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Resum

L’economia de Catalunya va experimentar un fort impuls des de mitjan segle xix i a l’inici del xx a causa, fonamentalment, de dos 
factors que foren definitius: d’una banda, el procés d’industrialització, bàsicament amb el desenvolupament del sector del tèxtil, i de 
l’altra, la recuperació del sector agrari amb el conreu, força extensiu al país, de la vinya. En tots dos casos calgué la «reinvenció» o cons-
trucció d’unes tipologies arquitectòniques no tradicionals al territori català: les fàbriques tèxtils o d’altres productes i les colònies in-
dustrials, i els cellers per a l’elaboració del vi i els seus destil·lats, a més de les farineres. 
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Abans d’assolir l’estatus econòmic, polític i social que situà 
Catalunya com la primera i més potent regió industrial de 
l’Estat espanyol al segle xix, tant la producció manufacture-
ra com l’agropecuària van estar lligades al món rural, el de la 
masia, els molins, els monestirs o els priorats, i les seves ar-
rels es remunten al període medieval. Era al camp on, en 
l’entorn domèstic, es produïa vi i aiguardent, per a consum 
propi o per a la venda interior, i amb pagesos o jornalers es 
feien moure els molins paperers, fariners, drapers o d’oli, 
que eren propietat dels senyors feudals, dels grans monestirs 
o dels reis. L’arquitectura associada a aquesta mena d’activi-
tats (masies, cases de pagès i molins) era de tipus tradicional, 
construïda per la inèrcia consuetudinària dels mateixos pa-
gesos, amb pedra, fang o tàpia, i amb unes condicions d’aï-
llament tèrmic perfectament sostenibles. Els monestirs, en 
canvi, eren construccions projectades per arquitectes o mes-
tres de cases (de vegades els mateixos monjos amb formació 
en la matèria) més complexes i fermes i més o menys seria-
des en funció de la regla de l’orde religiós que els aixecava. 
Gaudien d’un seguit de dependències aïllades respecte a les 
habitacions i espais utilitzats per la comunitat cenobítica, de-
dicades a l’explotació agrària i als habitatges dels pagesos que 
hi treballaven. Però tant en les construccions domèstiques 
com en els cenobis, hi havia espais semisoterranis o de plan-
ta baixa destinats a cellers, tallers i magatzems, molts de be-
llíssims, com els cellers que s’allotjaven en estances o naus 
cobertes amb volta de pedra i arcs diafragmàtics ogivals.

Precisament al voltant dels molins, de la seva mà d’obra 
i de la seva producció, fou on s’organitzaren, a Catalunya, 
les primeres formes de cooperació per a la fabricació de 
teixits, de paper o de farina, que anaren preparant, al llarg 
de l’època moderna, la revolució industrial del país.1 I 
també, al voltant de les grans explotacions agrícoles, sorgi-
ren els conflictes entre els propietaris de les terres i els 
camperols que les treballaven, que conduïren al cooperati-
visme i a la sindicació agrària a la fi del segle xix i el primer 
terç del xx.2 Aquestes dues branques de l’economia catala-
na van tenir en l’arquitectura (com a la resta d’Europa) la 
seva inequívoca forma d’expressió. Una expressió que el 
capital burgès, el nou estament social esdevingut poderós 
gràcies a l’acumulació de riqueses que li proporcionà la in-
dústria i el mercat, necessitava manifestar a la societat en-
mig d’un alt grau de competitivitat, no ja de la qualitat 
productiva, sinó «psicològica» i «estètica». Juan José La-
huerta parla d’una societat de mercat, de consum, en què 
els mateixos edificis es construeixen alhora com a seu de 
les indústries i símbol del poder assolit pel propietari, i 
d’una manera encara més ostentosa es procedeix a l’elec-
ció dels arquitectes de moda que els han de construir, en 
clara demostració del seu esperit de progrés i modernitat.3 

Les construccions de les fàbriques tèxtils: 
el model urbà

Al llarg del segle xviii, dins el recinte de la Barcelona 
medieval emmurallada, s’implanten tallers a les plantes 
baixes dels edificis per fabricar indianes, uns teixits de 
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cotó tractats amb la tècnica de l’estampació per mitjà de 
motlles de fusta.4 Els teixidors contracten mà d’obra 
que treballa a domicili i la producció continua sent de 
caire artesanal. La introducció de millores tecnològi-
ques en la producció requerirà, aviat, la construcció 
d’edificis de nova planta dedicats únicament a la indús-
tria, concebuts com a fàbriques de pisos que segueixen 
els models anglesos, fetes amb murs de maó arrebossat i 
enlluït, amb un mòdul repetitiu de finestres d’esquema 
rectangular vertical, acabades en arc o llinda, voltes a la 
planta baixa, i pilars, també de maó, i forjats de fusta a 
les plantes superiors. Són edificis integrats en la trama 
urbana, l’aspecte exterior dels quals no difereix gaire de 
la imatge de les construccions existents d’ús residen-
cial.5 Aquest model, que a mesura que ens acostem al 
segle xix va adoptant el llenguatge neoclàssic per a la 
formalització de les façanes, farà fortuna en altres ciu-
tats catalanes i en indústries no solament dedicades a 
indianes, sinó també a filatures, draps (paños), cotó, 
calçats, paper, etc. 

Caldrà esperar a les dècades de 1830 i 1840, en què es 
dóna la introducció de la màquina de vapor i les màqui-
nes selfactines (progressos tècnics que van provocar el 
trencament social i disturbis importants, com també una 
manipulació del fet cultural per part de la burgesia i en-
front de la nova classe obrera) en el procés de fabricació i 
de mecanització, i a la gradual generalització de l’ús del 
ferro fos perquè hi hagi un canvi substancial en l’arquitec-
tura fabril catalana.6 La fàbrica de filats i teixits aixecada 
per la societat Bonaplata, Rull, Vilaregut i Cia. de Barcelo-
na fou la primera a implantar la màquina de vapor i la 
maquinària de filar i els telers mecànics de fosa, el 1832. 
Instal·lada en un edifici de pisos (quatre plantes, al costat 
del carrer dels Tallers, dintre de la muralla), va ser incen-
diada el 1835 precisament per les seves innovacions tec-
nològiques.

La irrupció de la columna de ferro fos com a element 
estructural dels edificis fabrils (i també en edificis d’habi-
tatges) permet crear espais amplis per a ubicar la maqui-
nària cada cop més pesada que es fa necessària en la pro-
ducció modernitzada. A Catalunya comença a introduir-se 
a partir del 1846 i les seves possibilitats plàstiques fan que 
aviat sigui un element constructiu i decoratiu alhora. La 
gamma de formes artístiques que presenten els capitells 
d’aquestes columnes es tradueix en motllures, collarins, 
fulles d’acant, palmetes, emblemes simbòlics, flors i gar-
landes d’estils clàssics o romàntics. Dibuixos que també 
van apareixent, paral·lelament, en els teixits. El factor es-
sencialment funcional de les fàbriques, un cop resolts els 
condicionants de tipus constructiu, d’il·luminació, de ven-
tilació i de prevenció del foc,7 comença a fer-se compati-
ble, a la segona meitat del segle xix, amb l’adopció d’uns 
estils arquitectònics més o menys experimentats en l’ar-
quitectura pública i d’una càrrega simbòlica lligada al po-
der creixent dels empresaris. Vegem a continuació alguns 
exemples de fàbriques de pisos i de naus industrials en el 
medi urbà.

Les fàbriques Batlló i Casaramona de Barcelona 
A Barcelona, la fàbrica Batlló és un exponent representa-
tiu de la fàbrica de pisos. Es basteix en un ampli solar 
(60.000 m2) de l’aleshores municipi de les Corts (que s’an-
nexionà a Barcelona el 1897), a tocar de l’extrem nord-
oest de l’Eixample de la ciutat, poc després de ser aprovat 
el Pla d’Eixample d’Ildefons Cerdà. Ocupa l’illa compresa 
entre els carrers del Comte d’Urgell, del Rosselló, de Vila-
domat i de París (originalment, anomenat carrer de la In-
dústria) i és tancada perimetralment per un mur de pare-
dat concertat reforçat amb pilars de maó vist. És la fàbrica 
que, tot i les modificacions dels edificis i dels usos que se li 
han donat amb el temps, ha mantingut els trets essencials 
de la seva arquitectura i està classificada com a Bé Cultu-
ral d’Interès Local. El mestre d’obres Rafael Guastavino i 
Moreno (València, 1842 - Asheville, Carolina del Nord, 
Estats Units, 1908) en va redactar el projecte, i fou l’autor 
de sis plànols per a la confecció dels quals seguí les indica-
cions que l’enginyer Alexandre Marye va definir en un 
programa funcional previ. El constructor va ser el també 
mestre d’obres Ramon Mumbrú i Bordas.8 

Per a la construcció de la fàbrica es va formar el 1866 la 
societat Batlló Germans (de fet, es tractava d’una refunda-
ció), integrada en un principi per Jacint, Feliu i Joan Batlló 
i Barrera, i també la seva neboda Margarida Batlló, filla del 
difunt Domènec Batlló i Barrera. La societat va procedir a 
adquirir, a partir del 1867, una sèrie de finques rústiques 
per poder aixecar-hi la fàbrica.9 Les obres s’iniciaren el 
1868 i la factoria entrà en funcionament a l’inici de 1870. 
Les crisis política, social i econòmica d’aquells anys, que 
generaren conflictes amb els treballadors, van dur a una 
producció limitada i cada vegada més migrada, i, de re-
truc, al tancament definitiu de la fàbrica el 1889, malgrat 
la seva rellevància tant des del punt de vista arquitectònic 
com del de la inversió que s’hi havia fet en maquinària. 

