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RESUM
El primer document conservat que testimonia les gestions inicials de cara a la constitució del Sindicat
Alella Vinícola és una carta que data del 8 de gener de 1906 en la que diversos terratinents alellencs, per
escrit i de manera consensuada, manifesten la imperiosa necessitat de transformar els esforços
individuals en una acció col∙lectiva amb la voluntat de recuperar el bon nom i el preu que el vi d’Alella
havia tingut en altres temps.
Sens dubte, l’aprovació de la Llei de Sindicats Agrícoles el 28 de gener d’aquell mateix any va afavorir la
gestació de l’incipient iniciativa i, finalment, el 22 de juny, es va sol∙licitar autorització al Govern Civil de la
Província per a constituir el Sindicat. Havent obtingut el vistiplau el 6 de juliol, se celebrà l’Assemblea
Constituent i, pocs dies més tard, la primera reunió del Consell d’Administració. En aquella sessió, es
prengueren les primeres decisions en relació al futur funcionament de l’entitat; entre elles, registrar la
marca, contractar un enòleg i iniciar els tràmits necessaris per a la construcció del celler.
Poc després es constituí una Comissió Executiva, la finalitat de la qual era, precisament, endegar totes les
diligències necessàries per a arrencar el Sindicat. Probablement, fou la designació com a Secretari de
Josep Maria Barnadas i Mestres (1867‐1939), escultor de professió, el que determinà l’elecció de
l’arquitecte. Barnadas tenia el seu taller especialitzat en decoració escultòrica i estatuària a Barcelona i,
entre el 1904 i el 1905, va col∙laborar en l’ornamentació de diversos edificis projectats per Jeroni
Martorell i Terrats. Presumiblement, fou aquesta coneixença la que afavorí que el nou Secretari d’Alella
Vinícola proposés a Martorell com a l’arquitecte indicat per a la construcció del nou celler.
El projecte, signat amb data de novembre de 1906, estava impregnat de les tendències de l’època quant a
la implantació de cellers i recollia, evidentment, el caràcter pioner del Sindicat. L’edifici va ser concebut
amb la finalitat d’optimitzar el procés de vinificació, en part gràcies a la implantació de la maquinària més
innovadora (trepitjadores amb paletes mòbils, premses de teles i marcs movibles sense gàbia, un aparell
productor de vapor per a rentar, etc.) i, en part, gràcies a alguns plantejaments arquitectònics.
L’objectiu d’aquesta comunicació és, bàsicament, analitzar quines van ser les estratègies tècniques i
arquitectòniques que convertiren el Sindicat Alella Vinícola en un referent profusament citat i elogiat a la
premsa de l’època i aclarir el perquè, des de poc després de la seva constitució, i durant els anys
subsegüents, varen ser tantes les publicacions que es feren ressò de la progressió del Sindicat.
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COMUNICACIÓ:

EL SINDICAT ALELLA VINÍCOLA. Innovació tècnica i arquitectònica

L’origen de l’encàrrec
El primer document conservat que testimonia les gestions inicials per a la constitució del Sindicat Alella
Vinícola és una carta que data del 8 de gener de 1906 en la que diversos terratinents alellencs, per escrit i
de manera consensuada, manifesten la imperiosa necessitat de transformar els esforços individuals en
una acció col∙lectiva amb la voluntat de recuperar el bon nom i el preu que el vi d’Alella havia tingut en
altres temps.
Sens dubte, l’aprovació de la Llei de Sindicats Agrícoles el 28 de gener d’aquell mateix any va afavorir la
gestació de l’incipient iniciativa i, finalment, el 22 de juny, es va sol∙licitar autorització al Govern Civil de la
Província per a constituir el Sindicat. Havent obtingut el vistiplau el 6 de juliol, se celebrà l’Assemblea
Constituent i, pocs dies més tard, la primera reunió del Consell d’Administració, conformat per Josep
Maria de Bofarull i Olzinellas, President; Baldomer de Calderó, Vicepresident; i Salvador de la Trinitat Rius
i Torres, Miquel Salellas, Francesc Albó, Joan Griful i Josep Comulada, vocals. En aquella sessió, es
prengueren les primeres decisions en relació al futur funcionament de l’entitat; entre elles, registrar la
marca, contractar un enòleg i iniciar els tràmits necessaris per a la construcció del celler.
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Poc després es constituí una Comissió Executiva, la finalitat de la qual era, precisament, endegar tots
aquests tràmits necessaris per a arrencar el Sindicat. Probablement, fou la designació com a Secretari de
Josep Maria Barnadas i Mestres (1867‐1939), escultor de professió, el que determinà l’elecció de
l’arquitecte encarregat de la construcció del nou celler. Barnadas tenia el seu taller especialitzat en
decoració escultòrica i estatuària a Barcelona i va col∙laborar en l’ornamentació de nombrosos edificis. A
Granollers, va treballar a la façana de la casa Blanxart, construïda per Jeroni Martorell i Terrats entre el
1904 i el 1905. Ambdós professionals també van col∙laborar en la construcció d’una altra de les obres
primerenques de Martorell, la seu de la Caixa d’Estalvis de Sabadell (1905‐1915). Presumiblement, fou
aquesta coneixença forjada entre el 1904 i el 1906 la que féu que el nou Secretari d’Alella Vinícola
proposés a Jeroni Martorell com a l’arquitecte indicat per a la construcció del nou celler.

Jeroni Martorell va rebre l’encàrrec de projectar el celler i la seu social del Sindicat Alella Vinícola en el
mes de setembre de 1906. En aquell moment, era un arquitecte de trenta anys, que només en feia tres
que exercia la professió. L’edifici del Sindicat Alella Vinícola fou el primer i únic celler que va construir al
llarg de la seva carrera professional i es dóna el fet singular que entre la realització del primer projecte
l’any 1906 i la culminació de les obres d’ampliació l’any 1950 transcorregueren més de quaranta anys,
essent aquesta última intervenció una de les seves darreres obres.

