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Persones entrevistades:
En aquesta revista es presenten els testimonis de les persones 
de Bagà entrevistades en el marc dels projectes Història dels 
Boscos del Cadí Moixeró i Betula. A més, s’han afegit els tes-
timonis de tres entrevistes publicades originalment al Picot 
Negre, publicació del Parc Natural del Cadí- Moixeró.

Entrevistes d’històries de vida del projecte Betula:
Ramon Quintana Cabanas ..........................................Bagà, 1937
Marc Llordella .................................................... Viladordis, 1944
Jaume Torrella......................................................Casserres, 1937

Entrevistes publicades a la revista el Picot Negre:
Maria Pons. Gisclareny .................................................1923-????
Rafael Costa. Bagà ....................................................... 1935-2019
Agustí Cunill. Bagà .......................................................1928-2014

Sobre la revista que teniu a les mans

Aquesta revista Boscos, Paisatge i Memòria a Bagà és el resultat 
de les activitats realitzades en el marc del projecte Història 
dels Boscos del Cadí Moixeró, realitzat en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Bagà i amb el finançament de la Diputació 
de Barcelona. Aquest projecte s’ha dut a terme en paral·lel 
amb el projecte Betula- Promoció integral dels pobles del Parc 
Natural Cadí-Moixeró, promogut per l’ajuntament de Saldes i 
la cooperativa sense afany de lucre l’ARADA, l’ajuntament de 
Bagà i l’ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb la col·labo-
ració del Parc Natural Cadí- Moixeró i la resta d’ajuntament de 
l’àmbit alturgellenc i berguedà del Cadí.

En aquesta revista es presenten els resultats obtinguts sobre 
el paisatge agroforestal i els seus usos, així com els canvis que 
s’han produït en les darreres dècades en els boscos, el paisat-
ge i les formes de vida al municipi de Bagà, en el context del 
Cadí Moixeró. La informació s’ha obtingut a través de recerca 
documental i d’arxiu, i a través dels diferents tallers partici-
patius de fotografies antigues i d’entrevistes a persones que 
ens han explicat les seves històries de vida i com han viscut 
aquests canvis.

Especialment a partir dels anys cinquanta del segle passat els 
usos del sòl associats la pagesia —i de forma molt evident i 
més intensa als pobles de muntanya— comencen a canviar 
de forma molt significativa, governats per la intensificació i 
capitalització de l’agricultura i ramaderia, que fan modificar 
els aprofitaments potencials dels recursos naturals, variar 
l’abundància i distribució d’espècies i canviar el perfil d’ús 
social- excursionista de l’entorn. Paral·lelament es produeix el 
desenvolupament i posterior crisi de les activitats industrial i 
minera. A aquest procés de canvi s’hi afegeixen, en els darrers 
anys, els efectes del canvi climàtic. Aquests canvis afecten a 
les diferents aspectes de la realitat del dia a dia, tant a nivell 
social, cultural, econòmic com paisatgístic.
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 l Parc Natural del Cadí i Moixeró és un dels espais
 naturals més concorreguts de Catalunya. El què
 avui és el principal actiu turístic (el paisatge),ha
 patit grans canvis al llarg del segle XX, amb una 
pèrdua molt important de població i de dinamisme social. 
Aquesta realitat ha tingut un impacte també en el paisatge 
que avui coneixem i gaudim. El bosc va més enllà d’una 
simple descripció ecològica sinó que conté també una visió 
cultural. De maneres de fer que des de temps ancestrals han 
tingut en aquests espais un sostén per a la seva vida diària. 
Bagà compta amb una superfície eminentment forestal i on 
els boscos hi han guanyat terreny, atès que moltes feixes 
abans cultivades han quedat en desús.

La persistència de l’activitat agrària i ramadera en zones de 
muntanya no és fàcil en un mercat globalitzat, i en un con-
text de Parc Natural. I és aquí on rau la necessitat de fer-la 
compatible amb els nous usos lúdics i d’oci que s’han gene-
ralitzat al territori, tant dins del Parc Natural (que disposa 
de mecanismes de regulació propis) com i especialment a 
les zones d’influència del Parc: la massificació dels boscos en 
època de bolets, o la celebració de curses i entrenaments de 
corredors de muntanya en són exemples d’activitats en alça.

Els boscos havien acollit desenes d’oficis que, directa o indi-
rectament creaven llocs de treball i construïen un paisatge 
divers i resilient, ric culturalment i ecològicament. Des dels 
aprofitaments fustaners per a obtenir fusta, llenya o carbó 
vegetal fins a la fabricació artesanal de pega per guarir el 

bestiar, passant pels costals (feixos de llenya preparats 
per als forns) o tants d’altres oficis que hi aportaven un 
dinamisme avui pràcticament inexistent. Entre els anys 40 
i 70 del segle XX, la mecanització del camp i l’arribada de 
fertilitzants van fer canviar del tot la manera de cultivar 
la terra, especialment les zones de muntanya amb difícil 
accés i difícil comercialització. Moltes feixes petites es van 
abandonar perquè no eren rendibles, i el mosaic i diversitat 
paisatgística es va anar perdent, i el bosc que tant atrau als 
visitants va guanyant extensió i densitat (és més espès), 
però perdent diversitat tant ecològica com cultural.

Aquest procés ha anat acompanyat d’una construcció social 
del paisatge d’oci vinculada a un paisatge verd i poc huma-
nitzat que de forma errònia s’associa a qualitat ambiental i 
sostenibilitat. Avui en dia s’ha despertat de nou l’interès per 
als boscos i els entorns de muntanya, però des d’una visió 
eminentment lúdica. Fer compatible aquestes activitats d’oci 
amb una concepció dinàmica i complexa del paisatge, que 
inclogui i promocioni els valors socials i culturals associats, 
és imprescindible per treballar cap un turisme sostenible. 
Per tal que l’activitat turística sigui perdurable en el temps 
( o sigui, sostenible tant ecològica com socialment) cal que 
depengui i que vagi de la mà de la promoció social i cultural, 
i de la creació de diversitat paisatgística i social. Iniciar el 
camí cap aquesta direcció requereix de reconstruir el què 
socialment entenem per paisatge, integrar-hi la perspectiva 
històrica i social, i propiciar el reconeixement de la seva 
complexitat.

El paisatge
agroforestal
de Bagà
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En aquestes imatges s’observen els canvis en el paisatge a 
través d’ortofotomapes de l’any 1945 (font: vol americà de 
1945. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC) i de 
l’any 2019 (font: Ortofotomapa de Catalunya 2019. Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC). Es poden ob-
servar en detall l’augment del bosc i la pèrdua de zones de 

L’evolució del paisatge
conreus i pastures, processos que s’analitzen més en detall 
en l’anàlisi del canvi d’usos i cobertes del sòl. És interessant 
observar l’augment de la superfície que ocupa el bosc així com 
l’augment de la seva densitat, indicador de la disminució o 
desaparició de les activitats forestals i ramaderes en àmplies 
zones del municipi.

Nucli de Bagà i entorn
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El Moixeró i la capçalera del riu de l’Hospitalet
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En el període entre 1987 i 2017 s’observa com a procés més 
destacat l’augment de la superfície de bosc, en detriment del 
matollar i dels espais oberts. La major part del bosc corres-
pon a boscos aciculifolis (pinedes i avetoses), malgrat que el 
creixement més destacat es dona en els boscos de caducifolis, 
que en aquestes tres dècades passen del 3,68 % al 12,87 % de 
la superfície total del municipi. Els boscos d’espècies escleròfi-
l·les (alzina) ocupen un percentatge petit del total.

El canvi d’usos i cobertes del sòl
a Bagà (1987-2017)

Hi ha una disminució important de la categoria matollar i 
espais oberts, que passen del 44 al 33 % de la superfície total. 
També hi ha un descens destacat de la superfície de conreus, 
que ja ocupava un percentatge petit del total (1,69 %) i el 
2017 va passar a ser del 0,37 %, un indicador molt clar del des-
cens de les activitats agrícoles al municipi. Igualment, s’ob-
serva un augment de la superfície artificial, que representa un 
percentatge molt petit del total, principalment pel creixement 
de les zones industrials i comercials i de les urbanitzacions.

