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INTRODUCCIÓ 
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INTRODUCCIÓ………………………………………………………………………. 
 

Tot treball, és un procés, una organització, una planificació, una presa de 

decisions, etc, i el fet que ens ocupa, no n’és cap excepció. Oi tant que no n’és 

cap excepció! Ha estat un procés llarg (almenys a mi m’ho ha semblat), ha 

requerit, més que organització, que hi hagués una planificació que permetés 

que, amb l’estiu i tot el que comporta pel mig, la feina no se m’anés menjant. I 

em sembla que ho he aconseguit, encara que, com aquell que diu, a poques 

hores del final, sembla que uns quants retocs no hi anirien malament. A veure 

si ho acabem… 

 

El procés. Des del moment en què se’m va encendre la llumeta i em vaig dir 

que aquest seria el PFC que volia fer, s’han hagut de fer moltes gestions i 

moviments, que treballant i residint a Lleida, s’han fet una mica més feixucs. 

Això implicava que tot el treball de camp l’havia de fer els dissabtes al matí, ja 

que l’edifici és obert, i tampoc es tractava (a no ser de què hagués estat 

completament necessari), que m’haguessin de venir a obrir expressament. 

Encara que no tinc cap dubte de què ho haguessin fet de grat. Doncs des del 

primer dissabte, cap al Sindicat: medir, fotografiar, consultar, parlar, tornar a 

medir. D’aquesta manera obtenia informació que podia anar processant durant 

la setmana. 

 

La interacció amb el meu tutor, marcada per la distància i l’estiu, ha estat 

espaiada, encara que això no ha significat en cap cas que no hagi estat 100% 

productiva. És més, el fet d’aquesta distància, ha fet que m’hagi pres molt 

seriosament les visites, doncs era necessari aprofitar-les en extrem. 

 

De la documentació obtinguda, m’han estat de gran ajuda unes fotocòpies 

d’unes fotocòpies dels croquis originals fets per César Martinell que, sobretot 

en la part del Celler, “mai executada tal com deien les escriptures”, m’ha 

permès fer una reconstrucció acurada del que hauria estat aquesta gran nau, 

molt més gran i majestuosa que l’existent avui en dia. Per a les medicions 

d’aquesta part mai construïda, s’han utilitzat regles de tres tenint en una 

mateixa fotocòpia la part executada i la que no. I pel que fa als sistemes 
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constructius, s’ha suposat que no haurien de diferir d’una nau a l’altra, encara 

que aquestes fossin una mica diferents. 

 

Pel que fa a la part de l’edifici original existent, així com de les successives 

ampliacions de 1924, 1954 i 1966, no les he volgut incloure en els plànols de 

l’edifici original, donat que són d’un valor arquitectònic baix, i deslluïrien el 

projecte original de Martinell. Només les he tingut en compte per al dibuix dels 

plànols actuals, amb les seves remodelacions i evolucions al llarg d’aquests 87 

anys d’història. 

 

Per altra banda, la nau del molí original, no té gairebé cap modificació respecte 

el projecte original, excepte en la distribució interior, ja que s’ha adaptat als 

nous temps: oficines, serveis, envasadora, botiga i sala d’actes totalment 

restaurada amb les parets de pedra interiors originals de l’edifici. També hi ha 

hagut un canvi d’ubicació de les escales d’accés a la planta primera. 

 

Pel que fa a la planificació, vaig començar primerament, amb la búsqueda 

d’informació adreçant-me a les oficines del Sindicat. Allí vaig descobrir el com 

havia de ser el projecte original, ja que, tot i haver “sentit veus” de què l’edifici 

no estava complert, la veritat és que mai havia indagat en el tema. Això va fer 

que m’engresqués encara més del que ho estava. Amb aquell suport i la 

comprovació de mesures reals, vaig poder desenvolupar la part de l’edifici mai 

construïda. Aquí comença el procés de dibuix, amb constants visites 

setmanals, ara per comprovar una cosa aquí, ara per mirar allà, fer alguna 

fotografia més d’aquell punt en concret, i així anar avançant. 

 

Quan la part de plànols va anar prenent forma, fou necessari de reenfocar la 

direcció (sense perdre de vista l’AutoCad), cap a la part documental. Per un 

costat, la documentació relativa a l’edifici que pugués trobar, ja fós al Sindicat o 

fora d’ell. Per un altre costat, buscant informació de l’autor, primerament 

intentant de posar-me en contacte amb la fundació que porta el seu nom (no en 

vaig sortir) i consultant bibliografia i informacions diverses a través d’internet. 
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També he cregut necessari fer recerca pel que fa a la relació entre el moviment 

cooperatiu al que s’adscriu la construcció d’aquest Celler i Molí d’Oli, la 

Mancomunitat, el Modernisme, el Noucentisme i l’Època històrica on ens 

situem. 

 

I com no, si hem de situar aquest edifici al món, doncs hem de començar per la 

comarca, Les Garrigues, i el poble, l’Albi. Hi trobarem petits esbossos sobre la 

geografia i la història d’aquestes realitats. Però parlar a les Garrigues, de les 

Garrigues i d’un Molí d’Oli, no es pot fer sense fer una revisió sobre el que 

significa el món de l’oli a les Garrigues: és la nostra marca universal. Les 

Garrigues = el millor oli del món. Així que he cregut convenient de redactar el 

procediment de fabricació de l’oli, tal com es feia el 1919, moment de 

construcció de l’edifici, així com  es fa en l’actualitat, ja que ara mateix l’activitat 

principal de la Cooperativa és la fabricació i comercialització d’oli extra verge 

dins de la Denominació d’Origen “Les Garrigues”. 

 

Amb tot això, es pretèn de cobrir els següents objectius: 

-Realitzar un aixecament arquitectònic de l’edifici històric en l’actualitat. 

-Realitzar un aixecament arquitectònic de la part de l’edifici que no s’ha 

construït mai. 

-Indagar en l’evolució de l’edifici al llarg del temps. 

-Situar la iniciativa per a la fundació del Molí i Celler d’Oli Cooperatius de l’Albi 

en l’època i el context adequats. 

-Realitzar un estudi de la vida de l’arquitecte de l’obra. 
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2.- PRESA DE DADES 



PRESA DE DADES 

PRESA DE DADES……………………………………………………………………. 
 

Els procediments de presa de dades i d’execució tant de la part escrita com 

dels plànols i fotografies essencials per a l’elaboració d’aquest PFC han estat: 

-Consulta amb el president, Josep Cunillera, sobre la possibilitat de realitzar 

aquest PFC sobre l’edifici que conté l’organisme que ell presideix, 20 de maig 

de 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 



PRESA DE DADES 

-Visita guiada a l’edifici. Primera visita realitzada amb l’Ivan Vives, el dia 17 de 

juny de2006. Després n’han seguit més, acompanyat o per lliure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Consulta de documentació existent sobre l’edifici a l’edifici. 

-Medició de l’edifici. S’ha utilitzat un medidor làser Hilti (a la fotografia) a més a 

més dels sistemes tradicionals com la cinta mètrica i el flexòmetre. 
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PRESA DE DADES 

-Consulta de documentació existent sobre l’edifici en fons externs a l’edifici. 

 

-Recull fotogràfic. 
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PRESA DE DADES 

-Digitalització de la documentació recollida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tractament de la imatge amb el programa “Paint”. 
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PRESA DE DADES 

-Tractament de textos amb el programa “Word”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tractament de plànols amb el programa “AutoCad 2004”. 
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PRESA DE DADES 

-Preparació per a la impressió amb el programa “Adobe Acrobat Writer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Entrevista amb Amado Bernat, antic secretari i president, de 86 anys. 
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L’ÈPOCA     

CONTEXT POLÍTIC …………………………………………………………………… 
 
En els anys inicicials de la Restauració (fi de la República, any 1.879 es va 

propiciar la restauració monàrquica amb Alfons XII), començà a tenir ressò el 

catalanisme polític. Valentí Almirall en va ser un dels iniciadors: va fundar el 

Diari Català, impulsà l’elaboració i presentació del Memorial de Greuges i la 

publicació de Lo Catalanisme, la primera obra doctrinal sobre el catalanisme. 

La seva aportació va ser fonamental per a la creació del catalanisme polític. 

 

Els plantejaments d’Almirall, de caràcter progressista i avançat, van provocar la 

rèplica dels sectors conservadors. S’anava configurant el catalanisme 

conservador, que va tenir les seves entitats més representatives, en la Unió 

Catalanista i, ja entrat el segle XX, la Lliga Regionalista (any 1.901), amb Enric 

Prat de la Riba i Francesc Cambó. La Lliga Regionalista impulsà, el 1.906, un 

gran moviment unitari: la Solidaritat Catalana. 

 

La Solidaritat aplegà un ampli espectre polític i va assolir una esclatant victòria 

en les eleccions de 1.907. Malgrat tot, les divergències entre els seus membre 

en provocaren la desintegració i la desaparició. 

 

Per arrencar definitivament el vol, la Lliga va saber dissenyar una nova política 

que li permetés mantenir l’hegemonia a Catalunya: es tractava de construir una 

mancomunitat de diputacions catalanes, embrió i rudiment d’un poder català. 

 

 

LA LLIGA REGIONALISTA 

 

Partit polític fundat a Barcelona, el 25 d’abril de 1.901, per la fusió de la Unió 

Regionalista amb el Centre Nacional Català, a fi de presentar-se conjuntament 

a les eleccions d’aquell any. 

 

Aquest fou presidit per Bartomeu Robert i Ybarzábal, i en els seus estatuts 

afirmava el propòsit de lluitar per l’autonomia catalana dins l’estat espanyol. 

Com a vehicle d’expressió pública tenia el diari “La Veu de Catalunya”. L’èxit 
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assolit a les eleccions del 1.901 no es repetí a les de l’any 1.903, i el partit féu 

crisi; d’altra banda, la captació de sectors dretans empresa per la Lliga, li llevà 

les simpaties de l’ala lliberal, que se n’escindí l’any 1.904, la Lliga esdevingué, 

així, un partit específicament dretà, afavorit per la ruïna dels partits dinàstics a 

Catalunya, que oferia als sectors conservadors una ideologia i un programa 

mobilitzadors que podien acceptar i que era l’única possibilitat eficaç d’oposar-

se als partits republicans. A les eleccions per a la renovació de l’ajuntament de 

Barcelona (novembre de l’any 1.905), la Lliga assolí una victòria sorollosa, que 

fou celebrada amb l’anomenat Banquet de la Victòria, que tingué amplies 

repercusions: l’assalt a la redacció de la publicació catalanista Cu-cut i la 

promulgació de la llei de jurisdiccions que sotmetia a l’autoritat militar les 

ofenses a la unitat de la pàtria i a l’honor de l’exèrcit. Per oposar-se a aquesta 

llei i al que suposava, tots els grups polítics catalans s’uniren en el moviment de 

Solidaritat Catalana. 

 

El triomf de la Solidaritat a les eleccions de l’any 1.907, fou espectacular, però 

aviat s’insinuaren les difrerències entre la Lliga i d’altres partits més 

esquerrans, escissió que es va consumar amb les eleccions municipals del 

maig del 1.909 i, sobretot, amb l’esclat de la Setmana Tràgica. 

 

La Lliga perdé força a Barcelona; a les eleccions de l’any 1.910 la Lliga 

reconeixia definitivament la defunció de la Solidaritat Catalana. Se’n reféu en 

part, l’any 1.911 i totalment el 1.913. Aquest mateix any, Eduard Dato, 

president del govern, publicava el decret que autoritzava la creació de 

mancomunitats de diputacions provincials, triomf que consolidà el prestigi de la 

Lliga i li donà, durant deu anys, la direcció efectiva de la política catalana. 

 

En caure el govern Dato (desembre de 1.915) i pujar al poder els liberals, es va 

destruir el poder de la Lliga. 

 

La crisi de la monarquia, el 1.917, determinà un nou canvi en l’actuació de la 

Lliga: acabà acceptant de participar en el govern. El mateix any Ramon 

d’Abadal fou nomenat president de la Lliga, impulsà l’extensió de l’ideari 
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federatiu per la resta de l’estat espanyol. Les eleccions de 1.918 mostraren el 

poc èxit d’aquests esforços. 

 

Una nova crisi de govern (1.918), exclogué la Lliga del poser i la tornà a 

l’oposició, on cooperà en el moviment pro-autonomia de Catalunya. 

 

D’altra banda, la intensitat creixent de la lluita obrera col·locà els partits 

burgesos en situació difícil. I, en el sector més dretà dels monàrquics, la Unió 

Monàrquica Nacional, tractava de llevar a la Lliga el suport dels elements 

conservadors.  

 

La crisi industrial dels anys vint radicalitzà les tensions socials i restà interès a 

la lluita política legal, en la qual la Lliga resultà vencedora a les eleccions dels 

anys 1.920, 1.921 i 1.922. El 1.921 s’inicià l’escissió de la Lliga, de la qual se 

separà el sector més nacionalista, que formà Acció Catalana. 

 

Tot això contribuí a crear en la Lliga un ambient de simpatia amb el cop d’estat 

de Primo de Rivera (13 de desembre de 1.923), en el qual cregué veure una 

liquidació de la política canovista espanyola i una garantia contra el problema 

obrer. Aviat, la dictadura mostrà les seves intencions reals, i hagué de passar a 

una situació d’il·legalitat, amb els seus centres dissols o clausurats. 

 

L’esfondrament de la dictadura (gener de 1.930) li permeté de tornar a l’escena; 

la malaltia de Cambó li restà, però, efectivitat. La Lliga participà en el darrer 

govern de la monarquia. L’esfondrament d’aquesta arran de les eleccions del 

12 d’abril de 1.931, que donaren la victòria a l’Esquerra Republicana de 

Catalunya, obligà a la Lliga a canviar de tàctica. El seu president oferí el suport 

a Francesc Macià en la lluita per l’autonomia catalana i acceptà el canvi de 

règim. 

 

La Lliga agrupà al seu entorn, els sectors conservadors del país. Fruit 

d’aquesta tàctica fou la reestructuració de 1.932-1.933, amb la integració 

d’altres partits menors com la Dreta Liberal Republicana de Catalunya i el canvi 

de nom del partit pel de Lliga Catalana. 
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LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

 

Entitat política catalana constituïda el 6 d’abril de 1.914 per la unió de les 

quatre diputacions provincials de Catalunya. El seu president fou Enric Prat de 

la Riba. 

 

L’organització político-administrativa de la Mancomunitat es basava en tres 

òrgans fonamentals: L’Assemblea General, el Consell Permanent i la 

Presidència. 

 

L’Assemblea General era sobirana i estava formada per tots els diputats de les 

quatre províncies de Catalunya a les Corts espanyoles, 36 dels quals 

corresponien a la diputació de Barcelona i 20 a cadascuna de les altres 

diputacions. Al principi, l’Assemblea estava presidida pel president de la 

Mancomunitat, però després va passar a tenir un president propi. 

 

El Consell Permanent actuava com a poder executiu. El constituïen vuit 

consellers, dos de cada província, i el president. S’intentava que hi hagués 

representants de totes les forces polítiques per tenir en compte els diferents 

punts de vista i no caure en els centralismes i favoritismes de partit. Les 

conselleries eren, inicialment, les de cultura i instrucció, camins i ponts, obres 

hidràuliques i ferrocarrils, telèfons, agricultura i serveis forestals, beneficiència, 

d’educació general, la gestora de ferrocarrils i la d’estudis jurídics i econòmics. 

En la reforma del 1.917, el nom de comissió fou canviat pel de direcció general. 

 

La Presidència estava constituïda, evidentment, pel president, Prat de la Riba 

primer i Puig i Cadafalch després. 

 

El finançament de la Mancomunitat hagué de recórrer pràcticament als 

emprèstits, car mancà de recursos propis mentre no li foren delegats els 

serveis de les diputacions provincials. Es va tirar endavant el pla d’autonomia 

sense cap ajut econòmic per part del govern central. 

 

 

_______________________________________________________________ 



L’ÈPOCA     

Al mes de setembre de l’any 1.918, les diputacions traspassaren a la 

Mancomunitat els serveis de construcció de carreteres i l’Escola Superior 

d’Agricultura, i pel gener del 1.920, la totalitat dels serveis de beneficiència, 

instrucció pública i deute. 

 

Enric Prat de la Riba tornà a ser elegit president el 14 de maig de 1.917, fou el 

veritable motor de l’obra realitzada per aquella fins que fou dissolta el 1.925 pel 

general Primo de Rivera. 

 

La Mancomunitat creà i envigorí institucions com l’Institut d’Estudis Catalans, la 

Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior d’Agricultura, les Biblioteques 

populars, l’Escola de Treball, la Universitat Industrial, l’Institut d’Educació 

General, l’Escola de Funcionaris d’Administració Local, la de Bibliotecàries, la 

de Bells Oficis, la d’Infermeres, la Junta de Museus, la Caixa de Crèdit 

Comunal, l’Oficina d’Estudis Jurídics, etc. 

 

L’any 1.914, en plena eufòria de la Mancomunitat, es creà la Federació de 

Sindicats Agrícoles Catalans, “La Unió de Vinyataires de Catalunya”, creada 

per lluitar en defensa del preu i contra el frau del vi. Va ser l’entitat impulsadora 

que cada Sindicat Agrícola fés l’esforç de crear el seu Celler Cooperatiu i així 

poder-se defensar millor del tracte desfavorable amb els intermediaris. El 1.917 

es projectar el Servei de Construccions Agràries de Catalunya, així la 

Mancomunitat obrí una important línia de crèdit agrari, la Caixa de Crèdit de la 

Mancomunitat. 

 

La Mancomunitat va sorgir en ple Noucentisme. Durant aquest període, cultura 

i política interactuaven directament. 

 

L’artista noucentista esdevé un personatge social, vinculat a la construcció 

diària de l’autonomia, i en conseqüència vinculat a la Mancomunitat: Alguns 

intel·lectuals van treballar per la Mancomunitat, entre tots ells destaquen Josep 

Carner i Guerau de Liost, que van fer de consellers, o Eugeni d’Ors, que es va 

convertir en el màxim responsable d’Instrucció Pública durant els anys de la 

presidència de Prat de la Riba. 
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La Mancomunitat de Catalunya intervingué directament en la lluita autonomista 

iniciada el 1.918, lliurant al govern espanyol unes Bases de l’Autonomia i 

redactant sobiranament l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que fou aprovat 

per l’Assamblea General el 25 de gener de 1.919. 

 

La Dictadura del general Primo de Rivera substituí en la presidència de la 

Mancomunitat, el successor de Prat de la Riba, és a dir, Puig i Cadafalch, pel 

dirigent de la Unión Monárquica Nacional, Alfons Sala, fins a la supressió 

definitiva de la Mancomunitat, en virtud de la disposició transitòria cinquena de 

l’estatut provincial del 20 de març de 1.925. 
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CONTEXT ARTÍSTIC ………………………………………………………………… 
 
MODERNISME 

 

Cap a finals del segle XIX i inici del segle XX, es comencen a donar en diversos 

països d’Europa i als Estats Units, una sèrie d’actituds culturals amb una clara 

intenció modernitzadora. Aquest nou procés de canvis rebrà diversos noms 

segons el lloc on sorgeix: Modernisme a Catalunya, Art Nouveau a França, 

Modern Style a Anglaterra, Jugendstil a Alemanya o Sezessionstil a Àustria. 

 

El Modernisme és sobretot una reacció contra el passat. Els artistes i 

intel·lectuals trenquen amb les convencions creatives i morals. Volen allunyar-

se del naturalisme positivista i conservador que dominava l’escena artística i 

literària d’aquell moment. Hi ha una clara intenció de canvi, ganes de 

progressar i aportar novetats en els plantejaments diaris, però partint d’un 

antecedent conegut. 

 

Els ideòlegs del moviment estan completament en desacord amb el seu entorn. 

El món és heterogeni i contradictori, l’artista crea espais d’evasió, “paradisos 

artificials” per suplantar la realitat. Igual que en el Romanticisme, l’exotisme i el 

món de la imaginació prenen força. Per a ells l’art ha arribat a uns estadis poc 

creatius, està al servei de l’home, és una simple proposta decorativa, no 

transcendeix més enllà. 

 

Els modernistes volen recuperar l’home individual, natural, conscient del seu 

passat i crític amb el seu present. Durant la primera part del Modernisme, la 

vida només es justifica des del punt de vista artístic. L’home no viu de l’art, viu 

per l’art. L’art és una activitat superior a les altres activitats humanes, i per 

aquesta raó, l’artista és un ésser superior. L’autèntic modernista té un esperit 

individualista, un gran desig de sinceritat, insatisfacció subversiva i elegíaca, 

una imaginació visionària i una emocionalitat morbosa. 

 

És un estic caracteritzat pel predomini de la corba sobre la recta, la riquesa i el 

detallisme de la decoració, l’ús freqüent de motius vegetals, el gust per 
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l’asimetria, l’eclectisisme refinat i el dinamisme de les forme. Hom en situa 

l’origen a Anglaterra, on les influències del moviment Arts and Crafts i del 

revival gòtic havien donat ja vers 1.870-1.880 un estil, l’Aesthetic Movement, 

que era un preludi contingut de l’Art Nouveau. 

 

Fins a la segona meitat del decenni dels vuitanta no aparegueren les primeres 

obres modernistes –A. Gaudí i L. Domènech a Catalunya, L.H. Sullivan als 

E.U.A., etc.-, i fou en el decenni següent quan l’estil es generalitzà en l’obra 

d’arquitectes com els belgues V. Horta i H. Van de Velde, el francès H. 

Guimard, l’escocès C.R. Mackintosh, l’alemany A. Endell i els austríacs 

O.Wagner, J. Hoffmann i J.M. Olbrich. El triomf internacional de l’estil fou 

l’Exposició Universal de París del 1.900, i després d’aquest any, tot i que hom 

continuà conreant-lo uns quants anys encara amb força, perdé ja el caràcter 

renovador; contribuí, però, a conformar nous estils que el succeïren. 

 

El nucli ideològic del Modernisme a Catalunya és la revista “L’Avens”, que 

atraurà tots els escriptors i artistes a partir de l’any 1.892, moment en el qual 

creadors de totes les disciplines decideixen seguir un mateix programa. Un 

programa de canvis que abastarà tots els estaments de la cultura. Els 

modernistes prenen de la Renaixença la voluntat de restablir una cultura 

autònoma, unes normes lingüístiques pròpies de Catalunya, però volen fer-ho 

partint d’uns criteris diferents, allunyat de la moderació i de l’arrel burgesa del 

moviment anterior. 

 

“L’Avens” passa a dir-se “L’Avenç”; aquest primer canvi respon a aquesta 

intenció de reformular i modernitzar les llengües i reactivar l’esperit català, tant 

des d’un punt de vista cultural com polític. En la segona etapa, que va del 1.889 

al 1.993, la revista serà la plataforma ideal per dur a terme aquests canvis. 

 

El 1.884, quan el mot apareix a l’Avenç, Ramon Casas i Santiago Rusiñol, 

encara uns desconeguts, presentaren a la nova sala Parés obres que ja foren 

controvertides per la crítica. 

Era l’època dels primers assaigs arquitectònic d’Antoni Gaudí, el gran 

arquitecte que posà aquest moviment a l’avantguarda de l’art internacional, 
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amb grans obres tant primerenques com el Palau Güell; Lluís Domènech i 

Montaner, amb el restaurant de l’Exposició Universal del 1.888, ja se situava 

gairebé al seu nivell. El camí decorativament fantasiós i estructuralment 

innovador dels dos arquitectes fou seguit aviat per molts altres, com Antoni M. 

Gallissà, Jeroni F. Granell, B. Bassegoda i Amigó, Pere Falqués i, sobretot, 

Josep Puig i Cadafalch, autor, entre altres obres, dels locals d’Els Quatre Gats, 

centre de les tertúlies i de les manifestacions dels modernistes. Paral·lelament, 

J. Domènech i Estapà i Enric Sagnier conreaven un eclecticisme amb influència 

modernista, de gran espectacularitat. 

 

Santiago Rusiñol representa el perfil perfecte del que ha de ser un home 

modernista, dandi bohemi. Per a ell, la vida es justifica només a nivell artístic. 

Respon al model de vida que proposen Oscar Wilde o J.K. Huysmans. Rusiñol 

es converteix en el protagonista de les Festes Modernistes. 

 

Les Festes Modernistes tingueren lloc al Cau Ferrat de Sitges durant tres anys 

consecutius, 1.892, 1.893 i 1.894. Aquestes festes eren l’espai ideològic del 

Modernisme català i s’hi desenvolupaven totes les manifestacions artístiques. 

Les organitzava Rusiñol i sempre començaven amb un discurs inaugural que 

feia ell mateix i que servia com a declaració dels principis modernistes. 

 

La festa més important fou la de l’any 1.893, concretament el 10 de setembre. 

S’hi va fer un concert amb composicions d’Enric Morera ( el músic modernista 

català) i de César Franck (simbolista). També es va representar La intrusa de 

Maeterlinck, traduïda per Pompeu Fabra. Aquesta representació fou molt 

important, perquè amb aquesta traducció Fabra començava a plantejar les 

normes i els usos del català que més endavant perfeccionaria. D’alguna 

manera, les idees del Modernisme començaven a prendre forma. Com explica 

Joan Maragall en una carta, amb la segona Festa Modernista, i concretament 

amb la representació de La intrusa, s’havia inaugurat la vida pública del grup 

modernista de Barcelona. Grup que establiria com a llocs de trobada el 

restaurant Els Quatre Gats de Barcelona i el Cau Ferrat de Sitges. 
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Els Modernistes no estan d’acord amb les actituds de la burgesia, no accepten 

la classe a la qual pertanyen. Reivindiquen l’artista com a ésser professional, 

com a treballador de l’art. El modernista viu de l’art com a activitat superior a 

les altres activitats humanes. 

 

Aquesta actitud i posició ja es donava a Europa. Els escriptors i artistes estaven 

totalment en desacord amb els burgesos materialistes. Estaven en contra dels 

avantatges científics i tècnics de la societat industrial. Canvis que allunyen 

l’home de la naturalitat, l’espiritualitat i la sensibilitat. L’artista se sent marginat. 

Està a la defensiva. 

 

“L’Avenç” és l’agent monopolitzador d’aquesta actitud rebel. És la plataforma 

artística del Modernisme, però també la ideològica. Des de les seves pàgines 

s’inicia una lluita contra la classe burgesa, que en algun moment fins i tot es 

col·loca clarament a favor de les causes del proletariat. 

 

Però l’any 1.893 desapareix la revista. I a partir d’aquest any hi ha un canvi en 

l’estil modernista. S’inicia la decadència del moviment. Importa més el vessant 

esteticista de l’art, l’evasionisme estètic. Es defensa l’art com a refugi, com a 

espai d’escapada i es redueixen les intencions de canvi social dels inicis. 

 

La influència simbolista domina l’art modermista a principis d’aquesta nova 

etapa que va des del 1.893 al 1.898. L’art i l’artista aporten uns valors superiors 

a aquells que ofereix la burgesia. Hi ha molts autors que no estan gaire 

interessats en els canvis socials que es volien fer. Defensen l’art per l’art, com 

a refugi per a l’home, tip de la buidor de la vida moderna. Valoren el refinament, 

el gust i la sensibilitat individual. 

 

La voluntat de canviar el sistema i l’esperit esteticista es tornen a equilibrar cap 

a l’any 1.898, just després dels fets de Montjuïc i quan les esquerres pateixen 

una forta repressió. 

 

Mentre que en la pintura l’art modernista entrava en decadència al principi del 

segle XX, en escultura i, sobretot, en arquitectura encara perdurà molts anys en 
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l’obra genial del primer Josep M. Jujol, Joan Rubió i Bellver, Lluís Muncunill, 

Salvador Valeri i Alexandre Soler i March. Arrelà també al País Valencià 

(Francesc Móra, Manuel Peris, Demetri Ribes) i a Mallorca (Gaspar Bennazar, 

Francesc Roca) i s’expandí a altres terres a través d’arquitectes catalans, com 

Josep Grases (a Madrid), Enric Nieto (a Melilla), Pau Monguió (a Terol) i 

Eugeni Campllonch i Julià Garcia i Núñez (a l’Argentina), fins al punt que fou 

designat en molts llocs de l’àrea hispànica com l’estilo catalán. 

 

Apareix un nou agent aglutinador d’idees, responsable d’aquest nou equilibri: la 

revista “Catalònia”. Es conserva la tendència estetitzant de l’artista rebel, però 

se li atribueix el paper de profeta de la comunitat. L’artista és el nou guia estètic 

de la societat, la burgesia es comença a interessar per l’art, i és l’artista el que 

guia les classes. 

 

Les idees de “Catalònia” configuraran la segona etapa del Modernisme. Una 

etapa més teòrica, on el moviment adquireix una actitud d’escola. Els 

modernistes es divideixen. Per una banda, hi ha els que se senten 

desenganyats perquè els artistes no han pogut canviar la societat. Per l’altra, 

un sector que modera el seu discurs veient que no poden construir una cultura i 

un art modern sense ajut de les classes dirigents. 

 

Aquest nou reformulament de les intencions modernistes va permetre un 

acostament amb la burgesia. Després de la crisi política i social causada pel 

desastre colonial, s’inicia un projecte nacionalista, que tot i tenir un marcat 

caràcter conservador, va canviar considerablement el panorama polític i cultural 

català. 

 

És en aquest moment quan es comencen a escriure la majoria de les obres 

modernistes més importants, Els sots feréstecs de Raimon Casellas (1.901) i 

La vida i la mort de Jordi Fraginals de Josep Pous i Pagès (1.912). 

 

La revista “Joventut”, referent ideològic d’aquesta nova etapa, manté l’actitud 

nacionalista i individualista i de rebuig a la burgesia. Però proposa per a l’artista 

una actitud messiànica. De mica en mica, les iniciatives proposades pels 
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modernistes van prenent cos dins de la societat catalana, la burgesia 

s’interessa per l’art i per les actituds modernitzadores i de planificació d’un 

nacionalisme competent. 

 

Paral·lelament, apareix un nou grup de joves intel·lectuals, els noucentistes. 

Aquests prenen dels modernistes aquesta actitud nacionalista i revitalitzadora 

de la societat i la cultura catalanes. La irrupció d’aquest nou grup, amb un 

caràcter més conservador, precipitarà la desaparició del Modernisme cap el 

1.911, coincidint amb el triomf de la Lliga Regionalista, amb la qual els 

noucentistes estaven plenament identificats. La mort de Maragall i la publicació, 

el 1.912, del Jordi Fraginals de Pous i Pagès esdevenen, també, dos fites 

simbòliques de la desaparició del modernisme. 

 

Per als modernistes, els noucentistes havien venut els seus interessos 

professionals al sistema. 

 

Els arquitectes no es qualificaren a si mateixos de modernistes. Ja no diguem 

Antoni Gaudí, qua devia sentir una profunda aversió per la paraula i el qua duia 

aparellat. Tampoc Lluís Domènech i Montaner fa servir el terme per definir la 

seva arquitectura. Ells no se’n deixen, però així els anomenaren i, associats a 

aquest adjectiu, els coneixem. 

 

 

Lluís Domènech i Montaner 

Arquitecte, historiador i polític català (Barcelona 1.850-1.923) 

 

Una de les màximes figures del modernisme, va estudiar a Barcelona i a 

l’Escola d’Arquitectura de Madrid, on es va llicenciar el 1.873. Va ser professor 

(1.875) i director (1.901) de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Amb motiu de 

l’Exposició Universal de Barcelona de 1.888, va poder construir la primera de 

les seves grans obres: el restaurant de l’exposició, anomenat “Castell dels tres 

dracs” (1.888), d’estil neogòtic, que es va anticipar a les corrents 

arquitectòniques del seu temps, i l’Hotel Internacional (1.888). Preocupat per 

l’aplicació de les arts decoratives a l’arquitectura, en els anys següents va 

_______________________________________________________________ 



L’ÈPOCA     

continuar la seva tasca de construcció d’edificis monumentals amb un estil 

caracteritzat per l’ús del maó vist, el ferro forjat i la ceràmica polícroma. A 

Barcelona va construir la Casa Thomas (1.899), el Palau de la Música Catalana 

(1.905-1.908), la Casa Albert Lleó i Morera (1.905), la Casa Fuster (1.908) i 

l’Hospital de Sant Pau (1.902-1.912). També va edificar el Casino de Canet de 

Mar (1.887), l’Institut Pere Mata (1.897) i la Casa Navàs (1.901) a Reus i el 

Gran Hotel (1.902-1.912) a Palma de Mallorca. 

 

Va destacar en el camp de la política i va militar activament en el moviment 

catalanista. Ocupà la presidència de l’Ateneu Barcelonès (1.898, 1.911 i 1.913) 

i dels Jocs Florals (1.895). Al 1.887 va ingressar en la Lliga de Catalunya, de la 

que va ser president el 1.888, i en la Unió Catalanista, que també va presidir, el 

1.892. Va participar en la redacció de les Bases de Manresa. El 1.901 va 

ingressar en la Lliga Regionalista i va ser diputat a les Corts per Barcelona 

(1.901-1.905). Va fundar el semanari El Poble Català, al voltant del qual es va 

organitzar el partit Esquerra Catalana. En els últims anys de la seva vida es va 

dedicar fundamentalment a la investigació arqueològica i a la història, i va 

escriure obres com Historia i arquitectura del monasterio de Poblet (1.925), La 

iniqüidad de Caspe y el fin del Condado de Urgel (1.930) i Enseñas nacionales 

de Cataluña (1.936), publicades pòstumament. 

 

 

Antoni Gaudí i Cornet 

Arquitecte català (Reus 1.852- Barcelona 1.926) 

 

Nascut en una família de calderers, va trobar en la professió paterna una font 

d’inspiració per al seu posterior diseny de formes espaials. Va estudiar 

arquitectura a Barcelona, graduant-se el 1.878. Després de participar en els 

treballs d’urbanització de la plaça Reial (on va disenyar uns fanals amb forma 

d’arbre) i del parc de la Ciutadella de Barcelona (decoració de la font 

monumental), va iniciar la construcció de la Casa Vicenç (1.883), plantejada 

segons el gust historicista per llavors imperant i a la que va destinar elements 

neomudéjars (maó vist, decoració a base de rajoles mosàrabs). 
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Aquest mateix any va asumir la direcció de les obres de la Sagrada Família, on 

va treballar fins la seva mort; entre el 1.883 i 1.893 va edificar la cripta i el absis 

d’aquesta basílica, al mateix temps que realitzava altres projectes 

arquitectònics: la vila El Capricho de Comillas, Cantabria; el Palau Güell (1.881-

1.896) i els pavellons de la finca Güell de Pedralbes (1.887), els dos a 

Barcelona; el palau episcopal d’Astorga, Lleó (1.887-1.893); el Col·legi de les 

Teresianes de Barcelona (1.888-1.890); i la Casa de los Botines a Lleó (1.891-

1.893). 

 

Totes aquestes obres tenien en comú l’ús lliure i ingeniós dels elements agafats 

de l’art gòtic, a partir dels quals Gaudí va crear una estilística personal i 

intransferible per la seva originalitat, que incloia arcs parabòlics, capitalls 

fungiformes i en hipèrbole i decoració tant abstracta com sinuosa en els seus 

perfils. 

 

El 1.887 va viatjar a Tànger en companyia del marquès de Comillas i va poder 

estudiar l’arquitectura magrebí, adoptant algunes de les seves solucions i 

formes per a un projecte de missió (1.892- 1.893), que no va arribar a edificar-

se. 

 

El 1.891, Gaudí va emprendre una de les seves obres mestres, la façana del 

Naixement de la Sagrada Família, que no va veure acabada; aquest frontís 

disposa de quatre torres de disseny parabòlic i fastuosa ornamentació no 

exempta d’elements simbòlics. El seu període de maduresa, caracteritzat per 

les innovacions tècniques, l’aparició de noves i fantàstiques formes 

d’ornamentació i l’estreta unió entre escultura i arquitectura, s’extén entre els 

anys 1.898 i 1.914. Durant aquesta època va construir: la casa Calvet de 

Barcelona (1.898- 1.900); la casa de camp Bellesguard (1.900- 1.902); la casa 

Batlló (1.904- 1.906, la seva coberta escamosa és una alegoria del drac mort 

per Sant Jordi, patró de Catalunya) i la Casa Mila (més coneguda com la 

Pedrera, amb forma d’inmens bloc de pedra erosionat pels elements; 1.906- 

1.910), les dos en el Passeig de Gràcia de Barcelona; l’església de la colònia 

Güell a Santa Coloma de Cervelló (1.908- 1.914); les escoles de la Sagrada 

_______________________________________________________________ 



L’ÈPOCA     

Família (1.909) i el Parc Güell de Barcelona, excepcional exemple de fusió 

entre naturalesa i arquitectura (1.900- 1.914). 

 

Gaudí va viure els últims mesos de la seva vida en la cripta de la Sagrada 

Família, consagrat per complet a una edificació en la que exposava els seus 

sentiments catòlics. Va morir atropellat per un tramvia. La seva obra, molt 

apreciada internacionalment, està considerada el principal exponent del 

moviment modernista a Espanya. 