L’arquitecte
Jeroni Martorell i Terrats va néixer a Barcelona el 22 de juliol de 1876. Un cop obtingut el grau de
Batxillerat (1891), va estudiar a la Universitat de Barcelona (1892‐1895), a l’Escola de Belles Arts (1892‐
1893) i a l’Escola d’Arquitectura (1891‐1902) i va obtenir el títol d’arquitecte en el mes de març de 1903.
Poc després, va emprendre un llarg viatge que el va portar a França, Itàlia, Suïssa, Alemanya i Àustria, on
va familiaritzar‐se amb els plantejaments arquitectònics i urbanístics més innovadors.
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Les seves primeres obres es poden emmarcar en el Modernisme. N’és un bon exemple la casa de Miquel
Blanxart i Estapé a Granollers (1904‐1905), que ha esdevingut una de les fites arquitectòniques més
significatives de la ciutat, en part gràcies a la figura femenina ‐ al∙legoria de la verema ‐ esculpida per
Josep Maria Barnadas. D’aquesta primera època, també en destaquen alguns edificis construïts a
Sabadell: el Cinema Imperial (1911), algunes rengleres de cases unifamiliars i, especialment, els dos
edificis que va projectar per a la Caixa d’Estalvis de Sabadell: la seu central d’aquesta entitat (1905‐1915) i
l’antiga Escola Industrial d’Arts i Oficis (1907‐1910).
Més tard, el seu estil va anar evolucionant cap al Noucentisme. Com a arquitecte municipal de Calella
(1925‐1951), va urbanitzar el passeig Manel Puigvert i el Parc Dalmau (1920‐1927), va construir el mercat
(1927), l’escorxador (1927) i la biblioteca (1927‐1931) i va reconstruir l’església de Santa Maria i Sant
Nicolau (1940‐1951), que havia resultat molt malmesa durant la Guerra Civil. Entre el 1917 i el 1925, va
construir més d’una vintena de grups escolars (entre d’altres municipis, a Granollers, Calella, Torroella de
Montgrí, Vilobí, Banyoles, Batea, Súria, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Fresser i Vilassar de Dalt), on
aplicà els postulats de renovació pedagògica impulsats per la Mancomunitat de Catalunya. També va
projectar edificis de caràcter públic (com ara ajuntaments, mercats i escorxadors) a nombrosos municipis
catalans (Súria, Castellfollit de Boix, Sant Esteve Sesrovires, Centelles, Manresa, Olesa de Montserrat i
Calella).
En tot moment, Jeroni Martorell va compaginar la seva activitat com a arquitecte amb una intensa
col∙laboració amb entitats associatives i culturals, entre elles el Centre Excursionista de Catalunya, on
l’any 1904 va impulsar la creació de la Secció d’Arquitectura (que presidí fins al 1919). Durant aquella
època, va promoure diverses iniciatives, com ara l’organització de sortides col∙lectives per a visitar
diversos conjunts monumentals catalans i la impartició de conferències relacionades amb el Patrimoni i
l’Arquitectura. També va impulsar la redacció de l’Inventari Gràfic de Catalunya (1914‐1926), que pretenia
recollir imatges de, en paraules seves, “coses d’interès de Catalunya”1.
Martorell també va exercir de publicista, assagista, conferenciant i divulgador de temes d’Arquitectura i
Urbanisme però, sobretot, d’Arqueologia, Patrimoni i Art, convençut de que la millor manera de preservar
i salvaguardar el patrimoni artístic català era donar‐lo a conèixer als ciutadans.
De fet, Jeroni Martorell és conegut, sobretot, per haver exercit de director del Servei de Catalogació i
Conservació de Monuments (creat el 1914 per l'Institut d'Estudis Catalans per encàrrec de la Diputació de
Barcelona) entre el 1915 i el 1951, any de la seva defunció. Durant aquest període va treballar a vint‐i‐
quatre municipis de la província, destacant la restauració dels banys àrabs de Girona, la reconstrucció de
les esglésies de Terrassa, la restauració del monestir de Sant Cugat del Vallès, la restauració del castell de
La Geltrú, la consolidació del recinte emmurallat de Tossa, la restauració de la casa dels Canonges i la
restauració del monestir de Pedralbes de Barcelona.
Així mateix, l’any 1929, va ser nomenat “arquitecto conservador” de la Tercera Zona (que incloïa
Catalunya, les Illes Balears i les províncies de València, Castelló i Terol) del Servicio de Monumentos
Históricos, creat pel Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes; des d’aquest càrrec, que va ocupar
fins al 1936, va realitzar, entre d’altres tasques, la catalogació de més de quaranta‐cinc mil monuments i
obres d’art. A partir de 1939, al ser creat el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional,
depenent del Ministerio de Educación Nacional, Jeroni Martorell va continuar fent‐se càrrec, almenys fins
el 1943, dels monuments catalans.

1

MARTORELL i TERRATS, Jeroni (febrer de 1909). L’inventari gràfic de Catalunya, conferència publicada en el Butlletí del
Centre Excursionista de Catalunya, Any XIX, Número 169, pàg. 45‐51, i llegida al mateix Centre pel propi Jeroni Martorell
el 31 de desembre de 1908.
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El projecte
El solar on s’havia d’emplaçar el nou celler del Sindicat Alella Vinícola va ser adquirit a Baldomer de
Calderó, Vicepresident de l’entitat. La compra es va dur a terme després d’haver descartat dues
alternatives prèvies: la primera, construir el nou edifici a la parcel∙la que un altre membre del Consell
d’Administració, Josep Comulada, havia ofert de manera gratuïta; la segona, fer‐lo a l’anomenat “hort de
baix de Can Serra”, que semblava oferir millors condicions que el primer. Tanmateix, com que no
s’arribava a acord amb la propietat, Baldomer de Calderó va oferir una altra parcel∙la molt propera, que
es va jutjar òptima per la proximitat al nucli urbà, per ser contigua a la carretera de Masnou a Granollers
(eix principal de comunicació que travessa el poble d’Alella) i, també, pel marcat pendent del terreny.
En aquell moment, aquesta circumstància era considerada molt favorable perquè, conduint els carros
carregats de raïm a la part més elevada de la instal∙lació, es facilitava enormement el procés de
vinificació: el most, les pastes i el vi, per propi pes, passaven d’operació en operació sense necessitat de
cap mitjà de transport. D’aquesta manera, s’evitaven possibles interrupcions en la cadena de producció a
causa d’averies mecàniques (cal tenir en compte que en aquella època els sistemes de transport ‐ tant de
sòlids com de líquids ‐ encara no estaven gaire desenvolupats) i es confiava totalment en la disposició
racional i ben pensada de les diferents parts del celler per a garantir el correcte funcionament del conjunt.
Així doncs, l’edifici va ser concebut amb la finalitat d’optimitzar el procés productiu, en part gràcies a la
implantació de la maquinària més innovadora (trepitjadores amb paletes mòbils, premses de teles i marcs
movibles sense gàbia, un aparell productor de vapor per a rentar, etc.) però, sobretot, gràcies a alguns
plantejaments arquitectònics. El primer d’ells, aprofitar al màxim les avantatges que oferia el pendent del
solar i disposar les naus esgraonadament sobre el terreny inclinat per tal d’afavorir al màxim la caiguda
per gravetat.

La segona estratègia arquitectònica adoptada per Jeroni Martorell ‐ seguint les indicacions del propi
Sindicat – va ser plantejar la construcció del celler en fases. A la secció del projecte es pot apreciar (en
vermell) com l’arquitecte, ja d’inici, només proposa la construcció de les tres naus superiors, que eren les
bàsiques per a la producció del vi, mentre que posposa la de les naus subsegüents (tant de les destinades
a l’emmagatzemament de les barriques de criança, que no resultaven indispensables amb la producció
inicial, com de la seu social). De fet, l’únic requeriment que la direcció del Sindicat va imposar a Jeroni
Martorell va ser que construís un edifici que permetés unificar el vi de la collita del 1906, que continuaria
essent produït als cellers particulars, amb el del 1907, que s’hauria de vinificar ja totalment a les noves
instal∙lacions. Més endavant, en funció dels resultats obtinguts i de la disponibilitat econòmica, ja
s’acordaria la construcció de la resta del conjunt.
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El tercer tret característic del projecte és que contemplava, amb un plantejament molt modern, que tota
la zona destinada a la producció del vi (funcional, austera, amb espais de grans dimensions amarats
d’olors fortes) quedés separada de la resta de dependències (més representatives) per un gran pati.
Delimitant‐lo pel sud, hi hauria un edifici de dues plantes, d’estil neogòtic, on se situarien les
dependències administratives del sindicat. Per la banda de ponent, el pati quedaria tancat per la seu
institucional, de quatre plantes (una d’elles soterrada), amb la façana principal ‐ de caràcter historicista ‐
fent front a la riera.
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Així doncs, el projecte arquitectònic de Jeroni Martorell, signat amb data de novembre de 1906, estava
impregnat de les tendències de l’època quant a la implantació de cellers i recollia, evidentment, el
caràcter pioner del Sindicat.

A la part més elevada de la parcel∙la hi havia el pati de càrrega i descarrega, on els carros de tracció
animal arribaven després d’ascendir per la rampa d’accés.

A tocar del barri d’entrada, hi havia la bàscula, encastada a terra, que era controlada des d’una sala
contigua; en aquesta, també es premsaven les mostres extretes de cada carretada, que després eren
analitzades en el petit laboratori que hi havia situat a la planta superior. Un cop pesats, els carros
avançaven uns metres fins arribar al moll de descàrrega, situat a la part central de la primera de les naus i
construït una mica elevat en relació al paviment del pati per tal de minimitzar l’esforç de traginar el raïm
cap a l’andana.
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Allà, el raïm era trepitjat (mecànicament) per a extreure’n el primer most i, després, passava a les
premses; el most resultant, per gravetat, era conduït als cubs de decantat que hi havia just a sota i d’aquí,
a les tines de fermentació de la nau contigua, situades a una cota inferior.

Un cop finalitzat el procés, el vi resultant era traginat, novament aprofitant la caiguda per gravetat, cap a
la darrera de les naus, destinada a la criança. En aquest mateix espai es preparava el vi per a la seva venda
al detall, en garrafes o embotellat.

En ocasions, també es feien enviaments massius a l’estranger (en botes), que es preparaven i
s’emmagatzemaven temporalment al moll de càrrega superior o al pati inferior.

