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Benvolguts i benvolgudes,

El Celler Cooperatiu és un dels tresors patrimonials i històrics que tenim a la ciutat. 
Ara que compleix 100 anys, els Museus de Sant Cugat han sumat forces amb l’Arxiu 
Municipal i Cal Gerrer per portar-nos aquesta mostra sobre una de les joies modernis-
tes santcugatenques.

Certament, la història de les ciutats la formen els seus edificis, carrers i places, però 
també els seus veïns i veïnes i la seva mirada particular sobre el que els envolta. 
Aquesta mostra n’és un exemple. A través de les fotografies de la família Cabanas 
podem descobrir imatges sobre com el Celler va conviure amb el segle XX, i com va 
ser un testimoni privilegiat del procés de transformació de vila agrícola a la gran ciutat 
que som avui dia.

Una manera imprescindible d’implicar-nos en el lloc on vivim és conèixer la seva his-
tòria i la seva evolució. Aquesta mostra rememora una part del nostre passat i és una 
invitació a estimar encara més la ciutat del present.

Gràcies a totes les persones que s’han bolcat en fer possible aquest petit viatge en la 
història. Gaudim-lo!

Mireia Ingla Mas
Alcaldessa



76

EL CELLER COOPERATIU. 
LA MIRADA DELS CABANAS
Ara fa 100 anys, el 1921, es va constituir el Sindicato Vitivinícola y Caja Rural de San 
Medín. Conegut popularment com Celler Cooperatiu, va esdevenir l’associació pagesa 
de més pes a Sant Cugat. L’any següent, el 1922, s’establia a la vila la família Cabanas, 
matriu d’una nissaga de fotògrafs que, amb el seu ofici, va generar la crònica visual 
de més de 50 anys de la ciutat, entre finals de la dècada de 1930 i el 1992. En motiu 
del centenari de la fundació del sindicat aquesta mostra recopila les imatges captades 
pels Cabanas a l’entorn d’aquesta institució. Pel període que abasten, no capten els 
anys d’arrencada del Celler ni l’efervescència durant la República, però il·lustren de 
manera única el que el Celler va significar a Sant Cugat al període de postguerra i fins 
al declivi de l’entitat.

EL CELLER COOPERATIU
El Sindicato Vitivinícola y Caja Rural de San Medín tenia com a objectiu millorar les 
condicions de vida i treball dels seus associats, tots ells pagesos dedicats a la vinya i 
el vi. La fórmula, impulsada des de la Mancomunitat de Catalunya arreu per fer front 
a la crisi del sector, era la construcció d’un celler cooperatiu per elaborar i vendre el 
vi de manera conjunta i més profitosa. Aquesta experiència col·lectiva va permetre 
sostenir la viticultura unes dècades més, amb gran esforç a causa de la duresa del 
propi treball pagès i de les dificultats derivades del context polític canviant. El Celler 
no va ser aliè al conflicte social al camp, que enfrontava pagesia de base i grans hi-
sendats, ni a la guerra civil i la postguerra. A finals dels vuitanta va arribar a la seva fi 
amb el declivi del conreu de la vinya. Avui dia ens queda el magnífic edifici dissenyat 
per Cèsar Martinell, una part reduïda de les antigues instal·lacions. I en la memòria, 
la història de centenars de famílies pageses que van organitzar la seva vida a l’entorn 
del Celler, al centre de la vida econòmica i social del Sant Cugat rural més recent.

El Celler Cooperatiu en construcció, vers 1921-1922

Autor desconegut. Museu de Valls
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ELS CABANAS FOTÒGRAFS
La nissaga de fotògrafs Cabanas està formada per Joan Cabanas-Alibau i els seus 
fills Elisabet i Carles Cabanas Rosell. A la dècada de 1930 Joan Cabanas va començar 
a vendre material fotogràfic al seu taller de bicicletes, i aviat complementà aquest 
servei establint-se com a fotògraf professional, el primer de Sant Cugat. A la seva 
mort el 1952 el va succeir la seva filla Elisabet, i poc després el seu fill Carles, que 
s’ocupà del negoci fins que tancà el 1992. 

Els Cabanas van desenvolupar gran part del seu ofici com a fotògrafs de retrats i 
cerimònies de les famílies santcugatenques, però alhora van realitzar també una ex-
tensa tasca de fotografia documental que ha deixat a la ciutat imatges úniques del 
Sant Cugat de la postguerra, del franquisme i la transició, del pas de la vila a ciutat, 
de les tradicions i el dia a dia dels santcugatencs. El seu fons fotogràfic es custodia 
avui a l’Arxiu Municipal de Sant Cugat.

La família Cabanas Rosell el 1943: Joan Cabanas-Alibau i 
l’Angeleta Rosell, amb els seus fills Elisabet i Carles

Família Rosell, 1943
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LES INSTAL·LACIONS DEL CELLER COOPERATIU
La construcció d’un celler cooperatiu va ser el projecte principal del nou sindicat. Es 
va fer l’encàrrec a l’arquitecte Cèsar Martinell, especialista en arquitectura agrària. 
Seguint la tendència del moment va dissenyar un bell edifici perfectament adaptat 
al procés industrial de vinificació amb equipament modern. Però el Celler no es va 
arribar a construir mai del tot segons el projecte original a causa de les successives 
dificultats. Inicialment es va edificar part del moll de descàrrega de la verema i de la 
sala d’elaboració del vi, i les primeres tines en el que havia de ser una gran sala, però 
sense coberta ni parets. Després la construcció es va anar completant a mesura que 
sorgien noves necessitats o oportunitats, però seguint un sistema constructiu molt 
més humil.