MAPA D’USOS I COBERTES DEL SÒL 1987

Mapa d’usos i cobertes del sòl 1987.
Font: elaboració a partir del 1r Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (CREAF).
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MAPA D’USOS I COBERTES DEL SÒL 2017

Mapa d’usos i cobertes del sòl 2017.
Font: elaboració a partir del Mapa d’usos i cobertes del sòl a Catalunya 2017,
elaborat pel Grup de Recerca en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica
[Grumets, CREAF-UAB]
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Categoria % Categoria %

Artificial 0,48

Infraestructures viàries 0,00

Urbanitzacions 0,00

Zones urbanes 0,48

Zones industrials i comercials 0,00

Conreus 1,69

Conreus herbacis de secà 1,69

Conreus herbacis de regadiu 0,00

Fruiters de secà 0,00

Fruiters de regadiu 0,00

Matollar i espais oberts 44,56

Prats supraforestals 22,01

Matollars i prats
de terra mitjana

22,54

Bosc 44,13

Boscos d’escleròfil·les 2,30

Boscos de caducifolis 3,68

Boscos d’aciculifolis 38,14

Aigües continentals i zones 
amb vegetació escassa

9,15

Aigües continentals 0,00

Zones amb vegetació
escassa o nul·la

9,15

Total 100,00 Total 100,00

Mapa d’usos i cobertes del sòl 2017.
Font: elaboració a partir del Mapa d’usos i cobertes del sòl a Catalunya 2017,
elaborat pel Grup de Recerca en Teledetecció i Sistemes d’Informació
Geogràfica [Grumets, CREAF-UAB]

Mapa d’usos i cobertes del sòl
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Categoria % Categoria %

Artificial 1,76

Infraestructures viàries 0,17

Urbanitzacions 0,50

Zones urbanes 0,50

Zones industrials i comercials 0,60

Conreus 0,37

Conreus herbacis de secà 0,20

Conreus herbacis de regadiu 0,17

Fruiters de secà 0,00

Fruiters de regadiu 0,00

Matollar i espais oberts 33,56

Prats supraforestals 15,43

Matollars i prats
de terra mitjana

18,13

Bosc 51,60

Boscos d’escleròfil·les 2,48

Boscos de caducifolis 12,87

Boscos d’aciculifolis 36,25

Aigües continentals i zones 
amb vegetació escassa

12,71

Aigües continentals 0,00

Zones amb vegetació
escassa o nul·la

12,71

Total 100,00 Total 100,00

Usos i cobertes del sòl l’any 1987.
Elaboració pròpia a partir del 1r Mapa de Cobertes
del Sòl de Catalunya (CREAF).
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Un paisatge en mosaic agroforestal és molt més que la suma 
dels elements o peces d’aquests mosaic. El total és major que 
la suma de les parts. Per molt agosarat que sembli, la vida no 
seria possible sense aquests paisatges rurals. Si ens demanem 
el per què, possiblement tinguem diferents tipus de respos-
tes, totes elles interrelacionades:

 • Perquè necessitem aire per respirar.
 • Perquè necessitem aigua per sostenir-nos.
 • Perquè necessitem l’entorn per significar-nos
  i identificar-nos.
 • Perquè significar-nos vol dir construir cultura.
 • Perquè necessitem terra per alimentar-nos.
 • Perquè necessitem boscos i materials per construir.
 • Perquè necessitem boscos i materials que ens escalfin.
 • Perquè sense boscos ni espais. agroforestals no hi ha
  biodiversitat que sustenti la vida al planeta.
 • Per què la societat actual necessita un entorn que aculli
  excursionistes, visitants, espais on esbargir-se de
  l’estrès diari.
 • Perquè és un lloc on viure-hi i viure’n.

Totes aquestes necessitats estan relacionades amb la provisió 
dels anomenats serveis ecosistèmics.

Els serveis
ecosistèmics
dels paisatges
agroforestals

Són tots aquells recursos o processos dels ecosistemes que 
beneficien directa o indirectament als éssers humans. El seu 
valor és intangible, difícil de calcular, però alhora són la base 
de la nostra salut, la nostra economia i la qualitat de vida, tot 
i que molt d’ells poden passar desapercebuts. Els boscos són 
un dels proveïdors més rellevants dels serveis ecosistèmics, 
però en l’actualitat l’increment de les pressions a les quals 
estan sotmesos, ja siguin causades pels canvis d’usos del sòl 
o pel canvi climàtic, fan que sigui d’especial interès identificar 
quins d’aquests serveis ens proveeixen aquests ecosistemes.

1. SERVEIS ECOSISTÈMICS DE REGULACIÓ

Són els beneficis que obtenim dels espais agroforestals. Són 
aquells beneficis que obtenim del funcionament de l’ecosiste-
ma, des de tota la seva diversitat. S’inclouen els serveis com la 
purificació de l’aigua, el control de l’erosió del sòl, la fertilit-
zació del sòl o la capacitat d’absorció de diòxid de carboni 
(CO2) i de regulació del clima. Els boscos que tenen una gestió 
regulada i treballada absorbeixen més CO2 de l’atmosfera ja 
que necessiten més energia per a desenvolupar-se i créixer.
La funció dels boscos per disminuir l’escalfament global 
i regular les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’at-
mosfera és imprescindible i prioritària. Tots els boscos fan 
aquesta funció, però els més treballats i ben gestionats, fan 
que aquest efecte sigui molt més important, en absorbir una 
major quantitat de CO2.

2. SERVEIS ECOSISTÈMICS CULTURALS

Recull aquelles aportacions intangibles a la cultura i a l’oci. 
L’entorn determina la identitat col·lectiva dels pobles, i 
aquesta és imprescindible per generar i conservar l’estima al 
territori i, per tant, cuidar-lo, treballar-lo, i pretendre viure’n.

3. SERVEIS ECOSISTÈMICS DE PROVEÏMENT

Són els productes obtinguts dels recursos del paisatge rural, 
com ara aliment, la fusta, la llenya, bolet, plantes medicinals, 
aigua, etc.

4. SERVEIS ECOSISTÈMICS DE BIODIVERSITAT

La biodiversitat és la variabilitat d’organismes vius de qual-
sevol font, inclosos, entre d’altres, els ecosistemes terrestres, 
marins, altres ecosistemes aquàtics i els complexos ecològics 
dels quals en formen part. La biodiversitat, incloent-hi la 
biodiversitat agrària, són el suport i la base de tota la resta 
de serveis. Dins de la biodiversitat agrària s’hi inclouen les va-
rietats agrícoles i ramaderes que s’han cultivat i criat en una 
àrea determinada, adaptades a les condicions de l’entorn.

Què són els serveis
ecosistèmics?
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Els serveis ecosistèmics inclouen diferents aspectes com la producció d’aliments (bolets) o la conservació de la biodiversitat. Autor: l’Arada

D’acord amb la cartografia de serveis ecosistèmics del projecte 
ForESmap (CREAF, 2016), el municipi de Bagà obté un valor de 
67,8 punts sobre 100 en els serveis ecosistèmics de regulació, 
destacant sobretot en els serveis de regulació climàtica, amb 
un valor de 81,3. En els serveis ecosistèmics culturals Bagà té 
un valor de 60,2, mentre que en els serveis ecosistèmics de 
proveïment assoleix un valor de 71. Dins d’aquests darrers, cal 
destacar l’elevat valor dels serveis de proveïment de bolets 
(84,9), aliments (84,9) i aigua dolça (76,7). Pel que fa als ser-
veis ecosistèmics de biodiversitat s’assoleix un valor de 64,6, 
obtenint un valor molt elevat (96,2) en la diversitat d’aus.

Els servei
ecosistèmics
a Bagà
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L’origen de la població actual de Bagà es 
troba en l’època medieval, en la funda-
ció feta pels barons de Pinós l’any 1233, 
per esdevenir la capital de la baronia. 
D’aquesta època encara es conserven 
part de les muralles, la torre de la 
Portella i la plaça de les Voltes. El Bagà 
d’abans de la industrialització de l’Alt 
Berguedà era un nucli molt més petit 
que actualment.

El Bagà
d’abans

Vista del poble de Bagà amb l’església de Sant Esteve a l’esquerra de la imatge
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Plaça de Galceran de Pinós
Arxiu CEC
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Vista de Bagà a principis del segle XX
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Vista de Bagà a principis del segle XX
Font: Centre d’Estudis Baganesos
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Altres nuclis de població del municipi 
són el veïnat de Terradellas, ubicat 
al sud del poble de Bagà, tot seguint 
el curs del riu Bastareny i el llogaret 
de Rigoréixer, al nord. Un altre indret 
destacat del Bagà preindustrial és el 
santuari de Paller, que es va començar a 
construir l’any 1747.