A banda de la secció i la perspectiva, del projecte de Jeroni Martorell només es conserva un plànol general
a nivell de la planta baixa, en paper vegetal, que porta data de novembre de 1906. En ell es descriu amb
detall la distribució interior de les dependències de la part baixa del solar, que, en la zona destinada a
l’embotellat i l’envasat del vi, fins i tot havia de comptar amb un muntacàrregues. A l’extrem oposat de la
parcel∙la, a la banda de llevant del pati, l’arquitecte havia previst un cos (que tampoc es va arribar a
edificar) amb els dipòsits d’orujo, el motor, els dipòsits de l’aigua i una lavabos; al final, el dipòsit d’aigua
es va fer a l’extrem sud del pati, al damunt d’uns pilars per tal d’elevar‐lo lleugerament.
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Constructivament, es va optar per un sistema elegant però auster. Les parets exteriors, gairebé sense
obertures, es bastiren amb llenços de maçoneria de pedra emmarcats per verdugades horitzontals i
verticals de totxo sense revestir, a joc amb els emmarcaments de les obertures.

L’estructura interior es va plantejar a base de vuit pilars de fàbrica de maó massís (els dos dels extrems,
adossats als murs) units per set arcs equilibrats, que havien de permetre una gran transparència entre les
naus. Cada nau es va cobrir amb una teulada a dues vessants suportada per grans encavallades de fusta
alineades amb els pilars; al damunt, es van col∙locar les bigues transversals de fusta, les llates, una solera
de rajola ceràmica i, finalment, la teula.
Com que, en aquesta primera fase, la resta de l’edifici no es va construir, va ser necessari tapiar les set
arcades de la nau inferior i habilitar un accés provisional a través de l’arcada central, al damunt de la qual
es va pintar el logotip del Sindicat. Les obres es donaren per finalitzades a finals de novembre de 1907,
restant la part baixa del solar totalment desocupada.
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El Sindicat Alella Vinícola, un referent
Des de poc després de la seva constitució, el Sindicat Alella Vinícola va ser considerat un model a seguir
en molts aspectes. Les referències a les publicacions de l’època són nombroses, tal i com recull Isidre
Camplloch i Romeu, enginyer industrial i pèrit agrícola de l’Estació Enològica de Vilafranca, ferm defensor
de la modernització en el món de la vitivinicultura catalana. En el seu llibre “Cellers Cooperatius de
producció i venda” (1917), en el “Capítol X. Resultats. Notes monogràfiques”, en l’apartat dedicat a “El
Sindicat «Alella Vinícola»”, diu: Res direm d’aquest celler. / El lector estranyarà que no publiquem una
petita monografia de l’«Alella Vinícola», el mes antic de tots. / Per dos motius no cal dir res. Primer,
perquè no hi ha revista agrícola del nostre país que no n’hagi publicat extenses monografies
acompanyades de fotogravats; tot el que ara en diguéssim no seria més que repetir o extractar
barroerament allò que altres amb claredat i brillantesa d’estil han escrit. [...] I en segon lloc, el Sindicat
d’Alella s’allunya un bon xic del tipus de celler cooperatiu generalitzat en el nostre país i també a
l’estranger. A l’«Alella Vinícola» es fa la criança del vi i sa venda al detall, tenint per tant ses operacions un
caràcter molt complexe; els altres cellers tenen per norma produir vins sans, ben constituïts, millor que els
que elaboren els no associats, però sense arribar a crear una marca especial. En el primer, ja al constituir‐
se es tenia la idea preconcebuda d’adinerar el vi embotellant‐lo; en els altres, si bé la venda al detall és en
ells una aspiració, té aquesta tal caràcter de vaguetat, que al construir el celler no s’ha tingut per a res en
compte. D’aquí que, necessàriament, l’organització enotècnica dels cellers a l’estil d’«Alella» sia molt
distinta de la dels altres cellers, necessitant ella sola un estudi que no cap en aquest llibre. [...] Únicament
volem esmentar que aquest Sindicat porta una vida molt pròspera, com ho demostra el favor cada dia
creixent del públic consumidor vers els renomenats vins que produeix.2
Efectivament, varen ser moltes les publicacions que es feren ressò de la progressió del Sindicat, sobretot
durant la primera meitat de 1909. En el mes de març d’aquell any, a l’article “La comarca d’Alella, sos vins
y’l Sindicat Agricol” publicat a “Catalunya Agrícola” (revista mensual sobre agricultura editada a Barcelona
des del gener de 1909 fins a setembre de 1913, amb un total de 52 números), Jaume Raventós va escriure
com a conclusió: Tenim vives esperanses de que El Sindicat d’Alella pugui realisar el seu programa de
profit pera la comarca y pels interessos generals de l’agricultura catalana, y aquesta esperansa nostre
está fonamentada en l’abnegació, fermesa y activitat dels que dirigeixen la marxa de l’associació, que
nosaltres no podem menys d’encoratjar y llohar perque es un llibre vivent ahont estudiar y un exemple
estimulant pera seguir.3
Al llarg de l’article, a més d’una extensa contextualització sobre el territori d’Alella, el cultiu de la vinya en
aquesta zona geogràfica i l’origen del Sindicat, descriu molt detalladament el procés de vinificació,
expressant en tot moment la seva admiració envers el sistema:
El most.– Aquest s’ha d’obtenir separat de la brisa, ja que el vi d’Alella es vi verge produit per la
fermentació del most sense la pallofa. Els rahims, doncs, son trepitjats, se dexen escorrer, y se portan á la
prempsa. El most recullit en el cup es ensofrat ab sulfurós liquit á objecte de detenir algunes hores la seva
fermentació per donarli temps á despullarse de la terra y bruticia que porta. Després d’un dia de descans,
se trasbalsa el most net a les tines de fermentació. / El trepitjat se fa per dos trepitjadores de un cilindro
ab paletes móvils, construides per la casa Simon Frères, de Cherbourg. Cada trepitjadora pot tractar de 5 a
7.000 kgs. de rahims y costa poc mes o menys unes 350 pessetes cada una, inclosos els cambis, aduanes y
ports. / Son mogudes á ma y son transportables. Ens dihuen que son treball es prou bo pera suprimir el
trepitjar ab els peus. / El tipo de prempsa que han adoptat es la prempsa de telas y marcs movibles,
2

CAMPLLOCH i ROMEU, Isidre (1917). Cellers Cooperatius de producció i venda, Barcelona, Fidel Giró Impressor (pàgines
196‐197).

