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(Aquest article ha d’estar profusament il·lustrat per a que 
s’entengui. Les fotografies estan penjades amb un cert ordre 
coherent al meu blog Arquitectura, entre d’altres solucions en 
tres sèries, una de context general, una per Pinell de Brai i 
una altra per Gandesa. Us poso enllaços als llocs necessaris. 
Foto de l’article: Jaume Prat/Escala Humana) 

Un dels nous capítols de la propera temporada d’Escala Humana 
estarà dedicat al com el vi ha estructurat bona part del 
territori espanyol. Una de les històries més potents al respecte 
és la dels cellers cooperatius que es van construir al sud de 
Catalunya al primer terç del segle XX, artífexs de bona part de 
l’equilibri territorial català. El rodatge ens va portar a 
l’interior del celler cooperatiu de Gandesa, que volem 
contrastar amb el de Pinell de Brai. Aquest article 
complementarà la història que explicarem a la sèrie explorant 
les diferències entre aquests dos cellers.  

Primer, la denominació. Als cellers se’ls sol anomenar les 
Catedrals del Vi aprofitant un poema d’Àngel Guimerà dedicat al 
Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí (1912), projectat per 
un dels arquitectes modernistes més importants, Lluís Domènech i 
Montaner (el del Palau de la Música i l’Hospital de Sant Pau) i 
construït pel seu fill Pere Domènech Roura un any més tard. A 
1914 es funda la Mancomunitat de Catalunya, el primer govern 
efectiu de país després de la Guerra de Successió i l’ascens 
dels Borbons, govern que mirarà de dotar el territori de les 
mínimes infraestructures necessàries per provar de sortir de la 
profunda crisi en que està sotmès. Proveir els pobles productors 
de vi d’un celler cooperatiu que pugui processar les seves 
collites, distribuir-lo i exportar-ne l’excedent és clau per a 
la supervivència de bona part d’aquest territori, particularment 
al sud del Llobregat. El celler de l’Espluga de Francolí es 
convertirà en el model de tots aquests edificis. S’estructura 
com una agregació de naus basilicals molt altes de sostre en que 
el most es transforma en vi dins d’uns cubs de formigó armat per 
a emmagatzemar-se posteriorment a un soterrani. El celler 
s’assenta a una parcel·la en pendent que permet descarregar el 
raïm per la seva cota superior i evitar, o minimitzar, l’ús de 
bombes al definir tot el procés per gravetat. Pere Domènech 
Roura només construirà un sol celler més, el del Sarral. El 
gruix d’aquestes construccions recaurà en un sol arquitecte, el 
noucentista Cèsar Martinell, a qui sovint se l’anomena 
arquitecte modernista (encara que ell considerés aquest epítet 
com un insult) per la seva gran amistat amb Gaudí. Martinell 
construirà una vintena llarga de cellers, alguns d’ells 
construccions molt modestes, altres enormes i solemnes. La gran 
qualitat de tots ells, la seva riquesa espacial fins i tot en 
els casos més modestos, han fet que popularment se’ls denomini 



també les Catedrals del vi oblidant l’origen circumstancial del 
terme. Aquesta denominació, però, és totalment justa: es tracta 
d’obres populars, sufragades pel poble sigui amb diners, sigui 
amb mà d’obra, diners, materials o terrenys, sigui amb tot això 
alhora, obres que, fins i tot avui en dia, són el principal 
factor de cohesió social dels pobles on s’assenten per sobre 
fins i tot de l’església. És a dir: no només són catedrals per 
la bellesa dels seus espais. També ho són en tant que obra d’un 
poble.  

(en aquest punt podeu anar a veure les imatges de la primera 
sèrie) 

La història que explicaré és incerta perquè, com em va indicar 
Raquel Lacuesta, la nostra entrevistada, historiadora experta en 
Martinell, l’arquitecte es contradiu (i bastant) en les seves 
memòries. Així que, entre les dades que he aplegat, el treball 
de recerca que he fet i la meva observació directa he arribat a 
aquesta conclusió.  