Nucli de Terradellas amb el pont medieval en primer terme
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Cal Tinent, Rigoréixer
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Dues vistes del santuari de Paller a principis del segle XX
Font: Centre d’Estudis Baganesos
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Dona rentant la roba al riu Bastareny, prop del pont de la Vila
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Dues vistes del santuari de Paller a principis del segle XX
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Les formes de vida
La casa i el treball
Des de mitjans del segle XX fins a l’actualitat les formes de vida a Bagà i al Cadí 
Moixeró han experimentat canvis molt profunds. L’activitat agrícola, ramadera i 
forestal girava al voltant de la família com a unitat de producció, on cada membre 
tenia una funció concreta. L’economia era de subsistència, amb autoabastiment de la 
majoria de productes, que es complementen amb altres que s’adquirien a les botigues 
(oli, vi, roba...). Per tal d’obtenir ingressos es feien jornals al camp o al bosc, o es feia 
contraban. Ja des de ben petits, els fills contribuïen fent feines com treure el bestiar a 
pasturar, o bé quan eren una mica més grans anaven llogats a treballar a altres cases. 
Tot això va anar canviant amb la industrialització, que va fer que molta gent passés a 
treballar a la mina o a la indústria, o bé emigrés cap a les grans ciutats. Ja més moder-
nament s’ha desenvolupat el sector serveis com a activitat econòmica principal, amb 
el turisme com a element destacat.

“No hi patíem, llavors. Tots vivíem en aquella situació. Les famílies ens ajudàvem els uns als 
altres i no podem dir que passéssim gana. No hi havia llum, sí. I l’aigua l’havíem d’anar a 
buscar a la font, que era una feina feixuga i cansada... però ens semblava que era normal, que 
era el més natural del món. No passava res, però. Menjàvem del que recollíem a l’hort i dels 
quatre animals que teníem. Tothom era igual. Tothom passava pel mateix. I no recordo haver 
passat gana. Fèiem la feina d’un home, i la de la casa. Llavors, moltes feines s’havien de fer 
amb els braços i les mans”

  Maria Pons

“Futur? Poc hi pensàvem. Era economia de subsistència. Creu-me quan et dic que fèiem de tot. 
Formatges, matons, anàvem a buscar boixos, tallàvem branques d’alzines, veníem bolets...”

  Rafael Costa
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En el Bagà d’abans de la industrialització, les activitats del 
sector primari eren les que ocupaven la major part de la 
població. Les feines del bosc tenien un paper destacat, per la 
gran superfície de bosc del municipi, seguit de la ramaderia, 
que s’alimentava principalment les pastures permanents a 
l’entorn del poble o bé a la muntanya del Moixeró. L’agricul-
tura ocupava les zones més planeres del fons de la vall del 
Bastareny i l’entorn del poble de Bagà.

EL TREBALL AL BOSC

En el passat, les activitats forestals tenien un paper impor-
tant en l’economia baganesa. Es feien tallades per obtenir 
fusta, llenya i carbó vegetal. Els ingressos que s’obtenien per 
aquestes activitats eren importants per a les famílies locals, i 
eren activitats que donaven molta feina per la mà d’obra que 
requerien. Diferents oficis estaven relacionats amb aquestes 
activitats. Els bosquerols s’encarregaven de la tala dels arbres, 
mentre que els arrossegadors o arrastradors, s’ocupaven del 
transport dels troncs. Els quadrejadors feien una primera 
transformació dels troncs, donant-los una forma determinada 
abans de portar-los a les serradores. Els carboners s’encarre-
gaven d’obtenir el carbó vegetal a partir de troncs de llenya 
tallats amb una determinada mida, que cremaven durant 
diversos dies fins que eren carbonitzats. Els feixinaires es 
dedicaven a recollir branques per tal de fer feixines que s’uti-
litzaven com a combustible en forns, per exemple.

“Els treballs del bosc sempre han existit també. Els animals, el 
ròssec per arrossegar les bigues, tot això s’ha perdut. Avui pràc-
ticament no queden animals per aquestes feines. Llavors encara 
funcionaven. També existien els carboners. Es feia de llenya de 
roure, d’alzina i de boix també”

  Ramon Quintana

Les activitats
primàries

Vista general de Bagà, a mitjans del segle XX, on s’observen les feixes
i conreus vessant amunt. Font. Família Cuyàs, Arxiu de l’ICGC

Activitat forestal a Bagà
Font: Centre d’Estudis Baganesos

“Algunes antigues feixes no hi ha res, altres van anar repoblant. El 
bosc ha anat guanyant molt terreny: on ara veiem pins, abans eren 
camps. Alguns els van plantar. Es torna a aforestar altra vegada”

  Ramon Quintana

“Hi ha molt bosc i de tant en tant fan tales. I ara com que no hi ha 
bestiar, no hi ha ovelles, no hi ha cabres per aquests boscos. De 
tant en tant les vaques venen a la primavera i a la tardor, però no 
n’hi ha prou, perquè les vaques no mengen segons que. I hi hauria 
d’haver cabres per netejar, i no n’hi ha. Abans et podies ficar a tot 
arreu, i ara entres aquests boscos i a vegades tens treballs a sortir”

  Jaume Torrella

“La tala generava llocs de treball i que la fusta era bona, era 
imprescindible diria, per a molts sectors. Es tallava més que no pas 
ara; les cases es feien amb bigues de fusta, les mines n’utilitzaven 
molt, les línies de la llum i el telèfon anaven amb pals de fusta. La 
fusta encara tenia un valor. Però, tallar i treure la fusta del bosc 
sortia molt car. Hi havia les quadrilles que s’hi dedicaven. El San-
tiago Farràs, per exemple, en tenia una que anaven a ròssec. N’hi 
havia moltes llavors. Brigades de 6 o 7 persones que es passaven 15 
dies al bosc i treballaven de sol a sol...”

“Era un negoci? Sí, però tampoc tant. Home! Tinguem present que 
abans generava llocs de treball i que la fusta era bona, era impres-
cindible diria, per a molts sectors. Es tallava més que no pas ara; 
les cases es feien amb bigues de fusta, les mines n’utilitzaven molt, 
les línies de la llum i el telèfon anaven amb pals de fusta. Vist així 
es pot dir que la fusta encara tenia un valor. Però, tallar i treure la 
fusta del bosc sortia molt car. Hi havia les quadrilles que s’hi dedi-
caven. El Santiago Farràs, per exemple, en tenia una que anaven a 
ròssec. N’hi havia moltes llavors. Brigades de 6 o 7 persones que es 
passaven 15 dies al bosc i treballaven de sol a sol”

  Rafael Costa
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Quan el Rafael Costa era treballant a la Central, i un cop s’havien 
fet les hores que tocaven, anava a tallar branques d’alzines per fer 
mànecs de pic o de fanga: “Portaves les branques, que havien de 
ser prou adreçades, i un ferrer que treballava amb nosaltres en la 
construcció de la Central, les comprava i se les emportava per fer 
mànecs. També havíem anat a fer boixos”

  Rafael Costa

Anar a fer boixos volia dir tallar i plegar boixos que fossin 
grossos per vendre’ls. D’aquests boixos en feien, per exem-
ple, els rodets i les bitllets que recollien el fil de les fàbriques 
tèxtils.

ELS BOLETS

La recollida i la venda de bolets, especialment a la tardor, era una 
activitat esperada perquè permetia obtenir uns ingressos extra per 
a les economies familiars. Es portaven a vendre a al Nardo, que els 
comprava a la plaça Porxada de Bagà, a Cal Soronell i a Cal Granés.
“Una cosa molt important també és la collita dels bolets. Ara fa 
una colla d’anys que molt pocs eh. Esperem que aquest any se’n 
tornin a fer, si plou. I si plou en bona lluna. Perquè els boletaires 
amb això de les llunes hi creuen molt eh. Diuen que segons quina 
lluna si se’n fan seran corcats”

“El bolet és una collita important per molta gent. La de diners que 
fa la gent quan hi ha bolets! Quan hi ha bolets n’hi ha muntanyes 
de bolets! Jo recordo els meus anys de jovent que deu n’hi do! 
Venien al vespre uns camions i tot de dones allà a la plaça Porxada 
omplint caixes. Allò se n’anava al Born. Aquí Bagà ens ho vam 
deixar perdre. El mercat del bolet és fa a Guardiola. Que tampoc 
no té gaire èxit, perquè es comercialitzen d’una altra manera 
ara. Molta gent ho venen directament als restaurants. Ho porten 
tot a Guardiola. Ho encaixen i al vespre venen els camions i s’ho 
emporten.”

