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Llibres
de l’Índex

Rosa Serra a Mines i miners. Una història industrial al Berguedà i Mines,
Miners i Ferrocarril al Berguedà presenta l’estudi més exhaustiu sobre els
miners i la mineria de la comarca del Berguedà i el procés de construcció
de la singular xarxa viària i ferroviària; explica una història local que també
és global, la de la industrialització. La comarca s’omplí de gent de tot arreu
i s’obrí a la innovació, a les comunicacions, als nous sistemes de transport,
al canvi: es va transformar.
En els orígens d’aquest procés transformador, en les diferents etapes
d’expansió –l’any 1945 va ocupar 4.458 treballadors–, de recessió, i, fins i
tot, al final de la història de la mineria, amb el tancament primer de la gran
Carbones de Berga SA el 1991, i després, el 2007, de Carbones Pedraforca SA,
la mineria ha estat la locomotora de l’activitat industrial de la comarca.
L’estreta relació entre la mineria del carbó i la indústria tèxtil cotonera del
Llobregat, la urbanització a partir del model de colònia, el creixement dels
pobles de la vall del Llobregat, i especialment de Berga, la transformació
de les mentalitats i la creació d’una societat industrial extraordinàriament
rica i plural, és una història que ha marcat els últims cent seixanta anys del
Berguedà i de bona part de Catalunya.

Rosa Serra Rotés

MINES I MINERS.
UNA HISTÒRIA INDUSTRIAL
AL BERGUEDÀ

Rosa Serra Rotés és historiadora, dinamitzadora cultural, museògrafa i
directora de la revista cultural L’Erol. Ha publicat els seus treballs d’investigació sobre historia del Berguedà i història industrial de Catalunya en
llibres i revistes. Ha comissariat exposicions temporals i permanents per a
museus, institucions i administracions públiques de Catalunya i Espanya.
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EL COMTE DE FÍGOLS I LA VIDA POLÍTICA
AL BERGUEDÀ I A CATALUNYA
L’estada del rei a la conca minera fou determinant,
no només per què Olano va obtenir, el febrer de
1909, el títol de comte de Fígols, sinó per que el
nostre protagonista es va convertir en un defensor a
ultrança del monarca la qual cosa li va permetre iniciar una carrera política que, els seus correligionaris,
van qualificar de brillant. La concessió del títol cal
situar-la en l’estratègia de aristocratitzar la burgesia
que portava a terme Alfons XIII, molt especialment
arran de l’aparició en l’escenari polític de la Lliga
Regionalista i del republicanisme a Barcelona, esborrant qualsevol opció de victòria electoral per als
partís dinàstics, tant en les eleccions legislatives com
a les municipals.
Aquest nou escenari polític impulsà la concessió
de títols, no només a persones destacades en l’àmbit
polític, econòmic o professional –aquest seria el cas
d’Olano– sinó també i molt especialment a persones que rellevants demostraven la seva fidelitat als
partits espanyols, a la corona i a la patria1. Olano
també fou fidel a Maura i desenvolupà una part de la
seva carrera política a les files del partit conservador
que s’esmicolava a mesura que avançava el segle xx,

El Museu de les Mines de Cercs conserva un bust de bronze d’Olano,
obra de German Arespa.

1
2

agreujat per l’escissió entre els partidaris d’ Eduardo
Dato i els que, com Olano, ho eren d’Antoni Maura.
Foren temps convulsos, de profunda crisis del sistema polític de la Restauració i d’un desprestigi polític
progressiu de la monarquia que no aconseguia més
que governs breus –alguns de només 20 dies, molts
de pocs mesos– i que convocava eleccions amb davallades continues de votants.
Cal destacar que a partir de 1918 la Lliga fou un
partit clau alhora de fer governs de coalició i d’aquí
la presencia de Francesc Cambó com a ministre de
Foment en el govern Maura de 1918 i d’Hisenda
al segon govern Maura del 1921. Al mateix temps
la Lliga i Cambó van afegir-se a la campanya per
l’Autonomia que va aplegar a republicans, catalanistes
d’esquerra i la Mancomunitat de Catalunya liderada
per la mateixa Lliga, la qual cosa enrarí les relacions
amb els monàrquics.
Per les files conservadores Olano fou senador
per Girona de 1914-1915 i 1916-1917, i diputat a
Corts pel districte electoral de Berga i Girona quan
el partit conservador havia quedat reduït a la mínima
expressió a Catalunya2, col·laborant primer amb la

De Riquer, B.: Alfonso XIII y Cambó. La monarquía y el catalanismo político, RBA/Historia de España, Barcelona 2013, p.223-249.
Molas, i.: «La elite de la Lliga regionalista: la minoría regionalista en el senado (1902-1923)», a Departamento de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, Colección en la Red de Estudios, p 6, nota 5.
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Els cartells es van convertir en una mitjà emprat per ambdós bàndols
per a difondre missatges importants.