 

 

GAUDINISME 

 

Hi ha tot un grup de joves arquitectes, amb una postura reflexiva i una 

dedicació crítica, que van veure en el llegat gaudinià una aportació positiva que 

tracten d’entendre, valorar-la i explicar el seu abast i novetat, valoració feta en 

ple moviment noucentista. Gaudí i el gaudinisme es donen, de manera 

particular, dintre del període noucentista, i d’aquesta intenció noucentista del 

gaudinisme el principal impulsor en fou Cèsar Martinell, a part d’altres 

seguidors. Aquesta interpretació en l’apartat arquitectònic i en el camp teòric 

ens permet avaluar la fortuna històrica del llegat del gaudinisme. 

 

La generació d’arquitectes que foren el pont entre Modernisme i Noucentisme, i 

que podrien ser els gaudinians, la formaven Salvador (Valeri, 1.899), Bernardí 

Martorell (1.902), Jeroni Martorell (1.903), Manuel J. Raspall (1.905), Josep M. 

Jujol (1.906), Rafel Masó (1.906), Josep M. Pericas (1.906), i alguns 

historiadors també inclouen Cèsar Martinell i Brunet. 

 

Els admiradors d’en Gaudí foren molts, fins i tot en el camp del Noucentisme, 

però en canvi els seus continuadors foren molt pocs, encara que d’una qualitat 

sobresortint:: Berenguer, Rubió, Montcunill, Jujol i Martinell, sobretot en les 

seves primeres obres agràries. 
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Cèsar Martinell realitzà crònica, lectura i aproximació a la figura d’Antoni Gaudí, 

sostraient-la al llavors blasmat Modernisme i projectant-la cap al futur amb 

l’atribut de precursor. 

 

Els articles periodístics, de Martinell, dedicats a la Sagrada Família dels anys 

1.915 i 1.917 són exponents del canvi que suposa el fet de considerar l’obra no 

ja en la dimensió expiatòria sinó com a temple de Catalunya i símbol de la 

puixança i dels objectius de progrés. 

 

Gaudí: Su vida, su teoría, su obra, és una obra extensa cucurulla de material i 

comentaris: fotografies d’arxiu, documents, projectes i dibuixos de Gaudí i els 

seus col·laboradors, dibuixos interpretatius i aixecaments planimètrics de 

Martinell, imatges d’arquitectures relacionades amb l’obra gaudiniana, que a 

vegades il·lustren les hipòtesis i interpretacions de l’historiador, apèndixos, 

índexos,... Aquesta obra, però, no és tancada i acabada, sinó apressada, una 

mica desordenada, exhaustiva, acumulativa,... com si l’autor ens volgués oferir 

generosament tot el que havia anat acumulant en la seva llarga trajectòria 

investigadora. No obstant això, és també sòlida i fonamental, bàsica. 

 

El recull de l’obra abraça del de les col·laboracions d’estudiant i les faroles 

inicials, fins a l’obra magna de la Sagrada Família, i apunta en el camp de les 

influències i mestratge cap a una herència dins la qual Cèsar Martinell tindria 

posteriorment el lloc que li correspondria, juntament amb altres col·laboradors i 

seguidors, que és el gran “estela” –no pas mimetisme formal- d’una via 

encetada per Gaudí. 

 

 

NOUCENTISME 

 

El Noucentisme és un moviment cultural, d’abast polític, que s’inicia a 

Catalunya aproximadament el 1.906 amb la creació de Solidaritat Catalana i 

acaba el 1.923 amb el cop d’Estat de Primo de Rivera. És la resposta 

moderada als plantejaments que havia promogut el Modernisme. 
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El nom de Noucentisme va aparèixer per primera vegada en les gloses 

d’Eugeni d’Orgs. Ell n’és el creador i el principal ideòleg. D’Ors justifica el nom 

amb diversos motius: per una banda trobem el referent directe del Quattrocento 

(1.400) i el Cinquecento (1.500) italians. Noucentisme ve de 1.900. D’Ors diu 

que noucentista és un adjectiu cronològic. Per altra banda, nou és el contrari de 

vell. S’inicia un segle nou, amb propostes de canvi noves que trenquen amb el 

que era vell. 

 

Hom ha convingut que el 1.906 representa la desclosa victoriosa del moviment, 

que, a poc a poc, anà bastint tot un programa, gràcies, especialment, a la 

plataforma mínima de govern que representà el poder de Prat de la Riba i el 

seu equip polític –que procedia de diverses tendències-, des de la presidència 

de la diputació provincial de Barcelona (1.907) i des de la de la Mancomunitat 

(1.914). 

 

A diferència dels modernistes, els noucentistes arriben a materialitzar la 

conjunció de política i cultura. La burgesia està compromesa amb el 

catalanisme i la intel·lectualitat i accepta col·laborar en el projecte de 

transformació d’una Catalunya més autònoma. Aquesta idea d’autonomia 

competent va ser iniciada durant el Modernisme, però els postulats modernistes 

trencaven clarament amb les classes dirigents. Els noucentistes van entendre 

que sense la burgesia era impossible engegar un projecte com aquest. 

 

A nivell ideològic, el Noucentisme representa la imposició de la raó, la precisió, 

la serenitat, l’ordre i la claredat. Manifesten una preponderància de la línia 

respecte al color i defensen la sobrietat expressiva. És una reacció en contra 

del liberalisme, el romanticisme, el naturalisme, el positivisme i el laïcisme. 

S’oposa a aquests moviments amb una exigència intervencionista en els afers 

públics, un renovat espiritualisme, i una major importància de la voluntat en 

contra de la dada més empírica. Valora més la intel·ligència que la sensibilitat. 

El Noucentisme coincideix més amb les doctrines més mediterraneistes que 

s’estan donant a França en aquell moment. Doctrines originades en primer lloc 

per l’école romane i després per les aportacions de Cézanne i la retòrica 

classicista de l’esprit nouveau. 
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El Noucentisme va servir a la burgesia catalana per refermar-se com a classe 

hegemònica i exportar el seu programa de millora a la resta d’Espanya. 

 

Tot i aquesta actitud clarament reactiva i regeneracionista, hi ha dos conceptes, 

no tan nous, que ajuden a constituir l’ideari dels noucentismes: el classicisme i 

el mediterraneisme. El món clàssic els contextualitza amb una arrel cultural i 

uns avantpassats ideològics i de treball compartits amb Grècia i Roma. És una 

base referencial que servirà de guia, per exemple, en el moment de l’elaboració 

de la normativa del català. Per altra banda, atorguen al Mediterrani un valor 

d’origen i espai comú, amb unes constants heretades, també, pels catalans. 

Les noves aportacions que fan els noucentistes volen ser un model mesurat de 

canvi, però un canvi que de seguida esdevingui tradició. La tradició dóna 

identitat, s’està creant una nova Catalunya, però una Catalunya molt arrelada al 

seu passat, molt conscient dels seus orígens. 

 

Els noucentistes veuen que el lloc ideal per dur a terme tots els canvis que 

s’han plantejat és la ciutat. Construir una ciutat és consolidar el perfil de la 

civilització moderna. La ciutat és un espai amb canvis constants, reflex dels 

camins que prén la civilització. Aquesta civilització serà el resultat final de la 

seva obra. Cal crear una metròpoli que sigui exemple de modernitat a tot el 

país. La revolució implica allunyar-se dels ambients rurals i centrar-se en les 

ciutats, sense perdre les tradicions del camp. La indústria i les empreses 

burgeses són el motor de la nova Catalunya autònoma, i Barcelona n’és la 

capital. 

 

La contrucció de la nova metròpoli comprèn tots els àmbits, però és l’artista qui 

hi participa més directament. Ell té la possibilitat d’adquirir un sentiment 

plenament modern perquè el seu art assoleix funcions socials. La unió entre art 

i societat permet la formulació d’un ideal de bellesa que es reflecteix en la 

construcció de parcs, edificis, escultures públiques, pintures murals, jardins i 

plantejaments urbanístics nous. 
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Durant el Noucentisme el programa teòric es va realitzar paral·lelament al 

desplegament institucional del catalanisme polític. Es van assolir noves quotes 

de poder, en especial des de l’obtenció de la Mancomunitat el 1.914. 

 

La Mancomunitat va permetre crear una infrastructura normalitzadora de la 

llengua i la cultura catalanes, de la qual destaquen: l’Institut d’Estudis Catalans 

(1.907), l’Escola Catalana d’Art Dramàtic (1.913), la Biblioteca de Catalunya 

(1.914), l’Escola de Bibliotecàries (1.915), la Xarxa de Biblioteques Populars. 

També va ser important la celebració del primer Congrés de la Llengua 

Catalana (1.906) i la creació de la secció Filològica del IEC (1.912). Aquesta va 

ser crucial en l’elaboració de la nova normativa del català, sobretot amb la 

creació de la càtedra de Pompeu Fabra (1.912), pequè això va afavorir la 

promulgació de les Normes ortogràfiques (1.913), la publicació del Diccionari 

ortogràfic (1.917) i la Gramàtica (1.918) i més endavant el Diccionari general de 

la llengua catalana (1.932). 

 

La creació literària i plàstica anava molt lligada als valors ideològics que els 

noucentistes havien proposat. L’art i l’esperit polític anaven de bracet. L’artista 

és un personatge social que participa directament en els procesos 

modernitzadors engegats per les institucions. Es formula un ideal de bellesa i 

es duu a terme a les ciutats. Els creadors treballen molt en espais públics. 

Escultures al carrer, nous parcs i jardins, nous espais. 

 

Pel que fa a la narrativa, durant el Noucentisme els autors no segueixen les 

propostes poètiques de Joan Maragall, més identificables amb el 

Romanticisme. Trenquen amb l’aportació naturalista i s’inicien en la creació de 

les antinovel·les, escriuen relats breus o les famoses gloses originades per 

Eugeni d’Ors. 

 

El Noucentisme fa un ús molt concret dels gèneres literaris. Potser els més 

utilitzats són la poesia, l’assaig i l’oratòria. La poesia, centrada en les figures de 

Josep Carner i Jaume Bofill i Mates (Guerau de Liost), és l’espai des d’on es 

procedeix a la creació d’imatges. L’assaig és una perfecta eina comunicativa, 

Eugeni d’Ors li dóna un caràcter nou amb les seves gloses i articles 
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periodístics, en les quals trobem les bases de l’ideari noucentista. Finalment, 

l’oratòria, per la seva força de persuasió, és un gènere que es practicarà molt 

durant aquest període. Els noucentistes necessiten convèncer la societat de la 

importància dels canvis que proposen, i no hi ha gènere millor que l’oratòria per 

arribar a un gran públic i causar-hi un impacte immediat. 

 

La novel·la és un gènere menor durant el Noucentisme, tot i que Narcís Oller i 

Joaquim Ruyra n’escriuen. La major producció en prosa es concentra en els 

contes i els relats breus. Com que són més ràpids de llegir, les idees que s’hi 

volen transmetre no queden tan disperses. El text és més curt i més accessible. 

Pel que fa a les arts escèniques, la producció teatral, en comparació amb el 

Modernisme, és molt minsa. Només Carles Soldevila i Millàs-Raurell escriuen 

algunes obres. 

 

En el camp de la pintura, el noucentisme fou encarnat pel classicisme de 

Torres-Garcia, muralista de la sala de Sant Jordi, al palau de la Generalitat de 

Catalunya, el mediterranisme cezannià de Joaquim Sunyer, el barroquisme 

casolà de Francesc d’A. Galí, el gran mestre de tota una generació d’artistes, i 

el popularisme irònic de Xavier Nogués, pont i síntesi de generacions i de 

tendències i il·lustrador de les Sàtires de Guerau de Liost. 

 

En escultura, Josep Clarà coincidia amb la morfologia clasicista típica del 

moviment, Pau Gargalló alternava el classicisme amb l’avantguarda. 

 

En arquitectura, Rafael Masó, ànima de la Societat Athenea de Girona, 

personificà el pas del modernisme al noucentisme, i a Barcelona Josep Goday 

és l’autor de l’amesurat barroquisme dels grups escolars municipals, inspirats 

en l’etapa que hom ha anomenat blanca de l’obra del seu mestre Josep Puig i 

Cadafalch, l’arquitecte que succeí Prat de la Riba en la presidència de la 

Mancomunitat. Entre els arquitectes més joves sorgiren els partidaris més 

decidits de la depuració formal, que prenia per model l’obra de Brunelleschi, 

divulgada per J.F. Ràfols: eren Raimon Duran i Reynals, Nicolau M. Rubió i 

Tudurí, Adolf Florensa i Francesc Folguera i els germans Puig Gairalt, ja a les 

portes del racionalisme. 
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DADES PERSONALS  ………………………………………………………………. 
 
Cèsar Josep Joaquim Martinell i Brunet  

(Valls, 24 de desembre de 1.888 – Barcelona, 19 de novembre de 1.973) 

Nasqué a tres quarts de cinc del matí de la vigília de Nadal al raval del Castell 

núm. 49, principal, de Valls, i fou batejat el dia de Sant Esteve (26/12/1.888) a 

la Parròquia de Sant Antoni Abat de Valls. Fill de Sr. Ramon Martinell Mas, 

tintorer de Valls, i la Sra. Ludgarda Brunet Voltas. Els avis paterns eren el Sr. 

Francesc d’Assís Martinell Oñate, de Valls, de professió mestre sastre, i la Sra. 

Gertrudis Mas Belart, natural de Ciutadilla de Lleida, sense professió i resident 

a Valls; els avis per part materna eren el Sr. Josep Brunet Pons, de Valls, vidu i 

paleta d’ofici, i la Sra. Antònia Voltas Porta, de Valls. El 14 d’octubre de 1.926 

contragué matrimoni amb la Sra. Maria Taxonera i Puigbert, d’Arenys de Mar, i 

d’aquest matrimoni resultà el naixement d’un fill i dues filles, Maria, Cèsar i 

Rosa Maria. 
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CÈSAR MARTINELL I BRUNET PER MARIA MARTINELL I TAXONERA……. 
 
“Va néixer a Valls, el 24 de desembre de l’any 1.888, va cursar el batxillerat al 

col·legi dels Escolapis que aleshore hi havia a Valls, va començar els estudis 

preparatoris d’arquitectura a Barcelona el 1.906 i acabà la carrera el 1.915, el 

seu títol és del 1.916. El 14 d’octubre de 1.926 contrau matrimoni amb Maria 

Taxonera i Puigbert amb qui tenen tres fills: Maria, Cèsar i Rosa Maria. Va ser 

el primer degà del Col·legi d’Arquitectes a la seva fundació, l’any 1.932. Era 

acadèmic de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid i de 

la de Belles Arts de Sant Carles de València, i cavaller de l’Ordre des Arts et 

des Lettres de la France. 

 

Estimava la seva professió i la va exercir amb creativitat, competència tècnica, 

honestedat i entusiasme. Va començar a exercir d’arquitecte en l’època de la 

Mancomunitat de Catalunya, institució que, sense produir una descentralització 

de l’Estat va representar un inici de concentració regional de competències que 

va contribuir a la constitució d’un ens unitari català, amb serveis i recursos 

propis. 

 

Es van crear una sèrie d’institucions que van dur a terme una tasca de presa de 

consciència catalana important, alhora que es posaven les bases d’una 

administració pròpia i les d’un equip d’homes preparats en els àmbits cultural i 

polític. 

 

Pels mateixos anys, Joseph M. Rendé, fill de l’Espluga de Francolí, s’esforçava 

per entendre el cooperativisme del camp. El cooperativisme ja existia a 

Catalunya en altres àmbits, però al camp no. L’acció, que va representar un 

aspecte peculiar del moviment de Tarragona, La Segarra, El Priorat, La Terra 

Alta. Cèsar Martinell va col·laborar amb Rendé, germà gran d’un íntim amic 

seu, Casimir Rendé, amb qui estudià les respectives carreres durant els 

mateixos anys a Barcelona. Hi col·laborà amb conferències a diversos pobles 

per sensibilitzar la gent i cregué que era la solució per a valorar els fruits de la 

terra de molts d’aquells pobles rurals. 
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La conjuntura històrica de la Mancomunitat de Catalunya i l’expansió, aquells 

anys, del cooperativisme a les terres de la Catalunya nova i del tot el país, va 

produir un entusiasme col·lectiu que va estendre per tot el territori català els 

avantatges i els avenços de la modernitat en molts àmbits de la vida i va ser 

l’ocasió perquè Cèsar Martinell pogués executar un cos d’obres important i les 

seves construccions més reeixides: les cooperatives agràries construïdes 

principalment entre el 1.918 i el 1.922, quaranta-quatre en total, entre els 

cellers de vi, molins d’oli i alguna farinera. 

 

Són edificis revalorats actualment, amb un altre aire gaudinista pel fet de les 

seves boniques estructures d’arcs equilibrats parabòlics, alguna de les quals, 

per la seva monumentalitat, sentim anomenar com “la catedral del vi”. La gent 

dels pobles on les va contruir –ara ja són els néts dels que les encarregaren- 

està orgullosa de l’obra que els va deixar, que en molts casos encara els és 

molt útil per a la finalitat amb què es van edificar. 

 

Van ser obres fetes amb un gran respecte per les persones que les farien servir 

i molta cura per l’elaboració a què es destinaven. 

 

Ho va fer amb el desig de sensibilitzar i educar la gent dels pobles que les 

veurien, “la vista constant d’una cosa bella –havia dit- educa i ennobleix 

l’esperit”. La bellesa formal de les seves construccions agràries i d’altres respon 

a aquest criteri educatiu: “Cal estimar els obrers –deia- fent d’aquestes 

construccions rurals una mena de lloc de consulta de recursos constructius 

perquè hi trobin solucions modernes amb materials propis del país i formes que 

tinguin una certa tradició local”. 

 

En molts pobles on va construir edificis va ser el primer arquitecte que hi 

entrava, el primer que veien i que tractaven. Es va interessar pel que havien 

d’elaborar, la classe de productes que havien de fer. N’és una mostra la 

pregunta –ja sabuda- que va fer als del Pinell de Brai, que ell mateix esmenta 

en la seva obra sobre construccions agràries. En la primera visita es va 

interessar per les classe de vi que feien, tenia molta cura de les petites dades i 

els detalls, que li podien oferir línies per a l’obra que havia d’executar. Els del 
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Pinell li van fer la contesta sarcàstica “miri, si no se’n torna agre fem vi i si se’ns 

torna agre fim vinagre”. Ells no elaboraven el vi segons cap tècnica i esperaven 

resoldre el problema amb el Sindicat. El seu tarannà franc i comunicatiu va fer 

que ho diguessin sense embuts a l’arquitecte que per primera vegada hi anava. 

Fins aleshores, els mestres d’obres s’ocupaven de les construccions de cases, 

magatzems o altres edificis. L’entrada de l’arquitecte que sol·licitaven per una 

obra de caràcter col·lectiu i públic va tenir, en aquells pobles, ressonàncies 

d’arquitectura d’Estat. Això va representar un canvi qualitatiu en el camp de la 

construcció d’aquests edificis en els llocs en els que bastien. Com diu Solà 

Morales: “Des d’un punt de vista més intern a la disciplina arquitectònica, 

aquests edificis agraris permeten plantejar el tema dels límits de l’arquitectura 

industrial com a problema específic del disseny arquitectònic”. 

 

Cèsar Martinell, potser per les mateixes característiques de la conjuntura 

sociopolítica i del problema tècnic que plantejaven aquestes construccions, va 

poder fer una feina molt completa i interessant que li va permetre, en aquestes 

obres, no solament ser el dissenyador d’un edifici que havia d’aixoplugar una 

maquinària industrial i permetre un procés d’elaboració, sinó que va poder 

intervenir també en l’organització del procés industrial i en la racionalització 

dels seus elements. 

 

A ell, li agradava insistir que, en aquestes edificacions li havia preocupat més el 

disseny dels dipòsits, dels sistemes d’aïllament, l’establiment de la circulació de 

líquids, l’aereció, el sanejament i les condicions per a la fermentació, que 

l’estricta definició de l’edifici que els havia d’acollir. En altres paraules, i 

segurament perquè el procés industrial encara no era prou complex per 

escapar de la seva competència, com a arquitecte es va fer càrrec del disseny 

de tot el conjunt per mitjà de procediments constructius basats en bona par en 

una sàbia explicitació dels recursos de l’obra tradicional. Situació en la qual 

encara la racionalitat constructiva i uns certs coneixements dels processos de 

producció de vins, olis, alcohols, farines, etc. Permetien una arquitectura 

industrial en la qual l’arquitecte professional podia controlar globalment els 

problemes de disseny. I és en la racionalitat d’aquests procediments de disseny 

de cubs, dispòsits i sitges, i en la seva correcta ubicació, resolta amb voltes 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

planes i envans, atirantats, etc., en el qual Martinell considerava haver après 

molt del mètode i del sentit analític i experimental que naixia del magisteri i de 

l’arquitectura de Gaudí. Les esveltes estructures d’arcs equilibrats parabòlics, 

les voltes a la catalana, les formes de revolució i les superfícies reglades en 

elements d’estructura, cobriment, escales, torres d’aigua, etc. Sorgien d’aquest 

mateix magisteri, que ell entenia com una bell adequació entre forma 

constructiva i lògica estructural, a partir dels procediments habituals de la 

construcció tradicional del país. 

 

Per a molts pobles que li van encarregar el seu celler cooperatiu, o els molins 

d’oli o les farineres, era el primer arquitecte amb qui tenien relació i s’hi van 

entendre bé. Sabia explicar el perquè de les coses d’una manera entenedora 

per al públic que l’escoltava. El seu tarannà comunicatiu també hi ajudava. Ell 

deia que s’hi havia entès bé perquè era de poble, que si hi hagués anat un 

senyor arquitecte de Barcelona, les coses haurien transcorregut d’una altra 

manera, i segurament tenia raó. En la direcció de les obres, que sempre va 

portar ell personalment, era molt exigent en la realització, tant en la tria de 

materials com en la manera de treballar. Era molt conscient que la 

responsabilitat de l’obra la tenia ell i, per això, exigia. Maria Martinell i Taxonera 

explicava que en una ocasió en la que acompanyà al seu pare, a una visita al 

celler de Montblanc, cap als anys quaranta, en el que s’estava fent una obra 

d’importància menor, va veure que hi havia allà un munt de maons (força 

carretades) i que el seu pare anava agafant un maó d’aquí, i un d’allà i els 

trencava; després, va dir que retiressin tots aquells maons, que ja els podien 

llençar. En anar-se’n, li va demanar per què ho havia fet i li va explicar que 

l’obra era glaçada –aleshores a les bòbiles, els maons es feien a l’aire lliure- i 

que no servia per a la construcció i que l’arquitecte ho havia de vigilar. 

 

S’interessava també moltes vegades per les proporcions del morter i altres 

detalls que preguntava en la visita d’obres. Si anem a Nulles i mirem la volta 

dels arcs parabòlics del celler i, ens fixem en el morter que hi va fer posar, 

compendrem que poden aguantar setanta-cinc i cent anys. Escoltava molt el 

paper de les persones que hi intervenien, encara que fos el del manobre, 

perquè deia que els que vivien en un lloc i treballaven tot el dia en aquella feina 
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podien fer observacions assenyades que a ell li podien haver passat per alt, 

que hi anava cada quinze dies. 

 

Participava de bon grat als àpats tradicionals que es feien en acabar l’obra, i 

d’aquests àpats guardava una bona colla de versos o rodolins, fets per paletes 

o manobres, que explicaven de forma ingènua, amb humor i amb simpatia les 

facècies de la construcció. 

 

A Cèsar Martinell li agradava el vi, per aixo era sobri en la beguda. Tenia un 

xofer, Jaume Nin, cosí d’Andreu Nin, que el va acompanyar tota la campanya 

de les construccions agràries i amb qui va fer una bona amistat, qua va durar 

tota la vida. Sintonitzava amb la gent, amb les seves inquietuds i alegries i deia 

que l’exercici de l’arquitectura era molt gratificant. No va ser mai el senyor 

arquitecte suficient i distant, sinó que s’integrava en el petit col·lectiu que es 

forma en la construcció d’un edifici. 

 

Realitzava la seva feina, hi estava amatent i explicava el perquè i el com del 

que li demanaven. Era un home que se sabia apropar als qui tenia al costat. 

Era agraït amb les atencions i el tracte afable i afectuós que els de les juntes 

dels cellers de Gandesa i el Pinell van tenir amb els seus pares, quan, 

acabades les construccions, va voler que ells veiessin. Deia: “Quasi em van 

emocionar de tantes atencions que van tenir amb els pares”. 

 

Un altre aspecte de l’activitat de Cèsar Martinell, va ser el d’historiador de l’art 

català. Des de molt jove li va interessar l’art del nostre país. Va començar amb 

l’art dels voltants de Valls: Estudio iconográfico mariano de Valls y su comarca, 

que va obtenir el premi del Certamen de l’Acadèmia Bibliografica Mariana de 

Lleida, el 1.912, quan tenia vint-i-quatre anys. Amb els seus estudis, llibres, 

articles i conferències, en va promoure el coneixement i la conservació. Va 

publicar tres-cents seixanta-set títols entre llibres i articles, bibliografia que ens 

mostra l’evolució dels seus interessos intel·lectuals, la recurrència i l’afinament 

de determinats temes, la convivència en ell de l’alè historiador erudit i minuciós, 

juntament amb un sentit cívic, molt noucentista, de divulgador polemista. 

Aquesta extensa obra bibliogràfica ha deixat una bona quantitat de llibres 
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importants per a la nostra història de l’art. En aquest vessant, cal remarcar els 

tres volums sobre Arquitectura i escultura barroques a Catalunya, el seu estudi 

exhaustiu de la vida de Gaudí, la seva teoria i la seva obra, el descobriment i 

estudi minució de la figura de l’escultor Lluís Bonifàs i Massó, fill de Valls, i 

d’alguns altres membres de la seva família. També s’ha de fer esment de les 

monografies dels monestirs de Poblet i Santes Creus, publicades els anys 

1.927 i 1.928 respectivament, les primeres que descrigueren aquests 

monuments amb una gran claredat. 

 

La seva obra d’historiador de l’art català es va moure per dos motius: el primer, 

les seves concretes opcions de gust personal, la seva vinculació a la comarca 

on va néixer; el segon, un motiu politicocultural que va moure la gent del 

Noucentisme a fer moltes coses. El primer és quasi natural: quan una persona 

estudia un tema, normalment, és perquè l’interessa i l’estima. Explicarem una 

anècdota del segon que potser no és tan evident. El seu estudi exhaustiu de 

l’art barroc català el va iniciar per un suggeriment de Puig i Cadafalch quan era 

president de la Mancomunitat. Ell explicava que li va dir: “Mireu, Martinell, el 

romànic, ja el tenim estudiat amb l’estudi que he fet jo; el gòtic, ho ha fet en 

Gudiol; si vos volguéssiu estudiar el barroc, tindríem la història de l’art bastant 

endegada”. 

 

Els títols dels seus llibres insinuen dos blocs principals que certifiquen la vàlua 

de la seva producció: el tema gaudinià i l’estudi de l’arquitectura, i en general 

de les arts a Catalunya, en l’època de la seva davallada com a nació –per 

imposicions polítiques-, que són el barroc i el neoclàssic. Per això, ell afirmava 

que, de barroc civil, Catalunya no n’ha tingut i així ho va explicar en el seu llibre 

L’art català sota la unitat espanyola. També hi va haver altres qüestions que li 

van cridar l’atenció, principalment tot el que feia referència a Valls: els 

monuments, les obres artístiques, les personalitats, els costums i, en general, 

la història i l’art de la comarca de l’Alt Camp i de tot el Camp de Tarragona, en 

el seu més ampli sentit antropològic i geogràfic, pel qual va sentir una gran 

passió. Se’l mirava amb molt d’amor, el Camp de Tarragona: la seva llum, la 

seva vegetació. 
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Assenyalaria, encara, com a característica constant en aquest treball d’erudit i 

d’historiador, un sentit de rigor i una dedicació a la investigació bàsica, que són 

actituds inherents a la història del Noucentisme. 

 

Amb aquesta actitud i els seus múltiples articles i conferències de caire 

divulgador, cultural i pedagògic, va col·laborar al que Josep Pijoan anomenava 

“la lluita per la cultura”. Provinent encara d’aquest alè de fer cultura, va ser la 

iniciativa que va emprendre juntament amb altres vallencs –Ramon Barbat i 

Josep M. Selva- de fundar l’Institut d’Estudis Vallens l’any 1.960. 

 

Feia anys que es lamentava de l’atonia cultural de Valls, d’ençà de la 

postguerra. “Sembla mentida que no tinguin una mica de neguit cultural” deia. 

 

Tota aquesta tasca d’historiador de l’art català, de preparar conferències –en 

resum, d’escriure-, la va fer sempre després de sopar. Durant el dia feia la feina 

d’arquitecte, fins a les set del vespre, que anava a fer classe a l’Escola d’Arts i 

Oficis Artístics de Llotja, on era professor d’estructures geomètriques, tornava a 

casa i després de sopar es posava a escriure. Quan, ja gran, l’activitat 

d’arquitecte va disminuir, es dedicava més a aquests temes. Els matins anava 

a algun arxiu, si havia de cercar dades, i a les tardes i les nits escrivia. Era molt 

treballador, les seves jornades eren molt plenes quan estava en plena activitat; 

mai, però, no el van veure atabalat. 

 

La seva obra arquitectònica i l’obra historiogràfica són una aportació singular en 

què s’entrecreuen la persistència d’una tradició gaudiniana –i algunes vegades 

modernista- amb uns pressupòssits culturals, ideològics i formals que són els 

que algú ha convingut a anomenar “noucentistes”. 

 

El tercer aspecte –aquest menys estudiat- és el de restaurador de monuments. 

Va començar l’any 1.929 en l’Associació Amics de l’Art Vell, que van crear Pere 

Bosch i Gimpera, Jeroni Martorell i ell mateix (que en va ser també secretari i 

que, amb escassos recursos econòmics, va iniciar una tasca molt meritòria de 

recuperació del patrimoni arquitectònic antic que, malauradament, es va acabar 

amb la Guerra Civil). En aquesta època va restaurar les esglésies romàniques 
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de Coll de Nargó, el Campanar de Santa Coloma i l’església de Sant Joan de 

Caselles a Andorra. Després de la guerra, va restaurar diverses obres 

malmeses per la revolució. Cal esmentar el retaule barroc de Santa Maria 

d’Igualada, el santuari de Nostra Senyora de la Gleva, el retaule barroc i 

presbiteri de la parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar, obres a la catedral 

de Barcelona, les més importants, el cimbori i l’altar de la Mare de Déu de 

l’Alegria, a la prioral de Sant Pere de Reus, etc. Al final de la seva vida, va 

restaurar moltes capelles romàniques d’Andorra per encàrrec del Consell de les 

Valls. Ja era vell, però tenia vitalitat i molt d’interès per la feina que feia. A 

pesar de l’edat, no tenia mandra de fer cap de les tasques que exigia la direcció 

de l’obra. Maria Martinell recorda, en un dels seus viatges a Andorra, que el 

rector d’Encamp, en veure que Martinell volia pujar al campanar de l’església 

que restaurava, per veure una esquerda, li va dir esverat: “No l’hi deixi pujar, 

que jo fa anys que no hi pujo”. Li va explicar que era la seva feina, que el seu 

pare era un home assenyat i que, si veia que no hi podia pujar, ja en baixaria. I 

tant, que hi va pujar i va mirar l’esquerda”!. 

 

D’aquesta labor restauradora cal fer notar la minuciositat amb què estudiava, 

abans de fer els plànols, les construccions semblants del mateix estil. El 

romànic té línies senzilles, però quan va restaurar el retaule d’Igualada –que 

havia estat demuntat, però n’havia quedat dispersa molta part-, Maria encara 

recorda la multitud de plànols, estudis, amb línies corbes, volutes i columnes 

salomòniques que hi havia al seu taller. Com a criteri, no volgué fer res de nou; 

si d’una obra, ja fos retaule o edifici, en quedava una part prou important, en 

feia la restauració; altrament, s’hi negava. És el cas del retaule de Sant Joan de 

Valls. A ell, també li dolia molt que l’haguessin cremat, però en quedava tan 

poca cosa, que no en volgué fer una imitació. 

 

Fins aquí he fet un resum del que va fer, intentarem, d’ara endavant, explicar 

una mica com era com a persona. 

 

El seu pare, Ramon Martinell Mas, tenia una tintoreria industrial, era un bon 

tintorer i un home culte, bon músic –tocava el violí- i interessat per la literatura 

catalana. Per raons familiars, va passar, en acabar el batxillerat, a ser soi del 
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seu cunyat, Pere Molet. Tant els oncles com els seus pares vivien al mateix 

edifici de la tintoreria, al Raval del Castell, ara número 39, abans 45 –on va 

néixer ell-. La seva mare, Ludgarda Brunet Voltas, era una dona amb molta 

personalitat, segons persones de Valls que l’havien coneguda. 

 

Va ser un nen i adolescent amb curiositat per tot el que es belluga. Els espais 

grans dels baixos del tint i les golfes amb els estenedors li van proporcionar 

d’infant un bon àmbit per jugar a plaer i fer els experiments que se li acudien. 

Entre altres, es va inventar de fer uns llums de carbur amb els pots de tints que 

venien d’Alemanya i que ell triava i anava provant si encaixaven bé, amb una 

certa temeritat, que de gran reconeixia. Ja de petit, havia fet que li expliquessin 

com funcionaven tots els oficis que trobava en el trajecte d’anar a l’escola: la 

forja de ferro, l’elaboració de caramels, l’artesanat de la cistelleria..., i d’altres. 

Demanava als que ho feien que l’avisessin per veure els passos més 

importants de l’ofici i, així, va satisfer la seva curiositat infantil i es va enriquir 

com a persona –quan, ja arquitecte, dibuixava un element de ferro forjat, sabia 

el que allò representava per a qui ho havia de fer-. Va fer el batxillerat als 

Escolapis, que van ser a Valls fins que ell va cursar el penúltim curs. El sisé 

curs –el darrer d’aleshores- el va fer a l’Institut de Tarragona, amb estada en un 

internat dirigit per un laic. Va ser sempre bon estudiant. 

 

Explicava que durant el batxillerat ell i Baltasar Segú, molt amic seu tota la vida, 

es repartien entre ells els primers llocs. 

 

Segú –que va ser advocat- anava primer per les assignatures de lletres i ell per 

les de ciències i el dibuix. 

 

Va establir bona amistat amb alguns escolapis. Com el pare Jou, que en 

comunicar-li que havia acabat el batxillerat, li va demanar què pensava 

estudiar. Ell no ho sabia gaire, li va confessar la seva perplexitat i li va 

manifestar que potser seria metge. L’escolapi li va dir: 

 

“Tu series un bon arquitecte, tens facilitat pel dibuix, sensibilitat artística i 

entens bé les matemàtiques”.  
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Martinell no coneixia cap arquitecte i no sabia gens com n’era la carrera. Es 

pensava més aviat que era una professió per a rics, perquè a Valls n’hi havia 

un, el senyor Homs, que era d’una casa rica i, d’altra banda, era veritat que, en 

aquell temps, era una carrera força elitista, encara que ell no ho sabia. 

L’escolapi li va dir que hi anés a parlar. Assabentat de què es tractava, del que 

hi estudiaria, li va agradar. Però com que era una carrera llarga i no sabia si 

fora massa feixuc econòmicament per als seus pares, els en va parlar. El seu 

pare li va dir que estudiés allò que, a ell, li semblés que s’hi havia de trobar bé. 

Així, va decidir començar els estudis d’arquitectura. 

 

En arribar a Barcelona per estudiar, era un noi de Valls que es va trobar amb la 

gran ciutat i que la va descobrir des de la personalitat i els criteris de noi de 

poble. No coneixia les interioritats de l’Escola d’Arquitectura i, en saber que no 

hi ensenyaven dibuix de figura, va demanar a l’amic escolapi on en podia anar 

a aprendre. Li va aconsellar d’anar a l’escola d’art que tenia Francesc d’Assís 

Galí, pintor, dibuixant i pedagog, amb amplis interessos culturals, que va 

exercir un mestratge artístic important. Ell es va trobar molt bé a l’Acadèmia 

Galí i amb altres alumnes que després van ser nom de relleu en la vida 

artística. Però al final del primer trimestre, algun company de l’Escola 

d’Arquitectura li va preguntar on anava a prendre dibuix, i, en saber on anava, li 

va vaticinar que no aprovaria perquè el professor que examinava tenia una 

acadèmia i acostumava a provar els que hi estudiaven. Ell s’ho va rumiar i, com 

que li agradava molt l’ensenyament de Galí, va pensar: “Serà molt que no 

t’aprovin”. I va continuar en el mateix lloc. Aquell curs, a l’Escola d’Arquitectura, 

on l’examen de dibuix de figura era selectiu, hi van ingressar onze alumnes. 

Martinell va tenir el penúltim aprovat, amb un dibuix de la figura del discòbol. 

Però hi va entrar. Va continuar encara tres cursos anant a can Galí i l’amistat 

amb ell va continuar tota la vida. Sabia conservar les amistats que anava fent 

en el seu itinerari. 