“Aquí es cullen rovellons, llenega negra, llenega blanca, fredolic, 
ceps. Que els ceps no eren gaire coneguts; vam haver d’esperar que 
obrissin el túnel del Cadí i vinguessin els de l’altra banda a dir-nos 
si aquest bolet és comestible i és molt bo! Els més comercials són 
aquests. I els camagrocs, que també se’n fan molts”. Jaume Torrella

Vagoneta a l’antiga via del Nicolau, carregada de troncs de pi roig
Arxiu Parc Natural del Cadí Moixeró

“Jo crec que ara de bolets se’n fan igual. Abans anàvem al bosc i 
anàvem a peu. I ara el bosc està ple de boletaires que hi van en 
cotxe. Si abans hi anava un ara n’hi van 50. Els boscos quan és el 
temps dels bolets són super explotats”

  Jaume Torrella

“Amb 5 o 6 anys ja buscava bolets. I no ho he deixat de fer mai. Bé. 
Amb 81 anys vaig tenir un contratemps de salut i entre una cosa 
i l’altra, malament. I la meva esquena ja no es blega com abans. 
Pensa que hi ha hagut temporades que hem recollit més de 1.000 
quilos de bolets. Actualment, de bolets, se’n fan menys, van molt 
més barats i el bosc és ple de gent que arriba d’arreu i no té cap 
experiència. Masses destralers hi ha”

  Rafael Costa

LA CAÇA

La caça era una activitat que permetia disposar de carn per 
complementar la dieta. Els porcs senglars i els cabirols no 
eren abundants com actualment, doncs el territori era menys 
forestal. En canvi les llebres i conills eren més abundants. 
L’isard, present a les parts més altes del Cadí, era i segueix un 
trofeu cobejat.

“Caçava llebres, conills, porcs senglars... de tot una mica. Es va 
anar espatllant, mentre vam ser a Rebost anaves a cavar o a fer 
una feina al camp i m’emportava l’escopeta. Tenia un gos molt bo, i 
quan sentia el gos em plantava a puesto i mira, tenia la llebre allà. 
Tot a punt”.

  Agustí Cunill

RAMADERIA

La ramaderia també ha tingut un paper destacat en l’econo-
mia de Bagà. En el passat predominava la ramaderia ovina, 
que a l’estiu pasturava als prats d’alta muntanya del Moixeró, 
mentre que actualment predomina la ramaderia bovina, que 
no requereix un pastor que vigili els caps de bestiar contínua-
ment. Per a que l’activitat sigui rendible, però, calen molts 
més caps de bestiar que fa unes dècades. Cada casa tenia el 
seu aviram, conills i porcs per a l’autoconsum, encara que 
podien engreixar-ne una part per a vendre’n la carn.

“Queden un parell de ramaders només aquí Bagà. Lloguen finques, 
extensions de terreny i les tanquen amb els vailets. En extensions 
grans i tenen vaques allà. D’aquesta manera encara pots subsistir, 
però has de tenir moltes vaques o moltes ovelles, cosa que abans 
era diferent. Abans la gent tenien 3-4 vaques, 20 ovelles, però ara 
això s’ha acabat. En aquells temps es vivia amb precarietat, amb 
poca cosa la gent vivia. Una casa de pagès amb 3 o 4 porcs, 2 o 3 
vaques ja vivia tot l’any. Era la vida d’aquell temps”

  Ramon Quintana
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Ramat d’ovelles a Coll de Pal, 1985
Autor: Joan Ribera, Arxiu de l’Àmbit de Recerques del Berguedà

Vaques i porcs pasturant prop del santuari de Paller
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Vaques pasturant davant del pont de la Vila
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Diverses escenes de la matança del porc a Bagà
Font: Centre d’Estudis Baganesos

“Havent fet el jornal, el Rafael Costa sortia de la feina i anava bus-
car les cabres: “Amb la llet, elaboràvem el formatge. I, del xerigot, 
fèiem el mató. Ho portàvem a vendre a Cal Pere Maco (Ca l’Obiols)”

  Rafael Costa
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LA MATANÇA DEL PORC I L’ELABORACIÓ
DELS EMBOTITS I EL CONFITAT

Del porc se n’aprofita tot. Fins fa unes dècades, la matança del 
porc era un dels esdeveniments més esperats a les cases de 
pagès, doncs permetia omplir el rebost d’embotits i carn per 
passar l’any. Era un dia de molta feina, però també tenia una 
vessant social i festiva important. Algunes cases engreixaven 
més porcs per a vendre’n la carn a les xarcuteries, com la del 
Ramon Quintana. En aquests establiments compraven la carn 
de porc de molts pagesos de la comarca, que era la matèria 
primera dels seus productes.

“Jo recordo que 50 anys enrere aquí, la casa que tenia 4 o 5 porcs, 
se’n quedava 1 o 2 per al seu consum de casa, i els altres 3 se’ls 
venien. Hi va haver una època que 3 aquí, 4 allà anaven sortint 
porcs. Després això es va anar acabant. Després va venir l’època de 
les granges, aquí se’n va fer 2 o 3. Que ara estan parades, ja no exis-
teixen. Eren petites, ara les granges són molt grans. Les van posar 
fa 30-40 anys enrere, 20 o 25 anys de vida i després ja es va canviar”

  Ramon Quintana

“La xarcuteria és més recent, dels anys 50 cap aquí. Nosaltres la 
meva família va començar cap als 1870 més o menys. Va començar 
una activitat que hi havia en altres comarques també que consistia 
en recollir la carn. Les cases de pagès mataven normalment 1, 
2 o 3 porcs per a l’alimentació de la família. Una part de la carn 
que sortia de la matança familiar, per no dir tota alguns, se la 
venien. Llavors hi havia uns llocs que la recollien, com per exemple 
nosaltres. A Guardiola també hi havia una altra fàbrica d’embotits 
que la recollien i feien llonganissa. Era l’època d’hivern això. Des 
d’allà mig desembre fins a mig març més o menys, la temporada de 
tres mesos aquesta es recollia la carn i es feia llonganissa, i a l’estiu 
es venia. Vam començar així. Hi va haver una època que hi havia 
pocs ingressos i la gent, econòmicament anava molt malament 
i aprofitaven la temporada aquesta per fer uns diners per pagar 
deutes (l’oli, aquí, allà...). Amb els anys, sortosament podríem dir, 
es va anar perdent. El nivell de vida va anar pujant una mica més, 
i va anar desapareixent, la gent se la guardava la carn. Llavors la 
part de xarcuteria va ser la continuació, però va ser ja una part 
diferent”.

  Ramon Quintana

“Eren gent dels pobles del voltant. Aquí nosaltres per exemple ens 
portaven carns de Gósol, Vallcebre, Gisclareny. Ho portaven amb 
els matxos en aquella època, carregat en un sac. Es pesava se’ls 
pagava... Funcionava així”

  Ramon Quintana

“Això es feia a l’hivern. A l’estiu amb les mosques i la calor era 
impensable. Nadal, gener, febrer... amb els freds les coses es conser-
ven. Ara es fa tot als escorxadors. La matança així en àmbit privat 
està privada, es considera que no té prou condicions higièniques”

  Ramon Quintana

“Hi havia un home del poble que era el matador que li dèiem, que 
sabia matar els porcs i anava per les cases. Quan una casa volia 
fer la matança el demanaven, amb una altra dona, la mocadera, 
que era experta en la part de budells i embotits. I aquell dia feien la 
matança i la festa. A la casa era un dia de festa també. Convidaven 
amics, parents. Comença a falta tot ara: en el moment que no hi ha 
qui mata el porc, ni per fer les mocades que en deien (arreglar els 
budells). Ja no hi ha ningú que s’hi dediqui, s’ha anat perdent”

  Ramon Quintana

“Aquell dia hi havia molta feina, però molta d’aquesta gent que 
venia a la festa també ajudaven: si havien de lligar botifarres 
també ajudaven. Hi ha molta feina! El porc un cop mort l’havien de 
pelar, treure el pèl. Hi havia dos sistemes: el sistema que s’havia fet 
sempre aquí era a base d’escaldar el porc. El posaven en una paste-
ra, un recipient, i li abocaven aigua bullent, i llavors anar rascant 
i anar traient el pèl. L’altre sistema era per socarrat. Anaven a la 
muntanya recollir argelagues i coses per cremar, i llavors a base de 
foc directe cremaven el pèl.”

