amb tres filades de 
rajola i tres de maó. 
  

Figura 43 i 44: Arcs formers de l'Espluga i de Sarral. Autora: M. Cucurella-Jorba Figura 45: Arcs formers de Vila-seca. 
Autor: Pepo Segura. 
 
Els arcs de les naus laterals de Sarral i Vila-seca, són iguals que els seus 
respectius formers, en un cas, arcs rebaixats de maó a plec de llibre i dues 
filades de rajola a l'intradós; i en l’altre, arcs de mig punt rebaixats, constituïts 
amb tres filades de maó de pla i tres filades de rajola. 
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 Figura 46 i 47: Naus laterals de Sarral i Vila-seca. Autora: M. Cucurella-Jorba 
 
Els elements verticals que enriosten aquests arcs són murs de paredat, que 
alhora exerceixen la funció de façanes. A l'Espluga i a Vila-seca, es comparteix 
la tipologia de arcs de descàrrega així com també els contraforts, la qual cosa 
no passa a Sarral. 
 
En els pilars observem, per una banda, el canvi de material i, per l'altra, la 
recerca de la forma; així tenim un prototip de pilar per a cada celler. A l'Espluga 
es tracta de pilars cruciformes arrodonits i obrats amb maó massís. Al celler de 
Sarral, també és de maó massís però es tracta de pilars circulars. I finalment a 
Vila-seca, es transforma la secció circular en una de quadrilobulada i es canvia 
completament de material: pedra de saldó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48, 49 i 50: Detalls dels pilars del celler de l'Espluga, Sarral i Vila-seca. Autora: M. Cucurella-Jorba  
 

Figura 51: Secció dels pilars de l'Espluga, Sarral i Vila-seca. Font: Elaboració pròpia a partir de la informació recollida 
durant el treball de camp. 
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En l'estructura vertical, Pere Domènech i Roura tenia molt clar que havia de 
resoldre-ho amb arcs i no pas amb encavallades de fusta com molts d'altres 
arquitectes van fer abans i després d'ell. L'evolució de l'estructura vertical en 
aquests cellers s'inicia amb una estructura d'influència gòtica a l'Espluga, 
continua a Sarral  amb l'ús d'una estructura molt més relacionada amb els 
clàssics i, finalment, a Vila-seca ja s'ha perdut la continuïtat estructural que hom 
podia observar en el primer i s'augmenta la llum fins a doblar la del primer.   
Respecte als pilars, combina la recerca de la forma amb els materials 
tradicionals que són de més fàcil abast en el lloc on s'emplaça cada el celler.   
 
 
Elements horitzontals 
 
Pel que fa als sostres dels cellers, tots tres es resolen de la mateixa manera: 
embigats formats per bigues i llates de fusta, un full de rajola i teula àrab 
col·locada en sec. En els sostres de les sales d'elaboració s'utilitzarà aquest 
mateix sistema constructiu.  
 
Aquest era el sistema constructiu utilitzat pels sostres durant el primer quart del 
segle XX.35 Una obra de l'envergadura d'un celler cooperatiu, tenia molts 
entrebancs amb el finançament; és molt lògic, per tant, que per aquelles coses 
que no fossin estrictament necessari intentessin abaratir-ne el pressupost. 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 52, 53 i 54: Pinyons dels arcs del celler de l'Espluga, Sarral i Vila-secal. Autora: M. Cucurella-Jorba  

 
Fonamentacions 
 
Els fonaments consisteixen en el cas de les façanes en un eixamplament i 
prolongació dels mateixos murs, construïts amb paredat ordinari.  
 