 

Durant la carrera, era director de l’Escola Domènech i Montaner, i els va tenir, a 

ell i Jujol, com a professors de projectes; a mitja carrera va ser ajudant de Joan 

Rubió i Bellver. Els darrers anys de la carrera va conèixer a Gaudí en una visita 
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a la Sagrada Família organitzada per l’Escola d’Arquitectura. Va ser el primer 

contacte que hi va tenir i li va demanar si el voldria rebre alguna vegada. 

 

Gaudí es mostrà amable amb ell i li va dir que sí, que no faltava més, que tots 

dos eren del Camp de Tarragona. Cada vegada que l’anava a veure, ell 

s’apuntava en un quadern la conversa, les observacions de Gaudí, els seus 

criteris i així va sorgir, molts anys després, el llibre Gaudí: La Sagrada Família, 

explicada per ell mateix. 

 

Era intel·ligent i va ser bon estudiant, però mai no va ser allò que se’n diu un 

“empollon”. Era vital, tenia sentit de l’humor, li agradava sortir amb els amics, 

relacionar-se amb noies, anar a veure sarsueles o sentir alguna cupletista. Li 

agradava ballar i a les vacances d’estiu, quan tornava a Valls, població que ell 

estimava molt i amb la qual mantingué sempre contacte, corria totes les festes 

majors dels voltants, tenia un bon grau d’optimisme que, juntament amb el 

sentit de l’humor, mai no va perdre. 

 

En acabar la carrera, continuava essent el noi que ignorava les conversacions 

de certa societat barcelonina. En arribar a Barcelona, però, era per 

desconeixement; en acabar la carrera, era perquè no l’interessaven, 

senzillament en passava. Quan va obtenir el títol d’arquitecte, alguns companys 

li van indicar que hauria d’anar al Liceu. Ell, que no veia la relació del Liceu i el 

seu estrenat títol, en va demanar la raó: li van dir que al Liceu hi anaven les 

persones que podien encarregar cases i construccions importants. Ell els va 

manifestar que al Liceu hi aniria quan fessin una òpera que li agradés, però 

que, de feina, ja en deuria trobar en altres llocs. I, certament, les persones que 

li van donar feina no van ser pas les que anaven al Gran Teatre. 

 

Els primers anys va exercir la professió a Valls. Al cap de tres anys, motivat 

principalment per la feina de les construccions agràries, es va traslladar a 

Barcelona i va exercir sempre en aquesta ciutat, encara que la seva obra és 

estesa per tot Catalunya. Va estimar Barcelona, però, ell es va sentir sempre 

vallenc, fins en el parlar va conservar tota la vida el modisme de Valls. 
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Li agradava el teatre i la literatura, era un home sociable, però no de societat, 

deia el que pensava educadament però sense embuts. Era molt bon 

conversador i de caràcter acollidor. Sabia tenir petits detalls per demostrar la 

seva afectivitat. Era partidari d’allò tan català que enraonant la gent s’entén i, si 

discrepava d’alguna cosa, ho explicava. Tenia una mica aquest cop de geni de 

la gent del camp (“gent de camp, gent de llamp”); però un cop passada la 

maltempsada, no en quedava pòsit. 

 

A les seves velleses va ser capaç d’acollir coses noves. Ja gran, va anar a 

veure una exposició de Subirachs. L’escultura de Subirachs era nova per a ell, 

però mirava de comprendre els joves. Ho corrroborava, el dia de la seva mort, 

l’arquitecte Antoni de Moragas, aleshores degà del Col·legi d’Arquitectes, que 

en donà el condol a la família, va dir: “Admirava com s’entenia amb la gent jove 

de la Junta, ell que n’era el més vell. Deia sincerament el seu criteri i acceptava 

les raons dels altres”. 

 

Hem parlat, fins ara, de l’arquitecte, de l’historiador d’art, del restaurador, de 

l’home Cèsar Martinell, ara parlarem de com era el seu entorn familiar. 

 

Es va dedicar molt als seus tres fills. Amb tota la feina que va fer en els àmbits 

que hem explicat, no els va deixar de banda, va estar prop d’ells, es va cuidar 

dels fills, mai no el van veure atabalat, no van rebre reganys per culpa de la 

feina. 

 

Va transmetre als seus fills una escala de valors. L’honradesa, la veritat, el 

respecte per la paraula donada, fer les coses encara que costi. En aquesta 

escala de valors, el diner ocupava un lloc poc important; ens va donar exemple 

d’altres valors que pesen més. 

 

La seva professió li va permetre de viure bé, però sempre hi va haver una certa 

austeritat. Si el diner hagués estat una preocupació, no hauria fet la seva 

aportació a l’estudi de l’art català que, econòmicament, ben poca cosa li va 

aportar. En la seva professió, és clar, cobrava honoraris, però tenia molt ben 

assumit que era el que li corresponia pel seu treball. No creia en diner fàcil. 
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Quan va començar a estendre el costum entre els industrials d’oferir una 

comissió a l’arquitecte, ell se’n feia creus i un dia va comentar. “No ho entenc, 

fa unes quantes vegades que m’ofereixen una comisssió. Els dic que no, que si 

els queda aquest marge que ho rebaixin del client, que a mi aquest senyor ja 

em paga la feina que faig i jo he de vetllar pels seus interessos a l’obra, tant 

tècnics com econòmics”. 

 

Tornant a la seva obra arquitectònica, tant pel seu tarannà com per la 

procedència familiar, no va formar mai part d’aquella classe elitista que era la 

de molts arquitectes de la seva època, encara que no tots. És cert que per 

aquells anys l’arquitectura ja comançava a sortir de la torre d’ivori de 

l’arquitectura civil, pagada per l’Estat i, en el terreny particular, fomentada pel 

mecenatge de persones econòmicament potents. Ell i altres contemporanis 

seus es van començar a preocupar d’un sector de l’edificació que havia estat, 

fins aleshores, en mans dels mestres de cases i en van valorar i recollir la 

tradició. No la van desdenyar, sinó que van veure la saviesa que tenia. Si bé la 

seva obra agrària en podria considerar com arquitectura civil, atès que la 

fomentava la Mancomunitat, encara que no la pagava, té altres obres que 

comencen a enfrontar el problema de l’arquitectura de la residència social. En 

són una mostra projectes com el de l’Habitatge del Guarda a Cornellà, o a la 

casa del seu amic Joaquim Segú a la Fosca, o el projecte de població del 

Sindicat Agrícola d’Artesa de Segre. En aquest camp, en certa manera, ell i 

altres arquitectes van ser pioners del que ha estat el moviment arquitectònic 

contemporani. 

 

Tota la seva tasca, tant el llegat arquitectònic com el cultural, ha enriquit 

Catalunya i las seva ciutat natal, Valls, que estimava, i els pobles on va fer 

edificacions, els quals estan orgullosos de l’obra que els va deixar i en 

conserven un bon record. 

 

 

 

*Ponència de Maria Martinell i Taxonera, filla de Cèsar Martinell, del 26 de juliol 

de 1.999 a les I Jornades Martillenianes celebrades al Pinell de Brai, Terra Alta. 
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CRONOLOGIA COMPARADA ............................................................................ 
 
Aquesta cronologia comparada és un recull de les dades personals, tasca 

docent, tasca literària i obres arquitectòniques, que ajuda a fer-se una idea 

ràpida de la intensa vida que va viure en Cèsar Martinell i Brunet. 

 

En aquest passeig any a any per la seva vida veurem que sempre va ser un 

home molt actiu, fins i tot durant la seva vellesa. Va ser en el període de 1.917-

1.923, quan intervingué en més de quaranta edificis agraris arreu de tot 

Catalunya, feu importants rehabilitaciions durant tota la seva vida, les últimes 

foren les de les esglésies romàniques d’Andorra quan ja tenia 82 anys i que no 

solament va destacar com arquitecte sinó que també fou un important 

historiador, inicia la seva tasca escrita en el 1.911, i difusor de la cultura i de 

l’art. 

 

                                                                                                              Any 1.888 

 

Dades personals: Neix a Valls (Tarragona), el 24 de desembre. 

 

                                                                                                              Any 1.900 

 

Dades personals: Comença el batxillerat al Col·legi dels Escolapis de Valls. 

 

                                                                                                              Any 1.906 

 

Dades personals: Inicia els estudis preparatoris d’arquitecte a Barcelona. 

 

 

                                                                                                              Any 1.911 

 

Tasca literària: Premi al seu “Estudio iconográfico mariano de Valls y su 

comarca”. 

 

                                                                                                              Any 1.912 
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Tasca docent: Organitza a Valls l’”Agrupació Arts i Lletres”, de la qual és el 

seu president. 

 
Tasca literària: “El arte de la danza”. 

 

                                                                                                              Any 1.913 

 

Tasca docent: Promou la primera exposició d’art modern a Valls. 

 

                                                                                                              Any 1.914 

 
Tasca docent: Dóna la seva primera conferència com a historiador: “El Greco i 

ses pintures” a l’associació catalanista de Valls. 

 
Tasca literària: “L’art a Valls” i “Intervención del arquitecto en la arquitectura 

Rural”. 

 

                                                                                                              Any 1.915 

 

Dades personals: Finalitza els estudis d’arquitectura i coneix Antoni Gaudí 

personalment. 

 
Obres arquitectòniques: Primera intervenció com arquitecte: Reforma un 

xalet per a la família Badia a Valls. 

 

 

 

                                                                                                              Any 1.916 

 

Dades personals: Obté el títol d’arquitecte; és nomenat arquitecte municipal 

de Valls. 
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Tasca docent: Amb l’ajuda d’Eugeni d’Ors, aconsegueix la instal·lació d’una 

Biblioteca Popular a Valls. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa:  

 Casa de Sta. Coloma a Andorra   

• Edificis públics: 

 Direcció de Grup Escolar i Casa Consistorial a Salomó (Tarragonès) 

 

                                                                                                              Any 1.917 

 

Dades personals: Es nomenat secretari del primer patronat de la Biblioteca 

Popular de Valls. 

 

Tasca docent: Organitza una exposició fotogràfica al Centre de Lectura de 

Valls. 

 

Tasca literària: “Llibre de notes de Lluís Bonifàs i Massó, escultor set-centista 

de Valls”. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis industrials: 
 Ampliació del celler d’Alió (Alt Camp) 

• Habitatges plurifamiliars: 
 Projecte i direcció de la reforma de la casa núm. 70 del carrer Baldrich 

de Valls (Alt Camp). 
 

 

 

                                                                                                              Any 1.918 

 

Tasca literària: “L’enteixinat gòtic de Sant Miquel de Montblanc”. 

 

Obres arquitectòniques: 
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• Edificis industrials: 

 Construeix el celler cooperatiu de Rocafort de Queralt (La Conca de 

Barberà) 

 Construeix el celler cooperatiu de Vilarodona (Alt Camp) 

 Construeix el celler cooperatiu de Nulles (Alt Camp) 

 Construeix el celler cooperatiu i molí d’oli del Pinell de Brai (Terra Alta) 

 Ampliació del celler d’Artesa de Lleida (Segrià) 

 Ampliació del celler d’Alcarràs (Segrià) 

 

• Habitatges plurifamiliars: 

 Projecte de reforma d’una casa a Premià de Mar per a cine, café i pisos 

superiors. 

 

• Obres públiques: 

 Font monumental de Valls. 

 

                                                                                                              Any 1.919 

 

Dades personals: Trasllada el seu despatx i estudi de Valls a Barcelona, 

instal·lant-lo a la Rambla de Catalunya, núm. 57. 

 

Tasca literària:  
o “Les obres sindicals Agràries I”. Revista <Agricultura> 
o “Els Palaus de Sindicació Agrària”. Revista <Agricultura> 

 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis industrials: 
 Construeix el celler cooperatiu de Falset (El Priorat) 
 Construeix el celler cooperatiu de Gandesa (Terra Alta) 
 Construeix l’edifici pel Sindicat Agrícola, caixa rural i celler cooperatiu de 

Palau d’Anglesola (Pla d’Urgell) 
 Construeix el molí d’oli de Verdú (Urgell) 
 Construeix el celler cooperatiu de Cornudella de Montsant (Priorat) 
 Construeix el celler cooperatiu de Montblanc (La Conca de Barberà) 
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 Construeix el celler cooperatiu de Pira (La Conca de Barberà) 
 Construeix el celler cooperatiu de Vilallonga del Camp (Tarragonès) 
 Construeix el celler cooperatiu d’Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell) 
 Construeix el celler cooperatiu d’Aiguamúrcia (Alt Camp) 
 Construeix el celler cooperatiu de Miralcamp (Pla d’Urgell) 
 Construeix el celler cooperatiu d’Albatàrrec (Segrià) 
 Construeix el celler cooperatiu de Cabra del camp (Alt Camp). 
 Construeix el celler cooperatiu d’Arbeca (Garrigues) 
 Construeix el celler cooperatiu de Torregrossa (Pla d’Urgell) 
 Construeix el celler cooperatiu de l’Albi (Garrigues) 
 Ampliació i adaptació del celler d’Almacelles (Segrià) 
 Ampliació i adaptació del celler de Tàrrega (Urgell) 

 

• Cases unifamiliars: 
 Projecte de la façana i l’interior de la casa de “la Feligresa” a Ulldecona 

(Montsià) 
 Construeix una casa particular per a Lluís Domingo a Alcover (Baix 

Camp) 
 

                                                                                                              Any 1.920 

 

Tasca literària: “Les obres sindicals agràries II”. Revista <Agricultura> 

 
Obres arquitectòniques: 

• Edificis industrials: 

 Construeix el celler cooperatiu a Barberà de la Conca (Conca de 

Barberà) 

 Construeix el celler cooperatiu a Llorenç del Penedès (Baix Penedès) 

 Construeix el celler cooperatiu a Cervera (Segarra) 

 Construeix el celler cooperatiu a Sant Guim de Freixenet (Segarra) 

 Construeix el celler cooperatiu a Ripollet (Vallès Occidental) 

 Construeix el celler cooperatiu a Les Cabanyes (Alt Penedès) 

 Construeix el celler cooperatiu a Ciutadilla (Urgell) 

 Construeix el celler cooperatiu al Soleràs (Garrigues) 
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 Construeix el celler cooperatiu a Vilajuïga (Alt Empordà) 

 Construeix el celler cooperatiu a Rubí (Valles Occidental) 

 Ampliació i adaptació del celler de Bot (Terra Alta) 

 Ampliació i adaptació del celler de Sarral (Conca de Barberà) 

 Ampliació del magatzem del celler de Vilarodona (Alt Camp) 

 

• Cases unifamiliars: 

 Casa a Sarral (Conca de Barberà) 

 

• Edificis comercials: 

 Casa per a oficines al carrer Comtal, núm. 32 de Barcelona (Barcelonès) 

 

                                                                                                              Any 1.921 

 

Dades personals: És guardonat amb el primer premi en un concurs 

internacional pel projecte de l’Edifici Social del Cercle Eqüestre de Barcelona. 

Premi al llibre “Tradicions Vallenques”, en el Certamen Literari de Valls. 

 

Tasca literària: “Les obres sindicals agràries, III i IV”. Revista <Agricultura> 

       “En Francesc Bonifàs, escultor vallenc resident a Tarragona” 

       “El caridatge de la Seu nova de Lleida” 

       “Una obra i una data inèdites de l’escultor Pujol” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis industrials: 

 Construeix el celler cooperatiu a Sant Cugat del Vallès (Vallès 

Occidental) 

 Construeix el celler cooperatiu a Igualada (Anoia) 

 Construeix el celler cooperatiu a Moja (Alt Penedès) 

 Construeix el celler cooperatiu a Ulldecona (Montsià) 

 

• Cases unifamiliars: 

 Projecta dos cases torre a Sarrià (Barcelonès) 

 Projecta i dirigeix una casa a Alcover (Baix Camp) 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 

• Edificis públics: 

 Projecta un edifici social per al Cercle Eqüestre de Barcelona 

 

                                                                                                              Any 1.922 

 

Dades personals: És nombrat arquitecte oficial de la Lliga de Consumidors i 

Llogaters de Barcelona S.A. 

 

Tasca literària: “Oficina Tècnica de Construccions Agràries”. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Cases unifamiliars: 

 Projecte de casa al carrer Roselló, Barcelona (Barcelonès) 

 Projecte de casa al carrer de la Cort, Valls (Alt Camp) 

 

• Edificis públics: 

 Projecte d’edifici destinat a Societat Recreativa amb teatre annex, Gelida 

(Alt Penedès) 

 Construcció de la seu social de la Federació Obrera de Molins de Rei 

(Baix Llobregat) 

 

                                                                                                              Any 1.923 

 

Dades personals: Membre de la comissió tècnica-assessora del Capítol de la 

Catedral de Lleida per a la selecció de projectes per al nou retaule major. 

Premi “Pollès” de l’Associació d’Arquitectes de Catalunya amb l’estudi “L’art a 

la Seu Nova de Lleida”. 

Arquitecte de la Federació Catòlica Agrària de Catalunya. 

Tasca docent: Conferència a la Biblioteca Popular de Valls sobre “La 

influència social de l’educació estètica”. 

 

Tasca literària: “Tradicions vallenques”. 

 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis públics: 
 Casa Consistorial a Bràfim (Alt Camp). 
 Projecte i direcció de les obres de la capella i altar per a la Germandat 

del Sant Crist de Valls 
 Direcció del grup escolar a Juneda (Garrigues) 

 

• Cases unifamiliars: 
 Direcció de deu casetes al carrer València, núm. 86 de Barcelona 

(Barcelonès) 
 

                                                                                                              Any 1.924 

 

Tasca docent: Desenvolupament de la ponència “Intervenció de l’arquitecte en 

l’arquitectura rural”, al Congrés d’Arquitectes de Santander. 

Conferència a la Societat Coral Aroma Vallenca: “Necessitat d’una escola de 

formació professional a Valls”. 

 

Tasca literària:  
“Capella de Nostra Sra. del Roser i ses pintures en rajoles vidriades” 

“Construccions agràries de l’arquitecte Cèsar Martinell” 

“L’Art a la Seu Nova de Lleida” Anuario de la Asociación de Arquitectos de 

Cataluña 

“Monografia de les cadires del cor de la Seu de Lleida. Estudi crític sobre les 

pintures murals en rajoles que embelleixin l’església de Nostra Senyora del 

Roser de Valls” Llibre del Certamen Literari de Valls de 1.921 

“A través d’una centúria de l’escultura catalana. Tres artistes oblidats”, Pere 

Costa, Salvador Gurri i Ramon Belart. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis públics: 
 Projecte del retaule major del Lledó a Valls (Alt Camp) 
 Projecte i direcció, reforma i ampliació d’una casa per a clínica en el 

carrer Astúries, núm. 98 de Barcelona (Barcelonès) 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 

• Edificis industrials: 
 Projecte i direcció d’obra de magatzem de vins “Fred Steiner S.A.” al 

carrer Sant Miquel núm. 22 de Tarragona (Tarragonès) 
 

                                                                                                              Any 1.925 

 

Dades personals: Vocal del Patronat de la Biblioteca Popular de Valls. 

 

Obres arquitectòniques:  

• Edificis públics: 

 Projecte de Capella per Joan Duran (particular) a Valls, aquest projecte 

no es va dur a terme. 

 Projecte per a sala d’espectacles a Falset (Priorat) 

 

• Cases unifamiliars: 

 Projecte i direcció d’una casa al carrer Aribau a Barcelona (Barcelonès) 

 

• Edificis industrials: 

 Reforma feta al celler cooperatiu de Bot (Terra Alta) 

 

                                                                                                              Any 1.926 

 

Dades personals: El 14 d’octubre contreu matrimoni amb Maria Taxonera. 

Viatja a Itàlia i a França. 

Premi Institució Patxot per la seva obra “Tradicions i llegendes de la ciutat de 

Valls”. 

 

Tasca literària: “La Seu Nova de Lleida”. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis públics: 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 Projecte de cementiri i escorxador municipal a l’Espluga de Francolí 

(Conca de Barberà) 

 Projecte del Museu d’Art de Valls (Alt Camp) 

 

                                                                                                              Any 1.927 

 

Dades personals: President del Jurat del Certamen d’Història, Art i Poesia a 

Igualada.  

 

Tasca docent: Conferència de cloenda del curs 1.926-1.927 a l’Escola 

Professional de Valls, sobre “Dignitat i bellesa del treball”. 

 

Tasca literària:  “El monestir de Poblet” 

   “L’arquitectura de Poblet i el seu esperit cistercenc” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis públics: 

 Projecte i direcció d’obra de reforma de l’Ateneu d’Arenys de Mar 

(Maresme) 

 

• Habitatges plurifamiliars: 

 Cases núm. 80 i 82 de la Travessera de Gràcia de Barcelona 

(Barcelonès) 

 

                                                                                                              Any 1.928 

 

Dades personals: Assessor artístic de l’Exposició Internacional de Barcelona 

1.929. 

 

Tasca literària:  “Les fonts de Poblet”. 

Obres arquitectòniques: 

• Cases unifamiliars: 

 Projecte i direcció d’una casa al carrer Margarita d’Arenys de Mar 

(Maresme) 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 

                                                                                                              Any 1.929 

 

Dades personals: Acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San 

Fernando de Madrid.  

Secretari general de “Amics de l’Art Vell”, ho fou fins al 1.935. 

 

Tasca literària:   “El monestir de Santes Creus” 

        “Els primitius claustres de Santes Creus i Poblet” 

   “El temple de Santa Maria d’Igualada” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Cases unifamiliars: 

 Projecte i direcció d’una casa-xalet a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) 

 

• Edificis públics: 

 Pavelló Reial de l’Exposició (Barcelona): Construccions annexes al jardí: 

projecte d’urbanització d’aquest també. 

 Direcció del palauet Albéniz 

 

• Edificis industrials: 

 Projecte i direcció ampliació i reforma de la sala de màquines al celler de 

l’Espluga de Francolí. 

 Celler a la finca J.M. Valls a Masquefa (Anoia) 

 Reforma i ampliació del celler de 1.903 a Barberà de la Conca (Conca 

de Barberà) 

 

                                                                                                              Any 1.930 

 

Tasca literària: Memòria “Amics de l’Art Vell” (1.929-1.930) 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Reconstrucció de l’església i campanar de Coll de Nargó (Alt Urgell) 

 Retaule de la Mare de Déu dels Àngels a Igualada 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 Retaule barroc de la Verge del Rosari a Mataró 

 

• Habitatges plurifamiliars: 

 Projecte i direcció d’un edifici al carrer Còrsega, núm. 414 de Barcelona 

(Barcelonès) 

 

• Cases unifamiliars: 

 Adquisició, restauració i ampliació de la granja de Doldellops a Valls, que 

era propietat del monestir de Poblet i que passaria a ser la casa i estudi 

d’en Cèsar Martinell i Brunet 

 

                                                                                                              Any 1.931 

 

Dades personals: Secretari del jurat del concurs “Montserrat vist pels artistes 

catalans”, Barcelona. 

 

Tasca literària: Memòria de “Amics de l’Art Vell” (1.930-1.931). 

 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis públics: 

 Sala de cinema a la plaça del Prim de Valls (Alt Camp) 

 

• Habitatges plurifamiliars: 

 Edifici d’habitatges pel senyor Cendra a Igualada (Anoia) 

 Projecte i elevació de dos pisos i ampliació de galeria al carrer de la 

Creu Coberta, núm. 45. 

 

• Arquitectura religiosa: 

 Restauració masia i ermita el Remei a Arenys de Munt (Maresme) 

                                                                                                              Any 1.932 

 

Dades personals: Degà-president del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i 

Balears en la seva Fundació. 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

Fins el 1.933, vice-president del Consell Superior del Col·legi d’Arquitectes 

d’Espanya de Madrid. 

 

Tasca docent: Ponència en el Congrés Internacional d’Història de l’Art a 

Estocolm, sobre <influència francesa sobre l’art català del segle XVIII> 

 

Tasca literària: Memòria de “Amics de l’Art Vell” (1.931-1.932) Barcelona 

artística. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Cases unifamiliars: 

 Projecte i direcció d’un xalet a Aiguafreda (Vallès Oriental) 

 Direcció d’un xalet a Tarragona 

 

•  Edificis públics: 

 Mercat de Sant Joan Despí i Grups Escolars (Baix Llobregat) 

 

• Arquitectura religiosa i monumental: 

 Restauració de l’absis romànic de Castellfollit de Riubregós (Anoia) 

 Restauració de la porta de l’antiga muralla de Cambrils (Baix Camp) 

 Restauració de la Font de Sant Bernat a Santes Creus 

 

                                                                                                              Any 1.933 

 

Tasca literària:  
“L’art català sota la Unitat Espanyola” 

“Veinticionco años de arquitectura barcelonesa, 1.908-1.933” 

Memòria de “Amics de l’Art Vell” (1.932-1.933) 

 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Restauració de l’església romànica de Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre) 

 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

                                                                                                              Any 1.934 

 

Tasca docent: Conferència a la Sorbona de París sobre “Cases de bany i 

hospitals medievals a Catalunya” 

 

Tasca literària:  
“Influència francesa en l’art català del segle XVIII” 

Memòria de “Amics de l’Art Vell” (1.933-1.934) 

 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis industrials: 

 Ampliació del celler del Vendrell (Baix Penedès) 

 

• Cases unifamiliars: 

 Projecte i direcció del xalet a la carretera de Cornellà (Pedralbes, 

Barcelona) 

 

• Edificis públics: 

 Escorxador municipal a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) 

 

• Arquitectura religiosa: 

 Restauració del rosetó de l’església de Sant Joan de Valls (Alt Camp) 

 Restauració de l’absis romànic a Organyà (Alt Urgell) 

 Restauració de l’església i campanar romànics de Sant Joan de Caselles 

a Canilló (Andorra) 

 Restauració de l’església i campanar de Santa Coloma (Andorra) 

 

 

 

                                                                                                              Any 1.935 

 

Tasca literària: “L’art de Poblet; els hospitals medievals catalans” 

 

Obres arquitectòniques: 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

• Edificis públics: 
 Projecte de grup escolar a Arenys de Mar (Maresme) 

 

• Cases unifamiliars: 
 Xalet del Sr. Landó, Tarragona (Tarragonès) 
 Xalet del Sr. Albiol, Tarragona (Tarragonès) 
 Xalet del Sr. Barberà, Tarragona (Tarragonès) 

 

                                                                                                              Any 1.936 

 
Dades personals: Premi “Beatriz Vidal” de l’Acadèmia Sant Jordi a la 

“Biografia crítica de l’escultor Lluís Bonifàs i Massó”. Medalla de plata. 

 

Tasca docent: Ponència en el Congrés Internacional d’Història de l’Art a 

Basilea (Suïssa), sobre “L’escultura barroca catalana”. 

 

Tasca literària: “Amics de l’Art Vell”. Memòria realitzada des de la seva 

fundació (1.929-1.935). 

 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis industrials: 

 Projecte i direcció de l’ampliació de la fàbrica de la Plana. 

 

• Cases unifamiliars: 

 Projecte i direcció de la casa núm. 34 del carrer García Hernández a 

Tarragona (Tarragonès) 

 Projecte i direcció de la casa núm. 16 del carrer Colon a Tarragona 

(Tarragonès) 

 Projecte de la casa núm. 30 del carrer López Peláez a Tarragona 

(Tarragonès) 

 Casa del senyor Segú a La Fosca (Baix Empordà) 

 
                                                                                                              Any 1.939 

 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

Dades personals: Arquitecte del Servei de Defensa del Patrimoni Nacional fins 

l’any 1.942. En aquest període va visitar el celler del Pinell de Brai per tal 

d’evaluar els danys soferts durant la Guerra Civil. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Restauració de la sepultura del senyor Ramon Folch Cardona a Bellpuig 

(Urgell) 

 Restauració del temple i convent de Vallbona de les monges (Urgell) 

 Projecte de l’altar de la Verge de l’Alegria a la Catedral de Barcelona 

(Barcelonès) 

 

                                                                                                              Any 1.940 

 

Dades personals: Vocal assessor del patronat de restauració de l’església 

parroquial d’Arenys de Mar. 

Vice-president de la Junta Directiva i Administrativa de les obres de restauració 

del Convent dels Caputxins d’Igualada (Anoia). 

 

Tasca literària: “Recuerdo de la solemne bendición de la campana”. 

Doldellops, Valls. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Edificis industrials: 

 Projecte d’ampliació i reforma de les destil·leries Mollfulleda a Arenys de 

Mar (Maresme) 

 

 

• Arquitectura religiosa: 

 Restauració dels dormitoris Reials de Poblet (Conca de Barberà) 

 Restauració del campanar de la Catedral vella de Lleida 

 Projecte de restauració de l’església i convent dels P.P. Caputxins 

d’Igualada (Anoia) 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 Restauració del retaule arxiprestal d’Igualada; projecte de cripta i 

presbiteri. 

 Projecte de l’altar de la Puríssima Concepció a Sant Joan de Valls (Alt 

Camp) 

 Restauració de l’altar, camarín i presbiteri de la Verge de la Pietat 

d’Igualada (Anoia) 

 Projecte de l’altar de la Sagrada Família a Igualada (Anoia) 

 

                                                                                                              Any 1.941 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Projecte i direcció de l’altar de la Verge de Montserrat a la Catedral de 

Barcelona 

 Restauració de l’absis romànic de l’església de Sant Miquel de la Seu 

d’Urgell (Alt Urgell) 

 Altar de Sant Antoni de Pàdua en l’església arxiprestal d’Igualada 

(Anoia) 

 

                                                                                                              Any 1.942 

 

Dades personals: Vocal del Jurat de la Secció d’Arquitectura de l’Exposició 

Nacional de Belles Arts de Barcelona. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Direcció de l’altar de la Verge de Lledó a Valls (Alt Camp) 

 Direcció i projecte de l’altar de la Nostra Senyora del Sagrat Cor 

d’Arenys de Mar (Maresme). 

• Cases unifamiliars: 

 Direcció d’una casa de camp a Arenys de Munt (Maresme). 

 

                                                                                                              Any 1.943 

 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Direcció de les obres de restauració a l’església de Sant Pere de Reus 

(Baix Camp) 

 

• Edificis industrials: 

 Ampliació d’una fàbrica amb un magatzem a Puigcerdà (Baixa 

Cerdanya) 

 

                                                                                                              Any 1.944 

 

Tasca docent: Conferència a la biblioteca Balmesiana de Barcelona sobre 

“Arquitectura benedictina a Catalunya”. 

 

Tasca literària: 
“Los baños medievales en Levante español” 

“Homenaje a los escultores Bonifás” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Projecte i direcció de l’altar de Sant Josep en l’església d’Arenys de Mar 

(Maresme) 

 

• Cases unifamiliars: 

 Ferreteria i casa al carrer Major, núm. 53 de Montblanc (Conca de 

Barberà) 

 

 

                                                                                                              Any 1.945 

 

Dades personals: Vocal del tribunal pel concurs de provisió de la vacant 

d’arquitecte municipal de Lleida. 

 

Tasca literària: “El escultor Amadeu. Su formación y su obra” 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Construcció del dosser en l’església de Sant Pere de Reus (Baix Camp) 

 

• Cases unifamiliars: 

 Projecte i direcció d’una casa en el passeig de Xifré d’Arenys de Mar 

(Maresme) 

 

• Edificis industrials: 

 Ampliació del magatzem d’indústries lleteres S.A.L.T. a Puigcerdà 

(Cerdanya) 

 

                                                                                                              Any 1.946 

 

Tasca literària:  
“Nombramiento de académico del arquitecto José Prat, autor de la Capilla de 

Santa Tecla” 

“Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona. Memoria del secretario. 

Curso 1.945-1.946” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Projecte i direcció de l’altar major de Santa Maria d’Igualada (Anoia) 

 Projecte de l’altar de Sant Francesc d’Asís a Igualada (Anoia) 

 Projecte i direcció de l’ampliació d’un altar a Vallmoll (Alt Camp) 

 

 

                                                                                                              Any 1.947 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 Projecte i direcció de la trona, presbiteri, la taula de l’altar i les cadires 

del cor lateral amb un estil barroc, a l’església parroquial d’Arenys de 

Mar (Maresme) 

 

• Edificis industrials: 

 Ampliació del celler del Sindicat Agrícola de Rocafort de Queralt (La 

Conca de Barberà) 

 

                                                                                                              Any 1.948 

 

Tasca literària: 
“El escultor Luís Bonifás y Massó (1.730-1.786)” 

“Ponç de Copons, Abat de Poblet” 

“En antiguo Colegio de Cirugía de Barcelona, ¿Obra de un cirujano?” 

“Las antiguas universidades y colegios españoles como monumentos 

arquitectónicos” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Projecte de l’altar de Nostra Senyora de les Mercès en l’església de Sant 

Pere de Reus (Baix Camp) 

 Altar de la Verge de la Cort, Tarragona (Tarragonès) 

 

• Edificis industrials: 

 Projecte de magatzem al Masnou (Maresme) 

 

                                                                                                              Any 1.949 

 

Tasca literària:  
“El retablo mayor de Santa María de Igualada y sus autores” 

“La casa de Cardona y sus obras en Poblet” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Cases unifamiliars: 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 Projecte de casa a Arenys de Mar (Maresme) 

 

• Arquitectura religiosa: 

 Projecte i direcció de baldaquí i tintinacle per a la basílica de Santa 

Maria d’Igualada (Anoia) 

 Retaule de Sant Antoni Abat en el Santuari de la Mare de Déu de la 

Gleva 

 

                                                                                                              Any 1.950 

 

Dades personals: Rep el premi del Col·legi d’Arquitectes pels seus treballs 

d’investigació artística: “L’Arquitectura i Escultura barroques a Catalunya”. 

Medalla de plata. 

 

Tasca literària: 
“Mn. Josep Grau i Serra. Pvre. En ocasió de publicar el seu Salm de la Granja 

de Doldellops” 

“Arquitectura i escultura barroca a Catalunya” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Projecte del tron de la Verge i taula per a l’altar al cambril del santuari de 

la Mare de Déu de la Gleva 

 

• Cases unifamiliars: 

 Casa de camp per a Lluís Martinell, Valls (Alt Camp) 

 

 

 

 

                                                                                                              Any 1.951 

 

Dades personals: Secretari II de l’Exposició Nacional de les Escoles de Belles 

Arts i Oficis artístics i elementals del treball. 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 

Tasca literària: 
“Gaudí i la Sagrada Família, comentada per ell mateix” 

“La Escuela de la Lonja en la vida artística de Barcelona” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Cases unifamiliars: 

 Reforma i ampliació de la casa de camp del senyor Gelambí de Valls (Alt 

Camp) 

 

                                                                                                              Any 1.952 

 

Dades personals: Membre directiu d’”Amics de Gaudí” de Barcelona. 

 

Tasca literària:  
“El arquitecto Pedro Blay en el Campo de Tarragona” 

“San Antonio María Claret, patrono de la Escuela de Artes y Oficios artísticos 

de Barcelona” 

“Unas pinturas de Labarta y Navarro en la Granja de Doldellops” 

“La Sagrada Família” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Projecte i direcció de la capella i altar de la Sagrada Família en 

l’arxiprestal de Sant Pere de Reus (Baix Camp) 

 Direcció i retaule de la Puríssima i projecte del tron i taula de l’altar en el 

Santuari de la Verge de la Gleva 

 Projecte d’altar de la Verge del Roser en l’església de Riudoms (Baix 

Camp) 

 

                                                                                                              Any 1.953 

 

Dades personals: Membre de l’Institut d’Estudis Tarraconenses “Ramon 

Berenguer IV”. 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

 

Tasca docent: Conferència a l’Ateneu de Madrid sobre “Arquitectura de 

Gaudí”. 

Congrés d’Arts Figuratives a Sicília. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Estudis urbanístics: 

 Projecte d’urbanització de la plaça de Sant Sebastià, Moja, municipi 

d’Olèrdola (Alt Penedès) 

 

• Cases unifamiliars: 

 Projecte de casa-xalet a Badalona (Barcelonès) 

 

                                                                                                              Any 1.954 

 

Dades personals: Membre del jurat del Concurs Biennal de Treball 

d’Investigació (Temes històrics-arqueològics) del Col·legi d’Arquitectes. 

 

Tasca literària:  
“Gaudinisme” 

“El retablo mayor de la basílica de Santa María de Igualada. Estudio histórico-

artístico Igualada, Nicolás Poncell” 

“Escuela de Artes y Oficios artísticos de Barcelona. Memoria del secretario. 

Curso 1.953-1.954” 

“Las Viejas Trazas”. 

 

Obres arquitectòniques: 

• Cases unifamiliars: 

 Projecte de xalet per a Mr. Lyonnet, Sant Just Desvern (Barcelonès) 

 Reforma a la casa del carrer de Casp, núm. 62, Barcelona (Barcelonès) 

 Projecte de la finca “Can Cala” a Arenys de Munt (Maresme) 

 

• Arquitectura religiosa: 
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 Restauració de la capella de la Mare de Déu dels Socors a Agramunt 

(Urgell) 

 

                                                                                                              Any 1.955 

 

Dades personals: Vocal del jurat pel V concurs del Premi Massana patrocinat 

per l’ajuntament de Barcelona. 

Acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València. 

 

Tasca literària:  
“Antonio Gaudí” 

“Escuela de Artes y Oficios artísticos de Barcelona. Memoria del secretario. 