La fàbrica estava destinada a la filatura i als teixits de 
cotó, i tenia dos edificis principals i independents on 
s’ubicaren, respectivament, les seccions de filatura i tissat-
ge o dels telers. La disposició d’aquells dos edificis, des-
centrats respecte a la regularitat de la parcel·la, va ser, de 
fet, un encert, ja que va permetre que, amb el temps, i 
quan la fàbrica ja havia tancat, es poguessin ocupar els 
terrenys amb més edificacions sense necessitat d’enderro-
car-los o transformar-los tots per a nous usos. Hem de te-
nir en compte que el conjunt fabril va ser comprat als Bat-
lló per l’acabat de crear (1904) Patronat de l’Escola 
Industrial (integrat per la Diputació de Barcelona, l’Ajun-
tament de Barcelona, el Foment del Treball Nacional i 
l’Associació d’Enginyers Industrials), que tenia com a fi-
nalitat la formació de tècnics relacionats amb la indústria 
en les seves diverses activitats. Aquest va ser el germen de 
la futura Universitat Industrial de Catalunya, impulsada i 
finançada per la Diputació Provincial de Barcelona, que 
es posaria en marxa el 1908.

Els dos edificis principals d’aquella primera etapa de 
productivitat del tèxtil de cotó són els que han esdevingut 
més emblemàtics per les seves característiques formals i 
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constructives. L’edifici de filatura, el situat més a prop del 
carrer del Rosselló, és el que més crida l’atenció per la seva 
implantació monumental en el paisatge urbà: una nau rec-
tangular d’una superfície aproximada de 3.400 m2, amb 
cinc pisos i un altre sota coberta, distribuïts en tres cossos 
amb cobertes a dos vessants cadascun. Un altre cos per-
pendicular a aquests tanca l’edifici per llevant (carrer del 
Comte d’Urgell), on hi ha la façana principal, que se situa 
al costat més estret de la nau. A ponent s’hi adossen altres 
cossos, l’un de tres plantes, amb les màquines de vapor 
(actualment se’l coneix com a Edifici del Vagó), i els dos 
posteriors, d’una sola planta, amb les calderes i les carbo-
neres. Una mica enretirada d’aquests, i al mateix eix longi-
tudinal de la nau, es va construir la xemeneia, de 62,50 m 
d’altura, planta octogonal a l’exterior i circular a l’interior, 
la secció de la qual va disminuint en alçada. Constitueix 
l’element simbòlic de la fàbrica, tot sobresortint per da-
munt de la resta de construccions, i una fita urbana. 

La façana principal de la nau té una composició simè-
trica respecte a un eix central emfasitzat per la presència 
d’un rellotge (d’aquí el nom actual d’Edifici del Rellotge) i 
una espadanya de dos pisos al damunt (que a l’inici del 
segle xx va ser substituïda per una piràmide de ferro amb 
penell), i queda emmarcada per dues torres cantoneres, de 
planta quadrada i un pis més d’altura, amb coberta de ter-
rat delimitada per una barana, les quals contenen sengles 
escales i dipòsits d’aigua al capdamunt. Els murs de tanca-
ment de l’edifici són fets amb carreuons de pedra desbas-
tada aparellats amb junta ressaltada, i cada pis queda deli-
mitat per les impostes dels forjats, també ressaltades del 
pla de façana, l’horitzontalitat de les quals contrasta amb 
la verticalitat dels eixos regulars de les grans finestres, aca-
bades en arc rebaixat, que il·luminen l’interior de cada 
planta. Els panys dels paraments de pedra estan delimitats 
per elements de maó en totes les arestes i acabats, cosa que 
li atorga qualitat arquitectònica: impostes i cantonades de 
les torres, cornises de motllures i dentells, frontis poste-
rior de la nau, i brancals, llindes i arcs de les obertures, van 
perfilant la pedra tot afegint-hi un contrast de color. 
Aquesta combinació de la pedra amb el maó vist — mate-
rial que ja s’utilitzava en l’arquitectura europea— és una 
aportació de Guastavino a l’arquitectura industrial catala-
na. En paraules de Jaume Rosell, és «allò que es presenta 
com una interpretació alhora funcional al racionalisme 
estructural francès i a la visió de sinceritat moral dels an-
glesos». «Una arquitectura, la de Guastavino, que repre-
sentava una modernització compositiva i tecnològica ex-
tremament funcional i útil per a alguns tipus arquitectònics 
del segle xix. Una mena d’arquitectura internacional, 
també resultat d’una particular fusió de les orientacions 
de l’École Polytechnique i de l’École des Beaux-Arts.»10 

L’interior de la nau era — i és— d’una qualitat espacial 
extraordinària. Rafael Guastavino va idear unes plantes 
diàfanes, aptes per a encabir les selfactines, distribuïdes 
en sis crugies d’igual amplada, separades per fileres de co-
lumnes de fosa amb capitells llisos, sense decoració, que 
suporten jàsseres de fusta i les voltes de maó de pla rebai-

xades que defineixen els forjats de cada planta, autèntiques 
protagonistes, juntament amb les columnes, d’aquells es-
pais extraordinaris. Aquestes voltes presenten també una 
innovació respecte a la tradició constructiva: estan trava-
des amb tirants rodons de ferro i són fetes amb un gruix 
de rajola i un altre de maó prim, col·locades amb guix, lle-
vat de les voltes del primer pis, que són doblades amb 
morter de ciment per suportar el pes de la maquinària. 
Aquest ús del morter de ciment associat a la volta de maó 
de pla sembla que és una primícia experimental en la fà-
brica Batlló i representa l’inici d’una manera de construir 
inèdita, que Guastavino va exportar als Estats Units, on va 
emigrar el 1881, tot millorant-la amb el temps.

L’altre edifici principal del conjunt fabril va ser el dedi-
cat al tissatge, separat de la filatura per un corredor ano-
menat ara carrer del Vent. Conforma un espai rectangu-
lar, gairebé quadrat, delimitat a l’est i a l’oest per dues 
naus de planta baixa i amb un cos central de dues plantes, 
que conté l’escala per a accedir a la nau subterrània, on hi 
havia la sala dels telers. Aquesta també es va concebre 
com un espai diàfan, magnífic en les seves proporcions, 
amb una retícula de columnes de ferro colat (alineades en 
12 per 28 fileres) com a únic element de separació de les 
crugies, que algun autor ha assimilat a una sala hipòstila i 
a la mesquita de Còrdova. De cada columna arrenquen 
quatre arcs carpanells que generen voltes bufades de maó 
de pla, amb dues fulles, com les de la sala de filatura, de 
rajola i maó prim preses amb guix i morter de ciment, per 
a evitar les vibracions dels embarrats i impermeabilitzar el 
sostre. La clau de cada volta està perforada amb una clara-
boia rodona que il·lumina la sala d’una manera uniforme. 

Tot aquest conjunt de característiques compositives, 
constructives i tècniques és allò que en el futur seria apre-
ciat per diferents generacions d’arquitectes i historiadors 
de la construcció, per la seva innovació, la seva funciona-
litat — que va permetre uns usos posteriors ben dife-
rents—, la seva versatilitat i la seva bellesa. Efectivament, 
l’antiga fàbrica Batlló és un bon exemple de bon estat de 
conservació — especialment dels dos edificis esmentats— 
i de reutilització d’un patrimoni industrial per a ús públic, 
tant del recinte com dels seus edificis emblemàtics.11

La fàbrica Casaramona (Barcelona), dedicada també a la 
indústria tèxtil, és un exemple del tipus de nau d’una sola 
planta. Se situa a la cruïlla de l’avinguda de Francesc Ferrer i 
Guàrdia amb al carrer de Mèxic, a la falda de la muntanya 
de Montjuïc. En el moment de la seva construcció, aquesta 
muntanya era pràcticament pelada, sense a penes edifica-
cions, i caldria esperar a l’Exposició Internacional de Barce-
lona de 1929 perquè fos urbanitzada tal com la veiem avui. 
La fàbrica és, també, un exemple d’«arquitectura d’autor», 
fet que revela la seva concepció arquitectònica i el seu estil, 
l’estil modernista (l’Art Nouveau català), però amb uns ele-
ments historicistes peculiars d’arrel gòtica, tan assajat per 
l’autor del projecte, Josep Puig i Cadafalch (Mataró, 1867 - 
Barcelona, 1956), un arquitecte vinculat al moviment de la 
Renaixença catalana vuitcentista (versió del Romanticisme 
europeu) en tercera generació i format en plena eclosió 
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del Modernisme català.12 La seva dedicació a la història de 
l’art i el seu coneixement de les arquitectures europea i ca-
talana van ser la causa que molts dels edificis que va pro-
jectar tinguessin com a punt de partida els medievalismes 
que es van desenvolupar a la segona meitat del segle xix.