Immediatament després de la fi de la Primera Guerra Mundial dos 
pobles veïns de la Terra Alta, comarca de les Terres de l’Ebre 
fronterera amb Terol, Gandesa, la capital, i Pinell de Brai, un 
dels municipis principals, afronten la construcció dels seus 
cellers cooperatius. Sembla ser que l’encàrrec de Pinell és 
previ al de Gandesa, que es comença a construir primer. El 
celler de Pinell és enorme, el més gran que mai va construir 
Martinell, preparat (com bona part d’ells) tan per al vi com per 
a l’oli. Pinell és un celler de tres naus basilicals ubicat a 
l’entrada del poble. Dues naus es destinen al procés del vi. Una 
a l’oli. El celler es projecta com una construcció de murs de 
pedra i maó que suporten unes encavallades de fusta sobre les 
que es munta una teulada de teula marsellesa. És a dir, és una 
construcció molt barat en que els elements verticals són de 
materials minerals mentre que els pòrtics que suporten la 
coberta són de fusta.  

El celler de Gandesa és totalment de maó, d’un estrany maó d’un 
color grogós produït al mateix poble. El maó que tenien. 
Quilòmetre zero pur. El maó ho forma tot: les parets exteriors, 
els arcs que, arrencant de terra, suportaran un sostre que es 
resoldrà en voltes també de maó. No hi ha fusta, un material que 
s’ha de comprar perquè no hi és present al poble. Gandesa és 
també una construcció de tres naus, més petites, però, que les 
de Pinell, amb una quarta nau que es travessa a aquestes tres i 
serveix d’espai de recepció fent que l’entrada no sigui frontal, 
sinó lateral: entres i has de girar per enfrontar-te al gran 
espai central on es guarda el vi.  

Entre les tres naus es disposen, tant a Gandesa com a Pinell, 
unes petites naus més baixetes que ocupen l’espai sobre les 
tines de formigó. La diferència d’alçada entre les naus 
principals i les secundàries s’usa per inundar els interiors de 



llum natural, una llum natural que dona a aquests espais una 
qualitat sagrada.  

Quan el celler de Gandesa està en construcció una comitiva de 
Pinell de Brai va a visitar les obres. Queden tots impressionats 
per la bellesa dels arcs catenàrics que supoprten el sostre. Per 
què el nostre celler no té arcs?, demanen a Martinell. La 
resposta és econòmica. Pinell ha de ser un celler molt gran. Es 
sacrifica efectisme arquitectònic per mida. Si el primer 
projecte s’hagués construït tal qual les seves dimensions 
l’haguessin fet igualment imponent, però no tant com ho podia 
ser Gandesa. El poble de Pinell es reuneix en assembla. 
Decideixen que volen un celler més maco que el de Gandesa i que, 
per tant, tot el poble s’hipotecarà per que el celler tingui 
arcs catenàrics.  

Avui en dia molt poca gent dia molt poca gent discuteix que el 
celler de Pinell de Brai és el celler cooperatiu més 
espectacular de Catalunya. La seva bellesa és corprenedora, 
d’una perfecció sobrenatural, bellesa aconseguida alterant el 
primer projecte, que prescindeix en les dues naus del vi i en 
totes les naus secundàries de les encavallades de fusta per a 
muntar uns poderosos arcs catenàrics. La nau de l’oli es queda 
com al projecte original, ocupada avui en dia per un restaurant. 
En una de les fotografies que us adjunto podreu observar com 
hagués estat el celler si s’hagués construït tot així, tot i que 
no del tot: la connexió lateral no s’ha mantingut, privant a 
l’espai del seu desenvolupament horitzontal.  

(en aquest punt podeu admirar les fotos de Pinell de Brai) 

Gandesa s’acabarà d’acord amb el primer i únic projecte. Gandesa 
és un projecte pur, inalterat, sistemàtic. El totxo n’és el 
protagonista absolut. El totxo forma la caixa que tanca el 
celler i que envolta les tines de formigó. Tots els elements 
verticals s’arrebossen i es pinten d’un blanc puríssim. Tots els 
elements horitzontals són arcs o voltes i es realitzen també en 
totxo. Les voltes, per fora, s’arrebossen, es pinten amb quitrà 
i es pot prescindir de la partida de la coberta: la pròpia 
estructura envolta l’edifici i el tanca. Les voltes comencen 
gairebé a l’alçada d’una persona, que les pot tocar a l’altell, 
i pugen fins a tenir alçades laterals. Les finestres entre naus, 
més petites, inunden de llum l’interior gràcies al seu color 
blanc.  