En el cas de Sarral i Vila-seca, els fonaments dels pilars i els peus de les tines 
són les mateixes parets dels cups de formigó armat engruixides per tal de 
poder contenir la secció d'aquests dos elements situats en la planta baixa. En 
aquests dos cellers, segons els plànols històrics, creiem que els fonaments dels 

                                                            
35 Els sostres de la gran majoria de cellers cooperatius catalans del primer quart de segle XX estan formats per bigues i 
llates de fusta, un full de rajola i teula àrab col·locada en sec. El celler de Gandesa (1919-1920) seria l'excepció, ja els 
seus sostres són amb  volta catalana. Vegeu MARTINELL C. (1975).  
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murs de façana estarien reforçats interiorment amb parets de formigó armat de 
les mateixes característiques que la resta i que actuarien a manera de 
contrafort.  
 
En les dues primeres naus del celler de l’Espluga (1913), la fonamentació es 
desvincula de la construcció dels mateixos cups, ja que com hem vist, no totes 
les naus tenien cups. Per aquest motiu, en el cas dels arcs i les tines de les 
primeres naus, segurament es tracta de fonaments de planta poligonal de 
paredat ordinari fins a arribar a l’estrat resistent del terreny.  
 
Pere Domènech i Roura, aprofitant la tipologia constructiva de cellers (tines i 
cups) va saber minimitzar els esforços constructius utilitzant l'existència 
d'aquests dipòsits subterranis (cups) tot prolongant-los i augmentant-ne les 
seves seccions per construir així els fonaments de l'estructura portant.  
 
 
Avaluació estructural  

 
Figura 55: Secció transversal del cellers amb la línia de pressions segons el mètode de l'estatica gràfica. Font: 
Elaboració pròpia. (Vegeu les dades i el procés sencer a l'annex) 

 
Els tres cellers es veuen afectats per la mateixa sol·licitació de càrrega; la dels 
pes propi i la d'ús de manteniment de les cobertes.  
 
Després d'haver treballat amb l'estàtica gràfica a cadascuna de les tres 
seccions, ens adonem, que el què més influeix en l’equilibri estructural és la 
geometria de l’estructura i no tant els materials, ja que la diferència entre les 
densitats dels materials utilitzats (formigó en massa, maó massís, pedra) no és 
prou significativa.36 
 
En el celler de l’Espluga el conjunt de les tres naus queda equilibrat en els 
pilars de la nau central per les empentes dels arcs que hi conflueixen. La 
geometria ogival dels arcs obliga a que la línia de pressions passi molt a prop 

                                                            
36  Per tal de fer l'avaluació estructural s'ha optat pel mètode de l'estàtica gràfica, un mètode adient per a les 
construccions històriques, que amb tècniques senzilles de càlcul de forces ens permet resoldre problemes d'estàtica 
quan les forces rellevants estan en un únic pla. A més, encara resulta més apropiat quan entre la documentació de 
Domènech i Roura es va localitzar l'estudi estructural de petites construccions agràries treballades amb aquest mateix 
mètode que malgrat que estudis són del 1950, podria molt ben ser que ja tingués coneixements de l'estàtica gràfica 
anteriorment.  
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de l’intradós de l’arc al final del recorregut. Ambdues façanes que enriosten els 
arcs incorporen contraforts, els quals només són necessaris en la façana oest.  
 
Pel què fa als dos cellers de concepció basilical, donat que la tendència de 
Domènech i Roura era d’ampliar la llum de les seccions d’aquests cellers es va 
veure obligat a fer ús de tirants. A Sarral, segons els coneixements constructius 
que hem pogut arribar a tenir-ne, no s’ha pogut resoldre un estat d’equilibri 
segons el mètode de l’estàtica gràfica. Donades les condicions d'equilibri 
d'aquest celler, i el correcte funcionament estructural que ha perdurat fins als 
nostres dies, creiem que l’arc rebaixat de la nau lateral o el seu carcanyol, 
podria estar "atirantat interiorment”. Aquest podria ser un dels motius pels quals 
Pere Domènech i Roura projectés en els següent celler, el de Vila-seca, un arc 
de mig punt on gràcies a al geometria les empentes són molt més verticals que 
en un arc rebaixat com vèiem a Sarral. De tota manera, cal dir també que el 
mur de la façana de Sarral és molt més esvelt que el de Vila-seca; a Sarral té 
un gruix de 60 cm mentre que a Vila-seca 100cm, per a la mateixa alçada de 
9m. A Vila-seca, el sistema d’equilibri queda resolt per la feina que fa el tirant. 
Fins i tot hi ha elements constructius, com els contraforts, que no caldria que 
existissin per al bon funcionament estructural.  
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5. CONCLUSIONS  