La fàbrica Casaramona fou bastida entre 1909 i 1912 
per l’industrial cotoner Casimir Casaramona i Puigcer-
cós. Es va inaugurar el 1913 i l’Ajuntament de Barcelona 
la va premiar en el concurs d’edificis artístics que convo-
cava anualment. Com en el cas anterior, un cop obsolet 
l’edifici (va haver de tancar el 1920 després d’una vaga ge-
neral), va passar a tenir l’ús de cavallerissa i parc mòbil de 
la policia nacional per esdevenir, finalment (2002), seu de 
CaixaForum, un equipament cultural propietat de l’anti-
ga Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis. El con-
junt fabril està constituït per tres naus rectangulars conti-
gües, que acusen una marcada horitzontalitat. Les dues 
naus principals són paral·leles, alineades als carrers opo-
sats, i consten d’un cos central baix i dos als extrems, si-
mètrics, que tenen doble altura que el central amb l’objec-
tiu de crear un espai sota coberta que optimitzi la 
ventilació i l’entrada de llum per mitjà d’una segona línia 
de finestrals. Entremig hi ha una altra nau de menor altu-
ra i a sobre s’hi aixequen sengles torres, que amb la seva 
verticalitat contraresten la linealitat de les naus. Totes les 
naus estan separades per passadissos estrets per facilitar el 
trànsit de mercaderies i actuar, alhora, com a tallafocs. 

La configuració de les façanes respon a un mòdul repe-
titiu de pilastres acabades en pinacles esglaonats, entre les 
quals hi ha els panys de paret de tancament exterior dels 
edificis, on s’obren les finestres tripartides emmarcades 
per mainells i protegides amb viseres de volta a la catalana 
rebaixada, i coronades amb merlets. Aquest joc de volums 
i formes, construïts totalment amb maó vist, amb l’ús 
puntual de la pedra i amb alguns paraments estucats, són 
els símbols d’aquesta arquitectura industrial, urbana, ple-
nament integrada en el llenguatge modernista de l’època, 
però amb la particularitat sense precedents de ser una 
«fàbrica-castell». Aquesta aparença ve reforçada per 
l’existència de dues torres prismàtiques que sobresurten 
del conjunt de naus, on s’encabien els dipòsits de l’aigua, 
usats només en cas d’incendi, ja que la fàbrica funcionava 
amb energia elèctrica i no li calia, tampoc, la xemeneia de 
fums associada als vapors. Les torres són bastides amb 
obra vista i els únics motius decoratius afegits són els xa-
pitells de ferro forjat que sostenien la campaneta horària i 
uns frisos perimètrics de ceràmica vidriada policromada. 
Les cobertes de les naus són terrats plans, a la catalana, 
però amb una lleugera ondulació per a evacuar adequada-
ment l’aigua de pluja. Els interiors, diàfans i versàtils, 
n’han facilitat l’adequació per als nous usos sense perdre 
la identitat monumental de les façanes, i l’edifici té la cate-
goria de Bé Cultural d’Interès Nacional (1976).13

La fàbrica Aymerich, Amat i Jover de Terrassa
Terrassa, ciutat situada a 34 km de Barcelona i capital de 
la comarca del Vallès Occidental, fou a finals del segle xix 

i principis del xx una de les majors potències industrials 
de Catalunya. Fora del recinte emmurallat de la ciutat 
medieval, en plena expansió de la població, es desenvolu-
pà un generós eixample les illes del qual acolliren indis-
tintament edificis residencials, equipaments públics de 
diversa mena i, en gran quantitat, fàbriques i vapors, ma-
joritàriament dedicats a la indústria tèxtil. Moltes 
d’aquestes fàbriques, que quedaren obsoletes a les dèca-
des de 1970 i 1980, amb perill de ser enderrocades, van ser 
incloses en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de 
l’Ajuntament de Terrassa i actualment compleixen un 
destí cultural que ha permès conservar-les en els seus trets 
arquitectònics més significatius, restaurar-les i obrir-les al 
públic. 

L’antiga fàbrica o vapor Aymerich, Amat i Jover repre-
senta en aquest sentit una de les fites més reeixides i cone-
gudes de Catalunya, ja que va ser adquirida (1983) per la 
Generalitat de Catalunya i convertida en la seu del Museu 
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya,14 després de sal-
var els obstacles que conduïen a la seva desaparició (de fet, 
quan va ser salvada per la ciutadania ja s’havien mutilat els 
dos extrems de la llarguíssima nau que formava el conjunt 
industrial).15 Va ser construïda entre 1906 i 1909 amb el 
llenguatge modernista tan peculiar de l’arquitecte Lluís 
Muncunill i Parellada (Fals, 1868 - Terrassa, 1931). Espe-
cialitzada en teixit de llana, on se’n podia fer tot el procés 
de fabricació, és del tipus de fàbrica de nau, d’una sola 
planta en alçada, que ocupava un terreny d’11.000 m2.16 

La seva entrada principal és a la rambla d’Ègara, núm. 
270, i, a través d’un pavelló d’accés d’una planta amb un 
portal de barri monumental que formava part del mur de 
tancament que encerclava el recinte, s’entrava a un pati, 
on es van soterrar les carboneres, es van instal·lar les bas-
ses d’aigua, avui desaparegudes, i es va construir la xeme-
neia del vapor. Enfront de l’entrada hi ha l’edifici princi-
pal i representatiu des del punt de vista urbanístic. Consta 
de tres cossos alineats i ordenats simètricament: un de 
central, d’una altura que equival a dues plantes, amb una 
escala a la imperial de dos trams laterals que s’hi adossa al 
bell mig, i tres grans obertures, amb la porta centrada; a 
cada banda es desenvolupen dues ales d’una planta. 

En el cos central s’ubicà una sala revestida de ceràmica 
vidriada amb la màquina de vapor d’aigua, motiu pel qual 
se sobrealçà de la cota del pati i de les dues ales laterals, per 
una de les quals s’entrava directament a la zona dels telers. 
Tot aquest edifici principal està construït amb maó vist i 
protegit amb cobertes de voltes a la catalana de maó de 
pla, rebaixades, que dibuixen uns volums ondulats resse-
guits per cornises motllurades. Les quatre voltes del cos 
central estan disposades en paral·lel al capcer, mentre que 
les tres voltes de cada ala es disposen en sentit perpendi-
cular. Els finestrals i les portes tenen els brancals i els arcs 
rebaixats ornamentats amb arquivoltes de maó aplanti-
llat, un recurs decoratiu, però alhora estructural, que l’ar-
quitecte Muncunill conreà pràcticament en totes les seves 
obres, tant industrials com residencials, i que conceptual-
ment tenen en Antoni Gaudí la seva font d’inspiració. Les 

Catalan Historical Review 10.indb   178 17/07/17   12:57



Arquitectura industrial catalana en el darrer quart del segle xix i primer quart del segle xx Cat. Hist. Rev. 10, 2017   179

crugies es manifesten a l’exterior pel joc ondulat de les co-
bertes, i cada capcer llueix al centre un ull de bou rodó, de 
les mateixes característiques materials que els finestrals. 
Al costat de migdia del pavelló s’alça la xemeneia, de 42 m 
d’altura i construïda amb maó. Consta d’una base rodona 
reforçada amb arcs de mig punt cecs, que suporta el fust 
troncocònic de sortida de fum i acaba en un capellet amb 
doble collarí.