Curso 1.954-1.955” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Estudis urbanístics: 

 Projecte de parcel·lació de la finca “Can Borrell”, Arenys de Munt 

(Maresme) 

 

• Edificis comercials: 

 Projecte de decoració del menjador del Hotel Suizo de Barcelona 

(Barcelonès) 

 

                                                                                                              Any 1.956 

 

Tasca literària: 
“L’Antic gremi d’Escultors de Barcelona” 

“Escuela de Artes y Oficios artísticos de Barcelona. Memoria del secretario. 

Curso 1.955-1.956”. 

 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Capella pública per a Enric Mollfulleda a Arenys de Munt (Maresme) 
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 Capella del Roser a Sant Pere de Reus (Baix Camp) 

 

                                                                                                              Any 1.957 

 

Dades personals: President per unanimitat de l’Associació d’Ex-libristes de 

Barcelona. 

 

Tasca docent: Conferència a la “Càtedra de Gaudí” de l’Escola Superior 

d’Arquitectes: “Conveniència d’un Centre d’Estudis Gaudinistes”. 

 

Tasca literària:  
“La Sagrada Familia y su continuación” 

“Escuela de Artes y Oficios artísticos de Barcelona. Memoria del secretario. 

Curso 1.956-1.957” 

“L’art de transició al Gòtic, llibre de col·laboració vària dins de L’art Català Vol.I” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Ermita per a Joaquim Montfulleda a Arenys de Munt (Maresme) 

 

• Cases unifamiliars: 

 Porta de la finca “Can Borrell” a Arenys de Munt (Maresme) 

 

                                                                                                              Any 1.958 

 

Dades personals: Vocal del tribunal d’oposicions a professor de Terme d’Arts 

del Moble de l’Escola d’Arts i Oficis de Barcelona. 

Director i fundador del Centre d’Estudis Gaudinistes. 

 

Taca docent: Dues conferències al Centre Nacional de Cultura de Lisboa: 

- “Gaudí i la seva personalitat” 

- “Gaudí i la seva arquitectura” 

 

Tasca literària: 

_______________________________________________________________ 



LA VIDA 

“Guiu de Starbemberg i Joan Sagarra i Colom” 

“Escuela de Artes y Oficios artísticos de Barcelona. Memoria del secretario. 

Curso 1.957-1.958” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Cases unifamiliars: 

 Vivenda per a Mercedes Campaña a Sant Just Desvern (Barcelonès) 

 Xalet per al Senyor Pedra a Horta, Barcelona (Barcelonès) 

 

                                                                                                              Any 1.959 

 

Dades personals: Cavaller de l’Ordre des Arts et des Lettres de la France. 

 

Tasca literària:  
“Costa Avall. Novel·la” 

“Les Monastères Cisterciens de Poblet et de Santes Creus. Montblanch” 

“Arquitectura i Escultura barroques a Catalunya. Vol.I: Els precedents del 

primer barroc (1.600-1.670)” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa 

 Projecte de panteó per a la família Saurí a Breda (La Selva) 

 

                                                                                                              Any 1.960 

 

Tasca literària:  
“Introducción al libro Gaudí. Centro de Estudios Gaudinistas” 

“Valor didáctico actual de la obra de Gaudí, en Gaudí, Centro de Estudios 

Gaudinistas” 

“Visita a la Pedrera, en Gaudí, Centro de Estudios Gaudinistas” 

 

                                                                                                              Any 1.961 

 

Tasca literària:  
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“Arquitectura i Escultura barroques a Catalunya. Vol.II: El barroc Salomònic 

(1.671-1.730)” 

“Costa Amunt. Novel·la” 

“Recordant el Mestre Bruno da Osino, Xilògraf Poeta” 

“L’Art Renaixentista i Barroc, en l’Art Català Vol.II” 

 

Obres arquitectòniques: 

• Arquitectura religiosa: 

 Altar de Sant Sebastià a Capellades (Anoia) 

 

                                                                                                              Any 1.962 

 

Tasca docent: Conferència a l’Ateneu de Ginebra sobre “Tècnica i estètica de 

l’arquitectura de Gaudí” 

 

Tasca literària: “El pintor Galofré Oller” 

 

                                                                                                              Any 1.963 

 

Tasca docent: Conferència en la comunitat de Montserrat sobre “Evolució de 

l’art barroc”, Medalla de bronze. 

 

                                                                                                              Any 1.964 

 

Tasca literària:  
“Arquitectura i Escultura bàrroques a Catalunya. Vol. III: Barroc acadèmic 

(1.731-1.810)” 

“El campo de Tarragona en la obra de Gaudí” .Inclòs en el llibre Tarragona 

“El petit conjunt romànic de Sant Pau del Camp”, inclòs en el llibre “El llibre de 

tothom, IV” 

“L’Indaleci Castells que vaig conèixer i la seva obra literària” 

 

                                                                                                              Any 1.967 
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Tasca literària: “Gaudí, su vida, su teoría, su obra” 

  

                                                                                                              Any 1.968 

 

Tasca docent: Conferència a Charleroi (Bèlgica) sobre “La Teoría y la obra de 

Gaudí”.  

Conferència sobre Gaudí a Vilanova i la Geltrú. 

 

                                                                                                              Any 1.969 

 

Dades personals: Vocal del Patronat de la Casa Municipal de Cultura de Valls. 

 

Tasca docent: Conferència sobre Gaudí al Centre de Lectura de Reus. 

 

Tasca literària: “Conversaciones con Gaudí” 

 

                                                                                                              Any 1.970 

 

Tasca docent: Conferència a Alió: “Tres temes de la història d’Alió-Bonifàs; 

l’any de la fam; Escoda” 

 

Tasca literària:  
“El arquitecto Gaudí” 

“Procedimientos constructivos y texturas en la obra de Gaudí”, en el llibre 

“Jornadas Internacionales de Estudios Gaudinistas”. 

 

                                                                                                              Any 1.972 

 

Tasca literària: “Valls, segle XIX. Les idees. Les armes. El treball. Dos dies 

tràgics de l’any 1.869” 

 

                                                                                                              Any 1.973 

 

Dades personals: Mor a Barcelona, el 19 de novembre. 
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                                                                                                              Any 1.975 

 

Dades personals: Pòstum. 

 

Tasca literària: “Construcciones agrarias en Cataluña” .Pròleg i introducció 

Ignasi Solà-Morales Rubió. Apèndixs de Raquel-Ruth Lacuesta. Barcelona: 

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i Balears. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA: 
 

 CÈSAR MARTINELL I BRUNET. CONSTRUCCIONES AGRARIAS EN 

CATALUÑA. 

Cèsar Martinell i Brunet, pròleg i introducció d’Ignasi Solà-Morales Rubió. 

Apèndixs de Raquel-Ruth Lacuesta.  

Barcelona, la Gaya Ciencia, 1.975. 

 

 BIBLIOGRAFIA DE CÈSAR MARTINELL I BRUNET (1.888-1.973). 

Maria Martinell i Taxonera i Bonaventura Bassegoda. 

Universitat Autònoma de Barcelona, 1.988. 

 

 Bibliografia de Cèsar Martinell i Brunet extreta de la pàgina web de la 

biblioteca de Tarragona.  

www.biblio.fut.es/novetats/martinell.htm 

 

 

 Cronologia de Cèsar Martinell i Brunet extreta de la pàgina web del 

Col·legi d’Arquitectes. 

www.coac.net/martinell 
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L’ARQUITECTURA AGRÀRIA ………………………………………………………. 
 
Cèsar Martinell va rebre el seu primer encàrrec professional important, com 

arquitecte, a començament del 1.918. Es tractava del celler del Sindicat 

Agrícola de Rocafort de Queralt. Al veure el tipus d’edifici que era, Martinell, es 

va veure en l’obligació de conèixer a fons l’elaboració de les diferents classes 

de vins que sols coneixia superficialment. Per assolir aquest propòsit va visitar 

els cellers que hi havia a la seva comarca i així la gent de les cooperatives li 

van advertir del que convenia evitar, corregir o imitar per a una major perfecció 

del projecte que estava estudiant. Amb tot aquest recull d’informació va 

aconseguir que el celler de Rocafort de Queralt reunís aquells aspectes que 

caracteritzarien tota la seva obra agrària: l’economia, a base d’utilitzar materials 

poc costosos, de fàcil obtenció a la comarca; les millores de tipus constructiu 

en una modalitat arquitectònica que tot just acabava de néixer; i l’aspecte 

estètic en un intent de monumentalitzar el medi rural. 

 

El programa de necessitats dels cellers demanava grans espais per a la 

ubicació dels diferents cubs per a la fermentació. En aquest sentit, Martinell va 

dur a terme un treball de síntesi coordinant l’estructura i la forma amb aquest 

programa. Va emprar els processos habituals en la tradició arquitectònica del 

país (voltes, pilars equilibrats,…), ja utilitzats anteriorment per alguns autors en 

l’arquitectura industrial, com ara Josep Puig i Cadafalch o Lluís Moncunill. 

 

L’edificació s’adapta als materials dels quals es podia disposar fàcilment a la 

població o en l’entorn d’aquesta. En el cas del Palau d’Anglesola, on 

escassejava la pedra, els murs exteriors es construeixen de tàpia, els pilars 

interiors de maó vist i els exteriors de maó arrebossat, com les parets. 

 

En la construcció s’adopten els sistemes constructius del país, aplicats amb les 

variants que hi pugui haver a la població i les necessitats de cada cas. El 

sistema més utilitzat va ser el paredat arrebossat, unes vegades la carreuada 

sense arrebossar a les parts baixes, per evitar-hi humitats, i carreus en 

brancals i llindes. Els tractaments de façana que utilitzava eren: emmarcat dels 

buits de portalades i finestres amb obra de ceràmica vista, sòcol de paredat de 
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pedra vista, ceràmica imposta en el canvi de material, coronament de capcers i 

façanes amb obra de ceràmica vista. 

 

Per a la coberta d’algunes de les naus s’utilitza la volta a la catalana. Aquesta 

era una solució molt familiar entre els paletes de l’època, que combinen el maó 

i la rajola manual i s’ajuden amb els mitjans auxiliars, que eren regles i plantilles 

de fusta. La volta a la catalana també es va usar per a la construcció de 

dipòsits subterranis o per a la contenció de terres. Les voltes aportaven l’estalvi 

de material, pel que s’aconseguia un baix cost i poc pes. Aquests dipòsits 

subterranis van aparéixer per aprofitar l’espai que quedava entre les files de 

tines, amb ells es va aconseguir augmentar en un 30% a 35% la capacitat del 

celler sense augmentar les dimensions. 

 

La construcció del celler de Rocafort de Queralt va coincidir amb la fi de la 

guerra europea, la qual va tenir conseqüències per a la producció de materials 

constructius; la fusta per a les encavallades escassejava i n’havia pujat molt el 

preu. Per aquest motiu, Martinell va optar per la solució d’arcs equilibrats amb 

arrencada des de terra. Aquesta solució, respecte a la d’encavallades, permet 

un estalvi de material, ja que, se substitueix el massissat dels carcanyols per 

lleugers pilars oferint així més solidesa i durada. 

 

La repetició del mateix objectiu en aquests edificis amb lleugeres variacions, i la 

intervenció de tècnics especialitzats en molts dels casos, van crear en Martinell 

una responsabilitat d’una creixent perfecció en els seus projectes successius: 

no sols en l’adaptació a la maquinària elaboradora, dimensions i distribució dels 

dipòsits determinats pels especialistes, sinó en altres aspectes menys precisos, 

com la facilitat de moviment dels operaris i quants avantatges aconsellés la 

pràctica. Per a complir aquests propòsits Martinell, en l’execució de les obres 

observava i escoltava l’opinió dels que hi treballaven. D’altra banda, també li 

agradava aportar la seva tasca professional al moviment d’organització agrària 

que pretenia assolir una arquitectura eficient en els seus objectius. 

 

Incorporà petites obertures a ras de terra protegides amb reixes per permetre la 

sortida de l’àcid carbònic, més dens que l’aire, en l’època de la fermentació del 
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most, la resta d’obertures en façana venen de la necessitat d’il·luminar 

idòniament el gran espai interior. 

 

Separa els dipòsits de vi subterranis col·locats en sèrie mitjançant espais buits 

per aïllar-los de la transmissió de temperatures entre ells, i ventila aquests 

espais mitjançant tubs de ceràmica per facilitar la circulació d’aire. 

 

Ell va ser el dissenyador dels cellers assentats en dos nivells diferents, més alt 

el de la part superior amb el seu moll de descàrrega, partit amb dos meitats per 

la caseta de la bàscula, normalment utilitzada com a base d’un dipòsit en 

situació elevada per a disposar d’aigua a pressió per al rentat amb manguera 

de maquinària i petits dipòsits.  

 

En un edifici destinat a qualsevol indústrica agrícola és freqüent que els 

mateixos cooperativistes de modesta economia actuïn de productors i es 

mostrin exigents davant tota possible previsió, comoditat en el treball i estalvi 

d’energia humana o mecànica. S’ha d’aconseguir la màxima adaptació dels 

edificis a les màquines i moviments dels operaris, amb parts sortints en la 

coberta, si una màquina així ho precisa, i l’espai interior de màxima diafanitat 

per a la fàcil comunicació visual en èpoques de l’any de poc personal a l’edifici. 

 

El llenguatge arquitectònic emprat per Martinell en els cellers coincideix amb la 

fase de transició entre el Modernisme de filiació gaudiniana i el Noucentisme, i 

en l’obra es llegeix la influència del seu mestre, Antoni Gaudí. Podrien dir que 

en el conjunt de l’arquitectura agrària hi ha més elements formals i estilístics del 

llenguatge modernista de filiació gaudiana que del llenguatge noucentista. 

Aquest llenguatge modernista, el veiem present en la utilització d’arcs 

equilibrats i voltes en les estructures, de totxo vist en l’emmarcat i en la 

composició de buits, de ceràmiques impostes, de sòcols de paredat de pedra 

en la composició de les façanes… Tot i predominar el modernisme, en 

l’arquitectura dels cellers, aquests es poden classificar segons el llenguatge 

emprat en la seva construcció: 
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 Modernisme: Rocafort de Querals (1.918), Nulles (1.918-1.919), el 

Pinell de Brai (1.918-1.919), Vila-rodona (1.918-1.919), Gandesa (1.919-

1.920), Falset (1.919), Albatàrrec (1.919), Barberà de la Conca (1.919-

1.921), Pira (1.919-1.920), Les Cabanyes (1.919-1.921), Cabra del 

Camp (1.919-1.920), Llorenç del Penedès (1.920), Cornudella de 

Montsant (1.919-1.920), Cervera (1.920-1.922), Igualada (1.921) i Sant 

Cugat del Vallès (1.921). 

 Noucentisme: Montblanc (1.919), L’Albi (1.919-1.920), Santes Creus 

(1.919), Aiguamúrcia (1.919-1.920), El Palau d’Anglesola (1.919-1.920), 

Moja (1.920-1.921), El Soleràs (1.920-1.921), Arbeca (1.919-1.920), 

Ripollet (1.920), Ciutadilla (1.920-1.921), Ulldecona (1.920-1.921) i Sant 

Guim de Freixenet (1.921). 

 

Martinell es preocupà per aconseguir, amb rigor tècnic, la creativitat des de la 

senzillesa, l’efecte estètic i l’aportació artística. El resultat va ser una 

arquitectura sense trampes (Gaudí havia defensat sempre aquesta posició), 

amb l’ús dels materials en la seva aparença i aprofitant al màxim les seves 

possibilitats constructives i plàstiques. Els aspectes ornamentals són, doncs, 

una conseqüència d’aquest ús racional, i en cap moment (llevat de les puntuals 

aplicacions de ceràmica), Martinell no emmascara les seves estructures amb 

afegits o revestiments superflus. 

 

Els arcs equilibrats que apareixien en les obres per raons d’economia, van 

augmentar l’interès arquitectònic dels edificis allí on es va construir i des del 

primer moment van ser del grat dels directius, així com dels socis copropietaris 

i visitants d’altres sindicats. Aquest fet va produir una pertorbació ideològica en 

el concepte teòric arquitectònic tradicional d’aquestes obres. Aquest concepte 

era el de la prioritat que s’ha de donar a les condicions d’utilitat i economia 

d’aquests edificis, davant de la bellesa. 

 

El factor bellesa en aquests edificis s’havia manifestat en una discreta 

decoració mitjançant la textura de les fàbriques utilitzades, tals com el paredat 

en els basaments; els carreus a llocs on eren fàcils d’obtenir, el maó vist, de 

freqüent ús en finestrals, pilars i arcs; l’obra de carreus en les portes d’entrada i 
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llocs singulars; i en ocasions rajola vidriada policromada en cartells i petits 

ornaments. Va ser a partir dels arcs del Pinell de Brai que es va considerar 

aquest nou element com d’una categoria estètica-constructiva, ja que, en certa 

manera, sintetitza l’utilitat i la idealització que ha de tenir l’arquitectura. 

 

Un edifici cooperatiu havia de tenir certa excel·lència al costat de les usuals 

construccions de la localitat, com exponent de solvència econòmica de l’entitat 

propietària i dels seus futurs beneficis. Aquest aspecte s’agreuja si considerem 

aque aquests edificis es construien en poblacions rurals de clara vulgaritat 

arquitectònica. Aquestes construccions destacades en pobles modests, 

exercien influència sobre les persones que els habitaven o que estaven 

familiartizats amb elles. Si per donar una major dignitat a la construcció, 

s’hagués produït un augment del seu cost, aquest podria donar-se per justificat, 

ja que aquestes construccions no han de donar una imatge de penúria 

econòmica, tot el contrari, el seu aspecte optimista serà la prova més visible de 

bon ordre intern de l’entitat propietària. 

 

Ha quedat clar que els edificis cooperatius agraris van ser construïts amb una 

finalitat primordialment utilitària, implicada a factors socio-econòmics, estètics, 

d’amor propi,… que repercutien en el seu aspecte exterior. Arquitectònicament, 

un edifici ha de reflexar exteriorment la seva finalitat primordial, i al mateix 

temps armonitzar amb tot el que l’envolta. Martinell procurava que les textures 

utilitzades es relacionessin a costums i materials autòctons, que agermanessin 

el nou edifici amb els existents a la localitat. Per aconseguir aquesta adaptació 

de l’edifici a l’entorn, Martinell va aixecar les torres dels dipòsits de l’aigua 

sobre els edificis agraris cercant perspectives idònies perquè tant els 

campanars de les esglésies com les torres apareguessin en el paisatge urbà 

com a fites emblemàtiques de les poblacions. A més, les va dotar d’una 

determinada qualitat artística, conscient de l’impacte visual que tindrien. Els 

dipòsits d’aigua dels cellers de Rocafort de Queralt, de Barberà de la Conca, de 

Falset, de Gandesa, etc., constitueixen un bon exemple. 

 

En alguns edificis de Martinell hi ha una clara tendència cap a un cert 

historicisme, com és el cas del celler i molí d’oli de Cornudella de Montsant on 
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els finestrals es transformen en traceries d’inspiració gòtica i on la portalada es 

desdobla en una superposició d’arquivoltes. Al celler de Falset, població de 

caràcter medieval, opta per ubica les escales en dues torres emmerletades 

situades als extrems de les naus laterals i flanquejant la façana principal, i 

soluciona l’entrada amb un gran arc dovellat que, segons deia Martinell, no 

desdeia de les construccions del voltant. Al celler i molí d’oli de Montblanc té 

com a punt de partida l’edifici gòtic de la presó, que feia poc que s’havia 

enderrocat, i no dubtà a reutilitzar la gran portalada adovellada que guardava 

l’ajuntament. Anys més tard, quan va haver d’ampliar l’edifici, va reproduir la 

mateixa portada en un altre accés. El traçat de la façana es va fer tenint en 

compte aquest element gòtic, amb un alt basament enlluït que es corona amb 

una galeria de finestres, a la manera de les llotges dels edificis civils d’època 

gòtica. 

 

 

ELS EDIFICIS AGRARIS …………………………………………………………….. 
 

En el període de 1.917-1.923, Cèsar Martinell intervingué en més de quaranta 

edificis agraris arreu de tot Catalunya, a part del Celler de Falset. 

 

Cal tenir en compte que no totes les seves obres foren obra nova, també 

projectà vàries ampliacions i adaptacions a d’altres construccions, així com 

projectes no realitzats per falta de fluïdesa bancària, també hi hagueren ofertes 

que no arribaren a ésser projecte o fins i tot, practicà moltes reformes i 

rehabilitacions a cases particulars, edificis religiosos, fonts, etc. 

 

A continuació faré un recull de les obres més característiques de Martinell, amb 

detalls concrets de cadascuna d’elles, exposant-les amb ordre cronològic. 
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ROCAFORT DE QUERALT (Conca de Barberà) 

 

L’any 1.917, l’antiga « Societat Agrícola Recreativa de Rocafort » esdevingué 

sindicat agrícola i caixa rural; immediatament encarregaren a Martinell el 

projecte del celler. 

 

Al començament de 1.918, 

s’iniciaren les obres per 

contractar atorgada a 

Salvador Serra, mestre de 

cases de Valls. El projecte 

inicial era la construcció de 

dues naus per a estiba i d’una 

sala de màquines. Les naus 

foren col·locades paral·leles 

de la manera habitual, i la sala de màquines independentment amb moll de 

recepció. 

 

Les naus, que mesuren 11,70m d’ample per 33,70m de llarg, es cobriren amb 

la teulada tradicional de doble vessant amb cabirons, llates i teula àrab. La gran 

novetat del celler de Rocafort fou la utilització, per primera vegada en aquests 

edificis agraris, d’un sistema d’arcs equilibrats transversals per aguantar la 

coberta. Són arcs de 9,40m d’altura, obrats amb rajola i maó de través, que 

arrenquen dels murs laterals arran de terra i no pas de pilars a certa altura. La 

gran diferència i avantatge dels arcs equilibrats és que desvien cap a terra les 

pressions verticals i laterals, i fan així innecessaris els contraforts exteriors que 

havien de portar els diafragments gòtics. D’altra banda, per alleugerir de 

càrrega els carcanyols dels arcs, enlloc de fer-los massissos els féu calats a 

base de lleugeres arcuacions verticals de maó. Els murs de tancament foren de 

maçoneria i les finestres amples i amb arcs rebaixats estaven construïts també 

de maó. 

 

Les façanes de Rocafort tenen a la base sòcol de maçoneria carejada, que puja 

esglaonadament per seguir l’arc de pedra de les portes. Al damunt hi ha 
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amples finestres verticals de maó i, coronant la façana, una rica cornisa de maó 

i rajola plana fent dent de serra, acompanyada d’un fris de rajola valenciana 

policromada. 

 

Al darrere de les naus hi ha la sala de màquines i el moll de recepció de 

verema. Finalment, un element arquitectònic interessant és la torreta del dipòsit 

d’aigua. És cilíndric i sostingut per tres paraboloides hiperbòlics que descansen 

sobre tres pilars de planta triangular, que evolucionen en altura per passar de 

triangle a hexàgon. Tot és construït amb maó vist disposat a sardinell. 

 

La introducció del llenguatge gaudinià en el celler de Rocafort no fou una 

proposta estètica de l’arquitecte, sinó una solució motivada per un fet tan trivial 

(la fusta de bona qualitat coneguda com de Flandes havia multiplicat per cinc el 

seu preu, en canvi els maons sols l’havien doblat) com al manca de pressupost. 

 

El celler fou construït en tres etapes: en les dues primeres (de 1.919 a 1.930) 

s’acabà el projecte inicial. En la tercera, realitzada l’any 1.947, s’afegí una 

tercera nau semblant a les primeres. En la primera fase es construïren 16 tines 

de 300 hl en una nau, i altres 16 de 350 hl, més cups subterranis, a l’altra. La 

capacitat del celler al final de la tercera fase, l’any 47, fou de 38.000 hl. 

 

 

VILA-RODONA (Alt Camp) 

 

El 9 de febrer de 1.918, a la 

sala d’actes de la Casa de la 

Vila es reuniren 10 persones 

per construir oficialment el 

“Sindicat Agrícola de Vila-

rodona”; més tard s’hi 

adheriren com a fundadors 

uns 140 socis. De bon principi 

l’entitat va tenir clar que havia 

de construir un celler cooperatiu. Es creà tot seguit la secció de viticultura amb 
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amplis poders i el mes de juny de 1.918 es compraven un terreny al preu de 

6.000 ptes. S’encarregà el projecte del celler a l’enginyer industrial i perit 

agrícola de l’Estació Enològica de Vilafranca del Penedès, Isidre Campllonch 

Romeu, i la part tècnica a l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, que posteriorment 

declinaria l’oferta per incompatibilitats amb el seu càrrec a la Mancomunitat, de 

manera que l’encàrrec fou traslladat a Martinell (meitat de juny de 1.918). 

 

Consistia en un celler de 26.000 hl, amb la novetat de la grandesa de la sala 

d’elaboració, de 18 per 21,50 metres, que el Sr. Campllonch, amb la seva 

autoritat d’enòleg, va considerar necessària per a acomodar-hi la maquinària 

moderna. Fou inaugurat per la collita de 1.919, al setembre. La construcció del 

celler es realitzà mitjançant un préstec de la Caixa de Crèdit de la 

Mancomunitat de Catalunya per un valor de 150.000 ptes., avalat per 179 socis 

de la secció de viticultura; el 1.922 el celler era valorat en 412.500 ptes. 

 

 

NULLES (Alt Camp) 

 

El “Sindicat Agrícola de Sant Isidre”, de Nulles, va encarregar la construcció 

d’un celler per a 13.000 hl, manifestant el seu gust pels arcs construïts a 

Rocafort, i l’aspecte exterior a la manera del celler de l’Espluga de Francolí. 

 

Atenent principalment a les directrius del senyor Campllonch per a les 

condicions de caràcter enològic i les visites a altres cellers, Martinell procurà 

complaure’ls en l’expressió constructiva que va manifestar la junta del Sindicat, 

resultant una doble nau de 21 per 28 m, construida d’una sola vegada, podent 

prescindir del mur 

divisori que va ser 

necessari a Rocafort, 

per haver-se construït 

a les dos primeres 

anus en dos etapes 

diferents. Aquest fet 
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va donar a l’interior una major diafanitat de visió i major comoditat de 

moviments per la part superior de les tines. Aquestes es troben distribuides en 

quatre files: dos centrals, de sis cada una, separades per altres dos files 

laterals, de set tines, per dos amplis passadissos, sota dels quals també hi ha 

set dipòsits subterranis, separats per càmares d’aire aïllants amb ventilació 

automàtica. En total: 26 tines cilíndriques en superfície, d’uns 320 hl cada una, i 

14 dipòsits subterranis aproximadament de la mateixa capacitat. 

 

En la part posterior de la doble nau de tines es troba la sala de màquines, i a 

més alt nivell el moll de descàrrega i plataforma de pesat, estrenyiment, 

graduació i tolves. 

 

 

PINELL DE BRAI (Terra Alta) 

 

“Sindicat Agrícola” amb un celler de 23.000 hl i molí d’oli de 5 premses. La 

primera visita de Martinell fou el setembre de 1.918 i l’última el gener de 1.922. 

Ja des d’un principi la junta del sindicat amb el seu president, Joan Baptista 

Espinós, van demanar a Martinell amb insistència que fes un projecte vistós, 

que sortís del corrent, com a signe de prosperitat que esperaves aconseguir 

amb el celler cooperatiu i molí d’oli. 

 

En aquest celler va actuar 

com a tècnic enòleg Isidre 

Campllonc i com a 

especialista oliotècnic Emili 

Rovirosa a les directrius 

dels quals es va sotmetre, 

procurant servir-les i 

col·laborar amb la màxima 

atenció constructiva. 

 

L’edifici consta de quatre 
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grans naus contigües de 10 per 31,50 m ; una d’elles destinada a molí d’oli amb 

dos plantes i les altres tres a celler amb els seus dipòsits corresponents, d’una 

cabuda totals de 320.000 kg d’oli i 23.000 hl de vi. En la part posterior de les 

dues naus centrals es va situar la sala d’elaboració, de 12,50 per 21,50 m, i 

darrera d’aquesta, a més alt nivell, les tolves i el moll de recepció del raïm i 

annexes, en un espai de 8 per 28 m. Damunt del mur divisori d’aquests dos 

últims serveis es va projectar el dipòsit d’aigua, d’acusat caràcter decoratiu. Per 

primer cop en aquest celler, es van incloure les següents innovacions: es van 

disposar passadissos que permetien operar per la part inferior dels dipòsits 

subterranis, provistos de carrils per al pas de vagonetes i un conducte per a la 

sortida de l’àcid carbònic de fermentació. 

 

Encara que originalment les cobertes estaven pensades amb armadures 

convencionals de fusta, l’èxit formal de la cooperativa de Gandesa va obligar a 

Martinell a canviar-la per arcs parabòlics de maons aplantillats. L’exterior, amb 

l’aspecte de tres naus basilicals, conté tres finestrals d’origen termal de maó 

vist i el fris ceràmic de Xavier Nogués que corona el basament de pedra. 

 

 

GANDESA (Terra Alta) 

 

Al 19 de febrer de 1.919 li va ser encarregat el projecte d’un celler de 20.000 hl 

per al “Sindicat de Cooperació Agrícola de Gandesa”. El mateix dia, la junta del 

Sindicat, en concret el seu president Josep Mª Serres, va demanar a Martinell 

que busqués un encarregat d’obra de la seva confiança; degut a aquesta 

circumstància va decidir usar per a la 

coberta unes voltes a la catalana de 

tres maons de gruix sobre arcs 

equilibrats de base quadrada amb 

maons col·locats de costat, excepte en 

la sala de màquines. En la construcció 

d’aquestes voltes es tingué en compte 

les dilatacions i contraccions pels 

canvis de temperatura.  
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Alguns comerciants de vi d’aquell temps, com que amb la construcció d’aquest 

edifici veien afectat el negoci, feien fortes crítiques tant de la construcció com 

dels directius que manaren fer-la. 

 

Un cop acabat i posat en ús al 1.919, al gener de l’any següent Martinell va 

rebre l’encàrrec de projectar per a l’altre costat del camí un celler de 17.000 hl 

de capacitat, de les mateixes característiques i un molí d’oli per a tres premses 

hidràuliques, que va començar a funcionar el mateix any. 

 

 

PALAU D’ANGLESOLA (El Pla d’Urgell) 

 

El “Sindicat Agrícola i Caixa Rural” d’aquesta localitat feren construir un celler 

de 13.000 hl. Aquest edifici és un exemple de l’ús dels mitjans disponibles i 

costums constructius de la localitat. Hi havia una gran escacetat de pedra per 

això la construcció usual era la tàpia. 

 

L’edifici es compon d’una sala de dipòsits de 20 per 23 m, en disposició similar 

a la de Falset, amb pilars interiors de maó sense revestir en planta de creu per 

a sostindre les encavallades; sala d’elaboració de 16 per 20 m, i espai posterior 

per a tolves de recepció del raïm de 5 per 14 m, tot això amb una coberta de 

teula àrab sobre una solera sostinguda per l’encavallada i les bigues de fusta. 

 

Els dipòsits estan distribuïts en quatre files de tines i dos passadissos, l’espai 

dels quals s’utilitza per dipòsits subterranis. L’enòleg va ser Campllonch, qui va 

introduir variacions en la maquinària. 

 

És un edifici molt senzill, revestit amb morter de calç menys un petit bassament 

de mamposteria al parament exterior del mur que, a la façana principal està 

rematat per unes filades de llosetes formant un escacat blanc i blau. Les portes 

d’entrada estan enquadrades en obra de maó vist. Les finestres són 

rectangulars amb ampits molt inclinats revestits de rajola vidriada. 
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VERDÚ (Urgell) 

 

« Patronat Catòlic de Sant Pere Claver », castell-molí d’oli de dos premses 

construït al 1.919. Aquest molí està inclòs en un castell medieval, es va utilitzar 

una nau romànica a la planta baixa, de volta de canó apuntada, tota ella de 

pedra, de 7 per 23 m per instal·lar-hi el molí d’oli. 

 

A un extrem de la nau es van practicar sis dipòsits subterranis i a la resta s’hi 

va instal·lar el molí, amb dos premses i la resta d’elements necessaris. 

 

És una adaptació a un local existent respectant l’aspecte arqueològic de l’antic 

edifici, que es va restaurar en lo possible i es va consolidar col·locant tirants a 

una de les sales d’arcs per prevenir possibles efectes de la vibració de les 

màquines. 

 

Per a alguns elements constructius que es van haver d’introduir es va utilitzar el 

maó vist, disposat de manera que armonitzés amb l’ambient sense intenció 

estilística. L’únic que va tenir finalitat artística va ser el plafó de rajoles pintades 

amb la imatge del patró de l’entitat, Sant Pere Claver, pintat per Xavier Nogués, 

probablement l’única pintura de tema religiós que es coneix de l’artista. 

 

 

CORNUDELLA DE MONTSANT (Priorat) 

 

“Sindicat Agrícola i Caixa Rural”. Celler d’11.000 hl i molí d’oli d’una premsa. 

Construït l’any 1.919. 

 

L’activitat cooperativa a Cornudella 

havia començat l’any 1.909 amb la 

destil·lació d’alcohol de la parra. La 

capacitat inicial de l’edifici era de 

18.000 hl de vi i el molí d’oli amb una 
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premsa, al costat de la sala de màquines del celler, però van començar els 

dubtes sobre si era un edifici amb una capacitat excessiva per la seva 

economia sindical i finalment es van reduïr la capacitat del celler a 11.000 hl. 

 

Els trulls van ser substituïts per tines a nivell de terra i no soterrades, la qual 

cosa dóna una personalitat pròpia a l’edifici. Les tines de la part alta es van 

col·locar en voladís sobre les de sota per reduïr una amplada excessiva en 

aquesta planta i per tenir un aprofitament més gran per dipòsits en el mateix 

espai cobert. 

 

Quan l’estructura ja estava acabada es va voler donar una major cabuda en 

l’espai disponible i es va resoldre substituint les tines a nivell de la carretera per 

dipòsits de planta pseudorectangular de costats curbilinis, més grans que les 

tines, construïts amb voltes de maó de pla verticals, sistema que va tornar a ser 

utilitzat l’any 1.930 a Rocafort de Queralt. 

 

 

MONTBLANC (Conca de Barberà) 

 

“Sindicat de Viticultors de Montblanc”, celler de 13.000 hl. El gener de 1.919 els 

socis decidiren la construcció d’un edifici nou destinat a celler; després d’haver 

estudiat la possibilitat d’adaptar dos magatzems de la localitat, fou desestimada 

la idea. El començament de la construcció del celler va coincidir amb l’enderroc 

d’un vell edifici que havia estat presó, propietat de l’Ajuntament, del qual fou 

aprofitada la porta, de pedra, que feia un arc circular en forma de ventall 

d’època gòtica. La construcció va ser feta amb el mateix estil de la porta per 

guardar l’arquitectura de la 

vila ducal. 

 

El celler es va disposar vora 

la carretera de Valls a Lleida, 

on té entrada el raïm, a uns 

5,5 m d’elevació respecte la 
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resta del solar, que limita amb la via fèrria, on es desarrollen les sales 

d’elaboració i de dipòsits, aquesta de 20 per 25 m, amb cabuda per a 24 tines a 

pla de terreny, separades per passadissos de 3 m d’amplada, amb 17 dipòsits 

subterranis, i la sala d’elaboració de 9 per 21 m, amb la maquinària disposada 

per l’enginyer Campllonch, que comunica ampliament mitjançant arcs amb 

l’espai posterior destinat a tolves de recepció i elevadors del raïm. La coberta 

és de teula àrab sobre encavallada de fusta i envigat de fusta. Una petita part 

es va cobrir amb solera per destinar-la a terrat. 

 

Alguns dels espais destinats a tines es van deixar buits per disposar de més 

lloc de treball, i al 1.945 es va decidir ampliar l’edifici pel seu costat nord amb 

una nau igual a l’existent però de major capacitat, que es va aconseguir variant 

el sistema de dipòsits subterranis d’una capacitat entre els 580 hl i els 890 hl. 

Es va admetre aquesta cabuda, ja que, es destinava a la conservació del vi un 

cop ja fermentada i per tant, es va prescindir de càmares d’aire aïllants. 

 

L’any 1.956, la cooperativa va decidir construir un molí d’oli comunicat amb la 

sala de màquines del celler, per poder utilitzar les premses hidràuliques del 

premsat del raïm. 

 

 

PIRA (Conca de Barberà) 

 

“Sindicat Agrícola”, celler de 10.000 hl 

(1.919-1.920). Una sola nau dotada de pilars 

interiors per a sosteniment d’encavallades al-

tes en el cos central, un finestral semblant a 

un vitrall de catedral, sense vidres, per a la 

ventilació interior; en la part inferior, les 

finestres hexagonals de ventilació en la fer-

mentació del most. Els cossos laterals més 

baixos en disposició basilical i la sala de mà-

quines posterior. Es va acabar l’any 1.920. 
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VILALLONGA DEL CAMP (Tarragonès) 

 

“Sindicat Agrícola”, forn per coure el pa (1.919-1.920) 

 

 

IVARS D’URGELL (Urgell) 

 

“Sindicat Agrícola i Caixa Rural”, molí d’oli amb dos premses (1.919-1.920). 