3

RAVENTÓS, Jaume (març de 1909). La comarca d’Alella, sos vins y’l Sindicat Agricol, article publicat a la revista
Catalunya Agrícola, any I, número 3, pàgina 2.
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construcció especial de la esmentada casa. Es una prempsa sensa gàbia. Els rahims trepitjats s’hi posen
per sostres y capes de poc gruix. / Cada sostre consta d’un engraellat quadrat de fusta, y sobre d’ell la
pasta embolicada ab la tela, fent una capa de 12cm. Pera colocar la pasta’s posa sobre l’engraellat un
marc de fusta dintre del marc de tela ab les vores penjant, s’omplen tela y marc de pasta y s’embolica ab
la tela que penja. Feta la pila se trehuen els marcs. Aquesta operació s’emporta mitja hora. El most passa
be á través de la pellofa, però no ha de tenir gaire gruix cada sostre. / La mohuen quatre ó sis homes y fa
una prempsada cada sis hores. Hi caben 6 tonelades de pasta, que, tenint en compte el most que s’escorre
al trepitjar, representan unes 12 tonelades de rahims. / Trevallant seguidament, pot fer quatre
prempsades cada 24 hores. El cost de la prempsa y algun orgue de recambi ha estat d’unes 2.800
pessetes, inclòs cambis, aduanes y ports. No hi ha gastos de clavar perque no’s clava; va montada sobre
un bastiment lliure sostingut per quatre peus. / L’ensofrat del most se fa ab sulfurós liquit, procedent de la
casa Raul‐Piktet. / Sota els aparells descrits, hi han sis grans cups hont te lloc la sedimentació y purificació
del most. Aquests cups, pel desnivell del terreny demunt del que s’ha edificat, poden donar el most
demunt de les tines de fermentació sens necessitat d’aparells elevadors.
Destilació de piquetes.– La brisa prempsada, posada á difusió ab aiga, dona unes piquetes que
fermentades tenen uns 7 o 8 graus alcoholics. Eixos liquits son destilats en un petit aparell Bernard de
destileria continua y calefacció directa per carbó. / L’aparell produeix un hectolitre diari d’alcohol de 85
graus, gasta uns 8 céntims per litre de carbó Cardiff y ha costat unes 1.250 pessetes, comprès tot gasto.
Vinificació.– El most separat de la pallofa, ensofrat i purificat dels solatjes en els cups, passa á les tines de
fermentació. Son aquestes de fusta, tapades per dalt y de cabudes varies entre 120 y 300 cargues. / La
fermentació es moderada y la elevació de temperatura poca. El vi, acabada la fermentació, es envassat en
fondres de roure. Dos trasbalsades, una al entrar l’ivern y altre al acabarlo, y una clarificació son els
cuidados ordinaris que se li donen al vi. / Entre el material del celler, ens varen cridar l’atenció dos
magnífiques fondres de 400 hectolitres y dos soberbis dipòsits cilíndrics de ciment armat, que poden
guardar, entre tots dos, unes 2.000 cargues de vi. / Mirant les especials qualitats del vi d’Alella, entén el
Sindicat qu’es convenient guardarlo en grans masses pera evitar que corri massa: es á dir, qu’es torni ranci
precipitadament. / El cost d’aquest dipòsits de ciment armat ha estat unes 2’15 pessetes per carga. / El
celler está ben orientat de Nort á Sur y te bones obertures de ventilació que permeten mantenirlo fresc. /
Les fondres y tota la pipería es rentada al vapor, poseheint el Sindicat un aparell productor de vapor
semblant al que tenen los grans cellers francesos. / El pis del celler es encimentat y tot ell s’ofereix al
visitant, tant net y ordenat que causa el millor efecte, sobre tot als que saben que la netedat es un dels
factors que més favorablement influexen en una bona vinificació. [...]
Expedició y presentació.‐ El Sindicat, com entitat inteligent y emprenedora, no ha oblidat cap dels petits
detalls que poden contribuir al crédit de sos vins. El vi es presentat en dos formes: en botelles y en linno‐
gommes. Son aquestes unes garrafes de vidre cilíndriques, forrades de serradures de suro y tela, visibles
en dos de nostres grabats y qu’ens han cridat l’atenció. Son molt mes elegants que les conegudes garrafes
encistellades de vímech y’s menejen de qualsevol modo, sens temor de qu’es trenquin. Hi ha cabudes de
10, 20 y 30 litres y van perfectament precintades. El consumidor paga: 0'50 pessetes la botella grossa,
0'30 la petita y 0’35 el litre en garrafes, sens ensas y portat á domicili. / Un dels nostres grabats ofereix
l'etiqueta, cartell anunciador y tot lo que fa referencia á la presentació del vi.
Els edificis.– Elegants, sólits y airosos, han estat dibuixats y dirigits per el conegut arquitecte En Geroni
Martorell, y ocupen actualment una extensió de 900 metres quadrats ab cabuda pera unes 7.000 cargues.
Quant el projecte siga complertament realisat ocuparán 2.700 metres quadrats per alotjar 15.000 cargues
de vi. La planta complerta y fatxada del projecte també están entre nostres grabats, trets del dibuix del
senyor arquitecte. 4