Per darrere de l’edifici de la màquina de vapor es des-
plega l’àmplia nau de producció. És aquí on trobem la 
gran innovació d’aquesta fàbrica. Es tracta de l’estructura 
de la coberta, a base de sheds disposats en dent de serra, 
que permeten copsar zenitalment la llum natural i il-
luminar les naus, distribuïdes en una infinitat de crugies 
separades per fileres de columnes de fosa, 300 en total, un 
autèntic bosc d’arbres metàl·lics que van ser fabricats als 
tallers Nuevo Vulcano de Barcelona. Sobre les columnes 
descansen arcs que alternen les formes parabòliques i re-
baixades, fets amb diversos gruixos de rajoles col·locades 
de pla i amb els carcanyols cecs, també de maó, que su-
porten directament les voltes tibades amb tirants de ferro 
que cobreixen la nau. Per l’exterior, els sheds se succeei-
xen rítmicament en multitud d’arcs rebaixats i voltes de 
maó de pla campaniformes. Originalment, les voltes esta-
ven arrebossades per la cara exterior i pintades de blanc 
per la interior, mentre que la cara nord, inclinada, es trac-
tà amb una lluerna o claraboia de vidres sostinguts per 
prims perfils de ferro colat verticals. El resultat és una co-
berta dinàmica, que juga estèticament i volumètricament 
amb les voltes de l’edifici energètic de l’entrada. La pintu-
ra de l’interior de les voltes va ser eliminada erròniament 
en la restauració de l’edifici dels anys 1980-1990, perquè 
comportà l’eliminació, també, del reflex que produïa la 
immensa claror natural que penetrava per les claraboies i 
que dotava l’edifici del seu tret característic: la lluminosi-
tat. Malgrat això, l’antiga fàbrica Aymerich ha tingut un 
destí molt digne en transformar-se en museu de si matei-
xa, mundialment conegut per la seva oferta museística, 
però sobretot per la seva singularitat tipològica, arquitec-
tònica i constructiva.17 

Les fàbriques d’electricitat i de gas
Uns altres exemples representatius del Modernisme in-
dustrial de Barcelona els constitueixen dues fàbriques de-
dicades, en aquest cas, a produir energia: la Central Cata-
lana d’Electricitat, al carrer de Vilanova, núm. 12, 
cantonada amb el carrer de Roger de Flor, al barri de Fort 
Pienc i a mig camí entre l’Estació del Nord o de Vilanova i 
l’Arc de Triomf; i la fàbrica de la Sociedad Catalana para 
el Alumbrado de Gas, que estava situada a l’extrem nord 
del barri de la Barceloneta, a tocar del parc de la Ciutade-
lla i de la Secció Marítima de l’Exposició Universal de 
Barcelona de 1888. 

La primera, la fàbrica d’electricitat, fou construïda en-
tre 1896 i 1899 segons el projecte de l’arquitecte Pere Fal-
qués i Urpí (Sant Andreu de Palomar, 1850 - Barcelona, 
1916), autor de nombroses obres públiques i privades i 

funcionari de l’Ajuntament de Barcelona. En un principi 
constava de dues naus paral·leles, ocupades, respectiva-
ment, per la màquina de vapor i cinc dinamos de corrent 
continu, i per les calderes de vapor. Un tercer cos, el prin-
cipal, perpendicular a les dues naus interiors i alineat al 
carrer, es destinà a vestíbul, oficines i habitatges dels en-
carregats de la central. L’estructura és de ferro reblat, for-
mada per pilars compostos i bigues de gelosia.18 

L’edifici que ens ha arribat, producte de diverses am-
pliacions i canvis d’ús, desplega la seva façana en forma 
d’angle obtús, amb un xamfrà emfasitzat per un volum 
principal, descentrat i sense servar simetria respecte al 
conjunt, de planta semisoterrània i cinc pisos, que conté 
el portal d’accés, ubicat just a la cantonada, i es corona 
amb un frontó de perfil esglaonat. Aquest cos articula 
dues ales laterals (la del carrer de Roger de Flor fou cons-
truïda el 1910 per l’arquitecte Telm Fernández i Janot) de 
planta semisoterrània i tres pisos. Tant la porta com el sò-
col són fets amb pedra de Montjuïc (la porta amb aplica-
cions de ceràmica vidriada), i la resta de paraments, de 
totxo vist. La força expressiva de la façana rau en la se-
qüència regular dels seus elements compositius, a base 
d’alternar pilastres i finestrals de doble alçada, aquests re-
forçats amb perfils de ferro subjectat amb reblons que 
contornegen les línies dels arcs de maó aplantillat. Un fris 
corregut de finestres geminades obertes al llarg del tercer 
pis dóna homogeneïtat i coherència a tota la composició. 
El conjunt traspua un concepte de modernitat de l’arqui-
tectura, gairebé brutalista, amb certes connotacions histo-
ricistes interpretades i dissenyades per Falqués amb lli-
bertat creativa, dins del llenguatge modernista, i 
racionalitat constructiva i funcional. L’esvelta xemeneia 
troncocònica de la central d’electricitat desaparegué el 
1961. L’edifici, però, és inclòs al Catàleg de Patrimoni Ar-
quitectònic de l’Ajuntament de Barcelona i va ser restau-
rat i convertit únicament en oficines entre 1977 i 1980. 

La segona fàbrica, anomenada Catalana de Gas des de 
1912, és potser la més modernista de les obres projectades 
per l’arquitecte Josep Domènech i Estapà (Tarragona, 
1858 - Cabrera de Mar, 1917). Es bastí entre 1905 i 1907 
per encàrrec de la Sociedad Catalana para el Alumbrado 
de Gas, que s’havia fundat el 1843. La fàbrica era en l’ori-
gen un gran complex industrial format per un conjunt 
d’edificacions. L’empresa havia iniciat al tombant del se-
gle xx un procés d’expansió en reorientar-se cap al sector 
elèctric, que en el camp de l’arquitectura es va materialit-
zar amb la construcció de naus, edificis d’índole i ús di-
versos, torres i xemeneies, i un mur perimetral que tanca-
va el recinte com si fos una ciutat emmurallada, una ciutat 
industrial perfectament urbanitzada. 

Domènech i Estapà, en aquests projectes, va fer gala 
d’un domini dels llenguatges de l’arquitectura del ferro i 
del modernista, fusionant-los en un harmònic eclecticis-
me. Les naus semblaven palauets de la indústria, amb trets 
estilístics i materials de construcció comuns, però cadascu-
na resolta formalment d’una manera singularitzada. Els 
paraments blancs de les façanes estucades ressaltaven entre 
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motllures, arcs, impostes, cornises, frontons arrodonits, 
pilastres, portes i finestres de maó vermell, la diversificació 
de l’aparell del qual en cada edifici trencava la monotonia 
tradicional i seriada de les construccions fabrils. Cada nau 
tenia una comesa diferent, com distint n’era l’aspecte exte-
rior: l’edifici de purificadors químics, el de màquines i cal-
deres, el de comptadors, la fàbrica del sulfat de calç o els 
edificis destinats a la refrigeració i a l’extracció de produc-
tes estranys del gas, i la sala de rentat. L’estructura interior 
era metàl·lica, amb columnes de fosa i cobertes de revol-
tons sobre bigues de ferro en alguns casos. 

L’any 1908, en l’edició dels premis d’arquitectura con-
vocats per l’Ajuntament de Barcelona, es va fer menció 
especial de la fàbrica, que fou considerada un colossal 
temple industrial. El 1989, la major part dels edificis de la 
fàbrica van ser demolits per tal de crear un parc urbà. De 
tot aquell complex només han quedat dempeus la Torre 
de l’Aigua (de 1905), ara restaurada, que contenia el dipò-
sit destinat a la refrigeració del gas, i l’edifici d’oficines de 
la direcció (de 1907), on el 2009 es va ubicar la Fàbrica del 
Sol, que acull un centre d’educació ambiental i de promo-
ció de les energies renovables (el Centre de Recursos Bar-
celona Sostenible). Dels primers temps de l’empresa resta 
també l’estructura d’acer del gasòmetre, construït per 
Claudi Gil Serra el 1868.19 

Les construccions de les colònies tèxtils: 
el model rural

A Catalunya, el trasllat de les indústries tèxtils urbanes al 
medi rural, a partir de la segona meitat del segle xix, va te-
nir un rerefons polític, econòmic i social. Hi van ajudar les 
convulsions polítiques i els conflictes amb els treballadors, 
que obligaren la burgesia a allunyar-se de les ciutats. El 
model a seguir va ser, un cop més, l’estratègia anglesa, tot i 
que el fenomen a Anglaterra ja s’havia produït durant el 
segle xviii per causes diferents. Després d’una sèrie 
d’atemptats i assassinats en les fàbriques urbanes dels in-
dustrials catalans, molts van optar per instal·lar-se al camp, 
a les vores dels rius (fonamentalment al Llobregat i al seu 
afluent, el Cardener, i al riu Ter), per aprofitar, així, l’ener-
gia hidràulica dels corrents fluvials mitjançant turbines.20 