 

 

MIRALCAMP (Pla d’Urgell) 

 

“Sindicato Agrícola”, molí d’oli amb dos premses (1.919-1.920). 

 

 

ALBATÀRREC (Segrià) 

 

Societat “La Agrícola Práctica”, molí de dos premses (1.920). 

 

 

SANTES CREUS (Tarragona) 

 

“Sindicat Agrícola”, celler de 6.000 hl (1.921). 
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AIGUAMÚRCIA (Alt Camp) 

 

“Sindicat Agrícola”, entitat fundada el 5 de 

març de 1.919, amb celler de planta 

rectangular, que tenia en un principi una 

capacitat de 6.000 hl. Projectat i construït el 

1.920, ubicat a peu de carretera a la sortida 

del nucli urbà en direcció al lmonestir 

cistercenc. A la façana principal hi ha una 

porta que té dos fulls i un arc de mig punt de 

pedra, que està envoltat per un arc 

concèntric de l’interior d’obra vista que hi 

enllaça, amb un sòcol de pedra, acabat amb 

ceràmica. A l’alçada de la primera planta hi 

ha cinc finestres de doble full, amb arcs de 

mig punt, tot per damunt d’un ampli corregut, on hi ha quatre rajoles de 15 x 15 

cm. Coberta de dos vessants, amb un carener que no arriba a les façanes, tal 

com queda contemplat per tres elements figuratius a cada costat de teulada. 

Les façanes laterals disposen de vuit unitats de tres finestres cadascuna a 

l’alçada de la primera planta. Hi ha un dipòsit d’aigua cilíndric, el qual està 

emplaçat a la coberta en la seva part nord. 

 

 

CABRA DEL CAMP (Alt Camp) 

 

“Sindicat Agrícola”, celler de 3.000 hl i molí 

d’oli amb una fona i una premsa inaugurat 

l’any 1.919. La façana, en maons rogencs, 

dóna a l’edifici una personalitat pròpia 

diferenciadora de la resta amb tocs 

decoratius com unes rajoles, blaves i 

blanques, amb el nom del sindicat, o les 

finestres allargades o les finestres 
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pentagonals arran de terra per a ventillar el celler, i fins i tot, les sanefes amb 

teules vidriades, partides per dos triangles cada una, de color verd i blanc, que 

agrupades de quatre en quatre, formen un rombe; a la mateixa part alta hi ha 

uns vidres que estan formats per quadrats petits, de forma més aviat 

rectangular; i amb una portalada d’arc amb una porta gran de fusta treballada. 

En l’interior de l’edifici hi han quatre sitges i dos “bisenfins”, que en l’actualitat 

es fan servir conjuntament per emmagatzemar l’ordi. La façana va ser 

restaurada l’any 1.995. 

 

 

ARBECA (Garrigues) 

 
Sindicat “Arbeca Nova”, celler de 6.000 hl i molí d’oli amb 5 premses (1.920). 

Sindicat “L’oliva arbequina”, celler de 8.000 hl i molí d’oli de 5 premses (1.920). 

 

 

TORREGROSSA (Pla d’Urgell) 

 

“Sindicat Agrícola”, molí d’oli amb dos premses (1.920). 

 

 

 

 

 

L’ALBI (Garrigues) 

 

“Sindicat Agrícola i Caixa Rural”, celler de 8.000 hl, obra parcialment 

construïda, i molí d’oli amb cinc premses (1.919-1.920). 

 

 

BARBERÀ DE LA CONCA (Conca de Barberà) 

 

“Sindicat Agrícola”, celler de 18.000 hl construït entre 1.920-1.921. Aquest 

municipi era el pioner de tot Catalunya en la creació d’una Societat Agrícola, el 
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1.894. Posteriorments constituïren la primera Societat Cooperativa el 1.903. El 

1.920, decidiren construir un edifici amb les tècniques més avançades, situats 

entre els més moderns tant en condicions enològiques com constructives. 

S’encarregà aquest projecte a Martinell i 

projecte fou dotat de cups amb 

passadissos soterrats semblans als 

del celler del Pinell de Brai, per fer-los 

accessibles per la part inferior per a 

l’extracció de les mares, després de la 

fermentació. La teulada és amb teula 

àrab i encavallada de fusta damunt de 

pilars, similars als del celler de Falset. 

Martinell va substituir els murs de contenció de terra en trulls per voles a la 

catalana d’un gruix de totxo de 4 cm. També complementà l’edifici amb un 

habitatge per a l’encarregat. Entrà en funcionament el 1.921 aprofitant 

l’experiència dels seus avantpassats, amb un bagatge de 27 anys en el sistema 

cooperatiu, i el 1.929 fou construït el dipòsit d’aigua. 

 

al tècnic enòleg Erasme d’Imbert. El 

LORENÇ DEL PENEDÈS (Baix Penedès) 

indicat Agrícola”, celler de 18.000 hl, molí d’oli de dos premses i magatzem 

l projecte va consistir en tres naus paral·leles, dos d’elles contigües, 

s va començar la construcció d’una de les naus celler i la posterior destinada 

a sala de màquines, amb els seus annexos de moll de descàrrega, tolves, etc. 

 

L

 

“S

per a adobs i altres usos (inicis 1.920). Els de la junta van advertir a Martinell 

que pel moment els urgia la part del celler amb capacitat per 8.000 hl, i 

esperaven que el projecte s’adaptés al seu propòsit de construccions 

successives. 

 

E

destinades a celler, la de magatzem, menys ampla, separada per un espai 

destinat a pati, i les tres naus unides per una altra posterior, perpendicular a 

elles, destinada a sala de màquines i molí d’oli. 

 

E
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Aquest celler tenia la particularitat que els dipòsits soterranis fossin verdaderes 

nes de voltes a la catalana armades separades per permetre el pas d’operaris, 

i 

omunicació amb l’exterior, a més baix nivell, per facilitar la sortida de l’àcid 

ERVERA (Segarra) 

ervera i la seva comarca”, fàbrica de farina de 24.000 kg 

iaris. Es va iniciar el 16 de maig de 1.920, i va acabar a mitjans de 1.922. Les 

ndiment la màquinaria i l’exterior, adaptar-se a les condicions del solar. Amb 

n petit sòcol i faixes

’obra de carreus, unides per arcs en la seva part posterior i revestit la resta, de 

ti

i totes elles separades del terra per voltes a la catalana verticals de contenció. 

 

Aquests espais soterranis es van fer habitables mitjançant una escala 

c

carbònic de fermentació. 

 

 

C

 
“Sindicat Agrícola de C

d

necessitats tècniques van ser resoltes per l’especialista enginyer Víctor Hässig. 

 

Martinell va intentar que l’interior pogués instal·lar-se i donar el màxim 

re

tot això va resultar un conjunt d’edificis de planta 

en U, situats al camí de Castellnou, prop de 

l’estació de tren. Consta de planta semisoterrada, 

baixa i dos plantes totes elles d’alçada 

considerable. En un dels vèrtexs es construí una 

torre realitzada amb volta a la catalana, de dos 

gruixos de rajola plana, acabada en una cúpula de 

forma cònica sobre la qual es col·locà 

posteriorment una estructura metàl·lica en forma 

de piràmide, coronada per un far. 

 

Es van decorar les façanes amb u  verticals amb aparença 

d

paredat ordinari. En algunes parts de l’edifici, les faixes petres van ser 

continuades amb maó sense revestir, en dimensions més reduïdes, alternant 

amb petites finestres a manera de fris. 
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El pressupost inicial va ser de 502.638,50 ptes., però un cop revisat, es van 

fegir petites variacions i, amb el tant per cent per imprevistos i el benefici 

ANT GUIM (Segarra) 

ervera i la seva Comarca”, Magatzem per a cereals. 

onstruït junt a l’estació de ferrocarril de Sant Guim, a 18 km de Cervera. Es 

el 

eu suport degut a la bona qualitat dels maons i la mà d’obra qualificada, es va 

IPOLLET (Vallès Occidental) 

.000 hl. El terreny on el 1.920 es va construir 

quest celler es trobava un quants metres per sota del nivell de la carretera, i 

er necessari excavar per als dipòsits baixos, que es van poder 

ïllar uns dels altres; però com a contrapartida es va haver d’estudia 

a

industrial, el pressupost va ascendir a 609.659,05 ptes. 

 

 

S

 

“Sindicat Agrícola de C

C

tracta d’un magatzem de 20 m d’ample per 34,50 m de llarg, més una petita 

part amb dos plantes destinades a oficina, vivenda de l’encarregat i sanitaris. 

 

Els murs exteriors es van fer amb paredat ordinari revestit, i a la coberta amb 

s

adoptar el sistema d’arcs equilibrats i voltes de maó de pla, a diferent alçada, 

com a Gandesa. A l’igual que a Gandesa, es van deixar amb carcanyols per ser 

diafans amb pilarets de 14 x 29 cm per a sostenir les voltes de la coberta. Els 

arcs estan construïts a rosca, repartits de manera que es creen tres naus. Els 

centrals de 7,50 m de llum i els laterals de 5,50 m. 

 

 

R

 

“Celler Cooperatiu”, celler de 35

a

es va considerar aventatjós agafar com a planta baixa o principal la que 

enrasava amb la carretera, i com planta soterrània la del terreny edificables a 

més baix nivell. 

 

Amb això no va s

a

l’estructura d’aquesta planta per a què pogués aguantar els dipòsits superiors 

mitjançant pilars, arcs i voltes de solidesa necessària. L’entrada del raïm es va 
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establir per la planta baixa, amb dispositius per als elevadors que es 

precisessin. 

 

La construcció, prevista en dos etapes, corresponents a les dos plantes, no va 

assar de la primera, que va consistir en l’estructura per a suportar la part 

ue fins als anys 60-70 no es va edificar la 

rojectada segona planta. La planta superior no es va arribar a edificar per 

ES CABANYES (Alt Penedès) 

hl (1.920-1.921) 

difici de dos naus contigües i sala d’elaboració en sentit perpendicular i 

ció i una de les naus. 

UBÍ (Vallès Occidental) 

 Rubí”, celler cooperatiu de 17.000 hl. La càmara va 

er fundada el 12 d’agost de 1.906. La construcció del celler cooperatiu es va 

ptes. Disposava d’un pressupost de 

p

superior, a la vegada que es constituïa la coberta de les tines necessàries, 

construïda en dos gruixos de rajola degudament armats, practicables per la 

seva part superior i inferior; aquesta amb una doble tapa a l’estar en un lloc 

transitable. Aquí amb major motiu, ja que se suposava que havien d’estar a 

l’intempèrie durant un llarg període. 

 

Tan llarg ha estat aquest període, q

p

haver passat gran part de les vinyes d’aquest terme municipal a mans de l’Estat 

i ser destinades a altres usos, el que va fer innecessària l’ampliació. 

 

 

L

 

“Celler Agrícola”, celler de 13.000 

E

annexes. Solament hi ha construït la sala d’elabora

 

 

R

 

“Càmara Agrícola Oficial de

s

iniciar el 13 de desembre de 1.919 i el 6 de setembre de 1.920, s’hi va 

descarregar la primera carretada de raïm. 

El terreny que ocupa disposa d’una cabuda de 3.100 m2, adquirit a Federic 

Llobateres i de Ribot pel preu de 16.400 

construcció de 200.000 ptes. , que solament amb els fonaments ja van ser 

gastades. En excamar-se els dirigents pel que consideraven una errada de 
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l’arquitecte, aquest els va respondre: “Us vaig dir un preu baix amb tota la 

intenció, perquè si us hagués dit la veritat no l’hauríeu començat. Ara ja hi 

esteu compromesos i ... l’acabareu”. I així fou, amb l’ajuda del Banc de 

Terrassa. Hi havia, el moll i la tremuja de descarregar la verema, la premsa 

contínua per a trinxar i premar el raïm, i entre la nau principal i el soterrani hi 

havia una quarantena de tines de formigó, d’una capacitat de 310 càrregues 

cada una. Actualment, al lloc on estava el celler cooperatiu, hi passa l’autopista. 

 

 

CIUTADILLA (Urgell) 

í d’oli amb dos premses (1.920-1.921). 

OLERÀS (Garrigues) 

’oli amb sis premses (1.920). 

ILAJUÏGA (Alt Empordà) 

l’Empordà”, destil·leria d’alcohol de brisa (1.920-

.922). Per a processar uns dos milions de quilos de brises, es va construir una 

mb la seu social a la plaça 

ajor, 10; celler de 20.000 hl (1.921-1.922). L’1 de gener de 1.921, constitució 

 

“Sindicat Agrícola”, mol

 

 

S

 

“Sindicat Agrícola”, molí d

 

 

V

 

“Federació de Sindicats de 

1

torre per a la col·locació del serpentí per a la destil·lació de l’alcohol, a més d’un 

magatzem i dipòsit per a la brisa i també per al granet de raïm. El 15 d’abril de 

1.920 es va demanar permís a l’ajuntament, i amb data 31 de maig de 1.920 

s’havia informat favorablement del projecte. La petició d’autorització per a la 

construcció d’una fàbrica d’alcohol, que s’ubicaria enfront al quilòmetre 258,869 

de la via de Tarragona a Barcelona i França. El projecte estava fet per encàrrec 

de la Mancomunitat al Sr. Cèsar Martinell i Brunet. 

SANT CUGAT DEL VALLÈS (Vallès Occidental) 

 

“Sindicat Vinícola i Caixa Rural de Sant Medi”, a

M
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de l’entitat, i el 23 de juny de 1.921 adquisició dels terrenys al Sr. Miquel 

Galceran i Prats, d’una superfície de 3.826, 30 m2. 

 

La primera collita entrada fou la del 1.922. A mesura que la societat 

ugmentava en nombre de socis, s’anaven construint tines. El 1.948 s’inicià la 

sterior van ser construïdes amb arcs equilibrats i 

oltes de maó de plà. Les tines van estar algun temps sense cobrir. 

ndències. 

UALADA (Anoia) 

”, celler de 6.000 hl i molí d’oli amb una premsa (1.921-

.922). 

OJA (Alt Penedès) 

ler de 13.000 hl (1.921-1.924). L’1 de gener de 1.921 es 

óna per fundat el sindicat. L’acte de fundació fou al domicili del Sr. Mestres i hi 

’arquitecte encarregat d’elaborar i de dirigir el projecte, 

ue no pogué ser construït en la seva totalitat, pel fet que el finançament de la 

a

segona fase de construcció. 

 

La sala d’elaboració i part po

v

 

Actualment, d’aquest edifici s’ha enderrocat part de les antigues depe

 

 

IG

 

“Cooperativa Agrícola

1

 

 

M

 

“Sindicat Agrícola”, cel

d

assistiren els 13 primers socis fundadors. El 19 de febrer de 1.921 fou 

constituïda la secció de viticultura, que marcà l’inici de les activitats entorn a la 

construcció del celler, amb el reconeixement oficial de l’entitat a primers de 

maig i es donà llum verda a l’adquisició dels terrenys on es pensava enllestir la 

primera fase del celler. 

 

En Cèsar Martinell fou l

q

construcció tingué moltes dificultats. 
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El projecte consta de dues naus paral·leles, una d’elles no construïda, que 

LLDECONA (Montsià) 

indicat Agrícola d’Ulldecona”, molí d’oli de quatre premses (1.921-1.922). 

 la 

l permís per a la construcció 

l projecte inic

enfilen una tercera nau i mitjana perpendicular a elles. El primer cos que és la 

sala de màquines a mitja nau en un terraplé, es descarrega la verema, i a la 

nau, en un nivell inferior, hi han les premses, sis grans cups i quatre piquetes 

per a recollir el most sortit de les premses; les dues naus estan separades per 

columnes de totxo amb arcs equilibrats. Les tines soterrànies són accessibles 

per una escala protegida per a privar l’entrada de l’àcid carbònic. 

 

 

U

 

“S

Entitat fundada el 15 d’octubre de 1.916. A l’agost de 1.917 és reconeguda

constitució pel Reial Ordre del Ministeri d’Hisenda. 

 

E

del molí d’oli va ser sol·licitat 

a l’agost de 1.923 a 

l’ajuntament. El terreny on 

s’havia d’edificar era de 57,6 

per 15,5 metres aproximada-

ment. 

 

E ial era de dos cossos, un pel molí d’oli i l’altres per a casal social. 

Es va construir en dues etapes. La primera es va portar a terme entre 1.923 i 

1.924; i la segona, poc temps després, ja que l’edifici acabat data de 1.928. La 

tercera fase, que no té res a veure amb el projecte de Martinell, va ser acabada 

l’any 1.964. 
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ARENYS DE MAR (Maresme) 

ermandat de llauradors i ramaders”, magatzem i seu social. 

uardar els adobs 

’edifici, entre mitjaneres, es caracteritza per la gran porta d’entrada amb un 

UIGCERDÀ (Cerdanya) 

.A. Lletera Industrial”, estable per a vaques i ampliació de la fàbrica. El Gremi 

s va construir una fàbrica a Puigcerdà, per ser centre d’una regió productora 

a resultar una sala de 11 per 40 m i pati d’aparellament annex, amb una sala 

 

“G

El 1.947 sorgí la necessitat de construir un magatzem per a g

comprats en règim cooperatiu a més de les patates de sembra primerenques. 

L’ampli magatzem es va construir a la planta baixa de l’edifici i en un pis alt s’hi 

van establir la sala d’actes, la sala de junta directiva i la vivenda de 

l’encarregat, inaugurat tot al desembre de 1.948. 

 

L

arc de carpanell i una porta petita en arc circular a cada costat, tot això amb 

obra de carreus de pedra de Girona en la planta baixa, i un gran cartell amb el 

nom de l’entitat on començar el primer pis. 

 

 

P

 

“S

de Detallistes de l’Alimentació va procedir al 1.934 a la creació d’una societat 

anònima per a fabricar llet condensada i altres derivats lactis de venda en els 

establiments respectius. 

 

E

de llet de fàcil adquisició als agricultors que solen criar bestià boví. Construida 

la fàbrica sense intervenció de Martinell, a fi d’obtenir la llet directament es va 

decidir la construcció d’un estable per a 45 vaques, 2 bous i 10 vedelles en 

estança individual, i aquest projecte es va encarregar a Martinell. 

 

V

per muyir, una sala per parir i altres serveis en planta baixa, tot ventilat 

mitjançant tuberies amb dispositius especials en la coberta. Es va fer també un 

pas porticat cobert en la façana posterior per a la descàrrega del ferratge i al 

costat oposat dos grans dipòsits soterranis per a l’excrement líquid del bestià. 

La planta alta es va destinar com a magatzem de ferratge, amb quatre 
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escotillons per tirar el ferratge a la planta baixa, i un dels extrems a vivenda, per 

a l’encarregat de la vigilància i cuidador del bestià. 

 

Quant a la construcció, el pis alt està format per àmplies voltes de maó de pla 

s va fer una ampliació amb un cos d’edifici adjunt de 15 per 42 metres, 

ls pilars interiors que sostenen l’altell són de maó en planta de creu grega, del 

MPLIACIONS I ADAPTACIONS 

 1.917 

 

lió (Alt Camp), celler construït al 1.911, que Martinell amplià amb una cambra 

 1.918 

 

rtesa de Lleida (Segrià), actuació al Sindicat Agrícola de San Isidro, amb un 

n molí d’oli i una sala 

recolzades en bigues i pilars de formigó armat. Per protegir del fred es van fer 

uns tabics interiors que deixen una càmara d’aire calent. La coberta es va fer 

amb planxa de zinc amb una inclinació de 45 graus i androna per a la 

il·luminació del magatzem de ferratge.  

 

E

destinat a formatgeria, maduració del formatge, fàbrica de pots de llauna i 

magatzem d’aquesta llauna, taller i una caldera; tot això en planta baixa, i a 

més un altell de 7 per 36 metres en la part central, destinat a magatzem. 

 

E

que arranquem una sèrie d’arcs centrals i dues sèries laterals, tots ells 

equilibrats per a sostenir la coberta. El pis altell està resolt amb voltes de maó 

de pla que es recolzen sobre bigues de formigó armat. 

 

 

A

 

A
destinada a laboratori i a motor. 

 

A
molí d’oli amb dues premses i una sala d’actes (1.919). 

Alcarràs (Segrià), actuació al Sindicat Agrícola amb u

d’actes. 
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 1.919 

 

ontblanc (Conca de Barberà), actuació a la Federació Agrícola de la Conca 

Agrícola amb un molí d’oli amb dues 

rgell), actuació a l’Associació Targarina amb un molí d’oli amb dues 

 1.920 

 

ot (Terra Alta), reforma al Sindicat Agrícola de Sant Isidre amb un celler de 

na (Alt Camp), ampliació del magatzem del Sindicat Agrícola i Caixa 

(Conca de Barberà), ampliació del celler amb un dipòsit per al raïm, per 

 1.929 

 

’Espluga de Fancolí (Conca de Barberà), reforma i ampliació de l’estatge 

.000 hl el celler de la finca de J. M. Valls. 

 del 

 1.934 

 

endrell (Baix Penedès), va ampliar el celler del Sindicat Agrícola d’aquesta 

M
de Barberà a la fàbrica d’alcohol de brisa. 

Almacelles (Segrià), actuació al Sindicat 

premses. 

Tàrrega (U
premses. 

 

B
6.000 hl. 

Vilarrodo
Rural. 

Sarral 
a una nova nau en projecte. 

 

L
d’elaboració del celler ja existent. 

Masquefa (Anoia), va ampliar a 4

Barberà de la Conca (Conca de Barberà), va fer la reforma i ampliació

celler de 1.903. 

 

V
localitat. 
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PROJECTES NO REALITZATS 

ant Jaume de Domenys (Baix Penedès), es van parar les obres del celler 

rícola d’aquesta localitat li va 

olí d’oli. 

FERTES QUE NO ARRIBAREN A ÉSSER PROJECTE 

a Selva de Camp (Baix Camp), molí d’oli. 

 extractora d’oli de sansa. 

lí d’oli. 

ller. 

 

S
quan ja s’havien començat a aixecar els murs. 

Artesa de Lleida (Segrià), el Sindicat Ag

encarregar d’urbanitzar un terreny prop de la vila que es tenia que anomenar 

l’Artesa Nova; havia de construir-se unes 30 cases, una granja agrícola, corrals 

de porcs, corral de bens i graner, femes, corrals de vaques, lleteria i indústries 

derivades, pavelló d’administració i entrada i una torre d’aigua. 

Bonastre (Tarragonès), celler i molí d’oli. 

Palau-Saverdera (Alt Empordà), celler i m

Torrelavit (Alt Penedès), celler. 

Cervera (Segarra), local social. 

 

 

O

 

L

Puigverd de Lleida (Segrià), molí d’oli. 

Rodonyà (Alt Camp), celler. 

Pau (Alt Empordà), celler. 

Tortosa (Baix Ebre), fàbrica

Vilaverd (Conca de Barberà), celler. 

Batea (Terra Alta), dos cellers i un mo

Puigdelfí (Tarragonès), celler. 

Corbera d’Ebre (Terra Alta), ce

Verdú (Urgell), celler. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 



L’OBRA 

 

 

 

SISTEMES CONSTRUCTIUS EMPRATS PER MARTINELL, ALS CELLERS... 

na de les característiques singulars de les edificacions agrícoles de Cèsar 

a fàbrica usada amb més freqüència va ser el paredat arrebossat; algunes 

es principals aportacions de Martinell a l’arquitectura industrial són la 

n resulta una forma derivada de l’estructura, que no solament queda vista, 

 
U

Martinell és el sistema constructiu. Es basa en l’obra de fàbrica de pedra, tàpia 

o maó adaptada als requeriments particulars d’un tipus d’edifici nou propiciat 

per les circumstàncies econòmiques, polítiques, socials i culturals de l’època. 

 

L

vegades a cara vista sense arrebossar, en les parts baixes, com un sòcol, per 

la seva major resistència a les humitats del terra. Obra de carreus en brancals i 

arcs de potes i molls de descàrrega de fruits; formigó en fonaments i formigó 

armat en pilars i plataformes per a la instal·lació de maquinària; maó en pilars, 

arcs interiors i marcs d’obertures, en els quals el petit tamany d’aquest material 

es presta a formes decoratives; i la rajola, usada juntament amb el maó, en les 

voltes a la catalana. 

 

L

formulació d’un tipus de celler agrícola amb sistema constructiu caracteritzat 

per la substitució de les encavallades per arcs de maó i de les corretges per les 

voltes. Ho va justificar en principi per l’encariment de la fusta derivat de la 

primera guerra mundical, la major resistència i l’augment de la durabilitat. Però 

aquest canvi comporta, volgudament o no, l’adaptació del model d’espai lineal 

cobert amb encavallades a la tradició constructiva pètria i ceràmica. 

 

E

sinó que configura l’espai interior. L’expressió arquitectònica es basa en el 

sistema constructiu que basteix l’edifici. No es produeixen superposicions 

estilístiques globals. S’acompleix l’ideal de la sinceritat constructiva aplicada a 

l’edifici funcional, no exempt però de monumentalitat. 
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L’espai interior, diàfan i sense compartimentar, queda pautat per la successió 

d’arcs parabòlics calats. La coberta passa a segon terme, i la delimitació de 

l’espai, en alçada, està configurada pels arcs enlloc del pla continu de la 

teulada o del cel ras. 

En la major part dels casos s’adossen dos o més naus sense paret interior. 

D’aquesta manera s’eixampla l’espai interior, que perd l’eix longitudinal i es 

converteix en una sala molt gran, perquè els pilars interiors neutralitzen la 

linealitat de les naus. 

 

Als cellers cooperatius de Cèsar Martinell es manifesta l’equilibri entre la 

simplificació constructiva, el tractament del material, l’economia de mitjans, la 

forma estructural, l’expressió arquitectònica i la funcionalitat, sense renunciar al 

caràcter representatiu d’uns edificis promoguts per les organitzacions sindicals 

locals i la política agrària de la Mancomunitat. 

 

Dins d’aquests sistemes constructius, ara ens fixarem amb els més importants, 

aprofundint més en la seva teoria i en l’ús que els va donar Martinell. 

 

 

ARCS PARABÒLICS 

 

La construcció d’arcs parabòlics de maó és un sistema molt optimitzat perquè 

es basa en el material local, econòmic i disponible, que requereix poc transport 

i una tècnica de posada en obra tradicional i coneguda. 

 

L’estructura és molt eficient perquè segueix el trajecte de les càrregues i 

treballa només a compressió. A més, el gruix de cada secció es pot modificar 

afegint o suprimint filades, per tal d’adaptar-la a l’esforç que transmet. Amb 

aquests efectes combinats i l’alleugeriment dels carcanyols, que són calats, es 

pot apurar la resistència de tot el material, de manera que no hi quedin 

elements poc aprofitats. 

 

L’arc parabòlic és l’únic que té la directriu en la direcció de l’esforç quan les 

càrregues aplicades són verticals i repartides sobre la corda de l’arc. La forma 
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funicular comporta l’aprofitament màxim del material, que només treballa a 

compressió, sense necessitat de tirants ni contraforts perquè la càrrega 

inclinada s’aplica al lfonament. 

 

La construcció d’aquests arcs és de maó, que proporciona superfícies rugoses 

amb la textura del material i els junts. Expressa l’aparell o disposició dels 

lmaons que són peces petites i adaptables a les formes requerides per les 

variacions de corvatura de la paràbola i d’inclinació dels acords. 

 

L’aparell es basa en una successió de filades de rajola al llarg, que fan de cindri 

de la resta de l’arc resistent de maons de través. D’aquesta manera es 

redueixen al mínim els mitjans auxiliars, redundant en l’economia general del 

sistema constructiu. 

 

També es van utilitzar maons aplantillats a plec de llibre en els arcs del celler 

de Pinell de Brai per augmentar la “categoria artística” conjuntament amb el fris 

decoratiu realitzat per Xavier Nogués. 
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Tot i els avantatges que suposa aquest tipus d’estructura, Martinell, en els 

casos en què es precisava una ràpida construcció de l’edifici, no els 

considerava aconsellables, per les cures i previsions que requereix la seva 

construcció i descintrat, del que se n’ha d’encarregar un personal idoni, no 

sempre fàcil de trobar en poblacions rurals. Això el va portar a adoptar 

precaucions transitòries durant la construcció, transformades llavors en 

permanents per a una major garantia de solidesa dels arcs, aplicades primer a 

Nulles, i llavors perfeccionades al Pinell de Brai, els arcs del qual, de majors 

dimensions van ser contruïts a plec de llibre. 

 

 

VOLTES A LA CATALANA 
 

La volta de maó de pla necessita pocs materials i mitjans auxiliars, perquè, si 

segueix la direcció de la càrrega, només treballa a compressió. Aquest sistema 

optimitza el rendiment del material perquè aprofita estructuralment la totalitat de 

la secció transversal, de manera que no necessita reble de carcanyols per a 

evitar que s’aixequin els ronyons. La plementeria és estructural i l’aprofitament 

dels materials, màxim. 

 

El fet que aquestes voltes siguin conegudes per volta a la catalana, diu 

clarament que a Catalunya aquesta construcció és familiar a tot paleta, si bé no 

ho fos en algunes de les modalitats que Martinell va usar en els seus edificis. 

La uniformitat i petit tamany del seu element bàsic (rajola o maó) fa que sempre 

se’n tinguin a mà i no s’hagin d’esperar models o fabricacions especials; a més, 

s’adapten a totes les formes, i els mitjans auxiliars es redueixen a simples 

plantilles de fusta o regles, i en algunes ocasions se suprimeixen totalment, 

com a les voltes de les escales de molt poc espesor –dos o tres gruixos en 

treballs corrents-. Aquests avantatges comporten un estalvi de material i per 

tant poc cost i poc pes. 

 

La primera de les adaptacions que Martinell els hi va donar va ser com a 

divisòria de dipòsits soterranis, disposades verticalment, de gruix variable, 

augmentant de dalt a baix per la major pressió del líquid. El terç superior, d’un 
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gruix de rajola i un altre de maó; el terç mig, de dos gruixos de maó, i l’inferior, 

dos de maó i un de rajola, deixant els ressalts en la cara oposada del líquid i 

l’altra amb arrebossat i enlluït de portland. 

 

Van ser usades també amb freqüència en disposició vertical d’un sol gruix de 

maó, com un envà rebut amb morter de ciment, per a la contenció de terres en 

dipòsits soterranis; alguns cops de tres o quatre metres de diàmetre i els 

mateixos de profunditat, omplint amb morter els possibles buits entre la terra i 

el maó. Enlluït amb portland, el dipòsit era d’excel·lent qualitat i barat per la 

seva fàcil execució i poca quantitat de maó empleat. 

 

Al molí d’oli del Pinell de Brai i després a la Fàbrica d’alcohol d’orujo per a la 

Federació de Sindicats de l’Empordà, de Vilajuïga, es va usar la volta a la 

catalana vertical en dipòsits d’orujo soterranis, distribuïts en retícula 

quadrangular amb la concavitat de les voltes cap a l’interior del dipòsit, i plens 

de formigó els espais resultants entre voltes. Com que aquesta fàbrica es va 

construir junt a un afluent del riu Muga, i els dipòsits ocupen en part un nivell 

inferior al del rierol, per evitar la possible penetració d’aigua al seu interior, el 

terra d’aquests es va fer, també, amb voltes a la catalana de convexitat cap 

avall. 

Les voltes a la catalana en 

posició vertical van haver de 

ser aplicades en dipòsits de 

superfície als que va obligar un 

augment de la necessitat de 

cabuda que va obligar a un 

màxim aprofitament de l’espai 

disponible inicialment. 

 

En ocasions, la volta de rajola, de tres o quatre gruixos d’espesor, va ser usada 

en peus de tina aïllats sobre quatre mitjos arcs atirantats. La part central de la 

tina es recolza sobre el massís i les vores en voladiu deixen sota la tina espai 

lliure per a omplir bocois.  
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Aquestes voltes es van usar també en la seva forma més corrent d’eix 

horitzontal en passadissos soterranis i plataformes de recolzament de tines, o 

en cobertes recolzades sobre arcs. En aquest cas es feien amb doble gruix de 

rajola, amb arrebossat i enlluït de portland exterior per assegurar la 

impermeabilització, d’uns vuit o deu centímetres d’espessor en total. 

 

Aquestes voltes tenen l’avantatges de poder ser construïdes sense cintra, amb 

una plantilla que es va desplaçant com a suport de les rajoles del primer gruix 

pel seu extrem lliure, i a més, s’adapten a totes les formes. Necessiten un 

lleuger atirantat per al moment de la construcció sobre arcs, que ha de ser 

permanent en les voltes extremes, però pel seu baix cost se sol deixar també 

en les intermitges. Les voltes de coberta sobre arcs donen molta homogeneïtat 

a l’edifici, no sols visual, sinó també estructuralment, ja que al ser tot el mateix 

material, les dilatacions o contraccions per causes tèrmiques són uniformes i 

eviten l’esquerdament. 

 

Martinell pensava que comparada amb les estructures de pilars i armadures o 

la d’arcs i bigues en coberta, trobava majors avantatges constructius i 

arquitectònics en l’estructura d’arcs i voltes. 

 

 

ENCAVALLADES 

 

Les encavallades són uns elements constructius consistents en una armadura 

que té forma triangular, formada per un conjunt de bigues de fusta o 

metàl·liques, convenientment enllaçades, que s’usa per suportar teulada 

inclinades, de dos vessants, però no per suportar sostres horitzontals. 

 

La coberta inclinada tradicional de fusta es basa en la utilització de seccions 

rectangulars de fusta “blanda”. 

 

Per la seva forma permet cobrir superfícies amples amb un cost menor que si 

s’utilitzen biques. Es caracteritza perquè cada un dels elements que la formen 

són barres de fusta que pràcticament només resisteixen esforços de 
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compressió o de tracció, però no de flexió, mentre que les bigues normals 

resisteixen precisament esforços de flexió. 

 

L’encavallada més simple és la que té dos cavalls, un tirant que uneix el peu 

dels dos cavalls i un monjo o pendeló, fixat al punt alt on s’ajunten els dos 

cavalls i que suporta el pes del tirant. Els dos cavalls són peces comprimides 

mentre que el monjo i el tirant són peces estirades.  

 

La coberta a dues vessants amb tirants contrarresta l’esforç horitzontal 

mitjançant tirants, en tensió, a nivell del recolzament de la biga. 

 

 

CERÀMICA VIDRIADA 

 

Un dels aspectes amb el qual es concreta l’ideal noucentista de bellesa pública 

és el fenomen de la recuperació dels oficis artístics aplicat a l’arquitectura i 

l’urbanisme. La ceràmica vidriada va ser un dels més usats per Martinell en 

l’expressió ornamentals dels cellers, ja sigui en forma d’elements funcionals 
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(teules, canaleres) o d’elements decoratius (boles, rajoles). Martinell va usar la 

ceràmica vidriada en la major part dels seus projectes, però fou al Pinell de Brai 

on realitzà la seva aportació més important amb l’obra de Xavier Nogués 

(1.873-1.941). 

 

A l’any 1.918, quan Martinell rebé l’encàrrec de la construcció del celler i molí 

d’oli del Pinell de Brai, l’economia agrària d’aquest poble estava basada en el 

conreu de l’olivera i de la vinya, però la manca de mitjans tècnics per a la seva 

transformació obligava els pagesos a vendre el fruit en unes condicions poc 

avantatjoses que els mantenien en una precària situació econòmica. És per 

aquesta causa que la construcció de l’edifici omplí totes les esperances dels 

seus habitants vers un futur millor; l’obra fou considerada com l’artífex de la 

transformació de la vida del poble i superació de tots els seus problemes. 

Aquest optimisme portà la Junta del Sindicat a demanar a l’arquitecte un edifici 

vistós, bell i fora de corrent. Davant el caràcter destacat que pretenia el celler i 

l’entusiasme dels mateixos cooperativistes que li havien fet l’encàrrec, 

l’arquitecte va pensar que podia aplicar el treball de Xavier Nogués a l’edifici 

que havia construït. Martinell pensà en Nogués per l’interès que li havia 

despertat la sèrie de pintures murals i de rajols vidriats que, el 1.915, Nogués 
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havia fet per al Celler de les Galeries Laietanes, soterrani de la galeria d’art que 

va acollir moltes de les exposicions d’artistes joves d’aquell temps, que 

regentava Santiago Segura, a Barcelona. A Martinell li atreia la idea però no la 

veia executable per raons pressupostàries, ja que la sanefa media 45,50 

metres i feia 80 centímetres d’alçada; per sortir de dubtes es va entrevistar amb 

Nogués qui mostrà una gran comprensió. El càlcul fou realitzat amb gran 

benevolència: a un preu de 4 a 5 pessetes per cada rajola de 20 per 20 

cèntimetres, portés o no pintura. L’encàrrec del Pinell fou ampliat amb dos 

inscripcions de 180 per 180 centímetres previstes per a la façana, una porta 

lateral per al molí d’oli, a més de diversos rètols per a la l’interior amb refranys 

referents als pagesos d’olives i raíms. Totes aquestes ceràmiques valgueren 

aleshores (1.921) al voltant de les 5.000 ptes. Aquest encàrrec generà altres 

realitzacions com el plafó per a la Cooperativa Agrícola de Gandesa i tota una 

sèrie de diversos plafons de petites dimensions on, enmig d’orles i sanefes, 

Nogués hi escrivia aforismes i refrans populars catalans. 