4

RAVENTÓS, Jaume (març de 1909). La comarca d’Alella, sos vins y’l Sindicat Agricol, article publicat a la revista
Catalunya Agrícola, any I, número 3, pàgines 1‐2.
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Poc temps més tard, el “publicista agrícola” Raul Mª Mir va escriure un reportatge molt complet titulat “El
Sindicat Agrícol d’Alella”, que es va publicar en tres capítols (I, II i III) a “La veu de Catalunya” (diari en
català editat a Barcelona entre els anys 1899 i 1937), concretament al suplement “Fulla Agrícola”
(d’aparició setmanal, els dilluns) del 26 d’abril, el 3 de maig i el 10 de maig de 1909. En les dues primeres
entregues fa una reflexió sobre les circumstàncies que portaren als alellencs a fundar el Sindicat i sobre
els plantejaments que la directiva va establir per al seu funcionament, sempre considerant la iniciativa
com un model a seguir:
Ab la constitució del Sindicat Agrícol d’Alella podem dir que la obra colectiva agraria a Catalunya és un fet.
Y si això, dit i vist de lluny, resulta una aparent utopia, la realitat evidencia que l’obra empresa per
aquesta benemérita institució, la primera y única fins avuy, no sols a Catalunya, sinó que potser al mon, de
aquest genre, demostra que si bé sols un esperit altament colectiu y un esforç de tità pot triomfar,
també’ns evidencia que, ab l’espill d’aquest Sindicat l’agricultura catalana pot tornar a sos díes falaguers,
partint de l’agremiació, ab bases fermes y reglamentació mesurada. 5
Comptant ja ab els elements que devíen integrar el gran casal, devía posarse mans a la obra, accionar;
mes tenint especial cura en que’l Sindicat que s’anava a construir proporcionès una immediata satisfacció
a les necessitats dels congregats, per lo qual devía estudiar‐se, ab molta mesura, quines eren aquestes
pera evitar efectes contraproduents que moltes vegades poden revestir gran trascendencia y ser força
lamentables. / Y aquesta feina que fou ben meditada y estudiada, abans del any ja fructificava, podentse
admirar la esbelta construcció de part del gran celler corporatiu que de moment se feya necessari per a
complir son fí, que és el de elaborar ab tots els preceptes científichs moderns y garantir al consumidor la
llegitimitat de sos vins. 6
En el tercer i darrer lliurament, Mir s’immergeix en una acurada descripció del funcionament del celler,
que s’assembla significativament a l’article de Raventós publicat un mes abans, tot i que hi afegeix alguns
detalls i hi introdueix matisos inèdits:
L’edifi hont està instalat el local d’elaboració dels vins i cellers del Sindicat és elegant, esplèndit y sòlit,
essent dirigit y projectat per l’arquitecte don Geroni Martorell. Ocupa actualment uns 900 metres
quadrats y pot inquibir unes 9.000 cargues de ví. Quan el projecte sigui tot realisat ocuparà 2.700 metres
quadrats, hàbil per a inquibirhi 25.000 cargues de ví. / La orientació especial del terreny ha sigut
sumament ventajosa pera facilitar d’una manera econòmica el pas del most de les treptjadores y
prempsa, a les tines hont s’ha de guardar y elaborar. El most, a conseqüència d’una petita inclinació al
lloch de recepció de la brema y per medi de canonades especials, va a parar per son pès específich al celler
hont se distribueix segons convingui. / Com hem dit, a la part alta del local, s’hi troba’l lloch hont se
trepitja la brema. Es completament airejat y gran pera donar facilitats d’entrada y sortida als carros
carregats y als trajiners. / El vi que a Alella s’elabora és en sa totalitat el conegut pel nom de «vi verge», o
sigui el que s’obtè del rahim que no’s posa en maceració ab la rapa y la pallofa. D’aquesta manera,
donchs, els rahims son trepitjats tots ab màquina, marca Simon Frères, que’ls deixa molt destriats, tant
que no’s fa necessari l’aussili dels peus. Cada una de les dues trepitjadores que’l Sindicat té adquirides, pot
engolirse de 5 a 7 tonelades de rahim per hora y costen unes 350 pessetes una. / El most s’ensofra tot ab
sulfuròs liquid a fi de retenir durant algunes hores la fermentació y així donar temps a que’s dipositin les
mucositats, terra y altres materies que sempre son perjudicials. / La pasta del rahim, un cop sortida de les
trepitjadores és transportada a la grandiosa prempsa que’s troba instalada al costat mateix d’elles y al
mateix nivell pera que el most pugui barrejarse. El tipo de la prempsa és de teles y marchs mòvils,
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MIR, Raul Mª (26 d’abril de 1909). “El Sindicat Agrícol d’Alella (I)”, article publicat al suplement Fulla Agrícola (núm. 122,
pàgina 1) de la revista La veu de Catalunya, any XIX, núm. 3597 (edició del matí) i núm. 3598 (edició del vespre).
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MIR, Raul Mª (3 de maig de 1909). “El Sindicat Agrícol d’Alella (II)”, article publicat al suplement Fulla Agrícola (núm.
123, pàgina 1) de la revista La veu de Catalunya, any XIX, núm. 3604 (edició del matí) i núm. 3605 (edició del vespre).
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construida també per la casa Simon Frères de Cherbourg. La pasta és colocada en capes de poca espessor.
Cada pis consta d’un enreixat quadrat de fusta (aquests datos ens els ha proporcionat el director del
Laboratori del Institut Regional Català de S. I. , don Jaume Raventós) y demunt d’ell la pasta coberta per la
tela en capes de 12 centímetres. Pera la colocació de la pasta’s disposa sobre l’enreixat un march de fusta,
dintre d’aquest la tela ab els costats lliures y s’omple’l vuit del march ab la pasta, tapantse ab la tela
sobrera. Els marchs se treuen un cop montada la pila, en qual operació s’hi emplea mitja hora. El pas del
most per la tela’s verifica molt fàcilment, ja que cada march té uns 12 centímetres d’altura. / Quatre o sis
homes poden, ab molta facilitat, fer les prempsades, efectuantsen una cada sis hores. Aquesta prempsa
ha costat 2.800 pessetes, inclòs peces de recambi, aduanes, ports y cambis. A dessota del llochs hont se
verifiquen aquestes operacions y seguint la orientació de la terra hi ha sis grans tinells o «fondres» que
reben el most sortit de la prempsa y trepitjadores. En aquests dipòsits és hont hi té lloch la fermentació del
most, que després és transportat a altres tines més petites, hont donades el major número de facilitats
que en tot recipient petit te’l ví pera sa més fàcil y completa elaboració, s’hi conserva, tractantlo ab les
prescripcions que recomanen els bons enòlechs, fins a la època de ser portat al mercat. / Aquests
recipients son botes d’una cabuda que varía entre 120 y 300 cargues. En elles la fermentació és moderada
y la temperatura augmenta molt poch. Al parlar dels grans tinells o «fondres» aposta hem deixat de fer
esment de dos dipòsits de ciment armat que’s troben montats al costat dels de fusta. Son d’una esbeltesa
y perfecció esmerada, podentse inquibir en ells unes dues mil cargues de ví. Resulten sumament
econòmichs, ja que per carga’ls en cobraren 2’85 pessetes; això és: 4.500 pessetes els dos tinells. Abans
d’omplir‐los de vi per primera vegada, foren tractats ab àcit sulfurich y tres capes de silicat de potassa
pera evitar que’l carbonat de cals que te’l ciment sigui atacat pels àcits del ví, comunicantli alteració en
son gust. / De les investigacions fetes pe’ls perits que’l SIndicat té a les seves ordres, l’èxit alcançat ab
aquests grans dipòsits ha superat a les esperances que en ells hi teníen, ja que’l ví hi millora bastant, no hi
ha evaporació de liquit y poden rentarse ab molta facilitat. / En el celler y trepitjadores poguerem notar la
presència de nombroses mangueres, lo que demostra que les mides de higiene son preses ab tota
perfecció. Ademès, el sol és perfectament llis, recobert d’una capa de ciment, ventilació que permet
mantenir el local ab bona temperatura, y per tot s’hi nota una pulcritut y nitidesa esmerades, coses que
han sigut proclamades com imprescindibles en tot celler hont vulgui portarse a terme una vinificació digna
y perfecta. / Preses totes aquestes precaucions y mides en lo que’s refereix a les coses internes del
Sindicat, es de preveure que la presentació dels seus productes a la venda tenía que ser també molt
esmerada. El ví és presentat en dúes formes: en ampolles y en garrafes cilíndriques forrades de tela y suru
entre’l vidre y la tela, que’ls fa molt difícil poguerse rompre y que constitueixen un enbàs completament
nou que creyem està destinat a tenir gran acceptació. Son coneguts ab el nom de «linno‐gommes», y n’hi
ha de totes les cabudes, essent presentats al mercat ab precinte de garantía. L’etiquetatge de les ampolles
és d’un gust modern i molt elegant; les ampolles abans d’omplirse son perfectament rentades y
desinfectades ab aparells a propòsit, aixís com també tenen utensilis especials pera l’embotellat y la
colocació dels taps que duen gravat el nom del Sindicat. 7
Per a culminar la trilogia, l’autor recull una frase que, al seu entendre, resumeix adientment l’esperit amb
el que el Sindicat va ser creat: Veusaquí que al anar a posar punt final a n’aquest treball se’ns acut a
nostra imaginació l’obra esbelta, suprema y austera que ab un plaç ben curt ha sapigut portar a terme
aquest benemèrit Sindicat, monument digne de la nova Roma després de l’incendi; i ab això se’ns repeteix
la frase del senyor Barnadas que retrata un caràcter y que nosaltres ens atrevim a reproduir: «El
moviment se demostra caminant; no enrahonant» . 8
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MIR, Raul Mª (10 de maig de 1909). “El Sindicat Agrícol d’Alella (III)”, article publicat al suplement Fulla Agrícola (núm.
124, pàgina 1) de la revista La veu de Catalunya, any XIX, núm. 3602 [3611] (edició del matí) i núm. 3603 [3612] (edició
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Gairebé un any més tard, en el mes de febrer de 1910, el mateix Raul Mª Mir va firmar un nou article, “El
Sindicato Agrícola de Alella”, que va ser publicat a la “Revista Social “(publicació primer quinzenal i
després mensual de "Acción Social Popular"). En ell, l’autor fa, novament, un seguit de reflexions sobre el
Sindicat d’Alella mantenint l’estructura del discurs i el to d’elogi dels escrits anteriors:
Si en lo que se refiere á la finalidad sindicalista, Alella Vinícola ha tenido una orientación maestra, no es
menos digna de admiración por lo que se refiere á lo que podríamos llamar funcionamiento ó
disposiciones técnicas. / En la construcción y disposición de sus locales de trabajo y bodegas de
conservación de los caldos y en las instalaciones, se han tenido en cuenta los últimos perfeccionamientos y
los preceptos enológicos más escrupulosos, sin descuidar la parte artística, así en la presentación como en
la venta de los productos. [...]
El edificio‐bodega del Sindicato, á la par que sólido, es elegante. / Ocupa una extensión de unos 900
metros cuadrados, y en él pueden conservarse unas 9000 cargas (sobre diez mil hectolitros) de vino. /
Cuando se halle del todo terminado, podrá contener unos 30 mil hectolitros. / Se han utilizado, al
emplazarlo, las ondulaciones y desniveles del terreno, los cuales se aprovechan para la descarga de las
uvas y para las distintas operaciones de carga y descarga de las pisadoras y prensas, y para el envasado y
trasiego de los mostos y vinos. / La mayor parte del que se elabora en la cooperativa es virgen, esto es,
que su fermentación se realiza sin hallarse los zumos en contacto con la casca y el hollejo. / Al llegar las
uvas al local, una pisadora Simón las estruja, separando el líquido de las partes sólidas. El mosto recibe la
acción de los gases sulfurosos, con lo cual, retenidas por algunas horas las fermentaciones, da tiempo
para que se precipiten las materias extrañas que los zumos arrastran, las que una vez separadas, no
pueden influir en la marcha de las fermentaciones. / La prensa de marca Simón permite tratar grandes
cantidades de mosto; éste, por su peso específico, pasa á depositarse automáticamente a las tinas de
madera que se hallan situadas en el piso inferior. La cabida de éstas varía entre 150 y 350 hectolitros. /
Además de los depósitos de madera, hay dos de sidero‐cemento, de una cabida cada uno de 1.200
hectolitros; el precio de los dos fue de 4.500 pesetas; de modo, que representa unas dos pesetas por
hectolitro de vino alojado. / Convienen cuantos catadores han examinado el vino confinado á estos
depósitos, que no sólo conserva en ellos todas sus cualidades, sino que además se evita toda pérdida por
evaporación. / Así en los locales destinados á las elaboraciones, como en los de las bodegas, reina la
limpieza más perfecta, estando todos provistos de mangueras para facilitarla. / El vino se expende en
botellas y en unos garrafones especiales, cilíndricos, protegidos por una cubierta de tela y una capa de
corcho. Este nuevo envase, que ha tenido gran aceptación, opinamos que será muy generalizado. Los
corchos de las botellas llevan grabados al fuego el nombre del Sindicato. [...]
Antes de dar por terminada nuestra tarea, haremos notar que estimamos la obra llevada á cabo en Alella
como una enseñanza viva de lo que debe hacer la viticultura patria, si quiere salvar el camino de abrojos
que recorre. / Que no está exenta de dificultades, es cierto; que seguirla impone sacrificios y mucha
disciplina social, no hay que negarlo; pero ¿acaso todo lo grande puede acometerse sin esfuerzos y sin
virtudes? / Por si lo hubiéramos olvidado, Alella Vinícola nos lo recuerda. 9
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MIR, Raul Mª (febrer de 1910). “El Sindicato Agrícola de Alella”, article publicat a la Revista Social, any IX, número 107,
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18