Un cop havent vist les conclusions relacionades amb l'arquitectura dels tres 
cellers cal exposar les conclusions que s'extreuen dels objectius. Les exposem 
tot seguit:  

 
 L'evolució arquitectònica dels tres cellers s'explica a través 

de la línia constructiva apresa del seu pare i mestre, Lluís 
Domènech i Montaner, així com també dels mestres d'aquest. 
La mirada a l’arquitectura gòtica: la comunió de la forma, la 
construcció i l’estructura. L’aprenentatge de la lògica constructiva 
sota el mestratge del seu pare serà una característica de tota la 
seva obra que perviurà en de diverses tipologies arquitectòniques 
i estils. 

 
Aquest criteri heretat directament del seu pare i de Viollet le Duc 
es fa present en les construccions dels cellers cooperatius, però 
també posteriorment en les obres més contaminades de 
monumentalisme, com són l'edifici de la Central de Correus i 
Telègrafs i el Palau Nacional.  

 
Des del punt de vista estilístic, Pere Domènech i Roura s’inicia al 
celler de l’Espluga amb l’estil modernista que havia proliferat en 
les obres del seu pare. Cal destacar no només el formalisme 
repetit o adaptat d’aquells projectes que havien realitzat al 
despatx Domènech i Montaner  (tipologia d’arcs, geometria 
d’obertures, detalls ornamentals, etc.), sinó també els materials 
emprats en la construcció dels cellers cooperatius (maó vist, 
pedra, ceràmica vidriada, etc.). Sarral trenca aparentment amb 
aquesta línia, sobretot pel que fa a les façanes, que es regeixen 
per un llenguatge noucentista encara que l’estructura comenci a 
desvincular-se de la continuïtat dels arcs que veiem a l’Espluga. I 
finalment, a Vila-seca, retroba ja un llenguatge d’una 
monumentalitat clàssica, que impregna tot l’edifici, i que és pròpia 
d’una arquitectura noucentista. 

 

 
 Pere Domènech i Roura va ser pioner en la construcció de 

cellers d'autor a Catalunya. Amb la construcció del Celler de 
l'Espluga de Francolí, Pere Domènech i Roura va utilitzar un 
sistema constructiu inèdit per a aquest tipus d'edificis: arc 
diafragmàtics ogivals construïts amb formigó. Aquest edifici va 
marcar un punt d'inflexió en la concepció de l'arquitectura 
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agrícola, tant, que de seguida se'l va anomenar la “catedral del 
vi”.  

 
A més de genialitat arquitectònica, cal tenir presents dos aspectes 
més, que tenen a veure amb les facilitats econòmiques i les 
tècniques: en primer lloc, el celler de l’Espluga (1913) i el de 
Sarral (1914) es van construir en els anys previs a l’empenta de la 
Mancomunitat; i en segon lloc, i en tant que primerencs, per a 
aquestes construccions no es va disposar de l’assessorament per 
part de tècnics especialitzats.  

 
El llibre de Cellers cooperatius de producció i venda, d’Isidre 
Campllonch i Romeu (on es divulgaven molts dels requisits 
tècnics per a aquestes construccions i que posteriorment va ser 
una obra de cabdal ajuda tant per als arquitectes, com per als 
constructors i fins i tot per als pagesos de les cooperatives), no es 
va publicar fins al 1917. 