No es van conformar a aixecar fàbriques, sinó que van 
bastir veritables pobles industrials — les colònies— tan-
cats en si mateixos i allunyats dels nuclis urbans, amb tots 
els serveis socials, culturals i religiosos (escoles, esglésies, 
economats i cooperatives de consum, serveis mèdics, ate-
neus i biblioteques...) i habitatges de diversa categoria i 
jerarquització, tant per als propietaris — de vegades 
aquestes cases eren veritables palauets o torres d’estiu ben 
diferenciats arquitectònicament de la resta d’edifica-
cions— i per als responsables de les fàbriques com per als 
treballadors i les seves famílies.21 Tot hi havia d’estar con-
trolat, i el funcionament de les colònies prenia un caràcter 
moralitzador i paternalista: l’amo esdevenia el gran tutor 
d’una població deslocalitzada i distanciada de la influèn-

cia ideològica del proletariat urbà, predisposada a aug-
mentar i a millorar la producció sense destorbs ni vagues. 
Les colònies van ser planificades com petites ciutats de 
nova planta (encara que no sempre amb un concepte ur-
banístic clar), amb l’edifici de la fàbrica enretirat del sec-
tor residencial i dels equipaments públics, on carrers i 
places, i també jardins, parcs de petits boscos i camps de 
joc integrats als recintes fabrils, serien els llocs comuns  
de trobada dels nous habitants.22 A tot això s’hi afegí la pos-
sibilitat que els treballadors poguessin combinar la feina a 
la fàbrica amb el conreu de la terra i dels petits horts que 
de vegades tenien els habitatges.

Les primeres colònies industrials s’implantaren al 
camp català a partir de les dècades de 1840 i 1850. Primer 
es construïen les fàbriques i tot seguit es formaven els nu-
clis «urbanorurals». Al final del segle xix, la proliferació 
de colònies era un fet, cada vegada més completes en ser-
veis i en qualitat dels habitatges. Potser el cas més para-
digmàtic, sense ser dels primers a crear-se, fou la Colònia 
Güell. Situada en paral·lel al canal de la Dreta del Llobre-
gat (construït entre 1855 i 1865) i ben a prop del mateix 
riu Llobregat, al sud del municipi de Sant Boi de Llobregat 
(però anys després integrada en el de Santa Coloma de 
Cervelló), gaudia d’una ubicació immillorable tant per a 
la producció industrial com per a l’explotació agrícola. I el 
que és més important: partí d’un projecte urbanístic sense 
precedents a Catalunya. 

Fou l’industrial Eusebi Güell i Bacigalupi (Barcelona, 
1846-1918) qui portà a terme la idea i, el març de 1890, ell 
mateix i l’enginyer Ferran Alsina i Parellada van posar els 
fonaments de la fàbrica. Els plànols generals de la colònia 
els va encarregar a l’arquitecte més prestigiós del país, 
Antoni Gaudí i Cornet (Reus-Riudoms, 1852 - Barcelona, 
1926). Eusebi Güell havia heretat del seu pare, Joan Güell 
i Ferrer (Torredembarra, 1800 - Barcelona, 1872),23 la fin-
ca de Can Soler de la Torre, que havia adquirit el 1860 i 
que contenia una masia i extensos camps de conreu. Tam-
bé havia adquirit unes llenques de terra al marge del riu, 
entre aquest i la carretera, on es cultivaven productes hor-
tícoles. La creació de la Colònia Güell responia al trasllat 
al medi rural de la producció de la fàbrica de panes, vellut 
i cotó coneguda com a Vapor Vell, instal·lada a Sants 
(Barcelona) el 1840 per Joan Güell. El projecte d’urbanit-
zació de la finca de Can Soler preveia la instal·lació d’una 
fàbrica, amb altres edificis fabrils al costat i la xemeneia, 
que esdevingué el «model ideal de fàbrica de pisos»,24 just 
a l’entrada de la finca i al costat de la carretera, que co-
mençà a funcionar el 1891, i, paral·lelament, la construc-
ció de la colònia, que seria encerclada, juntament amb la 
fàbrica, per un mur massís. 

Urbanísticament està concebuda amb un traçat de car-
rers ortogonal a partir de dos eixos principals en forma de 
L. Més enllà de la fàbrica se situa un camp de joc i l’antiga 
masia. La zona d’habitatges es distribueix a banda i banda 
dels dos eixos, als quals aboquen carrers secundaris. Al 
bell mig de l’avinguda principal s’origina una placeta rec-
tangular, on hi havia els equipaments més importants de 
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la colònia, alguns dels quals també s’ubicaven en uns car-
rers paral·lels a l’eix central. A l’extrem nord d’aquest eix 
s’aixeca l’escola, rodejada de pins. En un altre bosquet, al 
costat oposat de la fàbrica i al cim d’un turó, s’inicià la 
construcció de l’església. La major part dels edificis, inclo-
ses les fàbriques, es van construir amb estructura de ferro 
colat i bigues i entarimat de fusta, i façanes de maó vist, 
material amb què es van aconseguir formes, textures i 
transparències de gelosies d’una gran bellesa.25 

La colònia estava perfectament zonificada i proveïda 
d’avingudes amb arbrat, i dotada d’escola, fonda, hospi-
tal, botigues, ateneu i teatre, cooperativa i capella, con-
vent de monges i guarderia d’infants, cases unifamiliars, 
de categoria artística, per al metge, el director i altres res-
ponsables de la fàbrica i de la colònia, i cases unifamiliars 
adossades, de construcció senzilla i amb un petit hort al 
darrere, per als treballadors. Per al projecte urbanístic i la 
construcció dels edificis, Gaudí disposà dels seus ajudants 
Francesc Berenguer i Mestres, Joan Rubió i Bellver i Josep 
Canaleta, i ell mateix es va fer càrrec directament del pro-
jecte i la direcció d’obra del que havia de ser l’església del 
Sagrat Cor, de la qual només es va arribar a construir la 
nau inferior (popularment anomenada cripta) i que avui 
és Patrimoni de la Humanitat declarat per la UNESCO.26 
En paraules d’Àngel Miralda, Güell i Gaudí, els protago-
nistes de la colònia, van ser «l’industrial amb experiència, 
fortuna consolidada i una particular combinació d’il-
lustració i de filantropia, i el millor arquitecte, capaç de 
formalitzar la seva raonable utopia. Amplitud de mires i 
qualitat formal agermanades en la construcció d’un mo-
del urbà aleshores progressista i culte: el suburbi obrer de 
baixa densitat en un entorn rural. La principal aportació 
dels Güell consisteix en la presa de consciència del dis-
seny urbà com a instrument de control social».27 

Les construccions dels vinyaters privats: 
cellers i destil·leries

La indústria agropecuària no es va quedar enrere en la re-
cerca per millorar els productes i en la voluntat d’assolir 
representativitat simbòlica per mitjà de l’arquitectura. Se-
gons Josep Maria Montaner, «obres com el celler Güell o 
les caves Codorniu, juntament amb d’altres com la fàbrica 
Casaramona o la colònia Güell, dins del renaixement ra-
cionalista que es desenvolupa a final del segle xix, demos-
tren que els conjunts industrials són els que millor perme-
ten recrear ciutadelles medievals, microcosmos de la 
indústria catalana que recorden les ciutats emmurallades, 
els monestirs i les catedrals gòtiques com a origen mític de 
l’art català».28 Potser el camí per aconseguir-ho va ser llarg, 
en comparació amb els progressos de l’arquitectura indus-
trial del tèxtil, però els resultats van ser excel·lents. Sovint, 
els mateixos fabricants de teixits van adquirir grans fin-
ques rurals per desenvolupar una activitat econòmica 
paral·lela i hi construïren els propis cellers, alguns dels 
quals han passat a la posteritat com a elements de primer 

ordre del patrimoni arquitectònic agrari. Eusebi Güell va 
ser un d’aquells industrials que compatibilitzà l’explotació 
agrícola amb la indústria, el comerç, les finances, la mine-
ria, la fabricació de ciment pòrtland i un llarg etcètera.29

A Catalunya, «l’àrea d’implantació de cellers, magat-
zems de vi, destil·leries i caves abasta una ampla franja de 
territori que ressegueix la línia del litoral mediterrani i les 
valls, conques i planes que el connecten amb l’interior, 
des de les terres de l’Ebre fins a l’Empordà i fins al Pla de 
Lleida».30 La viticultura va fer la seva aparició al territori 
català al segle vi aC i ha perdurat fins als nostres dies, tot 
coneixent èpoques de crisi i altres de gran expansió, com 
la que va precedir l’atac de la fil·loxera des d’Europa. La 
fil·loxera penetrà a Catalunya per l’Empordà el 1879, i fins 
al 1887 no arribà a les comarques del Garraf i el Penedès.31

Els Cellers Güell
La construcció més important del litoral mediterrani (a 
32 km al sud de Barcelona), per la seva inesperada presèn-
cia en un revolt de la carretera i la seva insòlita arquitectu-
ra, la constitueixen els Cellers Güell (1895-1900), situats a 
l’antiga quadra de Garraf, en el massís del mateix nom i 
dins del municipi de Sitges. Eusebi Güell, amb un olfacte 
empresarial extraordinari, havia adquirit, el 1872, la finca 
de Garraf amb la torre de guaita, la masia annexa i les ter-
res, poc abans que s’acabessin la carretera (1873) i la línia 
del ferrocarril de Barcelona a Valls pel litoral (1878 i 
1881), les quals envolten els Cellers Güell pel nord i pel 
sud, respectivament; a més, el túnel de la Falconera (una 
penya imponent que es precipita sobre el mar), per on ha-
via de circular el tren, s’inaugurà el 31 d’agost de 1880. 
Tot eren, doncs, facilitats per a continuar explotant la vi-
nya en aquest indret i treure’n altres rendiments, com 
l’intent de trobar aigua del riu subterrani de la Falconera 
per vendre-la a Barcelona, que no va reeixir, i l’extracció 
de pedra calcària de les pedreres del massís del Garraf, 
amb les quals es construí el Palau Güell i la cripta de la 
Colònia Güell, totes dues obres projectades per Gaudí.