MIR, Raul Mª (febrer de 1910). “El Sindicato Agrícola de Alella” (Revista Social, any IX, número 107, pàg. 105).
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Però el sindicat no només era un referent a nivell català. En el llibre “Bodegas industriales: estudio
especial relativo a la instalación y organización de bodegas cooperativas” escrit per l’enginyer agrícola
Ángel de Torrejón y Boneta a Madrid l’any 1923 després d’haver estudiat i comparat des de diverses
perspectives nombrosos cellers cooperatius d’arreu d’Espanya, es recull el següent: La Cooperativa «Alella
Vinícola» de la provincia de Barcelona cumple, puede decirse, de modo completo el ideal cooperativo,
dedicándose a la crianza de vinos, a reconstituir el crédito de los famosos tipos de la comarca y a
ensanchar sus mercados de España y del extranjero, presentando el producto con el mayor esmero, para
la venta directa a comercios, hoteles, restaurantes y casas particulares. Es decir, que elabora sus vinos con
el mayor cuidado, y atiende con primordial interés a la organización comercial de las ventas, logrando así
los beneficios inherentes a esta doble especulación. 10

DE TORREJÓN y BONETA, Ángel (1923). “Bodegas industriales: estudio especial relativo a la instalación y
organización de bodegas cooperatives”. Madrid, Imprenta Helénica, gravats de les pàgines 17 i 18.

A més, a banda dels grans articles monogràfics dedicats a la creació i inicis del funcionament del Sindicat,
a la premsa barcelonina aparegueren altres articles que, de manera més indirecta, feien igualment
referència a la iniciativa alellenca. És el cas de l’article “Visita del Institut Agrícol al Sindicat “Alella
Vinícola””, publicat en el mes de maig de 1909 novament a la “Catalunya Agrícola”, que recull el següent:
La excursió organisada per l’Institut Agrícol Catalá de Sant Isidro, pera visitar el Sindicat Vinícol d’Alella, va
constituir un acte de la més alta significació dintre’l moviment agrícol catalá. Grans hisendats y senzills
pagesos, vinguts de diferents indrets de Catalunya, se juntaren al nombrós estol de propietaris residents á
Barcelona, arribant tots plegats á constituir un centenar de persones. [...] Després de tan interessant
sessió preparatoria, passá la nombrosa comitiva á visitar el Sindicat ab ses máquines trepitjadores y
prempsadores, ad sos grans cellers plens de colossals dipòsts de fusta y ciment armat, causant tot
l’admiració dels visitants, que’s desfeyen en paraules d’elogi pera tots quants havien contribuit á montar
una institució, que es gloria de la nostra terra. 11
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DE TORREJÓN y BONETA, Ángel (1923). Bodegas industriales: estudio especial relativo a la instalación y organización de
bodegas cooperativas. Madrid, Imprenta Helénica, pàgina 16.
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IGNOTUS (maig de 1909). “Visita del Institut Agrícol al Sindicat “Alella Vinícola””, article publicat a la revista Catalunya
Agrícola, any I, núm. 5, pàg. 3.
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L’ampliació de les instal∙lacions
Del recull d’articles anteriors es desprèn que l’èxit aconseguit per Sindicat va venir donat per la correcta
disposició de les dependències de l’edifici, per la incorporació de les darreres novetats tecnològiques
(com ara els dipòsits de ciment armat), per la compra – de fet, la importació ‐ de maquinària de
processament d’última generació (trepitjadores, premsa, màquina de vapor, etc.), pel rigor i la pulcritud
amb els que es duia a terme el manteniment i la neteja de l’edifici i, com no, per la innovació pròpiament
tècnica (enològica) a l’hora d’elaborar el vi.
Fos com fos, està clar que les decisions de partida preses pels membres del Sindicat foren encertades.
Amb el transcurs dels anys, a mesura que la producció va anar augmentant, també ho feren les
necessitats d’espai, de manera que, progressivament, el pati existent entre la nau de ponent i la riera es
va anar omplint de grans tines de fusta per a la criança, senyal inequívoca de la puixança de l’empresa.

El pati també s’emprava per a la càrrega, la descarrega i l’emmagatzematge temporal de botes, caixes,
ampolles i altre material d’ús habitual. Durant uns anys, a la tanca que donava a la riera es podia llegir
“MARFIL Alella MARFIL” i, a la lona del carro de transport utilitzat a l’època, “Alella Vinícola”.

22

Així mateix, amb el temps s’hi van anar construint un seguit d’edificacions auxiliars destinades a encabir
els nous usos requerits: unes oficines, la sala d’embotellar, alguns magatzems, un cobert, etc. Eren
construccions senzilles, bastides amb parets exteriors de fàbrica, pilars interiors de maó vist, jàsseres
longitudinals metàl∙liques i cobertes de volta de maó de pla amb tirants de ferro que contribuïen a
l’estabilitat estructural de conjunt; en general, un sistema constructiu econòmic i força habitual durant les
primeres dècades del segle XX.
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A finals de l’any 1939, Jeroni Martorell va redactar un projecte d’ampliació d’aquestes naus destinades a
oficines, que preveia la construcció de dos nous cossos (en el plànol, en vermell) encabits entre els ja
existents, seguint la mateixa tipologia constructiva basada en volta a la catalana.

Tot i que no s’ha pogut localitzar la còpia visada d’aquest plànol, sabem que el 24 d’abril de 1940 estava a
disposició de la Sociedad Alella Vinícola a la seu del Col∙legi d’Arquitectes perquè entre la documentació
de Jeroni Martorell dipositada a l’Arxiu Històric de Calella s’ha trobat una targeta de visita amb
instruccions per a la seva recollida:
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Entre aquesta documentació, també s’ha trobat l’esborrany del pressupost corresponent a aquest
projecte, on s’especifica el cost previst de l’obra (14.078’00 pessetes), els honoraris ‐ del 3’5% ‐ per la
redacció del projecte (492’73 pessetes) i els honoraris ‐ del 5’25% ‐ per la direcció de les obres (739’09
pessetes). Aquest pressupost va acompanyat de l’esborrany del contracte amb el constructor, on es
detallen, entre d’altres clàusules, les característiques constructives del nou edifici:
 Cimientos y muros.‐ Se construirán los primeros con obra de hormigón de piedra, gravilla, arena, cal
hidráulica y cemento portland, de 0’50 m. de ancho, hasta encontrar terreno firme (se supone a 1’50
m. [de] profundidad) para asiento de la pared de 0’15 adosado al cobertizo hoy existente y pilares de
0’30 [de] grueso.
Se completará hasta el nivel de piso, con obra de mampostería y mortero de cal hidráulica, el muro de
cerca entre edificios.
Los pilares de bajos se construirán con obra de ladrillo ‐‐‐‐‐‐‐‐. Los muros del piso, se construirán con
obra de ladrillo hueco de 0’15 [de] grueso; mortero de cemento. Se construirá un tabique de
aislamiento de ladrillo “de quart”, con mortero de cemento, separado cinco centímetros del muro.
 Bovedillas i bóvedas.‐ El piso apoyará sobre vigas de hierro y bovedillas de dos gruesos de rasilla; senos
rellenos con gravilla y aplanado de cemento.
Las bóvedas de cubierta, serán de tres gruesos: uno de rasilla corriente, uno de ladrillo delgado y otro
de rasilla recortada, cocida con leña; mortero de cemento. Estas bóvedas apoyarán sobre vigas de
hierro atirantadas.
 Tabiques divisorios.‐ Se construirán con ladrillos huecos “de quart” unidos con mortero de cemento.
 Revoques.‐ Los paramentos exteriores se revocarán con cal y mezcla de cemento; los interiores con
yeso.
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 Cielo‐raso.‐ En las nuevas dependencias se construirá con llatas y planchas de corcho, de 36 milímetros
de grueso, revestidas en yeso; alrededor de las salas, se construirá una moldura según detalle.
 Pavimentos.‐ En la prolongación del corredor se usará baldosín rojo de alfarero; en las dos nuevas
salas, baldosas hidráulicas, a un tono, sin dibujos.
 Desagües.‐ En la parte posterior del edificio, se instalarán, en toda la altura del mismo, dos nuevas
tuberías de hierro o de cemento y amianto de 0’55 [de] diámetro interior.
 Hierro y madera.‐ Se incluyen en el contrato todos los materiales y trabajos de hierros y carpintería de
armar y taller, necesarios para la obra. Las dimensiones y gruesos se detallan en el Presupuesto. Se
utilizarán las dos ventanas establecidas en el muro que será derribado.
 Vidrios.‐ Se colocarán vidrios claros corrientes en las ventanas y “privilegiados” en la puerta de la
oficina.
Els treballs d’ampliació que es descrivien en aquest projecte no es van executar de manera immediata i,
sis anys més tard, quan es reprengueren les gestions per a la construcció de l’ampliació, l’arquitecte va
suggerir la reconsideració del projecte. Al mateix arxiu, s’ha localitzat l’esborrany d’una carta signada amb
data de 28 de gener de 1946 i adreçada al Sr. Director – Gerent del Sindicat en la que Martorell proposa la
revisió del plànol d’ampliació de les oficines formulat l’any 1940, “teniendo en cuenta la dificultad de
disponer en la actualidad de hierro, así como que conceptúo poco conveniente la cubierta de bóvedas y
quizás algún otro aspecto del asunto”.