  Ramon Quintana

“Quan ho havien netejat ben net i amb l’aigua ben neta, llavors 
obrir-lo en canal i treure les diferents peces: els budells cap aquí, els 
pernils cap allà... Després salar els pernils... És una feina complexa. 
Feien els pernils, les llonganisses... Els bulls, que era la part cuita, 
es feien a la caldera amb aigua bullent. Després la part dels crus: el 
tastet, la llonganissa penjada a assecar. La llonganissa, el tastet, 
podríem dir que es fa amb la part més noble de la carn, amb la carn 
més bona. Carn de pernil, carn de l’espatlla... La botifarra negra 
es fa amb sang i permet haver-hi parts del porc: les cotnes, els 
cors, les freixures, ronyons... Cuites queden fantàstiques. Del porc 
s’aprofita tot”

  Ramon Quintana

“Després hi havia una part que s’ha perdut que era el confitat. Per 
exemple el llomillo. Una cantitat de talls de llomillo fregit a punt 
de menjar. Llavors el que feien, un cop fregits els ficaven dins d’una 
olla plena de llard, dels mateixos porcs, calent. I després quan es 
refredava quedava això fet. I era un bon sistema perquè quedava 
això bé. Arribava l’estiu i durava tot l’any que això es conservava. 
Anaven descolgant d’aquests confitats el tastet, el llomillo, boti-
farret... el que havien colgat dins del llard. El llard calent és líquid, 
però quan es refreda es torna sòlid, com ciment. Fins a 6 mesos es 
conservava bé. També tenia un gust característic, eh. Es conserva-
va en unes condicions òptimes, tornat a escalfar i au. Llavors no 
existien ni congeladors, ni sistemes de conservació... Ara amb els 
congeladors ja no és necessari”

  Ramon Quintana
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L’AGRICULTURA

L’agricultura a Bagà ha estat limitada a les parts més baixes i 
planeres, a prop del poble i del riu de Bastareny. Per conrear 
les zones amb més pendent calia fer feixes, de les quals enca-
ra es veuen vestigis en alguns indrets. Els principals conreus 
eren els cereals i les patates, complementats pel conreu 
d’horts on s’obtenien verdures i hortalisses per a autoconsum. 
La terra es treballava de forma manual o amb animals.

“Quan era petit, l’agricultura i la pagesia era una cosa molt més 
estesa, la gent vivien directament de l’agricultura. Pagesia es 
pot dir gairebé que no existeix avui. N’hi pot haver tres o quatre 
aïllats, però això s’ha anat perdent. Aquí pràcticament tot era per 
al consum propi. Cases grans de fer gran producció no n’hi havia. 
L’agricultura d’aquí era de supervivència. No hi ha grans finques 
com al baix Berguedà o altres llocs”

  Ramon Quintana

“Aquí és una zona muntanyosa i la part de vall que sigui cultivable 
tampoc és gaire gran. Es feien molt les patates, blat de moro, 
blat, ordi, civada, aquestes coses, als camps més grans En aquell 
moment la zona de muntanya també estava cultivada en forma de 
feixes. Les muntanyes estaven cultivades fins al capdamunt, que 
avui encara es poden veure les parets. La gent formava les parets a 
base de pedres i deixava un espai per cultivar, i així successivament. 
Això fins als anys 20 o 30 encara funcionava, i es van anar deixant 
de mica en mica”

  Ramon Quintana

Rafael Costa recordava com el blat el portaven al molí i després, 
mòlt, el deixaven al forn: “i canviaven tres quilos de farina per 4 
quilos de pa. Tot i que d’últimes els portaves directament el blat i 
d’un quilo de blat et donaven un quilo de pa”

  Rafael Costa

Llaurant la terra amb el parell de bous
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Camps acabats de segar amb les garberes de garbes
Font: Institut d’Estudis Baganesos

Batent a l’era amb animals
Font: Institut d’Estudis Baganesos

“Després també hi havia la part d’horts, que eren les parts més 
properes a les parts més baixes. En alguna època es va fer un sis-
tema de regadiu, que encara existeix. Hi ha un torrent més amunt 
que es recull l’aigua i una sistema per regar els horts. Es feia molta 
producció per a la casa”

  Ramon Quintana

En aquest Bagà d’abans de la industrialització els molins eren 
un element important, en permetre transformar el gra de 
cereal: blat, civada, ordi... en farina, que principalment servia 
per elaborar pa. Aquest pa es feia a casa o bé ,més moderna-
ment, els propis molins fariners el feien a canvi d’una part de 
la farina mòlta.

En aquest Bagà d’abans de la industrialització els molins eren 
un element important, en permetre transformar el gra de 
cereal: blat, civada, ordi... en farina, que principalment servia 
per elaborar pa. Aquest pa es feia a casa o bé ,més moderna-
ment, els propis molins fariners el feien a canvi d’una part de 
la farina mòlta.
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Molí del Puig, aigües amunt del Bastareny,
ja dins del terme municipal de Gisclareny. Arxiu CEC.

“Antigament hi havia hagut molts molins aquí, d’aquests petits, 
que després van anar desapareixent. A última hora n’hi va haver 
un aquí baix a Terradelles que aquest era una mica més modern. 
Podia treballar amb més quantitat, tenia més capacitat. Hi ha les 
restes de bastants molins per aquí la muntanya. Allà on hi havia 
un torrentet d’aigua, allà hi havia el molinet. A Bagà, a Saldes, a 
Maçaners...”

  Ramon Quintana

El desenvolupament de la mineria i de la indústria, principal-
ment del tèxtil, va atreure gent per anar a viure a Bagà. Des 
de principis del segle XX, les mines van donar molta feina a 
la zona de l’Alt Berguedà. Malgrat que no hi hagués cap mina 
dins del terme municipal de Bagà, molta gent que hi residia 
anava i tornava cada dia de les mines d’altres municipis de la 
zona. L’activitat minera inicialment era molt poc mecanitzada, 
però amb el temps es va anar modernitzant. També es van 
posar autobusos que anaven i tornaven des del poble fins a les 
mines.

Les manufactures tèxtils eren tradicionals a la població des de 
feia segles, i van desenvolupar-se sobretot a partir del segle 
XVIII. L’arribada de l’electricitat va ser un fet cabdal per al des-
envolupament d’una indústria moderna i mecanitzada, basada 
sobretot en el sector tèxtil.

Aquest conjunt de canvis socioeconòmics va fer que la pobla-
ció de Bagà pràcticament es doblés entre el 1950 i el 1965, 
arribant a un màxim de 2464 habitants en aquesta època. A 
partir dels anys 1980, però aquestes dues activitats van entrar 
en crisi i van anar tancant les mines i les fàbriques tèxtils, de 
les quals en queda actualment una en funcionament.

“La vila de Bagà era una vila de pagès, la gent tenien horts, tenien 
camps, però a més a més anaven a treballar. El treball dels homes 
era les mines, i les dones anaven a les fàbriques tèxtils. Al matí 
la gent es llevava i anaven a treballar. Hi havia molt moviment. 
Aquesta era la vida d’aquí: la gent compaginaven el camp amb un 
sou fix que era anar a treballar i guanyar un jornal. Es combinava 

el treball a la fàbrica amb el treball als camps, i el cap de setmana 
cap a Andorra a fer el contraban. Passar el Segre, que a vegades no 
el podien passar, i els mateixos pagesos els ajudaven.” 

  Jaume Torrella

LA MINERIA

La mineria va atreure molta població que va anar a viure a 
Bagà, especialment a partir de les dècades de 1950 i 1960. 
Malgrat la seva duresa, molta gent jove preferia aquest treball 
a les activitats primàries, ja que tenien un horari i un sou fix.

“Després va venir les mines. En aquella època el desenvolupament 
de les mines de carbó va ser molt important aquí en aquests 
voltants. Llavors molta gent, molts homes treballaven a la mina. 
També hi havia la fàbrica de ciment de la Pobla de Lillet, que estava 
a tota producció. Hi havia la part tèxtil, hi havia diverses fàbri-
ques, no molt grans. Això amb els anys ha anat canviant i ha anat 
desapareixent”

  Ramon Quintana

“La mineria existeix des dels anys 30. Jo encara havia de néixer. 
Era una forma molt primitiva, jo he parlat amb gent que hi havia 
treballat i era dur. Portaven el carbó així en unes cabasses dins la 
mina fins a trobar la vagoneta. No era gens mecanitzat. Després 
de mica en mica també va anar canviant això. Quan van portar les 
piles russes, que en deien, que era com uns hidràulics que aguan-
taven l’estructura de la mina. Sempre ha estat perillós, una mica 
dolenta. Però al final era una feina una mica més normal”.