EL CELLER A LA DÈCADA DE 1940 
Després de la Guerra Civil, es reprenen les actuacions per millorar la capacitat de 
treball de les instal·lacions. S’adquireix nou utillatge de vinificació, i es construeix un 
magatzem i un despatx amb front al carrer Balmes. Joan Cabanas realitza en aquesta 
dècada diverses fotografies. En destaca un reportatge realitzat entre el 1940 i 1941, 
centrat en la sala d’elaboració del vi. Mostra un grup de persones, possiblement els 
dirigents del Celler en aquell moment, exhibint la nova maquinària. 

Les tres premses contínues per al 
premsat del raïm

Joan Cabanas, 1940-1941
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Premsa hidràulica, destinada a premsar la brisa (raïm 
prèviament premsat) per obtenir alcohol

Joan Cabanas, 1940-1941

Màquina de fer vi brisat, el que fermenta amb la seva brisa

Joan Cabanas, 1940-1941

Ampliació de la sala d’elaboració del vi 
mitjançant coberts d’uralita. També hi ha 

maquinària per elevar el most fins a la part 
superior de les tines.

Joan Cabanas, 1940-1941
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Moll de descàrrega de la verema

Joan Cabanas, 1941-1948

Molí triturador de pinso, com a servei complementari per als socis 

Joan Cabanas, 1941-1948
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Costat oest del celler, amb la sala d’elaboració en primer terme i les tines sense cobrir.

Joan Cabanas, 1941-1948

Via i vagoneta per repartir la verema en les diferents tremuges que deriven a les premses contínues

Joan Cabanas, 1941-1948
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Una imatge bucòlica del Sant Cugat 
de la vinya i el vi, amb el monestir al 
fons des d’unes vinyes de Coll Favà

Joan Cabanas, 1941-1948

Verema de 1948

Joan Cabanas, 1948

EL CELLER EL 1950 
Superat el període de postguerra, comença l’època daurada del Celler que abasta 
tota una dècada: augmentarà la producció, assolint-se la xifra rècord de més d’un 
milió de litres de vi el 1960, i s’obtindran bons beneficis reduint el cost d’elaboració. 
Joan Cabanas realitza un nou reportatge el 1950, una exhibició de les instal·lacions 
acabades de remodelar i que permetran aquesta projecció. Es centra en els espais 
i la infraestructura de vinificació, sense la presència de cooperativistes ni treballa-
dors. Mostra el nucli central del Celler conclòs, amb la imatge fixa que va arribar fins 
a l’enderroc parcial de 1993. S’hi observa la construcció de les darreres voltes de la 
sala d’elaboració (1948), que substitueixen els coberts d’uralita, i la coberta com-
pleta de la sala de les tines (1948-1950). S’han introduït també millores en el procés 
d’elaboració, com la instal·lació de les trepitjadores mecàniques per treure major 
rendiment de la verema.

El Celler Cooperatiu ja acabat, amb la coberta de la sala de tines mitjançant tres unitats a doble vessant 

Joan Cabanas, 1950
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Instal·lació de les trepitjadores mecàniques, accionades amb el motor elèctric 
mitjançant embarrats, sobre la via i les vagonetes.  

Joan Cabanas, 1950

La sala d’elaboració del vi, plena de maquinària i utillatge: portadores, bombes per trasbalsar vi, botes...

Joan Cabanas, 1950
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La sala de tines, ja coberta 
completament. A la part alta, un sistema 
de passarel·les permetia recórrer la 
sala per dalt, i el sistema de politges 
permetia aixecar les tapes de les tines. 

Joan Cabanas, 1950
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INSTANTÀNIES DEL CELLER 
La càmera de Joan i Carles Cabanas va documentar molts altres aspectes de la vida del 
Celler, de la seva implicació amb la comunitat així com del Sant Cugat del moment.

EL GOVERN DEL CELLER
El Celler comptava amb dos òrgans bàsics: una junta general formada per tots els 
socis, que prenia les decisions per majoria, i un consell d’administració per a la 
gestió al detall de l’entitat. Els diferents moments polítics que va viure, però, van 
condicionar la seva autonomia. Durant la Guerra Civil, amb el procés revolucionari al 
camp, el Celler passa a ser una secció d’un sindicat agrícola unificat, que aplega tots 
els sindicats de la vila, sota el nom d’Unió de Rabassaires i després Pins del Vallès. 
Amb el franquisme continua sent una secció d’un sindicat unificat, amb el nom de 
San Pedro, que el 1941 esdevé la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. El 
1946 el Celler va recuperar l’autonomia constituint-se en la Cooperativa Vitivinícola 
de Sant Cugat del Vallès, amb òrgans de govern independents, tot i que va restar 
enquadrada i molt vinculada a la Hermandad.