TEMPS DE GUERRA CIVIL. 1936-1939
Les notícies del que estava succeint a Barcelona i
Espanya van arribar al Berguedà el mateix 19 de
juliol de 1936. En alguns poblacions es van mobilitzar els components més actius dels partits de dretes
per recolzar l’acció dels sollevats, com fou el cas de
Gironella on vint-i-cinc homes armats van intentar
fer-se forts durant unes hores; a la majoria de poblacions de la comarca però qui va dominar la situació
des del primer moment foren els partits d’esquerres.
Malgrat el seguiment continu que es feia dels
esdeveniment a partir de la radio, fins el dia 24 de
juliol no van començar a arribar els primers decrets
de la Generalitat, un dels primers encomanant als
ajuntaments que fessin llista dels regidors no afectes
al Front d’Esquerres, la qual cosa no feu més que
accelerar la fugida de moltes persones de dretes i
d’envalentonar els radicals que no havien perdut el
temps per organitzar-se en els anomenats Comitès
de Milícies Antifeixistes. Des de les primeres hores
i arreu hi va haver-hi controls i van començar els
tiroteigs, es van requisar camions, automòbils, motocicletes i en molts pobles s’intentaren requisar les
armes per evitar mals majors. Esgarrifa adonar-se
de fins a quin punt havien proliferat i com van sortir dels amagatalls en poca estona, les armes de foc.
Però allò que va evidenciar, sens cap mena de
dubte, que la guerra esclatava no només al front sinó
també als carrers i a les places de tots els pobles, fou

Míting al cinema Perdiu de Sant Savador de la Vedella el 15 de
novembre de 1936: Hi foren presents Joan Fronjosa, fundador del
PSUC i membre del Consell d’Economia de la Generalitat, Joan
Comorera del PSUC que aleshores ja era Conseller d’Economia del
Govern de Lluís Companys, Antoni Bertran, de la UGT, i el periodista
madrileny Antonio Bravo.
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DEL RACIONAMENT AL DESARROLLISMO
L’explotació de la conca carbonífera de Berga va conèixer
un auge espectacular en l’etapa compresa entre 1940
i 1975. L’obertura de noves explotacions va ampliar
notablement el territori miner, des de mitjan segle xix
centrat en el terme municipal de Cercs. Els pobles veïns,
Sant Salvador, Vallcebre, Saldes, Guardiola i la Nou es
van transformar en nuclis miners perifèrics, connectats
per un complex sistema de transport –ferrocarril, plans
inclinats i telefèrics– i una nova xarxa de carreteres que,
lentament, va anar substituint el sistema de camins veïnals. Un nou paisatge industrial en constant evolució
i creixement, caracteritzat per les imponents estructures de les centrals tèrmiques i la fàbrica de ciment, no
amaguen l’existència d’un greu problema d’habitatge,
amb la proliferació del barraquisme, l’habitatge de poca
qualitat i el creixement de la capital comarcal, Berga.

El punt de partida. Febrer de 1939
Quan l’exèrcit franquista, dirigit pel General Sagardía Ramos, va ocupar la conca minera de Fígols
el 5 de febrer de 1939, «las minas estaban en buenas
condiciones de explotación». Aquesta situació, reflectida
en la Memoria de l’empresa CBSA de l’any 19391,
es la que va caracteritzar l’explotació des de l’inici
1
Grup de miners davant l’entrada de la mina La Campos, a Saldes, el 1954.