Eusebi Güell aprofità i amplià les antigues instal·lacions 
de la masia i d’un celler annex pel costat nord poc des- 
prés de comprar la finca; encarregà l’ampliació i remode-
lació de l’edifici al mestre d’obres Joaquim Sitjas i Pausas. 
És una construcció de tipus tradicional, de tres plantes, el 
primer pis de les quals es cobreix amb nou voltes de mo-
cador fetes amb rajoles i recolzades en pilars quadrangu-
lars de pedra, i el segon pis repeteix l’estructura de pilars, 
però ara suporten arcades i bigues de fusta i una teulada a 
dos aiguavessos. Les dues primeres plantes es dedicaren  
a celler i la superior a magatzem de fruites i habitatge dels 
treballadors. A Garraf s’elaborava i s’embotellava vi, que 
es venia al Palau Güell de Barcelona, i també era exportat 
a Cuba i es bevia en els vaixells de la Compañía Trasatlán-
tica. Quan arribà a la zona del Garraf la plaga de la fil-
loxera, Eusebi Güell va fer replantar les vinyes amb sar-
ments de peus de ceps americans. 

L’obra més interessant, però, del conjunt, és la que va 
projectar Antoni Gaudí, ajudat del seu col·laborador, 
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Francesc Berenguer i Mestres (Reus, 1866-1914). Eusebi 
Güell ja havia encarregat a Gaudí, el 1882, el projecte d’un 
pavelló de cacera per construir al Garraf (que no es va 
executar) i el 1895, el de dos «coberts» o pavellons, que es 
va materialitzar, finalment, en dos edificis d’una arquitec-
tura impactant. Malgrat que alguns biògrafs de Gaudí van 
atribuir l’autoria dels dos edificis a Berenguer, ell mateix 
va assegurar a l’arquitecte Amós Salvador que eren pro-
jectes seus.32 De fet, aquests dos coberts, a mans de Gaudí, 
van prendre una volada ben diferent. El primer es conver-
tí en un pavelló de porteria a peu de carretera, de dues 
plantes, construït amb pedra del Garraf i maó vist, amb 
un segell medievalista i coronament d’aspecte defensiu, 
amb tronera i merlets, i una arcada, també de maó, de for-
ma parabòlica, amb porta giratòria de ferro forjat, on hi 
ha l’accés a la finca. És aquí on creiem que Berenguer, que 
aleshores tenia 29 anys, va tenir el major protagonisme, 
almenys en la direcció de les obres. El segon cobert s’ubicà 
a la banda oriental de la masia i quedava separat del pri-
mer per un passadís que seguia el traçat del vell camí de 
les costes de Garraf. Bastit amb pedra local desbastada, 
s’uneix a la masia per mitjà d’un arc equilibrat sota del 
qual passa el camí antic. 

La construcció consta de cinc plantes, dues de subter-
rànies de 300 m2 cadascuna, on hi ha les caves o el celler 
amb les bótes de vi, i tres d’aèries de superfície decreixent, 
que prenen la forma d’una coberta a dos vessants força 
inclinats. Per aquest motiu va ser definida per algun autor 
com una «coberta sense edifici», una «tenda de campa-
nya» o un «vaixell amb la quilla girada cap amunt». Una 
metàfora arquitectònica, diríem ara, del paisatge natural 
en què s’integra: com una cresta escarpada més de la 
muntanya del Garraf i, alhora, un vaixell de vela en l’ho-
ritzó marí. La planta baixa fou destinada a cotxera i ma-
gatzem; el pis intermedi, a habitatge de temporada dels 
Güell, i el superior, a capella. A aquest pis s’hi arriba per 
una escala exterior que aboca a un mirador porticat de pi-
lars inclinats que constitueix l’atri de la capella, l’espai in-
terior de la qual està resolt amb una volta parabòlica força 
aguda. El treball d’orfebreria de forja del presbiteri és 
magnífic. Al carener de l’edifici s’aixequen dues xeme-
neies, troncocònica la de la banda nord i amb forma de 
piràmide de copes de vi, o de xampany, la sud. Al centre 
hi ha una espadanya de la qual penja la campana Isabel, 
realitzada el 1897 en honor de l’esposa de Güell, Isabel 
López Bru. Des de la dècada de 1980, la finca és utilitzada 
com a restaurant.

La producció de xampany: les caves Codorniu-
Raventós
L’altre gran conjunt vitivinícola de propietat privada el 
formen les caves Codorniu (1895-1915), que el 1976 van 
ser declarades Monument Historicoartístic Nacional. Es 
troben als afores de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), 
enmig de vinyes, dins d’un recinte encerclat per una tanca 
de pedra revestida amb fragments de vidre (trencadís) 
d’ampolles de xampany. Les famílies Codorniu i Raventós 

tenen una llarga tradició de vinaters a la comarca; van 
emparentar per via matrimonial al segle xvii: Anna Co-
dorniu i Miquel Raventós es van casar el 1659 i els seus 
descendents, al segle xix, van jugar un paper essencial en 
la implantació del xampany a la comarca del Penedès. El 
1872, Josep Raventós i Fatjó, en col·laboració amb altres 
persones, va elaborar un vi escumós, seguint el mètode 
francès, però amb tres varietats autòctones de raïm (el 
macabeu, el xarel·lo i la parellada), i, a partir de 1885, Ma-
nuel Raventós i Domènech, fill de l’anterior, es dedicà a 
produir exclusivament xampany. En deu anys, la seva em-
presa es va convertir en líder d’Espanya en el seu sector i 
en una de les més importants del món.

El 1895 va idear un gran complex de caves al voltant de 
l’antiga masia dels Codorniu i encarregà a l’arquitecte Jo-
sep Puig i Cadafalch el projecte d’una sèrie d’edificis, en-
tre industrials i residencials, i de la urbanització dels jar-
dins que els envolten. Les obres s’allargaren vint anys. El 
conjunt d’edificacions, d’estil modernista historicista, 
està constituït per la casa senyorial dels propietaris, que 
destaca pel seu volum gairebé cúbic i per la torre cilíndri-
ca que s’enlaira per sobre de la coberta en un dels angles 
de la casa; la Sala d’Expedicions, una nau on Puig i Cada-
falch va utilitzar, per primera i única vegada, i amb resul-
tats excel·lents, els arcs diafragmàtics parabòlics de proce-
dència gaudiniana, i el Porxo de Premses, el Celler Gran i 
les caves, que formen un conjunt bastit de forma esglao-
nada per adaptar-se al desnivell de la vall del riu Anoia. El 
Porxo està destinat a Museu d’Eines i Aparells per a ela-
boració del xampany, i la seva façana, abocada al jardí, 
està formada per una sèrie d’arcs apuntats de totxo, coro-
nats per capcers graonats i amb els frontals revestits de 
trencadís de vidre, també d’ampolles de xampany, com el 
del mur de tancament del recinte; l’interior està cobert 
per voltes de maó de pla vist, suportades per arcs rodons 
sobre pilars. Per la banda est dóna al Celler Gran, situat en 
un nivell inferior i que rep la llum natural a través d’algu-
nes obertures practicades a la part superior del mur que 
s’aboca al riu. Finalment, hi ha les caves subterrànies, dis-
tribuïdes en set nivells, de 500 × 200 metres de superfície 
cadascun i tres quilòmetres de passadissos.33