Dirigents del Celler Cooperatiu i la Hermandad a les 
oficines de l’entitat. D’esquerra a dreta: Josep Grau Rodó, 
Alberto León Jiménez i Teodor Martí Pujol.

Joan Cabanas, 1950-1951

Junta directiva del Celler Cooperatiu i de la Hermandad de Labradores
Asseguts d’esquerra a dreta: Joan Pla Llobet, Jaume Girbau Fàbregas, Josep Serra Reig, Buenaventura Casanovas Auladell, Josep 

Pujol Estapé, Jaume Buscallà Grau i Joan Xercavins Pla. Drets d’esquerra a dreta: Alberto León Jiménez, Teodor Martí Pujol, Josep 
Aguilar Serra, Anton Saperas Nin, Josep Grau Rodó, Vicens Báguena Belmonte, Salvador Pla Julià.

Joan Cabanas, 1950-1951
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LA FESTA DE SANT ISIDRE
La festa de Sant Isidre Llaurador, patró dels pagesos, va ser una de les principals acti-
vitats socials del Celler. La festa, celebrada el 15 de maig, estava molt arrelada d’antic 
però el Celler s’hi va implicar fort. Va passar a organitzar directament la diada, i va 
mantenir la tradició fins el 1991. La sèrie de fotografies mostra l’evolució d’aquesta 
festa, que expressa vivament la societat del seu moment. Al Sant Cugat rural era 
una mostra d’orgull pagès, sota la presència del règim franquista i nacionalcatoli-
cista. Solia consistir en una missa solemne amb ofrena de fruits, cercavila i trasllat 
al Celler, també local de la Hermandad, per fer la benedicció de la maquinària. Més 
tard, esdevé una jornada de caire cívic de promoció de la pagesia en una ciutat que 
avança sobre el camp.

Sortida de l’església 

Joan Cabanas, 1941-1947

La comitiva d’autoritats s’aproxima al Celler. 
Hi són presents Nicolàs Villar Recio, primer 

alcalde franquista, i mossèn Griera, rector de la 
parròquia i figura clau del nacionalcatolicisme 

a la vila. 

Joan Cabanas, 1941-1947

El local del Celler, amb la bandera de la festa a la part superior 

Joan Cabanas, 1941-1947

Cercavila al pas pel Carrer del Carme

Joan Cabanas, 1941-1947
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Aperitiu a la sala de tines

Joan Cabanas, 1941-1947



3130

Sortint del Celler, amb l’ofrena de 
fruits als braços

Carles Cabanas, 1964

Cercavila als Quatre Cantons

Carles Cabanas, 1964
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Ofrena de fruits a l’església del monestir, amb mossèn Juli Nájera

Carles Cabanas, 1964

Orquestra de la comitiva, al pas per l’actual Carrer 
Francesc Moragues

Carles Cabanas, 1964

Autoritats civils i eclesiàstiques, i els homes de l’entitat, 
seguint la cercavila

Carles Cabanas, 1964
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Mostra de maquinària agrícola a la Rambla del Celler

Carles Cabanas, 1977

Mostra d’animals

Carles Cabanas, 1977

Exposició al local del Celler

Carles Cabanas, 1977

Mostra de cavalls al moll de 
descàrrega del Celler

Carles Cabanas, 1977
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INUNDACIONS
Als primers anys de la dècada de 1960 es van succeir diversos aiguats a la comarca. 
El Celler, construït davant la riera de Sant Cugat, va quedar inundat i afectat per les 
pèrdues almenys en dos ocasions: el 1962, en el context de les greus inundacions 
que van causar centenars de morts i molts desperfectes al Vallès, i el 1965. 

Sacs de producte agrícola malmesos per l’aiguat

Carles Cabanas, 1965

Sala de tines enfangada

Carles Cabanas, 1965

Sala d’elaboració del vi, amb els cups 
del subsòl plens d’aigua

Carles Cabanas, 1965

La riera de Sant Cugat al seu pas per 
davant del Celler Cooperatiu

Carles Cabanas, 1968
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LA RECONVERSIÓ AL CEREAL 
A partir dels anys seixanta comença el declivi de la vinya a Sant Cugat. El treball 
del camp és dur i dona cada cop menys beneficis. La ciutat inicia alhora un pro-
gressiu boom urbanístic i apareixen noves alternatives de feina a la indústria i els 
serveis. La producció anirà minvant fins que el 1987 es fa la darrera vinificació. 
Durant aquest període el Celler s’adapta a la situació donant servei als pagesos 
que havien començat a substituir la vinya per cereals, més profitosos a causa de 
l’augment de la ramaderia. 

Maquinària utilitzada per omplir amb cereal les tines que ja no s’empraven per a fer vi

Carles Cabanas, 1973
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La sala d’elaboració del vi, plena de 
sacs de producte agrícola vinculat a la 
producció de cereals i favons

Carles Cabanas, 1973

Blocs de pisos en construcció front les cases pageses tradicionals a la plaça Pep Ventura

Carles Cabanas, 1977
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