Cal suposar que la direcció d’Alella Vinícola també va considerar convenient el replantejament d’aquella
proposta perquè en el mes de gener de 1947 es va redactar un nou projecte, que abandonava la idea de
consolidar l’edifici d’oficines existent i reprenia el projecte original de 1906, convenientment revisat.
26

A la còpia visada del plànol d’emplaçament, que porta data de 19 de juliol de 1948, apareixen, en vermell,
els edificis que es preveia construir: una nova nau destinada a la criança del vi, annexa a les tres ja
existents, i dues més, destinades a oficines, magatzem i zona d’embotellament, a tocar de la carretera, a
l’altra banda d’un ampli pati.
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Tot i la claredat del projecte, sobre l’original (en paper vegetal) d’aquest plànol es conserven alguns traços
a llapis de l’arquitecte que semblen indicar la voluntat de modificar la proposta ja poc després de la
tramitació de l’expedient. D’una banda, a més de la nau prevista, s’insinua la construcció de dues naus
addicionals, més estretes que les anteriors i significativament més curtes (només fins a la meitat del
solar), amb la finalitat de mantenir en ús l’edifici de les antigues oficines que ocupava aquest àmbit. D’una
altra, sembla voler‐se construir només la nau contigua a la carretera i convertir la segona (destinada a
l’embotellament) en un pati amb accés des de la rampa.
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A banda dels plantejaments globals de projecte, Jeroni Martorell va realitzar acurats estudis de detall per
tal de resoldre alguns punts conflictius del conjunt. Un d’ells era decidir quina havia de ser l’alineació
exacte de l’edifici amb front a la carretera, atès que aquesta encara no s’havia urbanitzat totalment i, per
tant, no s’havien definit ni el vial ni les voreres.

L’altra, quin havia de ser el perfil de la rampa d’accés al moll superior de càrrega i descàrrega i la seva
relació amb els nivells de les diferents naus.
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Resolts els replantejos preliminars, es va començar la construcció de la primera de les naus, annexa a les
tres ja existents, que s’havia de fer amb el mateix sistema constructiu que aquestes. Abans, però, va ser
necessari enderrocar una petita edificació auxiliar que, situada a la cantonada nord‐est del pati, servia de
magatzem i cobert per al carro. També es va desmuntar el tapiat que, des de la seva construcció l’any
1907, havia tancat la tercera nau per la banda de ponent a mode de façana.

I es van desplaçar i realinear les grans tines de criança per tal que quedessin correctament disposades a
l’interior del que havia de ser la nova nau, significativament més ampla que la resta per aquesta raó.
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Acabats aquests treballs, es va començar a construir ‐ segons el projecte ‐ el tancament oest de la nau, a
base de fonaments de formigó i pilars de formigó armat folrats amb obra de fàbrica de maó massís (a
mode d’encofrat perdut).
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Els arcs parabòlics es construïren a base de voltes de maó de pla. Per al seu replanteig en obra s’empraren
cindris de fusta ancorats al pilars de fàbrica. A la primera de les fotografies es veu un dels cindris a terra,
abans de la seva col∙locació; en la segona, es poden veure tots els cindris ja convenientment situats.

32

A continuació, es van construir tant el tram superior de la paret de tancament com els murs que es
bastiren provisionalment a les parts baixes de les grans obertures ‐ entre els pilars ‐ per tal de reduir‐ne
l’esveltesa durant el procés de construcció.

De fet, els tres arcs de la banda de migdia es tapiaren totalment perquè, atès que de moment es
mantenia en ús l’edifici de les antigues oficines, aquest tram esdevindria temporalment una façana cega
en contacte amb l’exterior. Per contra, els altres quatre restaren oberts per tal de permetre la connexió
entre aquestes naus i les altres dues més curtes que, segons els croquis de l’arquitecte, s’anaven a
construir a continuació.
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Les façanes laterals d’aquesta primera nau es feren amb verdugades verticals i horitzontals de maó massís
i paraments de maçoneria de pedra, amb un òcul a la part central del frontó superior. Sobre el plànol, en
llapis, s’aprecia un traç que insinua les cobertes de les dues naus no previstes en el projecte però que
estaven a punt de ser edificades i una línia que “descarta” la segona de les naus a ran de la carretera.

La coberta, com a la resta de naus, es va preveure d’encavallades de fusta, que s’elevaren per parts i es
muntaren a lloc d’una en una. A sobre, s’hi col∙locaren les bigues transversals de fusta, les llates, la solera
de rajola ceràmica i, finalment, la teula.
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Amb la construcció d’aquesta nau es va començar a prendre forma la façana nord del conjunt
arquitectònic, que, amb els anys, esdevindria una de les més representatives d’Alella perquè el Sindicat
era (i continua essent encara a dia d’avui) el primer edifici visible del poble quan s’arriba al municipi per la
carretera de Granollers en direcció a El Masnou.

Gairebé immediatament després de la seva finalització, s’iniciaren els treballs que havien de permetre
acabar la resta de l’ampliació, tant de les naus contigües com de la nova seu social del Sindicat.
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En el mes de desembre de 1947, Martorell va elaborar diversos plànols específics per a la construcció de
les dues naus subsegüents; concretament, una planta i dos estudis de detall: el primer, dels fonaments del
tancament de la banda sud i, el segon, de l’atirantat dels arcs. Aquest era necessari per a contrarestar
l’empenta horitzontal generada pels arcs atès que el mur de tancament, com que tenia un caràcter
provisional (s’hauria d’enderrocar quan es completessin les naus), no es preveia tan sòlid com les façanes
construïdes fins al moment (segons els plànols, seria bastit a base de dos envans separats per una cambra
d’aire, a l’igual que el tancament temporal dels quatre arcs de la banda de ponent).
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Tal i com es pot veure a les següents fotografies, simultàniament a la construcció d’aquesta nau ja s’havia
començat a edificar la seu representativa del Sindicat, a tocar de la carretera.
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En principi, el projecte preveia que fossin dues naus de tres plantes cadascuna: soterrani, baixa i pis. No
obstant, ja abans de començar les obres, i tal i com confirmen les fotografies de l’època, de seguida es va
abandonar la idea de fer la segona crugia.
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En el plànol de la planta baixa es poden veure ‐ a llapis ‐ les noves decisions projectuals de l’arquitecte, ja
convenientment comentades amb anterioritat.
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Els treballs començaren amb el rebaix del terreny per a encabir el soterrani i prosseguiren amb la
construcció de l’estructura de l’edifici, inclosos els murs perimètrics de contenció de terres.