  Ramon Quintana

“Aquí Bagà no hi ha mines, però són molt a prop. Aquí al collet 
d’Aïna que és a 3-4 km d’aquí ja hi ha mines, a Fígols... Llavors els 
miners d’aquí anaven a treballar molts en bicicleta. Havien de ser a 
les 7 allà. Sortien a les 6 d’aquí, amb fred, amb pluja... A treballar, 
i a l’hora de plegar els veies pujar ben negres.. tal com sortien de 
la mina cap aquí. Després van venir les dutxes i ja pujaven nets. I 
van posar un sistema d’autobusos. Quan hi havia el canvi de torn hi 
havia els busos que els pujaven i els tornaven a baixar. Tot ha anat 
canviant.”

  Ramon Quintana

“El jovent s’hi anava incorporant però també hi havia gent més 
gran. Tampoc hi havia moltes coses per triar. Era de les coses que 
es cobrava bé. No hi havia cap feina que paguessin millor. A l’època 
del servei militar, si treballaven a la mina el podien passar allà 
treballant. Alguns ja s’hi apuntaven expressament. Estaven a casa, 
treballaven, cobraven. I si feien el servei a la mina seguien cobrant 
el mateix”

  Ramon Quintana

“Aquesta era una zona minera amb molts mines de carbó: les mines 
de Fígols, les mines del Collet, les mines de Vallcebre... Una mina de 
molt mal record, la mina de l’Espà on va morir molta gent en una 
explosió de grisú, També en van morir molts a la mina de Fígols.”

  Jaume Torrella
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EL CARBÓ DE L’ALT BERGUEDÀ
I LA CENTRAL TÈRMICA DE CERCS

La construcció de la central tèrmica de Cercs l’any 1971 va fer 
que aquesta central absorbís tota la producció de carbó de les 
mines de l’Alt Berguedà. D’aquesta manera, ja no calia trans-
portar aquest carbó fins a la zona metropolitana de Barcelona, 
sinó que es transformava en electricitat allà mateix. Això va 
coincidir amb la construcció del pantà de la Baells, que va 
afectar el traçat del tren de Manresa a Guardiola de Berguedà, 
que va deixar de funcionar. El funcionament de la central, 
però tenia un impacte sobre l’entorn, ja que el carbó utilitzat 
portava sofre, i això causava el fenomen de la pluja àcida al 
seu entorn. Finalment, la central va tancar l’any 2011.

Central tèrmica de Cercs
Autor: Camil José Guiu, 1975 (Arxiu CEC)

“La van posar per abastir-se de la mina de Carbons de Berga. Fins 
llavors havien de baixar el carbó fins a Sant Adrià, Badalona, 
que llavors cremaven carbó, i per estalviar-se el transport van fer 
aquesta central tèrmica a boca de mina. Només sortia el carbó de 
la mina, una cinta, i el carbó ja entrava cap a dins. Era una tèrmica 
que feia uns 160.000 KWh, un consum bastant apreciable, i el seu 
consum era d’unes 2.000 tones de carbó cada dia. Després també hi 
havia unes mines a dalt a carbons del Pedraforca, que baixaven el 
carbó per a la tèrmica. Tot el carbó de la conca minera del Bergue-
dà el consumia aquesta tèrmica.”

  Marc Llordella

“També hi havia unes mines a dalt al Pedraforca, a vora mateix de 
Saldes. Era una mina una mica més petita que la de Fígols, i treien 
unes 450-500 tones diàries de carbó. Llavors va plegar primer 
Carbons de Berga i Carbons Pedraforca encara va subsistir més 
temps. Carbons de Berga devia tancar l’any 97 o 98 però Carbons 
Pedraforca va durar una mica, potser fins al 2005 o 2006. De Car-
bons Pedraforca fins a la central ho baixaven en camions.”

  Marc Llordella

“Va donar molta vida aquí. Sortien un cotxe de línia de matí, de tar-
da i de nit des del poble per transportar els treballadors. Carbons 
de Berga havia tingut uns 1.200 treballadors. HI havia treballadors 
de tota la comarca: de la Pobla, de Berga, Gironella, Puig-Reig, 
Cercs...”

  Marc Llordella

“A Cercs sortia de les mines i hi havia unes cintes transportadores 
que entraven directament cap a la central. Allà tot el procediment 
de la tèrmica que era els molins que molien el carbó ben fi. I llavors 
s’injectava dins de la caldera, i a una temperatura de molts graus 
es feia foc. Aquell foc feia bullir l’aigua, l’aigua es transformava 
en vapor i el vapor feia anar les turbines, i la turbina feia anar 
l’alternador i era tot el procés del carbó fer-ne electricitat. Aquesta 
electricitat anava a la xarxa general. Marxava una línia molt 
important cap a Sant Celoni, en marxava una altra cap a Vic, i tota 
la distribució que en feia la FECSA. La central era de FECSA, que va 
passar a Endesa.”

  Marc Llordella

“A la tèrmica érem uns 140 treballadors. Hi havia mecànics, electri-
cista, taller d’aparells d’electrònica... “Marc Llordella.
“Jo treballava al laboratori químic, era ajudant de laboratori 
químic. Allà es feia l’anàlisi del carbó. El carbó no es pagava per 
tones, es pagava per calories. Si s’hagués pagat per tones cop de 
pedra, carbó i el que fos... cal anar amb compte al classificar el 
carbó que no fos gaire dolent. Es feien les anàlisis del carbó. Era 
molt important la presa de mostres i que aquest carbó s’entengues-
sin les dues parts a l’hora de pagar. Carbons de Berga i FECSA eren 
empreses que anaven en la mateixa direcció, però cadascú tenia els 
seus propis interessos. Més endavant va venir carbó d’importació, 
que venia de Sudàfrica i d’alguns altres llocs. Venia pel port de 
Barcelona i el pujaven en camions. El carbó d’aquí es pot comptar 
que tenia unes 3000-4000 calories, aquest de fora en tenia moltes 
més, potser en tenia 7000-8000. Era molt més rics en calories. El 
carbó d’aquí el problema que tenia era que contaminava una mica 
perquè tenia un percentatge elevat de sofre. Si el carbó d’aquí tenia 
un 3-4 % de sofre, el que venia de fora no arribava a l’1%. Aquest es 
posava per enriquir el carbó d’aquí. El sofre és un contaminant pels 
boscos i per la natura. El carbó en cremar, aquest sofre es trans-
formava en anhídrid sulfurós, que juntament amb la humitat de 
l’atmosfera podia fer que cremés les plantes, i cremés boscos i fes 
mal a la natura. Com menys n’hi hagués millor. Això es controlava 
bastant. HI havia mesuradors en diferents llocs: un cap a Vallcebre, 
un sobre la tèrmica... que cada setmana es prenien mostres per 
veure quin grau de contaminació tenia l’aire. Aquells mesuradors 
tenien un filtre amb unes bombes que feien passar l’aire i quedava 
la contaminació”.

  Marc Llordella

“Abans de la tèrmica, hi havia una tèrmica més petita, a sota de 
la que hi ha ara. Era una tèrmica que feia una dècima part de la 
producció de la nova. Aquella tèrmica només gastava una part del 
carbó. Devia fer uns 15.000 KWh. Feia molts anys que hi era quan 
es va fer la nova”

  Marc Llordella
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LA INDÚSTRIA:
L’ARRIBADA DE L’ELECTRICITAT
I LES FÀBRIQUES TÈXTILS

Pel que fa a l’electricitat, la primera central que va disposar 
el poble va ser la Baganense, que més endavant va subminis-
trar dues fàbriques tèxtils del poble. L’any 1915, la Compañía 
Anónima Manresana de Electricidad (CAME), fundada l’any 1910, 
va construir una central prop del pont de Sant Joan, al camí 
entre Bagà i Gisclareny. L’any 1957 es va posar en marxa una 
altra central que aprofitava l’aigua provinent del torrent de 
Pendís. 

Aquesta disponibilitat d’electricitat va ser important per al 
desenvolupament de la indústria tèxtil, en que cal esmentar 
la fàbrica de cal Parareda, aigües amunt del poble, i la fàbrica 
Nova, aigües avall. A cal Parareda va treballar molta gent de 
Bagà, principalment dones, fins que va patir un incendi que 
va obligar a tancar-la. D’altra banda, la Petrolífera va ser una 
indústria que es va establir a Bagà l’any 1906, amb el projecte 
d’extreure petroli de les margues bituminoses extretes de la 
mina de Riutort (Guardiola de Berguedà), però que no va tenir 
èxit, i va seguir funcionant com a cimentera.