(aquí podeu observar les fotos de Gandesa) 

Gandesa és la volta. Pinell és el pòrtic, és a dir, l’element 
horitzontal estès entre dos suports verticals.  

Pinell sempre serà un projecte reciclat. Entre els arcs 
catenàrics s’estenen les biguetes de fusta que suporten el 
teulat. L’espai de Pinell es percep molt diferent segons com 
t’hi situïs. Si mires longitudinalment els arcs s’estenen molt 



junts, poderosos, càlids. T’abracen. Si mires en direcció a les 
tines els arcs mostren el seu gruix mínim. Entre ells, una 
solera que suporta una coberta: un pla pur, sense cap mena 
d’atribut geomètric estrany. A Gandesa importa molt menys la 
direcció on mires: les voltes es perceben igual en qualsevol 
direcció.  

I més: ara cridaré el meu estimat José Ramón Hernández Correa, 
una de les persones que s’han de llegir en aquest país, que, des 
del seu blog Arquitectamos Locos ens brinda reflexions de fons 
molt interessants sobre l’arquitectura. El passat 19 de juny 
editava un article titulat Qué cosa rara sobre un dels meus 
edificis preferits del món, San Baudelio de Berlanga, a Sòria. 
La seva lectura de San Baudelio em va emocionar al comparar la 
petita sala hipòstila que hi ha davant de l’altar amb una 
mesquita. Bé, em va emocionar i em vaig morir d’enveja alhora: 
he estat a San Baudelio tres o quatre vegades i, tot i haver 
intuït coses, mai se m’havia acudit.  

Doncs bé: gràcies a en José Ramón ara sé l’espai entre naus de 
Gandesa és una mesquita. Tal qual: aquella successió d’elements 
verticals, abstracta, ritmada, aquell espai horitzontal sense 
jerarquies, un espai de pau, un espai sagrat, està allà.  

A Pinell la nau lateral és una simfonia de petits arcs 
catenàrics estesos en dues direccions, necessaris per temes 
d’arriostrament, un espai més d’estar, amb menys continuïtat, un 
espai reconcentrat, agradable però clarament subsidiari de 
l’espai principal.  

A Gandesa la mesquita que hi ha entre naus no tanca. Obre. 
L’espai passa net entre les naus, sense entrebancs, gràcies a la 
capacitat d’arriostrament de les voltes. No estàs tancat. És el 
mateix aire. La transició és això, una transició subtil, 
delicada, entre els diversos elements que formen un mateix 
espai.  

Pinell és vertical, direccionat, imponent.  

Gandesa és horitzontal, desjeraquitzat. Equilibrat. 

I tot per l’ús dels materials. Pinell sempre serà un edifici de 
fusta amb arcs de totxo. Gandesa és un cant al totxo. Poder 
avaluar els dos edificis, visitar-los en sèrie, gaudir de les 
seves similituds i diferències, de la increïble qualitat 
espacial dels dos, és un d’aquests privilegis per als que 
(paradoxes de la nostra manera de pensar) seríem capaços de 
viatjar milers de quilòmetres d’estar ubicats, posem, al Japó o 
a l’Índia o a Amèrica. Però és que els tenim aquí al costat. I 
no són aquestes les úniques històries que fan que visitar la 
Terra Alta (el lloc, no ho oblidem, on Picasso va descobrir el 
cubisme, tal i com va declarar el mateix Picasso) sigui una 
experiència única per a un arquitecte, que permet comprovar la 
versatilitat i la multiplicitat de sensacions que hom pot 



provocar treballant sobre el que essencialment és el mateix 
projecte amb tan sols petites variacions. S’ha de conèixer.  

 