Les destil·leries d’alcohol
També denominades fassines en algunes comarques cata-
lanes, van dedicar-se a partir del segle xviii fonamental-
ment a la producció d’aiguardent, una beguda alcohòlica 
d’alta graduació que els fabricants van començar a expor-
tar a Amèrica d’una manera regular des del 1756, quan es 
va establir el lliure comerç de Catalunya amb les Índies. 
Aquestes fàbriques no van excel·lir, en general, per la seva 
arquitectura, que continuà mantenint els trets funcionals 
de l’arquitectura tradicional, sense cap intenció artísti-
ca.34 Se n’exceptuen uns quants exemples bastits al primer 
quart del segle xx, en què alguns propietaris van optar per 
encarregar a arquitectes experimentats i de renom els seus 
edificis, alguns de modernistes (com les destil·leries Re-
gàs, de 1907-1908, i Gerunda, de 1911, de Girona), d’al-
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tres vorejant l’Art Déco (com la destil·leria d’esperit de 
brisa de Vilajuïga, de 1920-1922, a l’Alt Empordà, cons-
truïda per a la Federació de Sindicats de l’Empordà per 
l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet), o, fins i tot, el neo-
medievalisme (com les destil·leries Mollfulleda, o Fàbrica 
Calisay, d’Arenys de Mar, al Maresme, un conjunt d’edifi-
cis que tenen l’origen en un molí fariner, el Molí de Dalt, 
del segle xvi, i que van ser construïts entre 1917 i 1956 
amb les intervencions successives del mestre d’obres Joan 
Dotras i Manyà i dels arquitectes Joan Rubió i Bellver i 
Cèsar Martinell i Brunet).35 

Les destil·leries Regàs i Gerunda són obres projectades 
per l’arquitecte Enric Catà i Catà (Sant Feliu de Llobregat, 
1878 - Barcelona, 1937), ubicades al barri del Pont Major, 
al costat del riu Ter, i integrades en la trama urbana. 
Aquests edificis, en els quals es fabricaven licors de diver-
sa mena, tenen com a element distintiu comú — salvant 
les diferències imprescindibles adaptades a les seves ne-
cessitats— el tractament formal de les façanes, ja que totes 
dues estan organitzades simètricament respecte a un eix 
central que s’emfasitza per mitjà d’uns capcers o acroteris 
destacats de la línia de cornisa, en els quals s’obren grans 
finestrals que il·luminen la nau interior. En les dues faça-
nes es combina la pedra hàbilment treballada en sòcols 
amb paraments superiors d’obra vista (a les destil·leries 
Regàs) o formant arcs, brancals i cornises (a les destil-
leries Gerunda). Els interiors estan tractats i decorats de 
manera diferent. Mentre que a les destil·leries Regàs els 
paraments estan revestits de rajola blanca i verda formant 
un escacat, i als sostres de bigues de fusta i revoltons s’hi 
afegeixen motius pintats de raïms i pàmpols, a les destil-
leries Gerunda la zona de la botiga, a l’entrada, té els para-
ments revestits d’un estuc planxat al foc que imita diver-
ses qualitats de marbre, i els sostres de revoltons, tractats 
amb el mateix estuc, recolzen sobre biguetes metàl-
liques.36

Les construccions dels sindicats 
agrícoles: cellers, molins d’oli i farineres

A la primera dècada del segle xx, el moviment cooperatiu 
agrari sent la necessitat de crear uns espais dignes i aptes 
per a la producció de vi que representin un autèntic canvi 
en la seva redempció social i econòmica. Com hem vist, 
els grans viticultors privats, com Raventós i Güell, ja han 
iniciat un procés en el qual impliquen arquitectes de pri-
mera línia (Gaudí o Puig i Cadafalch, però també Joan 
Rubió i Bellver, en els cellers Raventós de Raïmat, a Llei-
da, iniciats el 1916) que està donant uns resultats positius 
i que ajuda a atorgar prestància als seus productes. Aquest 
exemple és emulat pels cooperativistes per aixecar sense 
complexos els seus cellers, tot prenent una iniciativa sen- 
se retorn que es manifestarà, a la segona dècada del segle i 
a l’empara de la Mancomunitat de Catalunya, en l’aixeca-
ment d’uns magnífics edificis agrícoles que tindran com a 
aval el fet de passar a la història com a «arquitectura d’au-

tor». Seran arquitectes joves, com Jeroni Martorell i Ter-
rats (Barcelona, 1876-1951), que construeix el 1907, per al 
Sindicat Vitivinícola d’Alella, al Maresme, el primer celler 
cooperatiu, i més endavant Pere Domènech i Roura, Cè-
sar Martinell o Bernardí Martorell, formats per aquells 
mestres, els responsables dels projectes d’uns cellers que 
de seguida rebran el nom de «catedrals del vi». Comença, 
aquí, la monumentalització del camp per mitjà d’edificis 
civils, rurals, de la mà d’una pagesia modernitzada i em-
prenedora.

Els factors que intervenen en aquest procés es poden 
resumir en uns quants punts: l’atac de la fil·loxera (França, 
1863; península Ibèrica, dècada de 1870; Catalunya, 
1879); a l’Estat espanyol, la promulgació de la Llei antifil-
loxèrica el 1878; els conflictes socials a Catalunya (con-
tractes de rabassa morta, entre pagesos i propietaris); la 
Llei d’associacions (1887) i les primeres organitzacions 
agràries, amb el naixement del cooperativisme de con-
sum; la Llei de sindicats agrícoles, el 1906, que dóna com a 
resultat la fundació, també a Catalunya, dels popularment 
coneguts com a «sindicats dels rics» i «sindicats dels po-
bres», i la instauració de la Mancomunitat de Catalunya 
(vigent del 1914 al 1923).

Els cellers i molins d’oli cooperatius
La Mancomunitat, en aquest breu temps d’actuació polí-
tica, administrativa, social i cultural, impulsa la reforma 
del camp català i de la sindicació agrària mitjançant l’es-
tabliment de crèdits amb ajuts directes o a través de bancs 
i de caixes rurals en benefici de la cooperació vitivinícola. 
El seu lema serà: «Un sindicat a cada poble i una federa-
ció agrícola a cada comarca.» I ajuda, també, amb la in-
troducció de millores tecnològiques, de serveis i de les 
ensenyances necessàries entre la població rural per aug-
mentar el rendiment de la producció agrícola. L’empenta 
que reben els agricultors catalans durant aquest període 
d’associacionisme es tradueix en la construcció de setan-
ta-cinc cellers cooperatius bastits a Catalunya entre 1919 
i 1923, d’un total de noranta a Espanya, cosa que repre-
senta el 70 %.

Les millores tecnològiques abasten tant la producció 
com les construccions agràries. Els arquitectes aporten 
noves tipologies edificatòries que culminaran en l’apari-
ció, als afores dels petits pobles, d’unes arquitectures for-
mades per una o més naus de grans dimensions que tenen 
com a referent remot les masies i les fàbriques de naus, 
però amb unes necessitats funcionals i materials que els 
són pròpies i que definiran les característiques peculiars 
de l’arquitectura agrària en el món del cooperativisme.37

Aquests cellers dels sindicats agrícoles, sorgits encara 
sota la influència estilística del Modernisme, s’aixequen ja 
en època noucentista i l’arquitectura és un reflex de l’evo-
lució dels sistemes constructius i del llenguatge formal. 
Pere Domènech i Roura (Barcelona, 1881 - Lleida, 1962; 
fill de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner) projecta 
el celler del Sindicat Agrícola i Caixa Rural de l’Espluga de 
Francolí (1912-1913), que obrirà camí per als que s’aniran 
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construint en endavant.38 Planteja dues naus contigües i 
paral·leles de planta basilical (més tard ampliades amb 
una altra) i una de transversal, amb una estructura de pi-
lars cruciformes dels quals arrenquen els arcs diafragmà-
tics que configuren les naus (inspirats en les sales del veí 
monestir medieval cistercenc de Poblet) i els arcs formers 
de separació, els primers de formigó armat amb verduga-
des transversals de dos gruixos de maó, i els segons fets 
amb filades de maó de pla i a plec de llibre.39 Tenen una 
forma ogival, amb els carcanyols calats, també d’obra vis-
ta, però tancats en arc rodó, i suporten la tradicional co-
berta de fusta, rajola i teules. Les tines, que són accessibles 
per la part superior a través de corredors enlairats, des-
cansen en quatre peus de maó que generen una volta 
atrompetada i possibiliten la ventilació, el pas i la neteja. 