L’estructura de les plantes inferiors (soterrani i baixa) es caracteritza per combinar l’obra de fàbrica de
maó (pilars i arcs a sardinell) amb l’ús del formigó armat, tant en les bigues de gran cantell (0’45 x 1’05
metres) com en el conjunt dels forjats (alleugerits amb uns peculiars revoltons de factura industrial). A la
planta pis, com a la resta de les naus, la coberta es va plantejar amb encavallades de fusta.
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Quant a la façana de l’edifici, en la proposta del mes de gener de 1947 (visada amb data de 19 de juliol de
1948) Martorell deixa clarament enrere el projecte de 1906, en el que tot el conjunt tenia un aire
historicista (neogòtic), per a buscar un llenguatge molt més proper al Noucentisme, tot i que en aquells
anys aquest moviment ja estava gairebé superat.
L’edifici, d’una planta menys que en el projecte original, continua tenint la mateixa vocació representativa
i manté la torre com a element singular, tot i que, finalment, aquesta es troba situada a la banda nord de
la façana i no a la sud, com inicialment. En ella hi ha la porta principal d’accés, que dóna pas directe a
l’escala que condueix a les oficines de la planta primera.

En una proposta posterior, que porta data del mes d’octubre de 1947, l’arquitecte introdueix nous canvis
a la formalització de la façana, dotant‐la d’alguns trets formals que gairebé es poden descriure com a
Racionalistes (especialment, en el que respecta a l’agrupació i l’emmarcament apaïsat de les obertures).
Aquesta darrera versió és la que finalment es va construir.
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Martorell va estudiar al detall l’estereotomia dels carreus de pedra dels emmarcaments dels dos accessos,
el principal i el de servei. D’aquest, va fer‐ne un plànol de detall específic – una secció parcial – amb la
finalitat de descriure’n el funcionament, ja que aquesta estrada secundària estava pensada per a que els
carros poguessin ser carregats i descarregats a cobert des d’una andana elevada en relació al paviment i
directament connectada amb el pati interior.

De la resta de la façana, en destaca l’escut del Sindicat esculpit a la llinda de la porta, conformat per una
ala coronada per tres estrelles i, al damunt, una corona de marquès. També resulta especialment
rellevant el plafó esgrafiat al seu damunt, amb una escena de la verema del raïm emmarcada per una
sanefa de pàmpols.
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En el mes de juny de 1948, mentre s’ultimaven els darrers treballs a la façana principal, l’arquitecte va fer
un estudi de detall per a la construcció d’una escala exterior a la façana oposada per tal de comunicar el
pati amb les oficines de la planta primera i el segon pis de la torre.

En el mes de maig de 1949, també va fer un estudi del tancament que havia de delimitar la rampa d’accés
al pati de premses en la seva part baixa, amb front a la carretera.
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Simultàniament, en el mateix mes de maig de 1949, havent‐se decidit finalment enderrocar l’edifici de les
antigues oficines, Martorell va fer un últim estudi per tal de construir tres naus més en el seu lloc,
cobertes amb unes peculiars encavallades de fusta.

47

En principi, amb aquesta darrera actuació es volia donar per acabada l’ampliació de les instal∙lacions, que,
entre una cosa i l’altra, s’havia prolongat des de 1946 fins gairebé 1950. Malauradament, però, el Sindicat
s’hauria d’enfrontar a una situació totalment inesperada que retardaria encara uns mesos la posada en ús
de la seu institucional: l’esfondrament de la seva coberta.
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Segons es dedueix a través de les fotografies, el col∙lapse de l’estructura es va produir bé pel trencament
de les encavallades de fusta (potser a causa d’una secció insuficient), bé per la incapacitat del tancament
de llevant d’aguantar les empentes horitzontals que aquestes exercien. Per sort, l’incident es va produir
de nit i no es van haver de lamentar danys personals, però sí materials.

Els treballs de reconstrucció començaren de manera immediata.
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L’any 1951, finalment, la totalitat de les dependències d’aquest darrer edifici estaven en ús: el magatzem
de la planta soterrani, destinat a la criança en barriques; el local de la planta baixa, ocupat per la zona
d’embotellament; i els despatxos de la planta primera, on s’emplaçaren les oficines.
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La darrera etapa
A partir d’aquesta data, i durant les dècades següents, a mesura que les necessitats així ho exigiren,
aquest conjunt d’edificis va patir encara algunes transformacions menors.
Ja en època recent, un cop liquidat el Sindicat, la nova empresa propietària del celler, Alella Vinícola Can
Jonc S.L., va iniciar un procés de reforma, dirigit pels arquitectes Francesc Balañà i Joaquim Font, que,
entre d’altres actuacions, va contemplar la reorganització d’alguns dels espais interiors i la construcció
d’un gran soterrani, d’uns 800 m2 de superfície, sota l’antic pati de premses. Aquestes intervencions,
sumades a la modernització de part de la maquinària, serviren per a encarar una nova etapa de producció
amb un celler totalment modernitzat i adaptat als requeriments de vinificació actuals.
Amb tot, i a mode de conclusió, sembla evident que la racionalitat amb la que els fundadors del Sindicat
van plantejar el seu projecte empresarial va impregnar també el projecte arquitectònic de Jeroni
Martorell, demostrant‐se el diàleg establert entre client i arquitecte durant més de quaranta anys
aclaparadorament efectiu. Gràcies a aquesta col∙laboració, es va poder construir del no‐res un magnífic
edifici que, a banda dels valors estètics que li vulguem conferir, va resoldre perfectament les necessitats
que el Sindicat tenia l’any 1907, va admetre serenament la seva ampliació provisional a mesura que la
marca Marfil Alella es va anar consolidant i, finalment, després de l’increment substancial de la producció
a causa de les exportacions (primer a Mèxic i Cuba i, més tard, a Argentina, Anglaterra, Estats Units, Índia,
Xile, Perú i Bolívia), es va materialitzar en tot el seu esplendor.
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ARXIUS BUIDATS
 Arxiu de l’antic Sindicat Alella Vinícola, ara propietat de l’empresa Alella Vinícola Can Jonc S.L.
 Arxiu Històric Municipal d’Alella.
 Arxiu Històric Municipal de Calella.
 Arxiu Històric del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya, seu de Barcelona.
 Arxiu Històric del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya, seu de Girona.
 Arxiu Històric del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.
 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
 ARCA, Arxiu de Revistes Catalanes Antigues de la Biblioteca de Catalunya.
ÍNDEX D’IMATGES
 La totalitat de les fotografies reproduïdes corresponents a la construcció de l’edifici en les diferents
etapes, així com la fotografia de la perspectiva aquarel∙lada reproduïda a la pàgina 6, pertanyen a
l’arxiu de l’antic Sindicat Alella Vinícola, ara propietat de l’empresa Alella Vinícola Can Jonc S.L., que ha
permès l’accés al fons documental per a la realització del present estudi.
 La fotografia de Josep Maria Barnadas i Mestres i la del segell del seu taller (Barnadas y Pujol,
escultores), reproduïdes a la pàgina 3, pertanyen a l’arxiu de la família Barnadas.
 La fotografia de Jeroni Martorell i Terrats de la pàgina 3 s’ha extret del llibre: CATLLAR, Bernat; GIL,
Rosa Maria; DOMÈNECH, Gemma (2000). Jeroni Martorell Terrats, una mirada d’arquitecte. Girona,
Demarcació de Girona del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya i Fundació Caixa de Sabadell.
 El plànol de la pàgina 24, relatiu al Proyecto de ampliación de las oficinas de la Sociedad Alella Vinícola
(16 de desembre de 1939) es troba dipositat a l’Arxiu Històric del Col∙legi d’Arquitectes de Catalunya
(Barcelona).
 La resta dels plànols reproduïts procedeixen del fons personal de l’arquitecte dipositat a l’Arxiu
Històric Municipal de Calella, així com el segell professional de l’arquitecte que apareix a la pàgina 3
(que s’ha extret del plànol: sense data, Alella Vinícola, detalle Crugia C, atirantado de arcos, escala
1:20), la perspectiva a tinta reproduïda a la pàgina 6, el detall de la signatura de la pàgina 7 (extret de
la secció del projecte de novembre de 1906), la tarja personal manuscrita de la pàgina 25 i la carta de
la pàgina 26.
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