Central de la Eléctrica Baganense
Font: Centre d’Estudis Baganesos

La Petrolífera
Font: Centre d’Estudis Baganesos

“L’electricitat devia arribar als anys 20. Abans es feien la llum per 
casa de gas de carburo. Com els llums de carburo però en gros, lla-
vors tenien la instal·lació a la casa i feien llum amb això. Llavors es 
van fer una central amb un alternador i es va fer llum per al poble. 
Durant una colla d’anys ens servíem d’aquesta llum, que per cert 
era bastant dolenta. Llavors no hi havia comptadors. La gent que 
tenia llum a casa es comptava les bombetes que tenien i feien un 
càlcul, i pagaven sobre això. Quin era el problema? En no haver-hi 
comptador la gent no vigilava a tancar les llums. Tenia un voltatge 
molt baix.”

  Ramon Quintana

“Després van portar la llum de la Companyia Manresana d’Elec-
tricitat. Ha canviat força vegades de nom: Forces Elèctriques del 
Segre... Quan van posar la llum aquesta la cosa ja va anar en sèrio. 
Es van posar comptadors a les cases, instal·lacions a les cases... 
aquí a pocs quilòmetres hi ha una central al costat de l’altra. 
Primer havien fet aquesta primera, amb l’aigua del riu Bastareny, 
i al cap d’un anys van fer un canal més enlaire i van fer una altra 
central. Hi ha dos canals i dues centrals. En èpoques de pluja sí que 
hi ha abundància d’aigua però si baixa poca aigua han de parar-ne 
una i llavors només treballa l’altra. A vegades en treballa una i a la 
meitat de producció només...”

  Ramon Quintana

“LaPetrolífera, això és molt antic. De la pedra aquella treien algo de 
petroli. La resta de la pedra anava a fer ciment. Més que petrolífera 
era fàbrica de ciment. Que ho va ser fins fa 30 anys. Arrencava 
pedra dels voltants i feia ciment”.

  Ramon Quintana
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Tot aquest peu de riu era ple de fàbriques tèxtils. Aquí sota mateix 
d’on estem nosaltres hi havia la fàbrica de ca l’Escriu, més amunt hi 
havia la fàbrica de cal Parareda, més avall la fàbrica que en deien 
la fàbrica de l’Eugeni (perquè el director , que era una persona molt 
popular, es deia Eugeni) era una fàbrica gran. I després hi havia la 
fàbrica de Guardiola. A la perifèria aquí a la zona de Bagà hi havia 
mines de ciment... hi havia fàbriques de tota mena. Jaume Torrella.
 “Jo recordo la gent que anaven a treballar a la fàbrica de Guardio-
la. A la sortida del poble hi havia una garita: hi havia els carabi-
ners. Les senyores quan anaven a treballar al torn de nit, i quan 
tornaven que encara era fosc, els guàrdies els cridaven “¿Alto, quién 
va?” i llavors deien “paisanas”. Eren temps de dictadura, uns temps 
molt difícils. Recordo anar a Bagà a l’escola, i a la porta de l’ajun-
tament haver-hi gent emmanillada, que havien agafat passant el 
Pirineu que se n’anaven a França, o venien de França”

  Jaume Torrella

“Encara existeix una fàbrica aquí a la fi del poble. N’hi havia una 
altra de petita aquí al costat de la central que estàvem parlant. 
Més antigament n’hi havia hagut una altra més amunt... això del 
tèxtil s’ha anat tancant i n’hi ha una que treballa, però em sembla 
que poca cosa. Més aviat a la Pobla de Lillet i Guardiola havia estat 
una mica més important.”

  Ramon Quintana

La fàbrica Nova, més avall de la vila de Bagà
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Fàbrica tèxtil Parareda, abandonada després de patir un incendi
Font: Centre d’Estudis Baganesos
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Estiuejants a la creu del Roser
Font: Centre d’Estudis Baganesos

Excursionistes camí de Gréixer l’any 1905. César August Torras, 1905
Font: Centre d’Estudis Baganesos.

Com hem arribat al Bagà d’avui?
El turisme i el sector terciari
Els inicis del turisme a Bagà cal situar-los a principis del segle 
XX, amb l’arribada dels primers excursionistes i estiuejants. 
L’any 1905 Cèsar August Torras va publicar la guia Bergadá: 
Valls Altes del Llobregat. Més endavant, la millora de les 
comunicacions i la pujada del poder adquisitiu de la població 
van fer que Bagà anés atraient més visitants. Actualment, la 
gent que visita Bagà i el seu entorn hi cerca diferents atrac-
tius. D’una banda, hi ha l’arquitectura del nucli antic, d’origen 

medieval. Cal destacar també el turisme de natura i l’excur-
sionisme, sent una de les principals portes d’entrada del Parc 
Natural del Cadí-Moixeró, que té la seva seu a la població. A 
més, a la tardor, els boscos de l’alt Berguedà atreuen un elevat 
nombre de boletaires. També són rellevants l’esquí i les activi-
tats d’hivern, per la proximitat de coll de Pal i de les estacions 
d’esquí cerdanes.
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Excursionistes al refugi de Rebost
Autor: Camil José Guiu, Arxiu CEC

Condicionament del mirador i l’àrea recreativa dels Orris
Font: PN Cadí Moixeró

Estiuejants fent un bany al riu
Font: Centre d’Estudis Baganesos

 Excursionistes arribant a Bagà
Autor: Camil José Guiu, Arxiu CEC

Condicionament del mirador i l’àrea recreativa dels Orris
Font: PN Cadí Moixeró
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Esquiadors al Puigllançada
Font: Arxiu CEC

Salt d’aigua al naixement del riu Bastareny, en terme de Gisclareny
Font: Arxiu CEC

Joan Barallat, introductor de l’esquí a Bagà
Centre d’Estudis Baganesos

“Bagà sempre ha mirat molt de cara al turisme. Jo recordo que 
en aquella època venien molts estiuejants. Matrimonis joves o 
avis que portaven la canalla. Hi havia una fonda que es deia ca la 
Munda, una altra que ara tampoc existeix, ca l’Oliaire. I una altra 
que si que encara existeix que és un hotel amb tots els ets i uts, que 
és ca l’Amagat”

  Jaume Torrella

“Com que venia molta gent, les famílies que tenien habitacions de 
sobres, les llogaven, i el poble quedava ple d’estiuejants. El turisme 
ja ve d’anys. És un poble que en aquest sentit ha anat sempre una 
mica adelantat, al revés d’altres pobles de la comarca. Cada dia hi 
ha més gent. El motiu són aquestes curses que es fan.”

  Jaume Torrella

“El parc natural ha afectat molt positivament, molt turisme que ve 
va directament al parc. Han donat moltes orientacions per fer mol-
tes coses. Dona molta vida i dona molta categoria al poble, al tenir 
les oficines ve molta gent. A Bagà tenim dues oficines de turisme, 
i la del parc natural tres. Fan moltes activitats també, estem molt 
contents i orgullosos de tenir la seu del parc a Bagà.”

  Jaume Torrella

“Jo tenia 25 anys quan es va fer la carretera a coll de Pal. Va venir 
el president de la Diputació, que llavors era el Samaranch, i va 
inaugurar el teleesquí que hi ha a coll de Pal. Va dir que allò era 
la primera pedra d’una gran estació d’esquí que es faria. Al cap de 
pocs dies es va morir el Franco. I com que es va morir el Franco tot 
el que hi havia projectat se’n va anar en orris.”

  Jaume Torrella

L’aigua i les fonts són un element important per al poble de 
Bagà. En el passat aquests espais tenien un paper molt impor-
tant en el lleure i les relacions socials dels baganesos, i atreien 
estiuejants i visitants.

“Aquí a Bagà és ric en fonts. Tenim, no gaire lluny, la font de 
l’Andino, que és una zona de pícnic ara; la font de Sant Joan, que 
s’hi fan campaments, una font abundosa també; la font de la Vinya 
Vella, que també hi ha una àrea de pícnic; la font del Sofre, el nom 

ho diu: és aigua sulfurosa; les fonts de Paller... n’hi ha moltes. Aquí 
sota hi ha la font del Rector, que no raja. Ara diu que la faran rajar. 
El Bullidor de la Llet està riu amunt, hi ha un edifici que es diu Salle 
Natura, i allà es bifurca la carretera: una se’n va cap a la dou del 
Bastareny i l’altra és un camí d’anar a peu, que anava a la Cerdanya 
també, que se’n va cap als Empedrats. Era el camí ral i se’n diu dels 
Empedrats perquè era el camí que anava cap a la Cerdanya i cap a 
França, i era empedrat. Es diu de la llet perquè surt un tros amunt i 
dona la impressió que allò és llet.”