Cèsar Martinell i Brunet (Valls, 1888 - Barcelona, 
1973), deixeble i biògraf d’Antoni Gaudí, en la sèrie de ce-
llers que projectà entre 1917 i 1922 purificaria les formes i 
la tecnologia, ajudat per enginyers i enòlegs de la Manco-
munitat de Catalunya i mogut pels principis d’economia, 
utilitat i bellesa. Seguint el model de l’Espluga de Francolí, 
adopta la forma basilical de les naus com a solució idònia 
per a l’elaboració del vi i de l’oli (gairebé en totes les seves 
construccions agràries es duien a terme les dues fun-
cions). Les seves aportacions per a millorar la qualitat 
constructiva i la qualitat dels productes se sintetitzen en 
els ingredients següents:40 

— Separació dels dipòsits subterranis col·locats en sèrie 
per mitjà d’espais buits per aïllar la transmissió de tempe-
ratura entre ells.

— Construcció d’aquests espais buits amb voltes de 
maó verticals, i les tines, en ciment armat. 

— Ventilació dels espais buits amb tubs de terrissa per 
facilitar la circulació de l’aire fresc i del calent.

— Capacitat màxima utilitzable construïda en el volum 
mínim. Dipòsits subterranis i tines a la planta baixa col-
locats en filades amb passadissos de separació.

— Obertures a les façanes arran de terra protegides 
amb reixa per evacuar gasos. 

— Austeritat en l’elecció dels materials de construcció 
(sempre locals: pedra del país per als sòcols dels edificis, 
maó en la resta de les façanes i en les obertures i estructu-
res internes, rajola, tàpia...).

— Estructura portant d’arcs parabòlics (equilibrats), 
construïts amb diversos gruixos de rajola i de maó, 
aquests, de vegades, aplantillats.

— Cobertes d’estructura de cavalls o bigues de fusta i 
teulades a dos aiguavessos, o de voltes a la catalana de dos 
i tres gruixos de maó de pla i rajola (les denominades 
«obertes de closca d’ou» per la seva lleugeresa i la seva for-
ma).

— Harmonia amb el paisatge i respecte a la imatge ur-
bana dels pobles on intervé, que gairebé arriben a una cin-
quantena.

Amb aquests pressupòsits projecta els cellers dels sindi-
cats agrícoles de Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca, 
Vila-rodona i Montblanc (a la comarca de la Conca de 

Barberà); o del Pinell de Brai i Gandesa (a la comarca de la 
Terra Alta), o de Nulles (Alt Camp), o de Falset i Cornu-
della de Montsant (Priorat), o de Sant Cugat del Vallès 
(Vallès Occidental), i tants d’altres.41

Rocafort de Queralt, el Pinell de Brai i Gandesa són, 
potser, els cellers que gaudeixen d’alguns detalls decora-
tius afegits, com els frisos o plafons de ceràmica vidriada 
policromada que adornen les artístiques façanes (el pin-
tor i ceramista noucentista Xavier Nogués va fabricar les 
rajoles decoratives del Pinell i de Gandesa). Però l’aspecte 
més important en ells és l’estructura d’arcs equilibrats de 
maó que Martinell va fer servir per a abaratir costos en les 
construccions, ja que, en els anys que seguiren la Primera 
Guerra Mundial, l’ús del formigó armat a Catalunya era 
inviable per a l’economia migrada dels sindicats. Així, al 
principi d’economia s’hi afegí el de bellesa, ja que els es-
pais creats amb aquest sistema constructiu permeteren 
cobrir les naus d’una gran llum (distància existent entre 
els punts d’arrencada dels arcs), amb el consegüent aug-
ment de la capacitat de producció, la diafanitat, la ventila-
ció, el trànsit entre tines i cups i l’austeritat. A Gandesa i a 
Sant Cugat (i també al magatzem de cereals de Sant Guim 
de Freixenet, a la Segarra), a més, els edificis es van plan-
tejar com una estructura homogènia d’obra de paleta i es 
van cobrir amb voltes de maó de pla sobre els arcs equili-
brats, distribuïdes a altures diferents, amb uns efectes i 
uns resultats volumètrics bellíssims. Aquests edificis, en 
la seva majoria, han estan protegits i declarats Bé Cultural 
d’Interès Nacional, i també a la major part d’ells es conti-
nua fent vi i oli, encara que alguns espais han esdevingut 
botigues i magatzems i, en algun cas, zones museístiques, 
i estan oberts a la visita pública després d’haver estat res-
taurats per la Generalitat de Catalunya amb el finança-
ment de la Fundació La Caixa.

Les farineres de Girona i de Cervera
Hem de parlar, finalment, d’una tipologia industrial agrí-
cola que també ha passat a la història de l’arquitectura ca-
talana: la farinera. En tenim dos bells exemples modernis-
tes: la Farinera Teixidor (1910-1911, amb ampliacions de 
1915-1923), a Girona, al carrer de Santa Eugènia, núm. 
42, obra de l’arquitecte Rafael Masó i Valentí (Girona, 
1880-1935), i la farinera del Sindicat Agrícola de Cervera 
(1920-1922), obra de Cèsar Martinell.

La Farinera Teixidor és un conjunt industrial format 
inicialment per dos cossos d’edificació units per un pont, 
destinats l’un a habitatge del propietari i l’altre a oficines. 
A través d’ells s’accedia a un passatge interior on s’alinea-
ven magatzems i tallers, amb una torre al fons, que era el 
nucli principal de la fàbrica. El 1923 s’amplià amb dos 
cossos de magatzem, simètrics, adossats al cos d’oficines, 
que encara es conserven alineats amb aquest i l’habitatge. 
Del conjunt, destaca la silueta dels volums arrodonits i els 
efectes de clarobscur de les masses carnoses de majòlica, 
gairebé escultòriques; el treball de forja de l’accés i de les 
finestres; el magnífic tractament, a base de peces ceràmi-
ques dissenyades expressament per Masó, dels arcs que 
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perfilen els coronaments de façana, d’influència gaudi-
niana, i el color uniforme dels paraments, rosat, combinat 
amb el de la ceràmica vidriada, el blanc, que al·ludeix al 
color de la farina i és el símbol representatiu de la fàbrica. 
L’edifici va ser restaurat entre 1993 i 2000 per l’arquitecte 
Arcadi Pla per ubicar-hi la seu del periòdic El Punt. Molt 
a prop, al mateix carrer, el fabricant Teixidor també féu 
projectar a Masó una casa de pisos de lloguer, la Casa de la 
Punxa (1918-1922), singularitzada per una torre tronco-
cònica en cantonada i acabada en dues agulles, edifici que 
ha esdevingut seu del Col·legi d’Aparelladors de Girona, i 
la urbanització Teixidor (1928-1929), un conjunt de xa-
lets i cases a bon preu, de tipus unifamiliars, que foren en-
derrocats el 1974.42 Aquestes obres denoten la influència 
que sobre Masó exerciren l’arquitectura escocesa de 
Charles R. Mackintosh i la centreeuropea, especialment la 
de secessió vienesa. 

La farinera de Cervera respon a un projecte que, com 
afirma Martinell, té més aparença de «fàbrica ciutadana 
que d’edifici rural».43 L’edifici està constituït per tres cos-
sos de diferents altures disposats en forma d’U i amb un 
dels braços extrems inclinat cap endins. Les façanes com-
binen els panys de paret estucats i llisos amb una seqüèn-
cia de pilastres de carreus de pedra ben escairada que es 
tanquen per la part superior en arcs de mig punt, i en els 
llocs on l’edifici té més altura, les faixes de pedra es trans-
formen en un fris de triples arcades de maó vist, foradades 
amb petites obertures, per sobre del qual es desplega una 
cornisa motllurada, també de maó. L’element simbòlic de 
l’edifici és el dipòsit d’aigua que corona el cos més elevat 
de la farinera, com una torre o un fanal construït amb vol-
tes de maó; adopta la forma d’un rectangle amb els ex-
trems a manera d’exedres semicirculars i es cobreix amb 
una cúpula semiesfèrica flanquejada per dues més en 
quart d’esfera i coronada per una agulla de ferro que su-
porta un focus de llum. Sense ús des de fa anys, i en perill 
d’enderroc, la farinera va ser protegida sortosament com 
a Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Ca-
talunya l’any 2002. 

A manera de conclusió

La sort de l’arquitectura industrial catalana ha estat ben 
diversa; molts edificis fabrils han desaparegut a causa de 
l’abandó per la seva obsolescència, la deslocalització, la 
crisi del sector tèxtil i altres motius, i els seus solars han 
brindat una oportunitat excel·lent per a l’especulació im-
mobiliària. Se n’han salvat, però, nombrosos exemplars, 
potser els més representatius, i en general, sobretot en el 
cas de les fàbriques tèxtils o d’altres productes, les seves 
xemeneies romanen dempeus com a homenatge silenciós 
a un passat de prosperitat. D’aquells que han sobreviscut, 
l’Administració pública o algunes institucions financeres i 
culturals n’han assumit la conservació i l’adaptació a usos 
diferents d’aquells per als quals van ser aixecats. Una ofer-
ta cultural i turística que, si més no, els allargarà la vida.
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