 

Però com ja ha quedat dit des d’un principi, no fou únicament al Pinell de Brai 

on Martinell usà la ceràmica vidriada de color verd, encara que sigui el cas més 

destacat, també en feu ús a moltes altres cooperatives i en concret a Falset 

aquest element el trobem en les quatre façanes de l’edifici, com a element 

ornamental, col·locant-la en diferents posicions. En la façana principal la trobem 

com a clau de cada un dels arcs que conformen els finestrals centrals i els de 

les torres, també en les plaques commemoratives que hi ha en cada costat del 

parament i ajuden a fer més majestuós el ràfec de la coberta. 

 

En les façanes laterals la trobem en el remat de la barana de fàbrica de mó 

dels terrats, en els ràfecs de les cobertes, com a boles decoratives, en els 

laterals de les torres i en la coberta, algunes de les teules són d’aquest material 

i formen una sanefa. 

 

En la façana posterior, hi trobem el dipòsit la construcció del qual, gaudia d’un 

tractament estètic acurat, fent-ne una petita obra d’art arquitectònica on no hi 

mancaven detalls de decoració en ceràmica vidriada en forma de volums 

geomètrics. El dipòsit es recolza sobre dos arcs equilibrats (als peus dels quals 
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hi han dues boles ceràmiques) que es creuen i cinc boles de ceràmica verda 

rematen el coronament de la petita construcció. 

 

 

Tècnica rajolera emprada en aquella època 

 

A Catalunya, no hi ha coneixement d’haver existit un gremi especialitzat 

exclusivament en l’art de les rajoles, ja que formaven part de l’art en general de 

la ceràmica. Els seus productors eren anomenats escudellers. Els diferents 

oficis dedicats a la producció d’obra de terra cuita formaven una confraria sota 

l’advocació de Sant Hipòlit, al qual escolliren per patró perquè, segons la 

tradició, fou martiritzat a cops de càntir. 

 

La producció de la rajola considerada com a cairó no ofereix cap particularitat: 

es pasten, s’emmotllen, s’eixuguen a l’aire o al sol i es couen com es fa amb 

tota altra obra de construcció, de manera adotzenada i vulgar; la tècnica s’ha 

perfeccionat amb el temps i els ciarons han anat aprimant-se notablement. 

Obtingut el cairó, calia policromar-lo i aleshores entrava pròpiament la feina del 

ceramista. Per a fer el fons blanc i vidriat, típic de les rajoles catalanes, se’l 

sometia a un bany fet amb estany, plom, sorra finíssima i sal marina, aquesta 

en molt poca proporció; l’estany tenia per ofici donar al bany un accentuat to de 

blancor, el plom i la sorra produïen el vidriat, i la sal evitava el clivellament o 

esquerdament de la policromia en ésser cuita la rajola per segona vegada 

després de pintada. Només se sotmetia al bany una de les cares de la rajola, la 

que havia d’ésser pintada, i un cop banyada la rajola calia deixar-la eixugar el 

suficient perquè el líquid agafés damunt el cairó i no regalés, però hom havia 

de procurar que el bany no restés excessivament eixut, perquè com més tendre 

era el bany més bé lliscava el color, i el pintat era més fàcil. El pintat era fet a 

mà i a pols. 

 

La figura que hom tracta de fer damunt d’una rajola es dibuixava primer en un 

cartró prim o paper molt gruixut i després s’estergia, és a dir, es resseguia el 

dibuix amb una línia tènue de piquets molt espessos fets amb una agulla; 

l’estergit s’aplicava damunt de la rajola i es fregava lleugerament per damunt 
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del cartó un estopany o monyeca de polsina de carbó, que fàcilment s’agafava 

damunt el bany de la rajola, on restava molt tènuament indicada la silueta amb 

els trets principals de la figura. Seguidament es pintava amb pinzell i la figura 

estergida amb carbó servia de guió del pintat. La pintura calia que fos molt 

clara perquè llisqués fàcilment per damunt del fons blanc i mig moll. Un cop 

pintades les taques principals de la figura, es feien els detalls minuciosos i es 

resseguia el dibuix estergit. L’estergit no comprenia més que la figura o escena 

principal i els elements accessoris inherents a ella no s’estergien: eren fets a ull 

i a caprici en cada rajola. Els colors es feien amb terres, o sia òxids dissolts 

amb aigua, i sempre ben clars. El morat era fet amb manganès; el blau amb 

cobalt; el roig amb ferro, i el groc, amb groc de Nàpols. La cuita alterava els 

colors, els quals no solament un cop acabada la rajola sortien diferents de com 

eren en ésser aplicats, sinó que, segons fos la rajola millor o pitjor cuita, el color 

prenia un matís o en prenia un altre. La segona cuita de les rajoles estava 

destinada a solidificar el bany i el color, i calia més cura que en la primera. Es 

posen les rajoles al forn, dretes, aïllades l’una de l’altra, i dintre d’una mena de 

compartiments de terra refractària. La duració de la cuita, i amb ella la de 

refredament, varia segons la mida del forn i la quantitat de terra posada a 

coure; mai no baixa, però, de dos dies en els forns més petits i arriba fins a sis i 

més  en els grans, i en el refredament generalment sol invertir-se doble de 

temps que en la cuita. En una cuita hom sempre ha de comptar amb una 

quantitat d’obra esguerrada, per mal cuita o perquè el color ha regalimat o s’ha 

barrejat, etc.; des que es cou terrissa i obra que se n’esguerra, i tots els forns 

han comptat sempre amb un lloc immediat per anar a llençar la feina 

esguerrada. 

 

És costum entre els terrissers que el forn l’encengui la mestressa servint-se 

d’una branqueta de llorer beneït. Fent-ho així hom creu que s’assegura l’èxit de 

la fornada i que el foc no s’apagarà durant la cuita. 
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La indústrica ceràmica catalana 

 

Com a regió pionera en el procés industrialitzador i en la conseqüent expansió 

urbana, la ceràmica de Catalunya experimentarà un creixement fort en l’últim 

terç del segle XIX i, sobretot, en les primeres dècades del segle XX. 

 

D’una activitat terrissaire dispersa per bona part de la geografia catalana, en la 

qual la bòbila és el nucli de fabricació, es passarà a una estructura pre-

industrial embrionària d’allò que seran les factories ceràmiques de principis del 

segle XX. També es produirà una concentració a l’entorn dels nuclis urbans i, 

molt especialment, al voltant de Barcelona. La zona d’Esplugues i Hospitalet, 

per la presència de primeres matèries idònies i sobretot per estar a prop de la 

demanda, es convertiran en els centres ceràmics importants. 

 

Encara que Catalunya no assoleixi mai el lideratge en la producció de rajoles 

vidrades, la seva indústria ceràmica de rajoles, teules, terracotta arquitectònica, 

paviment rústic i ceràmica d’ús industrial, arribarà a ocupar un lloc assenyalat 

en el panorama nacional. 

 

Només en l’àrea d’Hospitalet, podem destacar les següents empreses: 

Cucurny, J. Barrella, Cosme Toda, Oliveras, Batllori-Collet, J. Romeu Escofet, 

Pujol i Bausis (empresa que va fer la ceràmica del Pinell de Brai i que tenia 

encàrrecs de destacats arquitectes modernistes contemporanis com Puig i 

Cadafalch, Rubió i Granell). 

 

Disperses per Catalunya, també hi va haver d’altres empreses importants com: 

Isidre Llevat de Reus, Àngel Anchisi d’Arenys de Mar i la casa barcelonina 
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Tarrés i Macià. Però la casa que presentava un mostrari més ampli, alhora que 

era la més antiga en la fabricació d’objectes de fang cuits, fou La Gran Fábrica 

de los Sres. Antonés y Compañía. 

 

Com a característiques generals de tota aquesta indústria tenim:. 

 

o Totes les indústries utilitzen primeres matèries locals, sobretot les 

indústries de la Conca del Llobregat (Esplugues i Hospitalet). 

 

o Encara que algunes d’elles adquireixen tecnologia moderna, la majoria 

té una estructura conjuntural. 

 

o La seva aportació qualitativa a la ceràmica arquitectònica serà molt 

important, per no dir la més rica de la indústria espanyola per la seva 

proximitat geogràfica a l’arquitectura modernista. 

 

o La falta de renovació tecnològica i de capital inversor en aquesta activitat 

a partir de 1.920-1.930, propiciarà el declivi complet d’aquesta activitat 

industrial a Catalunya.  
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6.- LES GARRIGUES 



LES GARRIGUES 

LES GARRIGUES ………………………………………………………………….…. 
 
Les Garrigues és una comarca de la regió de Lleida, d’una extensió de 840,19 

km2, situada a l’extrem meridional de la Depressió Central Catalana. És un 

territori de límits naturals imprecisos i d’una total manca de cohesió històrica. 

Històricament part d’ella ha format part de la vegueria de Lleida, i altra part de 

la de Montblanc. No fou finsel 1908 que va tenir una primera unitat 

administrativa amb la creació del partit judicial de les Borges Blanques. 

 

 

 

El seu nom no és gaire antic; es va consolidar com a nom territorial al segle 

XVIII, si bé amb una gran imprecisió d’abast. Semànticament evoca els garrics 

de fulla caduca, però avui en dia no és pas el garrigar el que predomina a la 

comarca, sinó un verdader bosc d’oliveres, que fan la comarca rica en 

producció d’oli i d’ametlles. 
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L’aspecte físic 

La comarca de les Garrigues esdevé un trànsit des de l’horta de reg o territori 

pla però estepari, al bosc de la Serra de la Llena i les crestes d’Ulldemolins. 

 

És una comarca constituïda per una plataforma, d’origen oligocènic, inclinada 

devers el nord-oest; altures i fondalades resseques una gran part de l’any, amb 

una vegetació d’arbusts de garriga, amb l’ametller i l’olivera als vessants i la 

vinya i els cereals als fons més humits, tot tacat de clapes de bosc mediterrani. 

 

El seu conjunt ofereix forts contrasts, formant tres aspectes paisatgístics ben 

diferenciats: la zona alta, amb altituds de 700 a 1.000 metres, on hi ha 

conglomerats durs a la partió de la serra de la Llena i de la serra de Corregó, 

amb clapes de bosc sobre Fulleda, Vinaixa, Ulldemolins, Bovera i Almatret. La 

part mitjana, on les roques dures, molt més primes (els Torms, Cervià i l’Albi), 

alternen amb llits argilosos tous amb altituds de fins a 480 m, amb la xarxa 

hidrogràfica menys encaixada que a la part alta. Aquí predominen els cereals, 

la vinya, l’olivera i l’ametller. I finalment, el pla, terres regades pel canal 

d’Urgell, o la producció és gairebé la mateixa que al Segrià i l’Urgell (fruita 

dolça). 

 

Hidrografia 

Ateses les condicions pluviomètriques més aviat àrides de la comarca, 

l’escassa conca de recepció, reduïda per la proximitat del muntanyam de 

capçalera al col·lector, el Segre, que discorre a ponent de la comarca, i la 

relativament baixa latitud de les dites muntanyes, es comprèn la migradesa del 

cabal dels seus rius. Són cursos intermitents, d’orientació general SE-NW, que 

en la seva major part vessen, per l’esquerra, a les aigües del Segre. 

 

Clima i vegetació 

Clima. És de caràcter mediterrani continental, amb hivern força fred i amb estiu 

calent i llarg. La pluja no és pas abundosa. La situació de la comarca al vessant 

interior de la Serralada Pre-litoral Catalana fa que l’aire de mar hi arribi com a 

aire descendent i, per consegüent, sec. L’eixut estival és bastant acusat i les 

pluges de tardor no són pas gaire importants. Encara la primavera és l’època 
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que més plou. En les zones més altes del sud, l’ambient és una mica més 

frescal i no tant sec. 

 

Vegetació. El clima mediterrani continental no gaire plujós i el terreny totalment 

calcari determinen el predomini del paisatge típic del domini del carrascar. 

Actualment dels antics alzinars de carrasca en resta ben poca cosa. A les 

muntanyes del Sud-Est hi són freqüents les pinedes de pi blanc, les úniques 

arbredes extenses que encara es conserven a la comarca.  

 

A hores d’ara, una gran part de la comarca i, especialment, de la seva zona 

plana és ocada per conreus agrícoles: cereals, olivera, vinya etc. 

 

La vegetació de riberal és poc freqüent a les Garrigues i apareix limitada 

principalment a la riba dels cursos d’aigua de la plana, on ha estat molt 

malmesa per l’home. 

 

L’economia 

L’economia de la comarca és basada principalment en l’agricultura de secà. 

Només un 25%  és terra de regadiu, i aquesta es troba situada gairebé del tot 

en la zona regada principalment pel Canal d’Urgell (les Borges, Juneda, 

Puiggròs, Arbeca i Castelldans) i les clapes d’horta dels fons de certs barrancs, 

fecundades estacionalment pel riu de Set, el torrent de la Femosa, el riu de la 

Cana i alguna riera. 

 

El moviment cooperatiu ha significat a les Garrigues, a partir dels anys de la 

Mancomunitat de Catalunya (1926-1922), l’arrencada de la producció amb la 

creació d’estacions olivereres i el desenvolupament de cooperatives 

especialitzades; la creació de caixes de crèdit agrícola, el foment de la 

viticultura, la cria d’aviram i de porcs. També s’han produït, al marge de les 

generalitats descrites per a tota la comarca, algunes especialitzacions en 

l’explotació i en el tipus de conreu; així, la Granadella s’ha distingit per la força 

econòmica de la seva cooperativa, l’Espluga Calba pels conreus del fruiter dolç 

en les terres frescals immediates al poble, i Juneda és el poble que té els 

sectors hortícola, fructícola, de cereals i de farratges més desenvolupats. 
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La indústria és derivada de l’agricultura: molins d’oli, alguna farinera, premses 

hidràuliques, i des del 1979, a l’Espluga Calba, una fàbrica de filats en forma de 

cooperativa. 

 

La crisi oleícola és un dels problemes que més afecten la comarca i que té com 

a conseqüència l’esmentada diminució del conreu de l’olivera. A més dels 

agents naturals, hi hagué altres causes fonamentals, la més important de les 

quals fou la manca d’una clientela disposada a pagar un producte de qualitat 

que difícilment podia competir amb els olis refinats, resultat d’un refinatge 

industrial d’olis vegetals. Tanmateix, actualment s’està resolent aquest 

handicap després de què es descobrissin les propietats anticol·lesterolèmiques 

de l’oli verge extra. La gent ja veu amb més bons ulls pagar el preu que val 

aquest producte. També ha ajudat a la recuperació la creació de la 

Denominació d’Origen les Garrigues, entitat que ha vehiculat que les 

cooperatives treballin per a un mateix objectiu en comú en més o menys grau. 

 

La demografia 

Històricament la comarca ha estat una de les menys poblades de Catalunya. A 

partir del segle XVIII, comença un increment continu de la població, que 

culminarà a l’any 1920, on la població fou la màxima històrica mai assolida: 

32.649 habitants. A partir de llavors hi ha hagut una pèrdua progressiva d’uns 

2.000 habitants per dècada fins a arribar als 21.803 habitants el 1981. Des de 

llavors hi ha hagut un estancament i a partir de finals de la dècada dels 90, un 

lleuger increment fins als 25.972 de 2005. 

 

Les comunicacions 

Les principals vies de comunicació són una persistència de les que hi havia des 

de la més remota antiguitat. La comarca té una xarxa de comunicacions molt 

simple, en la qual es destaca la disposició de dues línies viàries principals; la 

carretera N-240 de Lleida a Tarragona, construïda a partir de l’any 1841. 

Paral·lelament a aquesta via, s’executaren la línia férrea de Lleida a Tarragona 

per Reus (1864) i l’autopista AP-2, amb sortides a les Borges Blanques i l’Albi, 

inaugurada el 1976. L’altra via de comunicació principal és la C-233, que, 
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procedent de Flix, travessa la comarca de SW a NE, s’encreua amb la N-240 a 

les Borges Blanques. També travessa la comarca, seguint el traç de l’autopista, 

la línia d’alta velocitat Madrid-Barcelona-Frontera francesa, encara que, 

evidentment, no hi ha prevista cap estació de parada a la comarca. 

 

La història 

El vestigi més destacat del poblament prehistòric de la comarca, són les 

pintures rupestres que hi ha a la cova del Cogul, propera a la dels Moros, fins 

fa poc l’exemple més septentrional conegut dels santuaris dels pintors de les 

serres. 

Tot porta a creure que la comarca ja fou poblada en el paleolític superior, 

encara que els jaciments estudiats pertanyen ja al període neolític i èpoques 

posteriors. 

Aquest territori, durant el desenvolupament de la cultura ibèrica, pertanyé als 

ilergetes. Durant l’ocupació romana, les Garrigues pertanyien al nucli d’Ilerda. 

La romanització es manifestà pel poblament en villae, cases i cabanes de 

pagès, documentades sobretot a la banda del nord de la comarca. No existí 

cap població important durant l’època romana. 

Durant la dominació àrab, la comarca a causa de l’abundància d’oliveres era 

anomenada al-Zaytun, pertanyia al Regne de Lleida i al Valiat de Siurana. 

A partir del segle XII, començà la reconquesta, culminada amb la recuperació 

total de les Garrigues ja el 1151, un any abans de l’expugnació dels castells de 

Miravet i de Siurana. 

 

Si ens fixem en la divisió eclesiàstica, observem que les poblacions que havien 

estat del Valiat de Siurana, s’inclogueren en l’arxidiòcesi de Tarragona, mentre 

que la resta quedà incorporada a la diòcesi de Lleida. Actualment aquesta 

divisió segueix en vigor. 

 

Paral·lelament a la divisió eclesiàstica, la divisió política es vehiculà mitjançant 

la vegueria de Montblanc i la de Lleida. No serà fins el 1835 que tota la 

comarca s’integrarà dins la nova demarcació provincial de Lleida. 

De la capacitat de progrés i creació artística de les Garrigues, des del segle XII 

fins al XVIII, ens parla la persistència d’edificis des del romànic de transició al 
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gòtic, com els castells de l’Albagès, l’Albi, Arbeca, la Floresta i l’Espluga Calba i 

esglésies com la del Vilosell. El gran desplegament del Renaixement al barroc i 

al neoclàssic es pot constatar en les ampliacions dels castells de l’Albi, Arbeca, 

Torregrossa i Puig-gròs, amb les noves parroquials alçades durant el set-cents 

com la de l’Albi o la de la Granadella, dita la Catedral de les Garrigues. 

La guerra del francès (1808-14) en terres de Lleida ens cerciora de  la 

contribució de sang de la comarca durant els cinc anys de lluita. També 

perderen molta població amb les Guerres Carlines. 

 

Les lleis desamortitzadores del període, afectaren profundament al comarca, 

donat que 15 dels 25 municipis pertanyien a ordes religiosos de Poblet i la 

Cartoixa d’Scala Dei. 

 

El segle XX ha tingut algunes notes positives quant al camp de la cultura: l’obra 

de la Mancomunitat de Catalunya, que, a més de les lliçons d’extensió i 

conreus de les seves estacions oleïcoles, entre 1916 i 1922, creà una escola 

catalana de primer ensenyament, amb un edifici nou als Torms i una biblioteca 

popular a les Borges Blanques. 

 

Actualment, sembla que la comarca es troba en un impàs, degut a l’abandó de 

les terres de cultiu per l’avançada edat mitja dels treballadors agraris per una 

banda, i a l’extensió de l’extraradi de les ciutats (en el nostre cas Lleida) per la 

millora de les comunicacions, que fan que gran part dels pobladors de les 

Garrigues acudeixin, ja sigui a la capital de la comarca, ja sigui a la capital de la 

província, a treballar sense deixar la seva residència rural. 
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L’ALBI 

L’ALBI ………………………………………………………………………………… 
 

El terme municipal de l’Albi, de 32,96 km2 d’extensió, s’estèn pel sector sud-

oriental de la comarca, a la dreta del riu de Set (que forma el límit SW), al peu 

de la serra la Llena. Testimoni d’una xarxa hidrogràfica, seca tot l’any, són el 

riuet dels Gorgs, al sector meridional, que davalla de serra la Llena i voraja la 

vila abans d’unir-se al riu de Set, i el barranc de les Comes de Vinaixa, al sector 

septentrional, que van a parar, ja més enllà de les Borges Blanques, al torrent 

de la Femosa. 

 

Tota la població s’agrupa en la vila de l’Albi. Els límits municipals són amb els 

termes garriguencs de les Borges Blanques (NW), Cervià de les Garrigues (W), 

la Pobla de Cérvoles (SW), el Vilosell (S) i Vinaixa (E). La xarxa viària 

tradicional era la carretera N-240 de Tarragona a Sant Sebastià per Lleida, que 

passa pel límit NE, i les carreteres locals de l’Albi a Cervià i a les Borges, a 

ponent, a Vinaixa (llevant) i al Vilosell i a la Pobla que enllaça amb la comarcal 

de Reus a Lleida (C-242) i un brancal vers la N-240; modernament s’hi ha 

afegit l’autopista de l’Ebre AP-2, que paral·lelament a la N-240 travessa el 

terme pel mig en direcció SE-NW. 

 

Predomina el paisatge tabular de la plataforma garriguenca, formada per una 

gran massa de pudingues, i a l’extrem S i SE s’alcen els contraforts de la serra 

la Llena. Les principals partides són les dels Pallaresos, les Creuetes, els 

Pruners, les Masies i els Barrancs (de terra molt bona, al nord del terme), de 

Juriols, els Colls i els Reguers (terra bona, a l’oest) dels Clots, les Comes, 

Andomàs i el 

Rossec (regular, a 

l’est), Guàrdies i els 

Plans (dolenta, al 

sud) i Plas (molt 

dolenta, al NE). 
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Els conreus més importants són actualment les oliveres, els ametllers, la vinya i 

els cereals; els dos primers es troben en augment, especialment els ametllers 

(en detriment de l’ordi). Poc més de la meitat de les explotacions tenen entre 10 

i 50 ha, només 5 tenen més de 50 ha i les restants, menors de 10 ha, són 

econòmicament inviables. Hi ha una mirjana de 6 parcel·les per explotació. 

Domina el règim d’explotació directa, pels propietaris, seguit de la parceria i 

l’arrendament. Hi ha hagut darrerament una certa tendència molt migrada a la 

concentració parcel·lària. 

 

L’escassetat d’aigua és crònica i no satisfeia ni les necessitats de consum 

personal (sobretot durant l’estiu, on era habitual haver de recórrer a camions 

cisterna), però amb la construcció de la canonada de suport provinent del 

Pantà d’Utxesa, el problema quedà gairebé sol·lucionat. 

 

La demografia moderna s’ha mantingut 

relativament estable fins els anys seixanta. Al 

segle XVIII havia tingut un augment notable (de 

227 h el 1718 a 962 el 1787) i arribà a un màxim 

de 1728 el 1860. Amb la crisi de la fil·loxera 

havia baixat a 1.267 h el 1900, s’estabilitzà al 

voltant dels 1.200 fins el 1940, que havia baixat a 1.083, tornà a mantenir-ñse 

al voltant dels 1.000 i darrerament ha anat baixant: 927 h el 1960, 855 el 1970, 

782 el 1975, i torna a mantenir-se els anys 80 i 90 (792 h el 1981, 832 el 1991). 

Actualment hi ha 853 habitants censats, un 5% dels quals és població 

immigrada (clarament en augment). Es preveu un augment important d’aquí a 

2020 si la implantació d’un gran polígon industrial (actualment en projecte) 

acaba quallant. 

 

Ja amb el nom de l’Albi el lloc apareix durant la cominació musulmana, els 

darrers anys dins el valiat de Siurana. Sembla també cert que els castells de 

l’Albi, Cervià i el Vilosell, al peu de la serra la Llena, avançada dels sarraïns de 

Prades i Siurana, foren restaurats per Alfons I vers 1178 i foren donats als 

Cervera. Però les cartes de població són més tardanes. La de l’Albi no es 

conserva, però s’hi al·ludeix com ja existent el 1202, quan Pere I el Catòlic 
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otorgà carta de població a la veïna població de Cervià, que fou concedida, com 

ho havia estat l’Albi, a Guillem de Timor. Segons aquest instrument les 

franqueses de Cervià havien de ser les mateixes concedides a l’Albi 

(segurament vers 1196 per Alfons I). Si hom admet la identificació de l’Albi amb 

l’Albium citat al Liber feudorum maior, el 1178 el lloc era ja habitat. 

 

En els sosterranis del que resta encara avui del 

destruït castell de l’Albi (segle XII) hi ha vestigis 

de murs que semblen anteriors a l’època 

medieval. Fou centre de la baronia de l’Albi, que 

comprengué sempre el poble de Cervià de les 

Garrigues. 

 

N’era senyor a mitjan segle XIII Arnau de Timor (1236-81), descendent del 

primer repoblador. Un segle més tard (1336), n’era senyora Sibil·la de 

Montcada, mort vers 1361 sense descendència. El lloc de l’Albi tenia 119 focs 

el 1365 (nombre considerable a l’època), quan consta com a domini de Ramon 

Pere, influent ciutadà de Lleida. En aquesta època (mitjan XIV) la baronia figura 

com a propietat d’Elionor d’Albi, que per casament amb Acard de Mur aportà a 

aquest llinatge el domini de l’Albi i Cervià. En foren barons el seu fill Lluís de 

Mur (mort vers 1408), noble que acompanyà l’infant Martí a Sicília, el fill 

d’aquest Acard de Mur i de Cervelló, governador de Càller i de la Gal·lura, la 

seva hereva Violant Lluïsa de Mur i de Cardona (morta el 1467), casada amb 

Ponç de Perellós (i en segones noces amb el comte de Luna), i a la seva filla 

Elfa de Perellós en casar-se amb Hug III de Cardona-Anglesola. Fou després 

dels seus hereus, els Erill (la seva néta Joana, morta el 1566, es casà amb 

Pere Lluís d’Erill); ja al segle XVII passà als Cartellà (Francesca d’Erill, morta el 

1672, es casà amb Galceran de Cartellà), als Ardena-Sabastida (segle XVIII), 

als Rocabruna (fi del segle XVIII) i als Montoliu (del segle XIX fins a l’actualitat). 

La baronia fou confirmada com a títol del regne el 1755. L’actual Baró de l’Albi 

és Carles de Montoliu i Carrasco, afincat al Castell de Montsonís (la Noguera), i 

antic Governador Civil de Guadalajara durant part de la dictadura franquista i 

actualment president de la Fundació Castells de Catalunya. 
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El castell de l’Albi, edificat en un tossal que domina la vila, fou engrandit i 

modificat a partir de la fi del segle XV, amb unes estructures gòtiques, i sobretot 

al segle XVI, que esdevingué un molt notable exemplar de castell-palau 

renaixentista. Es conserven descripcions del vell palau (Monreal-De Riquer, 

Ceferí Rocafort) i documents fotogràfics de Pere Català i Pic (1917) i plànols de 

J.M. Vives (1917); s’hi entrava per un portal adovellat (segle XIV) i a mitjan 

segle XVI es féu una gran i monumental escalinata d’honor, amb grans 

arcades, esveltes columnes i grans galeries d’estructura clàssica, i als murs 

exteriors els finestrals de senzill traçat (ja del segle XVII); tot el palau voltava el 

pati central amb la gran escala descoberta. 

 

L’Albi tingué litigis sovint amb la població de les Borges Blanques. Es 

mantingué fidel a la terra en les lluites contra Joan II (1462-64), contra Felip IV 

(1640) i contra Felip V (1707), al costat o en contra dels seus senyors. En el 

setge del 1644 el castell resistí les forces castellanes fins al darrer embat. En la 

Guerra del Francès fou alliberat (2 d’octubre de 1812) per les forces del baró 

d’Eroles, que deslliurà també els territoris compresos entre els Omellons i 

Maldà. Encara que l’Albi i Cervià havien pertangut al corregiment de Tarragona 

i a la vegueria de Montblanc, foren incorporats al segle XIX al partit judicial de 

Lleida i el 1908, com la resta de les Garrigues, passaren al de les Borges 

Blanques. Les comunicacions afavoriren el desenvolupament de la vila. 

 

La vila de l’Albi s’alça a 526 m d’altitud, al sector meridional i més muntanyós 

del terme, vorejada al sud per la riera dels 

Gorgs. Té forma de creu orientada vers llevant i 

ha crescut els darrers anys al peu de la carretera 

a Vinaixa (E). Destruït lamentablement des del 

1936 el magnífic castell-palau (ja en condicions 

precàries, però en peu) que dominava la vila, el 

monument més notable d’aquesta és l’església 

parroquial de Santa Maria, de façana barroca, 

airós cloquer de dos cossos i l’interior d’una nau. 

Disposava d’un altar de fusta banyat d’or d’estil 
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barroc, que fou expoliat durant la guerra civil. Als afores hi ha el santuari dels 

Sants Metges Cosme i Damià, patrons de la vila, també obra del segle XVIII, a 

la qual s’accedeix per una rampa i té un porxo davant la façana. S’hi guarden 

unes pintures procedents del castell baronial. En els últims deu anys hi ha 

hagut un procés de recuperació de les parets de pedra originals de l’edifici 

(anteriomente cobertes per un morter de calç) que s’ha finançat (i es financia) 

amb les donacions dels devots. 

 

No resten sinó fragments de les antigues 

muralles, però hi ha carrers antics, amb 

arcs coberts, els “perxis”, una plaça 

porxada i alguna casa amb façana de 

pedra picada. De cada vegada més, en la 

rehabilitació de les cases de l’interior del 

poble (i en algunes de nova construcció), 

es destapa la pedra original dels murs de 

carga o bé s’executa l’obra nova amb la 

col·locació de pedra a l’estil de la zona. El 

carrer del Call permet de suposar una 

petita aljama jueva. Es tracta d’un carrer 

d’una sola boca (i coberta), on no fa 

gaires anys encara hi havia els bernats que sustentaven dues grans portes que 

permetien de tancar el carrer, fet que ocorria principalment durant les 

celebracions de la Setmana Santa. 

Hi ha un CEIP anomenat “els Aubis”, enclavat com a centre de las ZER Riu 

Set, formada pels municipis de l’Albi, Cervià, Vinaixa, el Vilosell i la Pobla de 

Cérvoles. Com a instal·lacions hi ha també un casal poliesportiu, piscines i 

camp de futbol de gespa. En els últims anys, l’associacionisme està present en 

la vida del poble, que compta amb un club de Futbol (2a regional), una 

agrupació de caça, un club de bitlles, AMPA, Associació de dones l’Alosa, Grup 

de Teatre “lo crostó” i un grup de gralles i timbals “lo caragol”. 

 

Les festes majors són el 15 de maig (Sant Isidre) i 26 de setembre (Sants 

Cosme i Damià). Se celebren festes d’estiu el segon diumenge d’agost. 
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L’OLIVER. ORÍGENS I INTRODUCCIÓ ……………………………………… 
 

Orígens 

La majoria d’historiadors creuen que l’oliver prové de l’antiga Messopotàmia i 

que, des d’allí, s’expandí a la resta de paísos. 

 

A Egipte, des de fa més de 5000 anys, ja s’usava l’oli d’oliva per il·luminar els 

temples , essent la primera civilització que va practicar l’extracció de l’oli per 

procediments mecànics naturals, els mateixos en els que es basa l’obtenció 

actual. 

 

L’oliver va penetrar i es va expandir per Europa d’Est a Oest. Grecs, fenicis, 

romans, jueus, cartaginesos, àrabs, hispans i altres pobles que 

comercialitzaven a les vores del Mar Mediterrani van ser els encarregats de 

difondre el cultiu i les aplicacions de l’oliver, essent en aquesta època i per 

boca fenícia, quan per primera vegada l’oli d’oliva és anomenat “or líquid”. 

 

Més de dues-centes vegades l’oliver és citat a les Sagrades Escriptures, 

expressant-se al Deuteronomi que Palestina és «terra d’oli i mel». La primera 

vegada que a la Bíblia surt l’oli d’oliva és amb motiu de les ordres que Jhavé 

formula a Moisès. Al llibre de l’Èxode destaca la missió de l’oli d’oliva com a 

instrument de culte. 

 

A Israel l’oli era usat, caracteritzat per les importants normes higièniques i 

dietètiques que va establir, de cosmètic i per l’enbelliment de la persona, 

d’ungüent per la pell, com a remei per les ferides, de combustible per les 

làmpares ordinàries i d’ingredient pels perfums. També era molt utilitzat com a 

condiment dels menjars i instrument cotitzat de pagament, essent famós en 

temps d’Oseas el fet de que els reis d’Israel van apaivagar les ires d’Egipte 

enviant oli d’oliva. L’oliver queda simbolitzat com l’arbre de la pau i un dels més 

antics del món del Gènesi, segons el testimoni proporcionat pel colom  que 

Noé va deixar anar des de l’arca per comprovar com es trobava el món 

després del diluvi universal, tornant amb una rameta d’oliver al bec. 
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Grècia també va aprofitar les extraordinàries virtuds de l’oliver, l’arbre més 

difós, cultivat i protegit per unes lleis molt severes, entre les que es disposava 

el càstig de desterrar i confiscar-li tots els béns personals a aquell que gosés 

arrancar més de dos olivers. Segons la mitologia, Atenea, deessa de la 

saviesa, d’una llança en va fer brotar l’oliver: <<...del que no únicament els 

seus fruits serien bons per menjar sinó que d’ells se n’obtindria un líquid 

estraordinari que serviria d’aliment pels homes, per alleujar les seves ferides i 

donar força al seu organisme>>. 

 

Es considerava igualment, com arbre de la fertilitat pel que les dones dormien 

a sobre de les seves fulles i sota l’ombra quan volíen engendrar. De la fusta 

d’oliver se’n tallaven les estàtues dels déus, els tavernacles i els instruments 

de combat dels herois. Barrejat l’oli amb pa mullat amb vi, es preparava 

l’<<acrònit>>, o principal menjar grec, mentre que com acompanyament 

s’ingeria qualsevol aliment sòlid: olives, llegums, carns, peixos, etc. 

 

Roma també participà d’aquestes costums. La primera regió que cultivà l’oliver 

a gran escala fou Sicília, fent-se aviat famosos els olivers d’Agrigento, 

procedint dels grecs els sistemes d’olvicultura usats i arribant-nos fins als 

nostres dies, oleoductes pel transport del seu oli. Entre els romans, 

l’<<oleum>>, es considerava més com un luxe que com un producte necessari 

per la vida i, per això, inicialment no era distribuït al poble, creant-se comerços 

clandestins per posseir-lo, ja que als pagesos se’ls destinava els fruits de pitjor 

qualitat. Deien que si es retenia l’oli a la boca, aquest, blanquejava les dents i 

els hi sanava als malaltes. 

 

L’oli envellit es recomanava per incrementar la transpiració del cos, resoldre els 

tumors i disipar la letàrgia. Sol o barrejat amb vi, s’aplicava per curar les 

ferides. Les castes altes li atribuïen a l’oli els secrets de la seva bellesa, i li 

confiaven la finesa de la seva cara i dels seus cabells. Els límits d’una propietat 

es senyalaven amb olivers. 

 

A la Península Ibèrica, s’ha datat l’existència de l’oliver des de la prehistòria, ja 

que s’han trobat ossos d’oliva a les estacions neolítiques de El Garcel. 
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Durant la dominació romana, Hispània ja tenia un considerable número 

d’olivers donant fruit, obtenint-se, una gran producció d’oli. Amb els impostos 

procedents de les possessions i amb l’oli que per aquest concepte rebia Roma, 

el cultiu de l’olivera va tindre una època de decadència a l’Imperi. L’abundància 

de l’oli rebut va ser tan elevada que, finalment, es va abandonar l’olvicultura. 

Des del segle II, Roma es veié obligada a importar oli d’Espanya.  

 

El cultiu a Espanya es va veure notablement incrementat, especialment a la 

vall del Guadalquivir, durant els vuit segles de la civilització hispana i àrab. De 

tal manera va ser apreciat pels musulmans, que el propi Alcorà l’enalteix.  El 

famós geògraf El Idrisi, senyalava importants plantacions d’oliver a Andalusia i 

a la regió aragonesa, provenint el terme actual d’<<aceite>> de l’àrab <<Az-

zait>>. 

 

Amb el Descobriment, Espanya dugué l’oliver a Amèrica. Es sap que a Mèxic 

el va introduir Antonio Ribero l’any 1560. Abans d’aquesta data ja havia estat 

implantat a Perú, des d’on va arribar a Xile, Argentina i Antilles. 

 
Introducció 

L’oliver és un arbre que pertany a la família de les oleàcies. Es divideix en dues 

subespècies: Olea europaea oleaster i Olea europaea sativa. 

 

L’Olea europaea oleaster es coneix popularment amb els noms d’oliver bord o 

ullastre depenent de la regió geogràfica. L’oliver bord és aquell que creix 

silvestre en gran part de la conca mediterrània presentant un port arbustiu; està 

format per una arrel pivotant, tall baix, rames més o menys espinoses, fulles 

oposades, allargades, curtes i de color verd fosc. Els fruits de l’oliver bord són 

petits òvals de color lila-negre, llampant quan està madur i amb molt baixa 

proporció de polpa a os. 