  Jaume Torrella
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COMUNICACIONS

Les formes de desplaçar-se han canviat molt des de principis 
del segle XX, a mesura que han millorat les comunicacions. 
Fa més de cent anys, Bagà estava comunicada per camins 
de bast cap a Berga i el baix Berguedà, pel collet d’Eina, i els 
camins que anaven cap a la Cerdanya, a través dels colls de 
Pendís i de Jou.

L’arribada del ferrocarril a Guardiola de Berguedà l’any 1904, 
on es va construir l’estació Guardiola-Bagà, va permetre el 
transport de persones i mercaderies a través de la línia que 
anava cap a Berga, Manresa i Barcelona, essent el vector de 
l’impuls les activitats econòmiques a la zona. Més endavant es 
construiria la carretera cap a Berga. Aquest ferrocarril va des-
aparèixer amb la construcció del pantà de la Baells, inaugurat 
l’any 1971, i que en va negar el traçat de les vies.
L’any 1984 es va inaugurar el túnel del Cadí, una obra llarga-
ment esperada a la comarca, i que va permetre la connexió 
ràpida amb la Cerdanya, i passar a formar part de l’eix de 
comunicacions més directe de Barcelona amb Tolosa i París.

Matxos utilitzats per al transport
Font: Centre d’Estudis Baganesos

“I com que llavors les màquines no existien com ara si s’havia de fer 
una obra pública com una carretera calia mà d’obra. Es necessitava 
molta gent per a tot. A les mines i a tot arreu funcionava a base de 
molts braços”.

  Ramon Quintana

Després de la guerra també hi havia molts presoners que feien tre-
balls forçosos, que els posaven a fer carreteres: “La passaven molt 
negra perquè quan en feien alguna, els carregaven un sac de sorra i 
els feien treballar amb el pic”

  Agustí Cunill

“El túnel del Cadí ens ha afavorit pel tema de les comunicacions. 
Abans teníem unes carreteres una mica precàries i avui tenim unes 
carreteres bones. Abans per anar a Barcelona trigaves 3 hores i 
ara trigues hora i mitja. Abans les carreteres havies de passar per 
tots els pobles: Berga, Gironella, Puig-Reig.... I no s’acabava mai i 
arribaves a Barcelona en més de tres hores.”

  Ramon Quintana

La via del Nicolau va ser una infraestructura que es va cons-
truir per tal de transportar la fusta que s’extreia dels boscos 
de Bagà i Gisclareny fins a l’estació del tren a Guardiola:

“El Nicolau era un senyor que tractava amb fusta, i explotava 
aquest sector de boscos d’aquí dalt fins Sant Joan, Gisclareny. El 
tren arribava a Guardiola, i llavors van fer una via, però era de 
tracció animal. Quan els vagons arribaven a Guardiola es descarre-
gaven, i les matxos els tibaven cap amunt. Tornaven a carregar, i 
pel seu desnivell, a davant hi anava un home que es cuidava del fre 
del tren, i arribaven pel seu propi pes. Va ser una obra important. 
Fa molts i molts anys que no funciona. Van rehabilitar-ho i ara es 
una via supertransitada. És un recorregut molt fàcil de fer, pels 
matrimonis amb canalla petits, i ho utilitzen molt.”

  Jaume Torrella

“Estaven ben comunicats amb Barcelona per mediació del tren, els 
ferrocarrils catalans, que arribaven fins a Guardiola de Berguedà, 
que hi havia un rètol que deia Guardiola-Bagà. Aquest era un tren 
que havia d’anar cap a la Seu i havia d’anar cap a Puigcerdà. Però 
l’inconvenient va ser fer el túnel, i moria aquí a Guardiola. Era un 
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Treballadors baganesos a les obres de la carretera del Clot del Moro
Font: Centre d’Estudis Baganesos

tren que quan van desaparèixer les mines de carbó va desaparèixer 
el tren, perquè pels viatgers que hi anaven... I llavors el motiu 
principal de la desaparició del tren va ser la construcció de l’embas-
sament de la Baells. Les vies van quedar cobertes a una profunditat 
considerable, s’havia de fer un traçat nou i van pensar que no valia 
la pena. I ens vam quedar sense tren. Ara tenim unes bones línies 
d’autobús, les que baixen d’Andorra, que passa per la Seu. Aquesta 
línia va molt bé per anar a Barcelona. Després hi ha els que baixen 
de Llívia i després hi ha els que van fins a Manresa, que van molt bé 
per agafar els trens i per tot. Estem ben comunicats.”

  Jaume Torrella

“El túnel del Cadí va significar el tot. Ens va obrir al món. A vegades 
trobes gent forastera que et pregunta: “encara viviu allà dalt?” Allò 
era una racó de món... Era. Ara no és un racó de món. Aquí a la 
rotonda de Puigcerdà hi ha un indicador que diu Barcelona 160 km, 
i a Toulouse també. Estem al mig. Nosaltres utilitzem els serveis 
de l’Hospital de Berga, però també molta gent van a l’Hospital de 

Puigcerdà, i també a l’hora de fer les compres importants podem 
triar: Bagà, Berga, Puigcerdà o Andorra. Si travessem la frontera, 
a la tarda, de la Tour de Querol surt un tren que al matí arriba a 
París. Això del racó de món ja no és. S’havia parlat del túnel del 
tren abans, que havia de continuar cap a la Seu i cap a Puigcerdà. 
Quan es parlava de la carretera es feia com si hagués de passar pels 
colls. I llavors ja es va fer el túnel per carretera. I ho tenim molt bé 
que no paguem peatge. Tenim bona carretera. L’autovia arriba fins 
a Berga. I ara hi ha el projecte fins a Cercs, autovia, i de Cercs fins 
al túnel del Cadí, tres carrils, amb un carril variable. Jo crec que 
aquests pobles de muntanya, si no hi hagués hagut el túnel del Cadí 
hagueren marxat. Perquè no hi hauria la facilitat de desplaçament 
que tenim ara. Aquestes carreteres si no hi hagués el túnel del Cadí 
no s’haurien fet. El dia de la inauguració del túnel del Cadí, era una 
obra molt esperada. No van deixar que ningú s’hi acostés el dia de 
la inauguració. El van obrir a les 12 de la nit. No va passar ningú 
sense pagar!”

  Jaume Torrella
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 l paisatge, allò que veiem, dista molt de ser un
 quadre pintoresc. Darrere d’ell s’hi amaga una
 cultura local que estima els boscos i el paisatge
 que signifiquen la seva identitat. Una identitat 
que està lligada a una cultura local que ha canviat dràstica-
ment al llarg del segle XX i que ha expulsat dels seus boscos 
les mans de treballadors i treballadores que nodrien cases, 
pobles i ciutats amb escalfor i amb material de construcció. A 
mesura que els boscos es van anar buidant de treball, es van 
anar espessint i guanyant terreny a unes terres cultivades que 
el mercat expulsava. Tot es va anar convertint cada vegada en 
un paisatge més verd, paradoxalment cada cop més admirat 
però amb una mirada cega pel què fa a la vida dels pobles que 
aquests alberguen.

Els valors dels paisatges forestals van més enllà dels valors 
purament estètics, d’altra banda totalment subjectius. Davant 
la mirada d’un visitant que admira el verd verge, hi trobem la 
mirada de baganesos i baganeses que recorden el seu passat, 
que vinculen el seu lloc de pertinença a uns boscos i paisatges 
agroforestals plens de vida, i cultura. Una cultura i uns usos 
forestals (de fruits del bosc, de fusta, de llenya, de bolets, de 
caça...), i usos agrícoles que —a banda de nodrir d’identitat 
i cultura als pobles que alberga— aporta o ha aportat un 
indispensable treball i una imprescindible diversitat de colors, 
de paisatges que, per inversemblant que pugui semblar, 
exalten la biodiversitat d’aquests boscos i totes les funcions 
de regulació, culturals i de proveïment que permeten la vida 
en aquest món.

Que els arbres ens deixin veure el bosc. 
Benvinguts a Bagà, la memòria del seu paisatge.
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