 
Finalment, i no per això menys important, és el fet que l'únic 
referent que tenia era el model de Barberà de Conca que, alhora, 
s’inspirava en els cellers francesos. 

 
 

 Cèsar Martinell va ser la figura més reconeguda per la gran 
quantitat de cellers que va construir arreu de Catalunya. Entre 
els anys 1918-1922 va construir al voltant de vint-i-quatre cellers 
cooperatius. Els motius pensem que són diversos:  

   
En el seu primer celler, a Roquefort de Queralt (1918), va saber 
bastir un celler amb un sistema constructiu inèdit, com també ho 
havia estat el de Domènech a l'Espluga, a més de dotar-lo 
d'innovacions constructives que en milloraven el funcionament.  

   
Des de la Mancomunitat es va crear el Servei de Construccions 
agràries i es volia que Martinell fos el tècnic que dirigís aquest 
servei que finalment es va desestimar. De totes maneres, creiem 
que les cooperatives van estar al corrent d'aquesta proposta, la 
qual cosa va fer que contactessin amb Martinell per a la 
construcció dels seus cellers.  

 
Les dues entitats que recolzaren des del punt de vista econòmic la 
construcció de cooperatives agrícoles van la Mancomunitat i el 
Banc de Valls. Martinell fou l’arquitecte de la majoria de 
cooperatives finançades per aquesta entitat. 
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Cèsar Martinell va ser arquitecte municipal de Valls (d'on era fill) 
durant els anys 1916-1919. Cal remarcar també, que el fet que fos 
vallenc, i no pas barceloní, donava més confiança i popularitat als 
promotors dels cellers i probablement per això fou l’arquitecte més 
contractat. 

 
    

 Pere Domènech i Roura no va continuar amb les 
construccions dels cellers cooperatius perquè els seus 
interessos es van centrar en l'arquitectura urbana. Durant el 
primer quart de segle XX Domènech i Roura va treballar 
activament amb obres de gran envergadura, primer com a 
col·laborador de Lluís Domènech i Montaner i després signant els 
seus propis projectes. Aquest va ser el cas de l’Institut Pere Mata 
de Reus (des de 1906, amb la direcció d’obres i, posteriorment, 
del 1923 al 1930, com a arquitecte de la segona fase), i de 
l’Hospital de Sant Pau de Barcelona (inicis de col·laboració també 
al 1906 i a partir del 1921, com a arquitecte de la segona fase de 
construcció).  

 
Possiblement, aquestes dues grans obres van ser el motiu pel 
qual va redirigir la seva mirada cap a la ciutat, tant 
urbanísticament com arquitectònica. Així, durant aquells anys de 
febre vitícola al camp català, ell va continuar treballant bàsicament 
a Reus i a Barcelona. Mentre duia la direcció d’obres de la casa 
Gasull de Reus projectada pel seu pare (1911), Pere Domènech i 
Roura va endegar el 1914 el projecte de la construcció de la 
Central de Correus i Telègrafs de Barcelona. 

 
Després dels tres cellers, Pere Domènech i Roura no va fer cap 
altre projecte relacionat amb el món rural (a excepció dels petits 
projectes i ampliacions que va fer per a aquestes mateixes 
cooperatives). Continuaria la seva carrera professional en tres 
ciutats: Barcelona, Reus i Canet de Mar.  

 
 
L’arquitecte Pere Domènech i Roura, fill de Lluís Domènech i Montaner, va ser 
pioner en la construcció de cellers cooperatius, amb el celler de l'Espluga de 
Francolí. Després del celler de Sarral i el de Vila-seca, mai més no tornaria a 
treballar en l’àmbit rural, perquè els treballs i la vida el van dur a ciutat. Ara bé, 
sobre la terra dúctil de la Conca i el Camp de Tarragona s’erigeix encara el seu 
llegat: una humil i alhora monumental obra.   
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