 

L’Olea europaea sativa o oliver comú té rames flexibles quasi cilíndriques, 

fulles allargades, enteres, blanquinoses per sota i verdes per sobre. Les flors 

de l’oliver són blanques-grogues i s’agrupen en raïms axil·lars.  
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Els fruits de l’oliver comú són del mateix color però més grossos que els de 

l’oliver bord. Els de l’oliver comú, per tant, tenen més proporció de polpa a os 

que els de l’oliver bord o ullastre. 

 

El rendiment de l’oliver varia segons com ha estat format i el procediment 

seguit a la poda, depenent també, de les condicions del sòl i del clima. 

 

L’oliver és un arbre de creixement lent però de molta longevitat, arribant a 

mil·lenària si suporta les gelades més fortes. Floreix d’abril o maig a juny. La 

fructificació es realitza a la tardor i la maduració de l’oliva, que agafa un to 

negre, es realitza durant l’hivern. Es cull a partir del desembre. 

 

És un cultiu propi dels climes temperats, més o menys càlids, suporta bé la 

calor i l’aridesa però no el fred intens ni les gelades hivernals. Creix en 

qualsevol tipus de sòl i es cultiva formant grans extensions. És típic de la 

mediterrània seca. L’oliver és un monocultiu de secà, extensiu, que s’adapta 

fàcilment, fins i tot en pendents. 

 

Per motius agronòmics és fàcil que es perdi el sòl en aquests pendents, la qual 

cosa fa que es busquin formes de convertir la terra, amb els marges. L’olivera 

persisteix encara que el sòl sigui escàs. Només la sequedat extrema i 

especialment el fred són factors que limiten el creixement de l’oliver, fins i tot, 

en alguns casos poden matar-lo. 
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PARTS DE L’OLIVER………………………………………………………………… 
 
El tronc  
És gruixut, de vegades tortuós (com més vell és l’oliver més tortuós és) i s’hi 

diferencien dues parts: la inferior que està situada a nivell de terra amb unes 

cavitats profundes als arbres adults i, la superior de la qual en surten branques 

i fulles. 

 

La capçada 
De forma arrodonida i irregular, d’un to gris argentat, fruit de la barreja del verd 

fosc de l’anvers de la fulla i el blanc-groc del seu revers. 

 
L’escorça 
Al tronc i a les branques velles l’escorça està molt clivellada en canvi, a les 

branques més jovenetes l’escorça és fina i d’un color gris-cendra encara que, 

amb el temps, es va enfosquint. 

 

Les arrels 
Lés arrels són fortes i molt poc ramificades, és clar, depenent de la forma com 

han estat reproduïts els arbres. En els peus obtinguts de llavor, l’arrel principal 

és pivotant i s’enfonsa verticalment al sòl. Al contrari, en els peus obtinguts per 

plançons o estaques, no hi ha arrel principal i tot el conjunt de les “arreletes” 

s’estén horitzontalment. 

 

La soca 
La soca està constituïda per un conjunt de neoformacions llenyoses que, amb 

el pas del temps, s’han format a la base d’unió de les arrels amb el tronc de 

l’arbre. 

 

La rabassa  
La rabassa és la part de la soca tapada de terra. De la rabassa en surten els 

plançons que en créixer formen, en oliveres poc ateses, un aspecte d’arbust. 

Per regenerar aquest arbre s’han de podar i aclarir els rebrots. Els plançons 

obtinguts es poden fer servir per reproduir olivers. 

_______________________________________________________________ 



L’OLIVER 

Les fulles  
Són perennes, simples, coriàcies, enteres i oposades, lanceolades, de quatre a 

vuit centímetres de llarg en les varietats conreades, d’un a set centímetres en 

els olivers espontanis, i de mig a un i mig centímetres d’amplada (aquestes 

dades depenen sempre de la varietat que conreem).  

Les fulles són de color verd fosc a la cara superior i de color gris platejat o 

blanquinós a la cara inferior, a causa de l’existència d’una capa atapeïda 

d’escames que si rasquéssim la làmina foliar es desprendrien. 

 

El fruit 
El fruit, l’oliva, és una drupa (carnós per fora i amb un os al seu interior), més 

llarga que ampla, simètrica o no. La seva forma és el·lipsoidal o ovoidal i les 

seves dimensions poden variar segons la varietat conreada d’entre un i tres 

centímetres i mig. De l’oliva se n’extreu oli per a l’alimentació humana encara 

que té altres utilitats. La proporció de polpa a os difereix segons la varietat 

conreada. 

 

Parts d’una oliva 

La pell, fina, en funció de la varietat. Sense arrugues, lluent i de composició 

cel·lulosica. Pot tenir colors diferents en funció de la varietat. 

La polpa, és la part d’on se n’extreu més quantitat d’oli; la polpa té un color 

més suau que el de la pell. 

El pinyol o os és la part més llenyosa. De forma el·líptica o ovoidal, rugós i dur. 

L’ametlla o llavor és la part més interna de l’oliva. Aquesta part està situada 

dins del pinyol. Està destinada a reproduir l’arbre. 

 

Les flors 
Les flors són d’un color blanquinós i s’agrupen en petits raïms a les axelles de 

les fulles en les quals el nombre de flors pot variar de cinc a cinquanta flors. 
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VARIETATS…………………………………………………………………………… 
 

El gran nombre de varietats d’oliver cultivades al món fa molt difícil que es 

puguin classificar i reconéixer, per la gran diversitat de matèria vegetal i la 

confusió de noms.  

 

A la major part dels països mediterranis, on l’oliver és un cultiu tradicional, les 

varietats autòctones no acostumen a ser exteses fora del seu hàbitat natural. 

Als països on l’olivera s’ha desenvolupat recientment, és necessari intoduir-hi 

varietats de fora del país. Entre aquestes varietats les més escollides són: 

“Manzanilla”, Grossal, “Barouni” i “Ascolano” a Califòrnia. 

Arbequina, Empeltre i “Frantoio” a Argentina. 

“Manzanilla” i Grossal a Austràlia. 

“Frantoio”, “Coratina”, “Picholine” i “Manzanilla” a Àfrica. 

 

A continuació s’expliquen les varietats més cultivades a Espanya: 

 
Arbequina 

Sembla ser que el nom d’aquesta varietat ve d’una població de la comarca de 

Les Garrigues (Arbeca) on es va començar a cultivar. Aquesta varietat també 

es coneix amb el nom d’Arbequí. 

 

És molt resistent al fred i a l’aridesa. El seu poc vigor li permet majors densitats 

de plantació. Està considerada una de les millors plantacions per a l’obtenció 

de l’oli de primera qualitat. 

 

Dins de Catalunya hi destaca a la comarca de Les Garrigues, l’Urgell, Priorat i 

al Camp del Tarragonès. En aquestes zones hi trobem la D.O. Borges 

Blanques i la de Siurana. 

 

És la varietat més extesa a Catalunya encara que també es conrea a les 

províncies de Saragossa i Osca. 
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Aquesta varietat es considera sensible a les malalties de <<la mosca>>, <<el 

repilo>> i <<la caparreta>>. 

 

El port de l’arbre és obert, amb un tronc força tortuós a l’envellir i molt rugós. 

Les branques estan poc ramificades i el seu fullatge és molt dens. 

 

L’època de floració a Catalunya va des de la primera quinzena de maig a 

principis de juny. Fa el fruit petit i de forma esfèrica. La superfície és llisa i el 

seu color és de negre a morat quan ja està madur. La polpa està poc adherida 

a l’os i quan l’oliva està madura, l’os té un color vermellós. 

 

Aquesta varietat és molt productiva. Es considera rústica i resistent a quasi 

totes les condicions climàtiques (fins i tot gelades).  

 

L’època de maduració és a partir de la segona quinzena de novembre. Té una 

resistència mitjana al desprendiment del fruit. 

 

Com a conseqüència del poc pes que té el fruit, s’adapta força malament a la 

recol·lecció mecanitzada. Així, doncs, es farà mitjançant arpes, borrasses i 

escales (a les Garrigues). 

 

El fruit obtingut s’utilitza principalment per transformar-lo en oli ja que té un 

rendiment a l’oli del 20-22% i la seva qualitat és excel·lent. El seu oli verge és 

molt estimat i a la comarca de Les Garrigues també s’usa la varietat arbequina 

per fer “olives adobades”, és a dir, la varietat es fa servir també per taula. 

 

Empeltre 

Arbre cultivat principalment a la Vall de l’Ebre. És molt sensible al fred i 

produeix olis molt fins. Sembla ser que el seu nom ve de la paraula empelt o 

injert ja que es creu que a la comarca del Baix Aragó es va empeltar aquesta 

varietat sobre altres varietats més antigues. Igual que la varietat arbequina, 

l’empeltre ha estat introduït a l’Argentina. 

 

_______________________________________________________________ 



L’OLIVER 

La varietat presenta rames amb una gran tendència vertical. Difereix d’altres 

varietats en les seves rames llargues, trempades i poc abundants. La capçada 

té les fulles molt espesses. Els fruits generalment estan situats a dins de la 

copa i poc visibles des de l’exterior. Aquest, és de tamany mitjà, de forma 

allargada i asimètrica. 

 

El seu color canvia del vermell al morat quan comença a madurar i al negre 

quan ja està madur. La polpa té un color roig vinós quan està madura i està 

poc adherida a l’os. 

 

És una varietat productiva, exigent en cultiu i terreny. Maduració molt ràpida i 

uniforme a partir de la primera quinzena de novembre segons les zones de la 

província. El fruit té una alta resistència a la recol·lecció mecànica (amb 

vibrador), essent el percentatge d’oliva caiguda del 85-90%. 

 

És una varietat, com hem dit, que produeix olis de gran qualitat. L’arbre 

necessita podes lleugeres perquè acostuma a produir amb abundància quan la 

copa és densa. 

 

Es considera sensible a <<la mosca>>, <<caparreta>> i <<repilo>> però té una 

resistència mitjana a la <<tuberculosi>>. 

 

Farga 

És molt antiga –els àrabs ja la coneixien- i originària del sud de Catalunya i 

nord de Castelló. És apreciada per la qualitat de l’oli. Es cultiva principalment a 

les províncies de Castelló i Tarragona. 

 

El cultiu es diferencia per tindre unes rames més aviat llargues i primes. El fruit 

es troba freqüentment aïllat. Fruit de tamany petit-mitjà, de forma allargada i de 

color negre quan està madurant. La polpa mostra un color crema vinós. 

 

En general, la seva producció és irregular degut a que gran part dels arbres 

tenen un desequilibri fulla/fusta. Aquesta varietat ha d’ésser conreada en bons 

terrenys perquè pugui ser productiva. 
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L’època de maduració és aviat. El fruit té una elevada resistència al 

desprendiment el que dificulta la recol·lecció de manera mecànica. El 

percentatge d’oliva caiguda durant la recol·lecció oscil·la entre el 65 i el 70%. 

És sensible a les plagues i a les malalties de cada zona especialment la 

<<mosca>>. Accepta les podes fortes. És una varietat apreciada pel seu elevat  

rendiment gras, de l’ordre del 26-28%. 

 

Malgrat ser arbres tardans és la varietat de més fàcil adaptació i la més forta 

per sobreviure en condicions desfavorables. Tot i així, en l’actualitat està en 

regressió.  

 

Morrut 
És originària dels Reguers. El seu nom ve del mugró que sobresurt del contorn 

de l’oliva. Se la coneix també amb les següents sinonímies: “Morruda”, 

“Regués”, “Morrut dels Regués”i “del Perelló”. Aquesta varietat està en 

expansió a costa del cultiu de les varietats Farga i Sevillenca al Baix Ebre i al 

Montsià. Es cultiva a les províncies de Tarragona i Castelló. També es pot 

trobar a petites zones de les comarques de la Terra Alta i a Ribera d’Ebre. 

 

L’arbre té rames amb tendència a doblegar-se o apuntar cap al sòl. La 

vegetació es caracteritza per tenir rames de longitud mitjana i un fullatge dens. 

Els fruits fructifiquen normalment a la part esterior de la copa, generalment 

aïllats i molt visibles a la perifèria de l’arbre. 

 

Fruit de tamany mitjà, forma elíptica, lleugerament asimètrica. Agafa un to roig 

vinós a la maduració del fruit. La polpa té color de crema i vi. 

 

La forma de la base és arrodonida. Varietat productiva en bons terrenys i de 

lenta entrada en producció. És considerada poc rústica en relació amb la 

qualitat del sòl, poc resistent a la sequera i sensible al fred. 

 

Fa la maduració molt tard i de forma gradual. La recol·lecció acostuma a fer-se 

durant el mes de gener. El fruit té una baixa resistència al desprendiment, això 
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facilita la recol·lecció mecanitzada, movent-se el percentatge d’oliva caiguda 

durant el procés mecanitzat de recol·lecció entre el 70 i el 90%. 

 

Es considera resistent a  la <<mosca>> i molt sensible al <<repilo>>, <<olives 

sabonoses>>i <<càries>>. Accepta podes lleugeres. És una varietat destinada 

a l’obtenció del seu oli, amb bon rendiment gras, de l’ordre del 20-23%. 

 

Sevillenca 

Prové de la zona sud de Tarragona i del nord de Castelló. D’origen 

desconegut. L’oli que se’n fa del seu fruit és d’alta qualitat. També és 

anomenada: “Solivenc”, “Sevillenc” i “Sevillana”. Aquesta varietat es troba en 

regressió. 

 

És un arbre de port erecte, rames llargues, força rectes i propens a tenir moltes 

rames. La fulla és curta i estreta. El fruit és de tamany mitjà, de forma 

allargada, asimètrica i de color negre vermellós a la maduració. Es cultiva a la 

província de Tarragona i molt poc a la de Castelló. Predomina, però, a la zona 

del Baix Ebre-Montsià.  

 

És una varietat de producció semblant i més regular que la <<Morrut>>. 

L’entrada en producció d’aquesta varietat és ràpida. Es considera poc rústica, 

sensible a la sequera i amb una resistència mitjana a les gelades. 

 

La maduració la fa aviat, la recol·lecció dels fruits comença de la segona 

quinzena de novembre a la primera de desembre. La resistència al 

desprendiment del fruit és alta, això facilita la recol·lecció mecanitzada. El 

percentatge d’oliva caiguda va del 75 al 85%. Es considera sensible a les 

malalties: <<caparreta>>, <<mosca>> i <<olives sabonoses>>. Varietat 

apreciada per la qualitat de l’oli i pel seu bon rendiment gras, de l’olrdre del 20-

24% segons els anys. 

 

Llumet 

Es creu que prové de la zona nord de Castelló. També es coneix amb el nom 

de “Llumeta”. Aquesta varietat és poc important des del punt de vista de 
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l’extensió superficial. Té bones característiques agronòmiques. És una varietat 

poc productiva, de ràpid creixement i de ràpida entrada en producció, resistent 

a la sequera i a les glaçades. 

 

El fruit és petit-mitjà, allargat i de color negre brillant quan està madur. La fulla 

té l’anvers de color verd fosc i, el revers és verd-gris. L’arbre és vigorós i de 

port recte a la part central de la copa. 

 

La vegetació està caracteritzada per tindre rames allargades i amb poques 

ramificacions. Es cultiva a la zona de la província de Castelló i molt poc a la de 

Tarragona. Es troba en forma d’arbres aïllats entre les plantacions tradicionals 

de les comarques en les quals es cultiva.  L’época de maduració és tard i la 

recol·lecció comença a principis de gener.  

 

El fruit té una elevada resistència al desprendiment el que dificulta la 

recol·lecció d’aquest amb un vibrador. El percentatge d’oliva caiguda durant la 

recollida dels fruits és del 60%. Es considera tolerant a la <<mosca>> i al 

<<repilo>>.  Aquesta varietat es destina a l’obtenció d’oli. Té un rendiment gras 

de l’ordre del 19-20%. 

 

Blanqueta 

La seva denominació fa referència al color blanc de la maduració del fruit. Es 

coneix també com: “Blanquilla” i “Del Catllar”. Destaquen Alacant, València i 

Múrcia en el seu cultiu. Ara s’està extenent a Tarragona, sobretot. 

 

El fruit, petit, és de color verd-blanc quan comença a madurar i vinós a la 

maduresa. La polpa és de color blanc-crema. És un arbre semblant a la 

varietat <<Arbequina>> amb una densitat a la capçada normal. Els brots estan 

força ramificats. La fulla és elíptica generalment. El revers és de color verd-gris 

i l’anvers verd fosc. 

 

Picual  

És un arbre vigorós. El seu origen és a Jaén que és alhora el lloc on la varietat 

està més extesa. Aquesta varietat és molt productiva, de ràpida entrada en 
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producció, rústica per la bona adaptació al sòl i a algunes condicions 

climàtiques (gelades, excès d’humitat al sòl, etc) però poc resistent a la 

sequera. 

 

El fruit té una baixa resistència al desprendiment, això dificulta la recol·lecció 

mecanitzada. Resistent a la <<tuberculosi>> però molt sensible a 

<<caparreta>>, <<repilo>> i <<mosca>>. 

 

També se la coneix amb el nom de: “Marteño”, “Nevadillo” i “Loperaña”. 

Aquesta varietat junt amb la varietat “Arbequina” estan considerades les millors 

per poder moldre els seus fruits. Es destina a obtindre oli amb un rendiment 

gras de l’ordre del 21-25%. És una planta de maduració mitja. 

 

Grossal 

És un arbre de vigor mitjà, cultivat principalment a la província de Sevilla. Aviat 

madura. És sensible a la <<tuberculosi>>. 

 

El seu nom fa referència al tamany gran del seu fruit. Es cultiva poc a 

Catalunya i on es fa, de forma aïllada. La forma dels fruits és elíptica-allargada 

i la copa o capçada sembla un globus. 

 

Verdal 

És un arbre molt poc vigorós. El seu cultiu s’extén principalment per Castella i 

Aragó. Madura bastant tard, és resistent al fred i sensible al <<repilo>>. S’usa 

per extreure’n oli, donant-los bona qualitat. El seu rendiment gras és del 17% 

aproximadament. 

 

Vilallonga 

El seu origen és a València on se’n cultiven unes 6000 Ha. d’aquesta varietat. 

El fruit és de tamany mitjà-gran, de forma elíptica-esfèrica, simètrica i de color 

negre  negre-vermell quan madura. La seva fulla és gran i de forma elíptica. 
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Manzanilla                   

És un arbre no gaire vigorós però de bon port. El lloc d’Espanya on predomina 

aquesta varietat és Sevilla. La varietat és sensible a la <<tuberculosi>> i 

s’utilitza per fer oli i per consum de taula. El seu rendiment gras és de l’ordre 

del 19-21%. 

 

Hojiblanca: 

Es pot anomenar “Lucentino”. És un arbre vigorós. La principal zona del seu 

cultiu és a les províncies de Màlaga, Cadis... És una varietat poc resistent al 

fred i a la sequera. Els seus fruits s’usen per consum de taula i per extreure’n 

oli. El seu rendiment gras acostuma a ser del 20%. 

 

És de producció elevada i sensible al <<repilo>>, <<tuberculosi>>, 

<<caparreta>> i <<mosca>>. El seu fruit és poc resistent al desprendiment. La 

seva denominació fa referència al color clar de les seves fulles. 

 

Negral 

És un arbre vigorós. Es cultiva a moltes províncies d’Espanya, especialment a 

l’Aragó. És resistent al fred i madura aviat. Produeix olis de bona qualitat. 
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QUINA VARIETAT ESCOLLIR. FACTORS QUE HI INTERVENEN…………… 

 
Escollir la varietat d’oliver que conrearem és el primer pas fonamental per 

poder obtenir l’èxit en una plantació. A l’hora de fer-ho hem de tenir en compte 

les propietats de cada varietat (la resistència al clima, les malalties que 

resisteix i les que pot patir, l’altura que assoleix normalment...), la qualitat del 

sòl on creixerà i l’entrada i la regularitat de producció. 

 

Adaptació a la recol·lecció mecànica 
El problema de la recol·lecció mecanitzada és un dels més importants ja que, si 

es poden collir les olives mitjançant vibradors s’eliminen els costos de la mà 

d’obra però no sempre es pot fer perquè l’arbre se’n pot resentir. 

a) Vigor i port 

Normalment els arbres cultivats en bones condicions climàtiques, tenen 

grans dimensions i les rames productores de fruit que pengen disminueixen 

notablement l’eficàcia dels vibradors. 

b) Tamany del fruit 

Les varietats més ben adaptades a la recol·lecció mecanitzada són les que 

tenen el fruit més gruixut. El tamany del fruit és un factor que no influeix 

gaire a que es pugui collir amb un vibrador. 

c) Maduració i desprendiment 

La maduració és un procés gradual, relacionat amb la caiguda del fruit. 

Algunes varietats presenten major facilitat que altres al desprendiment del 

fruit.  

 
Rusticitat 

La rusticitat és una característica de gran interés, per estar bona part de les 

plantacions dels països productors situats en condicions marginals d’aigua i de 

sòl.  

Hi ha diferències entre les diferents varietats d’oliva. Les varietats Farga, 

Morrut i Empeltre exigeixen bones condicions de cultiu donant resultats 

normals en situacions marginals, mentre que altres com l’Arbequina, el Llumet i 
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la “Picual” es comporten millor que aquelles en condicions de sòl i cultiu poc 

favorables. 

 
Resistència a paràsits 

Aquest factor té les mateixes característiques que el de la rusticitat. 

 
Qualitat del fruit  

Les condicions del mercat marcaran l’orientació de les produccions cap a 

l’obtenció d’oli o d’oliva de taula. 

Per produir olis es buscaran varietats regularment productives i amb un elevat 

rendiment gras. La qualitat d’un oli d’oliva depèn de les característiques 

organolèptiques específiques del cultiu i també de les condicions de 

manipulació, extracció i conservació. Al contrari, per obtindre olives de taula és 

necessari que: l’oliva tingui poc contingut d’oli, el fruit tingui bon tamany, la 

polpa dura, facilitat de desprendre’s de l’os. Un factor que s’ha de tenir en 

compte és la forma del fruit. 
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EL CULTIU DE L’OLIVER…………………………………………………………… 

 
Exigències el cultiu 
L’oliver necessita viure a unes determinades circumstàncies de sòl i clima. Fent 

referència al clima, segons quina varietat estem cultivant, les exigències són 

diferents. En general, l’oliver demana ser cultivat en terrenys profunds, de 

forma que el sistema radicular es pugui desenvolupar de forma adequada i que 

l’aigua pugui ser emmagatzemada durant els mesos d’estiu. El contingut en 

matèria orgànica del sòl ha de ser acceptable. 

 
El cicle del conreu 

Les feines que es fan són moltes, algunes s’han de fer per obtenir una bona 

collita en canvi unes altres no cal i fins i tot algunes es poden repetir més d’una 

vegada al llarg del cicle del anual. Les feines que s’han de fer a la primavera 

depenen de la duració de la recollida, adaptant-se a les necessitats de cada 

pagès. 

 
Podar 

Consisteix a treure les rames velles de l’oliver, carregades de fusta i quasi 

sense brots nous, perquè, al seu lloc en creixin unes altres amb més vitalitat. 

 

Podant s’equilibra el creixement i la fructificació de l’arbre, és a dir, pensar no 

només en criar una bona collita, sinó en preparar la següent. Podar facilita 

també les feines de conreu i disminueix la resistència de l’arbre . Segons el 

que vulguem obtenir podant l’arbre es podarà d’una manera o d’una alta. 

 

Farem una poda de formació si volem “crear” un arbre, una poda de producció 

si volem aconseguir que l’oliver produeixi més quantitat d’olives de les que 

produïa fins ara i, una poda de renovació si el que volem és regenerar l’arbre, 

és a dir, tallar les rames velles perquè al seu lloc en surtin de noves. S’esporga 

o es poda l’olivera entre finals d’hivern i principis de primavera, quan s’ha 

acabat la collita perquè, així, s’obri la capçada, deixi entrar més llum i augmenti 

la producció d’olives. La poda s’efectua de cada un a quatre anys, depenent 

dels interessos i/o possibilitats del pagès. 
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Per podar s’utilitzen les tisores de podar, els xorracs o bé la motoserra. La 

rama obtinguda a l’esporgar l’arbre generalment és cremada a la primavera. 

 
Llaurar 

S’acostuma a llaurar després d’acabar la collita, al juny i a la tardor. Per anar 

bé s’ha de llaurar tres vegades cada any o cicle de conreu.Quan es llaura es el 

que es fa és treure l’herba, s’aireja la terra i es posa en condicions per aprofitar 

l’aigua de la pluja o de regar i, d’aquesta manera, fer que hi pugui haver saó (el 

terra mullat) quan plou molt.Per llaurar es passa la cultivadora que va collada 

al tractor. Antigament s’usaven dos bous o mules que estiraven una arada. 

Aquest mètode encara s’utilitza en alguns llocs sobretrot per llaurar marges 

petits, en els quals no hi cap el tractor. 

 
Adobar 

És necessari aportar matèria orgànica perquè s’equilibrin les pèrdues degudes 

a la transformació d’aquesta en humus. Això es fa a la tardor amb fem natural 

o artificial.  

 

Aplanar 

La seva funció és deixar el terrra pla i net d’herves per facilitar la recol·lecció 

del fruit. Aquesta tasca es sol fer a l’octubre o al novembre, després d’haver fet 

la llaurada de tardor i abans de collir. 

 

Actualment, el terreny s’aplana amb uns corrons collats al tractor. Abans es 

feia mitjançant una fusta que era arrossegada per una mula o un bou (en 

funció de la regió geogràfica es feia amb una mula o amb un bou), en la qual hi 

pujava el pagès damunt i, des d’allí, guiava la bèstia i regulava l’angle que la 

fusta havia de fer amb el terra. A Les Garrigues s’aplanava amb mula. 

 

Collir 

En alguns llocs les olives comencen a collir-se a la tardor, quan encara no 

estan madures. Amb una arpa o munyint l’arbre amb la mà es cullen les olives, 
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encara verdes, pel consum directe. Aquestes olives s’amararan durant una 

temporada (a gust del consumidor) en aigua salada, produint-se de forma 

espontània una fermentació làctica que convertirà les olives, amargues quan 

són acabades de collir, en olives comestibles de polpa una mica més tova 

depenent del temps que hagin estat en aigua. Acabada la fermentació les 

olives s’emmagatzemen submergides en salmorra. El consum d’aquestes 

olives “en conserva” s’anomena de taula. 

 

Encara que gradualment es va implantant la recol·lecció mecànica de les 

olives, el cert és que encara predominen els procediments manuals de 

recollida, el que implica que hi hagi molta demanda de mà d’obra. 

 

Hi ha dos procediments per recollir les olives: per procediments manuals o per 

procediments mecànics.  

-Procediments manuals: dins dels procediments manuals hi ha dos sistemes 

per collir olives: per colpeig o mitjançant l’arpa. Aquestes dues maneres de 

collir van relacionades amb la varietat d’oliva i amb la regió geogràfica on es 

troba. 

Recol·lecció per colpeig: com el seu nom indica consisteix a donar cops a les 

branques més fortes de l’oliver, perquè no es trenquin, fins que caiguin les 

olives. És el sistema de recol·lecció tradicional més extès. Les olives 

colpejades cauen directament a terra o bé damunt de les borrasses (lones o 

malles exteses al peu de l’arbre que s’està collint). Amb aquest sistema de 

recol·lecció s’ocasionen danys als fruits, produïts pels cops de la vara i al caure 

al terra i ferides a les rames que, més tard seran la porta d’entrada per la 

tuberculosi i l’atac de diversos insectes, també es destrueixen moltes rames 

que serien les productores del fruit de l’any següent. Encara que tingui tots 

aquests inconvenients, el colpeig de l’oliver és un procediment ineliminable 

perquè és el més econòmic de tots els manuals. La utilització de borrasses per 

recollir l’oliva caiguda evita que les olives estiguin en contacte directe amb el 

terra mentre cauen. 
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Collir amb l’arpa: abans d’explicar aquest sistema de recol·lecció, explicarem 

què és una arpa. Una arpa és un instrument amb mànec del que en surten 

unes pues amb les quals es pentinen les rames plenes d’olives i es fan caure. 

Aquest sistema es realitza des del terra per fer les rames més baixes i damunt 

d’una escala per collir les olives de les rames altes. Aquest mètode és el que 

es segueix a Les Garrigues per collir. Al terra es paren les borrasses, de les 

mateixes característiques que les emprades al sistema de colpeig, on hi cauen 

les olives al ser esgarrapades per l’arpa. Quan s’han collit totes les olives 

d’aquest arbre es muden les borrasses a un altre arbre i es dóna un tomb per 

l’oliver que ja hem collit per recollir les olives que s’han empassat pel tronc de 

l’oliver o pels forats de la borrassa. Quan la borrassa està carregada d’olives, 

es buida als sacs que, quan estaran plens es lligaran. 

-Procediments mecànics: la gran incidència de la mà d’obra a la recol·lecció de 

l’oliva per procediments manuals ha provocat que es busquessin procediments 

mecànics per estalviar-nos la despesa de diners que comporta aquesta mà 

d’obra necessària. L’Administració espanyola, a través de concursos i 

demostracions de maquinària convocats pel Ministeri d’Agricultura a les 

regions on abunda el cultiu de l’oliver, ha estimulat la investigació d’aquests 

procediments mecànics. 

Alguns dels aparells presentats a aquests concursos són: 

I. Aparells emprats per desprendre l’oliva: 

Arrencadors manuals. 

Arrencadors mecànics. 

Vares mecàniques. 

Vibradors de rames. 

Vibradors de troncs. 

II. Aparells per recollir l’oliva despresa: 

Recollidors manuals. 

Recollidors mecànics, 

Aspiradors. 

 

De totes aquestes màquines, els vibradors de troncs han estat els més 

introduïts a la recol·lecció de l’oliva degut a la seva eficàcia i rapidesa.  
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Perquè la recol·lecció mitjançant un vibrador sigui eficaç s’han de donar les 

següents condicions: 

*El tronc de l’arbre ha d’estar totalment lliure de rames en el primer metre 

d’altura del terra. 

*A la poda s’ha de procurar que no hi hagin rames sobreposades, amb el fi 

de que les olives no es facin malbé al colpejar-se amb altres rames 

durant la seva caiguda. 

*S’ha de programar la poda de manera que cada un o cada dos anys sigui 

eliminada la fusta morta perquè això, farà més fàcil la recol·lecció. Per 

altra banda, treure la fusta vella, fa que l’oliver corri menys riscs de 

plagues i insectes. 

*S’han d’eliminar les rames que pengin encara que vagin carregades de fruit 

ja que, aquestes dificulten la recol·lecció amb vibrador 

 
El reg 

L’oliver és un arbre molt rústic, capaç de resistir les pitjors condicions 

climàtiques, fins i tot la sequera, però, el cert és que, perquè obtinguem una 

bona collita li haurem d’aportar aigua. 

 

És per això que sempre s’ha donat importància a la utilització de les diferents 

tècniques per aprofitar l’aigua de la pluja per regar els olivers. S’ha de dir que 

l’oliver respon perfectament al reg, fins al punt que olivers regats poden arribar 

a duplicar la seva producció en comparació amb la seva situació de secà. 

 

És convenient limitar el reg de l’oliver a les estacions de tardor, hivern i 

primavera, descartant-lo dels regs d’estiu ja que, poden fer malbé els olivers 

degut al sol. Però en circumstàncies especials, els regs d’estiu poden ser útils 

i, sens dubte, necessaris quan es tracta d’olivers plantats de fa poc, doncs 

només amb el reg es pot aconseguir un desenvolupament més ràpid, que els 

posi el més aviat possible en periode de producció. 

 

El reg no només permet augmentar les densitats de plantació/ha, sinó que 

millora l’aprofitament de l’adobat mineral, regula les produccions i augmenta la 

qualitat dels fruits. 
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S’ha demostrat que és millor disminuir el número de regs a canvi d’augmentar 

el volum d’aigua subministrada en cada un d’ells. El més normal és fer tres 

regs a tota la superfície durant els mesos de setembre a maig.  

 

D’aquests tres regs, el més intens serà el primer, que es fa a la tardor, quan les 

plantes, una vegada ha passat la sequera d’estiu i necessiten més aigua; en 

aquest reg es consumirà a prop d’uns 1500 metres cúbics/ha, que ve a ser 20 

metres cúbics per arbre. El segon reg serà de 1100 metres cúbics/ha que 

equival a 14 metres cúbics per arbre. El tercer reg es podrà reduir a 750 

metres cúbics/ha, és a dir, uns 10 metres cúbics per arbre.  

 

Això ve a ser un consum de 3000 a 3500 metres cúbics/ha durant els mesos 

citats anteriorment. Les èpoques de necessitat d’aigua coincideixen amb la 

diferenciació floral, enduriment de l’os i creixement del fruit.  

 

Segons el tipus de cultiu, intensiu o extensiu, les tècniques de reg varien i van 

des de les pràctiques més simples (regs de gravetat) fins a les més 

perfeccionades (aspersió i localitzat). Aquest últim sistema és el més utilitzat, 

proporciona millors resultats i, a més a més, permet aplicar la tècnica 

d’utilització d’adobs solubles. L’oliver és una espècie que per la seva rusticitat 

admet l’ús d’aigües de baixa qualitat amb excel·lents resultats. 

 

El procediment del reg al peu de l’arbre ha estat tradicionalment usat en 

l’oliver. Per aquest tipus de reg, s’han de construir unes “bassetes” al peu de 

l’arbre per, així, emmagatzemar-hi l’aigua de la pluja (natural) i/o la que 

nosaltres aportarem a l’oliver (artificial). Aquestes “basses” es construeixen 

amb pedra, fang, formigó, maons o d’altres materials prefabricats. 

 

El reg per aspersió va ser el substitut del reg al peu de l’arbre, primer amb 

sistemes mòbils, més tard amb mangueres i, finalment mitjançant sistemes de 

cobertura total i fixes. El reg per aspersió s’ha revelat com el procediment idoni 

per l’oliver sobretot en aquells casos, bastant freqüents, en els que els olivers 

estan implantats en terrenys amb pendent, on els regs al peu presenten 

dificultats de molta importància. 
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Ara s’està introduint als camps d’olivers el reg per goteig. Les instal·lacions de 

reg per goteig als camps d’olivers, a més a més de les derivades del millor 

aprofitament de l’aigua, degut a  la forma d’aplicació, no es produeixen pèrdues 

per evaporació, es manifesten a la possibilitat de subministrar amb l’aigua de 

reg els fertilitzants que el cultiu necessita. El reg per goteig compensa en cada 

moment les necessitats hídriques de l’arbre. A l’estiu es rega per diari, a la 

primavera i a la tardor es reduiran els regs i, a l’hivern es suprimiran 

pràcticament tots. 

 

A Les Garrigues, amb <<Arbequina>>, SOLE (1984) proposa la realització de 

vuit regs d’auxili, pel sistema de goteig, cada quinze dies durant el periode que 

va des del quinze de maig (primer reg) al quinze de setembre (últim reg). Amb 

petites dosis de 180 litres per arbre i reg, el que suposa un total d’aigua en 

aquest periode de 1440 litres per oliver, s’han obtingut increments de 

producció. 
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L’OLIVER A ESPANYA……………………………………………………………… 
Les llocs d’Espanya on s’hi cultiven olivers es poden agrupar en deu zones: 

 
Zona 1: “Picual” 

És la zona que ocupa tota la província de Jaén, el nord de la de Granada i l’est 

de la de Córdoba. L’extensió d’olivers és d’unes 600.000 Ha. molt productives. 

Les olives es destinen a produir olis de gran estabilitat, amb un alt contingut en 

àcid oleic. 

S’hi troba la zona amb Denominació d’Origen Sierra de Segura, amb una 

superfície de 38.000 Ha. i la zona amb Denominació d’Origen Mágina. 

 
Zona 2:”Hojiblanca” 

Hi predomina la varietat “Hojiblanca” però també s’hi cultiva la “Picual”, 

juntament amb altres varietats. 

Amb unes 390.000 Ha. ocupa la major part de la província de Córdoba, la 

comarca d’Estepa a Sevilla, a Granada la comarca de Loja, i a Màlaga la 

comarca d’Antequera. 

En aquesta zona hi ha la Denominació d’Origen Baena, a la que donen 

caràcter els olivers de la varietat “Picudo”, i s’estén a 32.000 Ha. d’oliver. 

La varietat “Hojiblanca” és de doble ús, elaborant-se olives de taula, 

especialment negra, encara que d’una part de la producció se n’obtenen olis de 

bona qualitat, molt apreciats al mercat espanyol. 

 
Zona 3: Andalusia Occidental 

Amb 200.000 Ha. d’oliver s’estén per les províncies de Cádiz i Huelva 

completes per la de Sevilla (excepte Estepa) i per la comarca cordobesa de La 

Carlota. Predomina la varietat d’oli 

“Lechín de Écija” acompanyada d’”Hojiblanca”, entre altres. Té gran 

importància l’oliva de taula en plantacions de “Manzanilla” i “Gordal sevillana”, 

varietats ambdues de gran qualitat. 

 

Zona 4: Andalusia Oriental 

Inclou la província d’Almeria, part de la de Granada i, part de la de Màlaga 

(excepte la comarca d’Antequera).  
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Les principal varietats són “lechín de granada”, “verdial de vélez”, “aloreña” i 

“picual”. 

La superfície d’olivers és, més o menys de 100.000 Ha.. Els olis procedents de 

“verdial” poden arribar a tenir una qualitat excel·lent. 

 
Zona 5: Oest 

Inclou les dues províncies extremenyes i les zones productores d’Àvila, 

Salamanca i Zamora. En aquestes, els camps d’olivers es situen a la capçalera 

de la Vall del Tiétar i a les riberes del Duero pròximes a Portugal. Amb una 

extensió d’olivers de 260.000 Ha. hi destaquen les varietats “manzanilla 

cacereña”, “carrasqueña de Badajoz”, “morisca”, “verdial de Badajoz” i 

“cornicabra”. 

Les dues primeres són adeqüades per l’elavoració de l’oliva de taula, per negra 

la “cacereña” i per verda la “Carrasqueña”. 

 
Zona 6: Centre 

Comprèn les Comunitats Autònomes de Castilla-La Mancha i de Madrid, amb 

300.000 Ha. d’olivers. Predomina la varietat “cornicabra” acompanyada al sud-

est de la zona per la “manzanilla menuda” i la “gordal de hellín”. Els olis de 

“cornicabra” gaudeixen d’un gran prestigi, essent molt demandats a Catalunya i 

també a Itàlia. 

 
Zona 7: Llevant 

Abasta les províncies de Múrcia, Alicant i València, amb unes 75000 Ha. 

d’oliver. Existeix un ampli mosaic de varietats, entre elles “blanqueta”, 

“vilallonga”, “changlot real”, “cuquillo”, “cornicabra”, “manzanilla menuda”, etc. 

 

Zona 8: Vall de l’Ebre 

Inclou l’Aragó, La Rioja, Navarra i Àlava. La varietat més cultivada és 

l’”empeltre” seguida, depenent de la zona, de “verdenya”, “farga”, “roial”, etc. 

L’extensió de l’oliver és de 55.000 Ha. en regressió. Es produeixen olis de gran 

qualitat, destacant els del Baix Aragó, fruitats a principis de la campanya i 

dolços aromàtics quan avança. 
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Zona 9: Tortosa-Castelló 

Comprèn el Baix Ebre-Montsià de Tarragona, i la província de Castelló, amb 

unes 85.000 Ha. de les varietats “farga”, “morrut”, “sevillenca”, etc. 

La producció es destina a l’obtenció d’olis que, quan es controlen els atacs de 

mosca i s’elaboren amb fruits frescos i amb tècniques adeqüades, són de bona 

qualitat. 

 
Zona 10: De l’Arbequina 

Ocupa Catalunya, amb l’excepció del Baix Ebre-Montsià, i Balears. Junt a la 

varietat “arbequina”, que dóna nom a aquesta zona, apareixen localment 

“verdal”, “empeltre”, “morrut”i  “mallorquina”. L’extensió és d’unes 80.000 Ha. 

 

Les DO Les Garrigues amb 35.000 Ha. d’oliver, i Siurana amb 10.000 Ha. 

estan dins de la zona i els seus olis són de gran qualitat, fruitats a l’inici de la 

campanya i dolços després de les primeres gelades. Estan molt demandats pel 

consum. 
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L’ELABORACIÓ DE L’OLI ARA I ABANS 

 

INTRODUCCIÓ…………………………………………………………………………………… 

Tradicionalment, en el procés de l’elaboració de l’oli d’oliva s’han seguit les 

següents etapes: 

 OLIVER 

OPERACIONS PRÈVIES (Recepció, neteja i emmagatzemament del 

fruit) 

PREPARACIÓ DE LA PASTA (Molturació i Batuda) 

 SEPARACIÓ DE FASES 

EMMAGATZEMAMENT I CONSERVACIÓ DE L’OLI 

ENVASAT 

La qualitat de l’oli d’oliva es caracteritza per ser un suc de fruita que es pot 

consumir directament i això no es pot fer amb qualsevol altre tipus d’oli vegetal. 

En la seva elaboració s’han de tenir en compte una sèrie de factors 

relativament senzills, però bàsics, per mantindre la qualitat de l’oli d’oliva. 

Aquests factors són: 

 

L’OLIVER és la primera fàbrica d’oli. Aspectes com la recol·lecció o el control 

fitosanitari són bàsics per poder obtenir un oli de primera qualitat. 

 

La següent fase està compresa pel conjunt d’OPERACIONS PRÈVIES com 

són la recepció, neteja i emmagatzematge del fruit. Aquests darrers anys s’ha 

anat introduïnt de forma mecanitzada la neteja de l’oliva, això, ha millorat la 

qualitat dels olis obtinguts. El punt de la recepció del fruit ha avançat molt poc. 

 

La PREPARACIÓ DE LA PASTA consta, sigui quin sigui el procediment que 

s’usi en la separació de les fases, de la mòlta i la batuda. La mòlta del fruit 

consisteix a trencar  les cèl·lules en les quals hi està contingut l’oli i  la batuda 

pretén formar una fase oliosa contínua apta per ser separada. 

Realment, el procés de SEPARACIÓ DE FASES és el que diferencia els 

diferents sistemes d’elaboració. Existeixen dos mètodes de separació: el de 

pressió i el de centrifugació. 
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En el sistema de premses (tradicional) es fa, en primer lloc, la separació 

de la fase sòlida i a continuació la separació de les fases líquides: oli i 

morques. Aquesta separació de líquids es pot fer per decantació, centrifugació 

vertical o combinant aquests dos sistemes. 

 

En el sistema de centrifugació sempre es produeix una separació de tres 

fases en el decànter: la sòlida (pinyola), la líquida lleugera (oli) i la líquida 

pesada (morques). En la centrifugació de tres fases surten separades, en el de 

dues fases o sortides o ecològic, les fases sòlida i líquida pesada surten juntes 

i, separades de la de l’oli (líquida lleugera). 

 

Esquemàticament, el procés és el següent: 

PREMSES     CENTRIFUGACIÓ  

   PASTA     3 FASES 

SÒLIDS LÍQUIDS               PASTA(+AIGUA) 

     SÒLIDS MORQUES  OLI 

  

      

  2 FASES 

    PINYOLA + MORQUES  OLI  

 

En general, el sistema de centrifugació té l’avantatge vers el de premses de 

necessitar menys mà d’obra al mateix temps que es produeixen olis de menor 

acidesa. Els inconvenients són les majors necessitats energètiques i el menor 

valor de la pinyola obtinguda. Els inconvenients de major consum d’aigua i 

major producció de morques són els que pretén resoldre el sistema de dues 

fases o sortides o ecològic. 

 

L’emmagatzematge de l’oli també ha experimentat millores. Són numeroses les 

bodegues que s’han modernitzat introduint l’acer inoxidable en dipòsits de 

capacitat tal que permeten la separació de qualitats. 
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L’envasat es duu a terme en plantes de petites dimensions i abasten poc més 

de l’autoconsum encara que han contribuït en el desenvolupament de la 

comercialització de l’oli d’oliva. 

 
LA CENTRIFUGACIÓ 

La força centrífuga és aquella que tendeix a allunyar del seu eix de rotació un 

cos sotmès a un gir. L’expressió matemàtica d’aquesta força és: 

Fc= M · ω · R 

On: M: massa 

 ω: velocitat angular 

 R: radi de gir 

Sabem que la massa és igual a la densitat pel volum. Així l’expressió queda: 

Fc= V · δ · ω · R 

On: δ: densitat 

 V: volum 

 R: radi de gir 

 ω: velocitat angular 

Suposant un decànter determinat, la fórmula queda simplificada de la següent 

manera ja que, el número de revolucions per minut i el radi del decànter es 

consideren constants 

  Fc= M · k = V · δ · k = µ · δ   Fc= µ · δ 

On: k: constant= ω · R 

 δ: densitat  

 V: volum 

 µ: constant= V · k= V · ω · R 

 M: massa  

 

Aquesta fórmula demostra que la força centrífuga originada en un decànter és 

proporcional a la densitat de l’element centrifugat. 

 

Al centrifugar tres elements a la vegada, que tenen diferents densitats, es 

formaran tres corones circulars a la separadora; els seus radis són 
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proporcionals a les forces centrífugues originades que, com hem vist, són 

proporcionals a les densitats dels diferents elements. La massa de l’oliva que 

es vol centrifugar no és un cos homogeni, sinó una mescla de tres elements: 

pinyola, morques i oli. L’element més pesat és la pinyola i el menys pesat és 

l’oli. Les morques tenen una densitat intermitja. 

 

A l’introduir la pasta en una centrífuga horitzontal es produiran forces 

centrífugues diferents en funció de les densitats dels components de la massa. 

La força més gran serà la que actuï sobre la pinyola, que és el més pesat i, la 

menor serà la que actuï sobre l’oli, que és el més lleuger. Per tant, el cos que 

s’allunyarà més de l’eix de rotació de la centrífuga serà la pinyola. Després 

vindrà la fase líquida pesada, que són les morques i, finalment, la fase que 

queda més a prop de l’eix de rotació és la fase líquida lleugera, és a dir, l’oli. 
 

En conseqüència, tant en el sistema de dues fases com en el de 3, es separen 

3 fases: Sòlida (pinyola) líquida pesada (morques) i líquida lleugera (oli). La 

diferència fonamental és a l’espessor de la fase líquida pesada. En el de 2 fa-

ses, la pasta no s’humidifica amb una gran quantitat d’aigua i, per tant, l’espes-

sor de la fase líquida pesada (morques) és menor que al sistema de 3 fases. 

 
EL DECÀNTER 

El decànter és l’element mecànic que produeix la separació de les fases i 

l’aïllament dels productes resultants (pinyola, morques i oli). És un bol o rotor 

en forma de cilindre que en el seu interior s’hi troba un cargol sense fi buit. 

 

El moviment d’ambdós elements el produeix el mateix motor, encara que el 

cargol sense fi gira a un número de voltes diferents al del bol o rotor. El sentit 

de gir dels dos elements és el mateix, però degut a la diferència de voltes, es 

produeix un moviment relatiu a la perifèria del cargol sense fi que fa que es 

desplacin els sòlids en el sentit invers al de l’avanç del pas de l’hèlix. Per 

contra, els líquids, que no estan en contacte amb el bol, són empesos pel 

cargol en el sentit del pas de l’hèlix. La massa d’oliva s’injecta a l’interior del 

cargol per mitjà d’un conducte o canya i, gràcies a la força centrífuga es 

separen les fases. 
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MÈTODE DE PREMSES (TRADICIONAL) ………………………………………… 

 
Aquest mètode d’obtenció d’oli s’ha anat substituint pels mètodes de dues 

fases o de tres amb el pas del temps encara que, en alguns molins encara 

s’usa. El mètode utilitzat era el següent: 

Un cop recollides les olives madures i havent-les triat (normalment a casa) es 

duia tota la producció al molí on es realitzava l’extracció de l’oli. 

 

Les olives es passaven per una mola amb unes grans pedres còniques (curres) 

que trencaven les olives. El moviment del molí es feia amb la força de les 

mules inicialment fins que arribà l’electricitat. Després del procés de molturació 

la pasta obtinguda era posada en successives capes sobre els esportins, tot 

fent una pila o peu la qual es posava a la premsa. Si la premsa no tenia un 

suport (barra) per col·locar-hi els esportins, s’havia de vigilar a l’apilar-los 

perquè no es desmuntessin al premsar. Després d’haver col·locat els esportins 

a la premsa es feia caure un raig d’aigua calenta. Del procés de premsat 

s’obtenia oli, aigua i altres components. Fet el premsat es desmuntava la pila i 

es feia saltar la pasta exprimida i seca anomenada pinyola. 

 

Mitjançant unes bassetes de decantació es separava l’oli de l’aigua i la resta 

s’impureses, que formaven un líquid espès i de mal aspecte anomenat 

morques que eren dipositades en unes piques que eren les anomenades 

piques de l’infern. De les morques, afegint-hi aigua i realitzant un procés 

d’extracció, es pot obtindre un oli de segona i morques de rebuig. 

 

Per cada quilo d’olives s’obtenien: 

220 grams d’oli 

500 grams de pinyola 

de 1200 a 1400 grams de morques 
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COMPARACIÓ DELS SISTEMES CONTINUS DE DUES (2F) I TRES FASES 
(3F) ……………………………………………………………………………………… 

 
INTRODUCCIÓ 

Els sistemes continus per fer l’extracció d’oli d’oliva a Espanya a principis dels 

anys setanta eren de tres fases encara que a nivell experimental s’assajaven 

els de dues fases o ecològics. El funcionament dels sistemes de tres fases 

implica dues condicions: producció important de morques amb un alt poder 

contaminant.i alt consum d’aigua (de fluidificació de l’aigua i de rentat dels olis). 

 

Amb l’objectiu fonamental de fer front a aquests dos inconvenients, durant la 

campanya 91/92 van aparèixer comercialment els sistemes de dues fases, 

ecològics o de dues sortides. L’element bàsic diferenciador és el decànter, en 

el que s’anul·len la sortida de les morques i s’augmenta la distància del bol a 

l’eix, de la sortida de l’oli. 

A continuació s’esquematitzen els processos de 2F i de 3F d’obtenció 
d’oli  

3 FASES      2 FASES 

   OLIVA          OLIVA 

    MOLÍ           MOLÍ  

BATEDORA      BATEDORA   

AIGUA      CENTRÍFUGA HORITZ.  

  CENTRÍFUGA HORITZ.           OLI  

             AIGUA 

         OLI      AIGUA  

OLI     MORQUES     PINYOLA     

 

AVANTATGES DEL SISTEMA DE 2F      

a) Estalvi d’aigua, al quedar quasi totalment suprimida la de l’addició al 

decànter. 

b) Menor inversió, ja que les necessitats de centrífugues verticals per les 

morques es redueixen molt. La caldera de la calefacció pot ser més petita. 

c) Estalvi energètic: Al no haver d’escalfar l’aigua d’injecció al decànter. 
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d) Producció molt reduïda de morques, amb un escàs poder contaminant. 

Aquest és el principal avantatge del sistema de producció de 2F. 

 

INCONVENIENTS DEL SISTEMA DE 2F 

a) La producció de pinyola en el sistema de 2F és un 60% major que en el de 

3F, degut a la major humitat que té i a que tota la matèria seca que anava a 

les morques en el sistema de 3F ara va a la pinyola del sistema de 2F. 

b) Escassos controls visuals per poder controlar el procés d’obtenció d’oli. 

 

VALORS DE PINYOLES DE SISTEMES CONTINUS DE 2F I 3F 

       2 FASES  3 FASES 

 Producció (Kg. per 100 Kg. d’oliva) 80 50 

 Humitat % 55 48 

  Grassa % 3,00

 3,40 

 N % 0,80 0,50

  P % 0,25

 0,12 

 K % 1,80 0,50
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SISTEMA CONTINU DE DUES FASES……………………………………………………… 

 
INTRODUCCIÓ 

La diferència entre l’obtenció d’oli d’oliva per un sistema de dues fases i 

qualsevol altre sistema està a l’etapa de la preparació de la pasta i a la de 

separació de les fases. 

 
PREPARACIÓ DE LA PASTA 
L’oli es troba dins de l’oliva en forma de gotetes. Per extreure aquest oli es 

necessita la molturació del fruit per poder destruir els teixits vegetals i alliberar 

les gotes d’oli. Aquesta operació, en els sistemes continus, es realitza amb 

l’ajut de molins mecànics, usualment de martells. Els molins de martells, 

presenten certs problemes per això, en l’actualitat, s’està experimentant amb 

un altre tipus de molins com els de discs, engranatges, etc. 

 

A diferència dels altres sistemes d’obtenció d’oli, els de dues fases no existeix 

cap tipus de control visual que ens permeti diferenciar si l’alt contingut gras 

d’una pinyola és degut a la molturació excessivament fina o no. Per això, 

encara que no es té experiència concreta sobre el grau de molturació en un 

sistema de dues fases, l’opinió d’alguns és fer una mòlta més fina que la del 

sistema de tres fases. 

 

Amb la batuda es pretén formar una fase oliosa contínua, degut a l’efecte 

mecànic i a l’alteració de les membranes de les gotes d’oli que permeten una 

agrupació d’elles mateixes. En els sistemes continus, és general la utilització 

de batedores horitzontals de diferents cossos, construïdes amb acer 

inoxidable, amb un sistema de calefacció, mitjançant aigua calenta, que circula 

per una camisa que voreja cada cos de la batedora. La duració de la batuda ha 

de ser suficient perquè es dongui una agrupació de les fases i obtindre, de 

manera uniforme, la temperatura desitjada a la massa. 
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SEPARACIÓ DE FASES 

En un sistema de centrifugació de dues fases, la separació de fases consisteix 

en la separació de l’oli de la resta de productes resultants (pinyola i morques). 

Aquesta separació es fa en un decànter i l’oli es clarifica mitjançant el seu pas 

per la centrífuga vertical d’oli. 

 

La injecció de la massa al decànter es fa amb l’ajut d’una bomba. Degut a que 

la pasta s’amara amb poca aigua, el pas de l’aigua per les mànegues o canyes 

es fa molt més difícil que en el sistema de tres fases. 

 

Els olis que surten d’un decànter de dues sortides o fases tenen una certa 

quantitat d’impureses i humitat. Per netejar aquest oli s’usen les centrífugues 
verticals en les que, degut al major nombre de revolucions a les que giren, 

permeten separar aquests elements extranys de l’oli. 

 

Un dels paràmetres que incideixen en l’eficàcia d’un decànter és la quantitat de 

pasta que s’injecta en relació amb la capacitat teòrica del decànter. 

La quantitat de pasta injectada està relacionada amb la varietat d’oliva, l’època 

de recol·lecció, el temps d’emmagatzemament, el temps i la temperatura de 

batuda, etc. 
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L’OLI D’OLIVA………………………………………………………………………………………… 
 
INTRODUCCIÓ 
L’oli d’oliva és un producte obtingut del fruit de l’oliva (a diferència dels altres 

olis vegetals que s’extreuen de llavors) i és l’únic que es pot consumir verge, 

és a dir, sense cap refinació química prèvia. Es considera el quart aliment per 

la seva importància a nivell mundial a continuació del blat, arròs i sucre, degut 

a la seva excel·lent qualitat. Els països de major producció són Espanya i Itàlia, 

seguits a distància per Israeli Turquia. 

 

El fruit està format per una drupa en la que se’n distingeix: la pell o epicarpi, la 

polpa o mesocarpi, l’os o endocarpi i la llavor o ametlla, que conté l’embrió. 

L’oli es troba repartit per tot el fruit, però de forma desigual. Tenint en compte 

la proporció en què es troben les seves parts, resulta que a la polpa s’hi 

emmagatzema aproximadament el 99% de l’oli. En línies generals es pot 

afirmar que les olives madures contenen del 30 a 35% d’aigua i del 15 al 20% 

d’oli, proporció que depèn de la varietat, del grau de maduració, de la 

campanya, etc. La resta dels components són: hidrats de carboni i fibra i, en 

escala inferior, proteïnes. A més a més, l’oli aporta pigments, sals minerals, 

substàncies amargues i vitamines: A, D i E. L’oli procedent d’olives àcides, 

caigudes espontàniament de l’arbre, no és de bona qualitat, això fa que s’hagin 

de collir les olives directament de l’arbre. 

 
CLASSIFICACIÓ 

A)Oli d’oliva 
La denominació oli d’oliva no es pot aplicar a l’oli de pinyola refinada. Només 

es pot aplicar a: 

Oli d’oliva verge: És l’oli obtingut únicament del fruit de l’oliva per procediments 

mecànics o per altres medis físics, en condicions especialment tèrmiques que 

no produeixin l’alteració de l’oli. No es pot fer cap tractament que no sigui el 

rentat, la decantació, la centrifugació i el filtrat. 

Oli d’oliva refinat: És l’oli d’oliva obtingut de l’oli d’oliva verge mitjançant 

tècniques de refinació que no provoquin modificacions de l’estructura inicial 

glicèrida. 

_______________________________________________________________ 



L’ELABORACIÓ DE L’OLI ARA I ABANS 

Oli pur d’oliva: És l’oli constituït per una mescla d’oli d’oliva verge, apte pel 

consum de la forma amb què s’obté, i l’oli d’oliva refinat. 

 

B)Oli de pinyola d’oliva refinat 
És l’oli obtingut a partir de l’oli cru de pinyola d’oliva mitjançant tècniques de 

refinat que provoquen modificacions a l’estructura inicial. 

S’entén per oli cru de pinyola l’oli obtingut per tractament de la pinyola d’oliva 

amb dissolvents autoritzats. 

 
DICCIONARI DE L’OLI  D’OLIVA 

Aquest apartat mostra els termes emprats per definir l’olor i el gust dels olis 

d’oliva verges. 

*Fruitat: Olor que recorda un fruit sa, fresc i recollit en el punt òptim de 

maduració. 

*Fruitat madur: Olor de l’oli d’oliva obtingut de fruits madurs, generalment 

d’olor apagat i gust dolç. 

*Fruitat verd: Olor de l’oli extret de fruits verds. 

 

Sensacions més o menys agradables en funció de la seva intensitat, que no 

s’han de considerar defectes encara que influeixen en l’arminia del fruitat: 

Poma: Olor de l’oli d’oliva que recorda a aquesta fruita. 

Dolç: Gust agradable de l’oli que, sense ser precisament ensucrat, no 

predomina en ell els atributs amarg i picant. 

Herva: Olor característic d’alguns olis que recorda l’herva tallada. 

Fulles verdes (amarg): Olor de l’oli obtingut d’olives que són estan verdes o que 

s’han mòlt barrejades amb fulles. 

Amarg: Gust característic de l’oli obtingut d’olives verdes. Pot ser més o menys 

agradable segons la intensitat. 

Picant: Sensació gustatina de picor, característica dels olis obtinguts a 

començaments de la campanya, principalment d’olives encara verdes. 

Espart: Olor característic de l’oli obtingut d’olives premsades en esportins 

d’espart nous. 

Terra: Olor i gust característic d’aquells olis obtinguts d’olives recollides del 

terra. 
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Vell: Gust característic de l’oli quan s’ha estat una temporada en l’envàs que el 

conté. 

Cuc: Olor i gust característic de l’oli obtingut d’olives fortament atacades per 

larves de la mosca de l’oli. 

Ranci: Olor i gust característic dels olis que s’han oxidat a causa del seu 

contacte amb l’aire. 

Salmorra: Olor i gust de l’oli extret d’olives conservades en solucions salines 

Pinyola: Olor característic que recorda a la pinyola de l’oliva. 

Sabonós: Gust i olor amb una sensació que recorda al sabó. 

Cogombre: Gust i olor que es produeix a l’oli sotmès a un envasat 

excessivament prolongat. 

Cuit o cremat: Olor i gust característic de l’oli originat per un excessiu 

escalfament durant la seva obtenció. 

Greix de màquina: Olor de l’oli d’oliva obtingut en un molí on la maquinària no 

ha estat perfectament netejada de residus de petroli, de greix o d’oli mineral. 
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ELS INICIS……………………………………………………………………………. 
 

Tots els inicis són complicats, però n’hi ha que són encara pitjors. El que ens 

ocupa no n’és cap excepció. Dins el moviment cooperatiu començat i promogut 

per la Mancomunitat de Catalunya, es vehicula aquest sentiment a l’Albi, on un 

grup d’emprenedors decideixen de crear el Celler i Molí d’oli cooperatius de 

l’Albi. Aquests són: 

-Cosme Capdevila Muñoz (president) 

-Ramon Bernat Martí (vice-president) 

-Buenaventura Moragues (Tresorer) 

-José Autó Cornet (contador) 

-José Vives Camí (vocal) 

-José Amorós 

-José Bonet 

-Eduardo Bernat 

-Jaime Amorós 

-Salvador Caballé 

-Juan Griñó 

-Jaime Gaya 

-Juan Conillera Vives 

-Francisco Mercé 

-Jaime Ribé 

-Ramón Griñó Bernat (vocal) 

-Joan Conillera Carsé 

-Ramon Bernat Palau 

-Magín Domingo 

-Cosme Gallofré Gaya (secretari) 

 

Es van posar al cap de què el futur de l’agricultura passava per unir esforços 

cap a un objectiu comú, i es van posar mans a l’obra per a dur a terme el 

projecte. Tenien dos fronts oberts. 

 

Primer el projecte. En aquell moment, un jove arquitecte de Valls, Cèsar 

Martinell, que estava començant, es dedicava, entre altres coses, a la creació 



HISTÒRIA DE L’EDIFICI 

_______________________________________________________________ 

de cooperatives agrícoles. Es van posar en contacte amb ell, i van acordar que 

els hi fés un projecte d’acord amb les seves possibilitats i les seves necessitats. 

Així ho va fer. 

 

Un altre front obert era el del finançament. Més difícil que l’anterior. També van 

mirar cap al Camp de Tarragona per a aquesta feta. Concretament van posar-

se en contacte amb el desaparegut Banc de Valls. 

 

Aquest es va interessar pel finançament del projecte, però els va dir que sense 

avals, no hi havia finançament. Llavors, quatre famílies de les fundadores, van 

avalar amb les seves pròpies terres el crèdit necessari. Aquestes quatre 

famílies van ser: 

-Cal Saboy 

-Cal Castellà 

-Cal Moro 

-Cal Boté 

 

Amb l’aval d’aquestes terres, van aconseguir el finançament necessari per 

començar les obres. Aquest crèdit era a 20 anys, s’havia de tornar integrament 

abans del final de 1939. Poc es podien imaginar què passaria 20 anys després. 

També van confeccionar uns estatuts d’acord amb la legislació vigent (veure 

recull documental). 

 

Aquestes obres van començar l’Agost de 1919. La construcció del molí va durar 

fins el desembre del mateix any. És remarcable aquest fet, de què en tansols 5 

mesos van quedar les obres enllestides. De fet, no va quedar enllestida tota 

l’obra, sinó que només van construir el molí. El celler, que constava d’una nau 

encara més gran que la del molí, no es va construir degut a què el pressupost 

no donava per a tant, i com que a l’Albi el que primava era l’oli per damunt del 

vi, doncs com és normal, es va construir el molí i no el celler. 

 

Però que no construïssin el celler, no implicava que no es pugués tractar amb 

el món del vi. Es va preparar una infraestructura per a què la maquinària 

necessària s’instal·lés conjuntament amb la de l’oli al molí, però els cups del vi 
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no es podien encabir a l’edifici existent, i com que hi havia la idea de què en un 

futur no molt llunyà es construís un celler, encara que menys ambiciós que 

l’original, es van construir els cups al descobert. Almenys així podien 

emmagatzemar el vi. 

 

Els inicis van ser molt durs. Fins i tot algunes cases del poble, que no estaven 

d’acord amb la creació de la Cooperativa, van fer els seus propis molins d’oli 

amb la intenció de què l’ambiciós projecte no quallés. 

 

Però no ho van aconseguir, doncs l’any 1929 s’acabaven les obres del nou 

celler que cobria els cups ja existents. La Coopertiva per fi era plenament 

operativa. 

 

Eren anys bons, i l’economia de la corporació no tenia problemes per fer front 

als pagaments al Banc de Valls. 

 

Amb la vinguda de la IIa República, s’observa un fet remarcable en la redacció 

de les actes de les juntes extraordinàries: l’idioma vehicular passa del castellà 

al català (veure recull documental). 

 

Amb l’arribada de la Guerra Civil, va dimitir la junta, i la van oferir al José Griñó, 

de Cal Llucifer. Ell només la va acceptar amb la condició de què “aquí tots som 

iguals, sinó adéu”. I així va ser. Es va cancel·lar el deute amb el Banc de Valls i 

la Cooperativa va funcionar molt bé durant aquest difícil període. Fou president 

fins a l’arribada dels Nacionals el gener del 1939. No es conserva cap 

document d’aquesta època (totalment comprensible i habitual). Conservem 

l’última acta abans de començar l’enfrontament – en català – del 14 de juny de 

1936 i la primera després del conflicte – en castellà – del 12 de febrer de 1939. 

Aquesta comença amb  “reunidos los socios que componen este Sindicato 

Agrícola y Caja Rural bajo la presidencia de D. Martín Lladó Griñó, al ser la 

hora anunciada y a los gritos de ¡Viva Franco! ¡Arriba España! que son 

unanimemente contestados, el sr. Presidente declara abierta la sesión” (veure 

recull documental). 
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Els anys de postguerra, van ser difícils. El control sobre la producció i la 

obligació de vendre el producte a un preu determinat, va fer desenvolupar 

“l’estraperlo” de manera molt important. Absolutament tota la gent que 

envoltava la cooperativa, sabia de la importància de què aquesta pràctica 

il·lícita tingués un final feliç. Només cal dir que un 80% dels beneficis d’un any 

de la cooperativa es cobrien amb l’estraperlo, mentre que el 20% restant venia 

directament de l’explotació “legal” del molí d’oli. 

 

Evidentment que les autoritats intentaven controlar al màxim, conscients de què 

hi havia molt de material que se’ls hi escapava. Utilitzaven tota mena de trucs 

per localitzar incoherències entre producció i vendes, mesurant cups, kg de 

pinyola, i el que fés falta. A més, es presentaven quan volien. Llavors, la 

manera d’evitar que els enxampessin, era treballar a hores intempestives, 

amagar per tot arreu la producció, tant d’oli com de pinyola, per a què no fós 

detectada per la Guàrdia Civil. Tothom participava d’aquest fet i no li importava 

haver d’anar a treballar tots de nit per a què puguessin tenir ingressos més alts. 

 

Una vegada, va bolcar un camió d’oli d’estraperlo a la sortida mateixa del 

poble, i tots van anar a córrer a retirar la carga bolcada, doncs si els arriben a 

enxampar, malament. 

 

Un altre exemple, durant unes festes de Nadal, com que els inspectors volien 

vacances, van precintar la premsa. Els treballadors es van fixar que el precint 

no estava ben posat, i que la maquinària podia funcionar sense trencar el 

precint, i, segons diuen, la premsa no va parar ni un moment durant aquells 

dies de Nadal de postguerra. 

 

Des de sempre, la liquidació econòmica s’havia fet anualment. Cap any es 

posposava aquesta liquidació ja fós per especulació o bé per altres raons. 

Cada any tot net. Es comenta que un any, un dels socis, creia que el vi pujaria 

de valor, i va intentar que es posposés la liquidació venent el vi al preu del 

moment, ja que pensava que hi podien guanyar tots. Llavors, un altre soci, va 

comentar que, si tant creia que pujaria el vi, perquè no en comprava un cup i li 

guardaven allà mateix, on podia estar millor? I així ho va fer. Doncs resulta que 
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es va haver de vendre aquest vi al cap de dos anys i no va cobrir els costos de 

compra de dos anys enrera. Si la cooperativa hagués fet cas a aquest soci, 

segurament hagués fet fallida. 

 

L’any 1944, es van haver de fer uns nous estatuts, doncs la legislació sobre la 

matèria havia canviat i s’havien d’adaptar els vells a la nova realitat política 

espanyola (veure recull documental). 

 

Un cop més o menys superada la postguerra, es va decidir de fer una ampliació 

de la Cooperativa, doncs es necessitaven unes oficines i més espai. El 1954 es 

van executar aquestes obres, de les quals se’n conserva l’estat de comptes.  

 

A tall d’orgull propi, dir que el meu padrí, Marc Monné Gasol, va ser el paleta 

que va executar les obres, i així consta. (veure recull documental). 

 

L’última gran ampliació de la cooperativa, es va dur a terme el 1966, quan es 

va construir el magatzem del gra. 

 

Actualment, les obres que s’hi van duent a terme, no porten tant el segell de la 

utilitat, sinó la recuperació del patrimoni arquitectònic de l’edifici. 
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LA PRIMERA DE DESPRÉS DEL PAS DEL FRONT PER L’ALBI LA DE 14 DE 
FEBRER DE 1939, COMENÇA DE MANERA “DIFERENT A LES ALTRES”. 
EVIDENTMENT ÉS EN CASTELLÀ. 
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A la introducció d’aquest estudi, proposàvem una sèrie de mètodes que hem 

seguit per a la “fabricació” d’aquest Projecte de Final de Carrera. Aquests 

mètodes no tenen perquè ser els millors ni els pitjors, però són els que he 

considerat addients en funció de la coneixença que tinc de l’edifici i de les 

persones que s’hi relacionen. 

 

He de dir que estic moderadament content del resultat obtingut, doncs 

esperava poder trobar molta més informació documental. La veritat és que hi 

ha molta documentació perduda, que no es recuperarà mai, i d’altra que pot 

córrer la mateixa sort si no es posa fil a l’agulla ben aviat. I això és trist: que no 

siguem capaços de conservar el nostre patrimoni documental, de no veure la 

importància històrica de la conservació de la documentació, encara que sembli 

que no té absolutament cap valor, No es pot tornar a permetre que es repeteixi 

la història. 

 

En relació al paràgraf anterior, m’ha costat molt de trobar informació històrica. 

Tot el que he trobat ha estat explicat. No hi ha cap document que reflecteixi la 

fundació del Sindicat, ni cap fotografia de les obres, i a més, no queda ningú viu 

que pugui explicar-ne molt. Sort de l’Amado Bernat, fill d’un dels fundadors i 

posterior vocal, secretari i president de la junta en l’època de la postguerra. De 

la seva boca ha sortit la immensa majoria de l’apartat d’història redactat. 

 

Al final de la introducció, enumeràvem els objectius a complir per a la bona fi 

del PFC, i la veritat és que s’han assolit tots els objectius, encara que alguns 

(com el relatat referent a la història), ja hem vist que no de manera molt 

extensa i exhaustiva. 

 

Pel que fa a l’aixecament arquitectònic de l’edifici, ha estat una aventura 

interessant que consta de dues parts : 

 

-L’edifici existent ha sofert múltiples modificacions respecte a l’edifici original de 

1919. Ha anat acumulant annexes (com podem veure als plànols històrics), 

magatzems, ampliacions… que han anat cobrint, sobretot, la façana lateral del 

molí, quan avui en dia seria el complement ideal a l’encara conservada façana 
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principal. Per la situació de l’edifici, amb aquest lateral donant al carrer Mossén 

Anton, la visió del Sindicat seria molt més interessant arquitectònicament i 

visualment. 

 

-L’edifici només projectat, de més majestuositat i presència que el construït, la 

seva no construcció ja s’ha justificat. Però ha estat necessària una tasca 

d’abstracció i d’assimilació entre les dues naus per a poder dur a bon port 

l’aixecament arquitectònic. En aquest és en un dels punts on estic més orgullós 

d’haver passat les hores que hagin fet falta per fer aquest treball. 

 

En el procés d’evolució de l’edifici al llarg del temps, s’han establert unes fites 

que marquen relativament grans modificacions i ampliacions. Cal dir que abans 

del plànol relatiu a 1954, no hi ha distribució al cos del molí, degut a què no he 

trobat ningú que em pogués donar raó de com estava la nau abans de les 

obres de 1954. És per això que he decidit deixar diàfana tota la nau abans 

d’aventurar solucions no 100% reals. 

 

Per a la situació de l’edifici en el context adequat, he considerat oportú de 

realitzar esbossos relatius a l’època en la que es va iniciar, les Garrigues com a 

comarca, amb l’Albi com a nucli local, l’olivera i l’elaboració de l’oli (el principi i 

el fi del Sindicat, el seu vehicle), 

 

Per a l’estudi de la vida de Cèsar Martinell, he trobat oportú d’esbossar la seva 

vida tal com ho va fer la seva filla, així com fer un resum de tota la seva obra, 

per descobrir que Martinell va ser un enamorat de la seva feina i un apassionat 

de l’arquitectura agrària. 

 

Amb tot això, es pot dir que els objectius del projecte han estat assolits. 
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No voldria deixar de recordar, que aquest treball no hagués pogut sortir a la 

llum, sense la inestimable col·laboració de molta gent. 

 

Primer de tot, al meu tutor, Benet Meca Acosta, per brindar-me la possibilitat de 

centrar el meu Projecte de Final de Carrera en el meu poble, l’Albi, fet aquest 

sempre important per a la gent que, com jo, se senten fills d’un poble, encara 

que actualment no hi resideixi. Gràcies també per tota la confiança que ha 

dipositat en mi, per les seves correccions i orientacions, així com per la 

familiaritat amb què hem estat treballant. Ha estat un verdader plaer. 

 

En segon lloc, a tots els treballadors del Sindicat, (així l’anomenem nosaltres), 

que m’han obert de bat a bat les portes de l’edifici i dels seus arxius, 

començant pel seu President, Josep Cunillera, i continuant per la resta de 

treballadors, la Rosa Ferrer, l’Eva Cornet i l’Ivan Vives. 

 

També seria important recordar a l’Amado Bernat, antic secretari i president, i 

fill d’un dels fundadors, que m’ha aportat moltíssima de la part històrica present 

aquí. 

 

Finalment, agrair a tota la meva família que m’hagin aguantat en aquest estiu 

tant atípic. Sobretot a tu. 