2

del conflicte bèl·lic fins a la fi de la contesa, inclòs
els últims dies, en què l’exèrcit republicà i una gran
quantitat de persones van creuar la conca minera en
direcció a la propera França.
A finals de gener de 1939 la Subsecretària d’Armament de la República va confiscar materials i
camions de la mina, i l’exèrcit republicà, en retirada,
va dinamitar ponts i infraestructures ferroviàries.
La referida memòria empresarial informa que les
principals dificultats a què va haver de fer front la
família Olano i els seus socis, un cop recuperada la
propietat i la gestió de la mina, va ser apressar a les
noves autoritats perquè escometessin l’obra de reconstrucció dels ponts de la carretera i del ferrocarril, i poder abastir la demanda de carbó. En tenien
en estoc i no sembla gens que dubtessin en poder
posar la mina en producció. Els fabricants cotoners
van aconseguir camions per poder accedir al carbó
emmagatzemat i a la producció obtinguda a partir
de juny de 1939, quan es van reiniciar de manera
definitiva dels treballs d’explotació. A finals d’aquest
any treballaven a la mina 1088 persones.
Es conserva el Inventario de Carbones de Berga SA
en 5 de febrer de 19392, a la primera pàgina del qual si
llegeix que l’inventari es fa un cop recuperada la

Hausman Tarrida, C.: Carbó de pedra. Un mundo que desaparece. Tomo I. La historia de Carbones de Berga a través de sus personajes, (s.d.),
p.148.
Arxiu MMCercs.
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Espanyol. L’any 1944 una explosió de grisú a la mina
Clara de l’Espà va provocar la mort de 34 miners,
el dilluns de Pasqua Granada. Tots, excepte un que
era de Saldes, havien arribat al poble buscant treball
i vivien rellogats en diferents cases particulars que
els hi llogaven habitacions. Molts d’ells no només
buscaven treball, també refugi.
«A partir de 1942 llegaron, por aquel sector, gente de
todas las regiones de España, en su mayoría salidos de las
cárceles y penales. Se trataba de presos indultados y con
libertad condicional, desterrados de su región y anterior
domicilio en un radio de unos doscientos quilómetros. Otros
que habían deambulado por la península con el nombre
cambiado y muchos, también salidos de los campos de
concentración. Parte de ellos venían con la intención de
pasarse a Francia, pero en aquel tiempo, al otro lado de la
frontera, imperaba un régimen similar al franquismo.»20

Els noms amb els quals l’empresa va registrar els
miners que treballaven a la Clara, i les dades bàsiques
com el lloc de naixement i de residencia, fan pensar
que se tractava de noms falsos, doncs només vint dels
trenta tres cadàvers foren reclamats pels familiars.
L’ informe de l’enginyer de mines L. Barrena sobre
l’accident de la Clara es contundent:
«El 10 d’abril de 1944 era semifestiu, per ésser dilluns
de Pasqua de resurrecció, i treballava un equip menor.
Cap a les quatre de tarda dos homes havien pujat a la
sobreguia 2 bis per continuar l’avanç. Van veure, digueren, una sortida de gasos que va calar foc: ‘Tira’t a
terra? Li va dir el marteller a l’ajudant, però de seguida
es va apagar. Se’n van anar cap a l’exterior per curar-se
petites cremades i quan, transcorregut un quart d’aquella
fogonada, els faltaven uns vuitanta metres per assolir la
bocamina, una intensa ràfega o bufada d’aire els va tirar

20
21

a terra. A la galeria general del nivell 2 un vigilant es va
creuar amb un tren arrossegat per un mul que l’acompanyaven tres vagonetes. A dos cents metres de la boca de
la fogarada va sentir un gran soroll, però no d’explosió,
i una forta expansió d’aire l’empenyé cap a fora. També
els vagoners van ésser abatuts, però dos pogueren sortir i
donar l’alarma. Cap d’ells no havia sentit calor ni olor,
però si asfixia, que els va passar perquè de seguida va
tornar a entrar l’aire fresc de l’exterior…
Als talls quasi tot el carbó era pols, recobert a la vegada
per un altre de gairebé impalpable de color terrós. Precisament aquest sutge terrós i mat, finíssim, és la símptoma
exclusiu de l’explosió de pols de carbó: és la cendra residual
de les molt petites partícules de carbó. Altres signes, com
escorces de coc, perles de resina a les fulles d’apuntalament,
també es donen a les explosions de grisú … Per una barrinada fallida, que va fer explosió?. Per una bufada de
gas?. Amb els símptomes anotats hi caben diverses teories
i hipòtesis…»21

L’explosió de la Clara no fou l’únic accident multitudinari que tenyeix de dol la historia de la mineria
berguedana. L’any 1951 una explosió de grisú va
manllevar la vida a 18 miners de La Campos, una
mina de l’empresa Serchs SA, una filial de Carbones de
Berga. L’explosió va tenir lloc a la galeria situada entre
140 i 200 metres, una de les set amb que comptava
l’explotació; treballaven obrint un pou de ventilació.
La Campos fou sempre una mina perillosa no sols
per la concentració de grisú i la pols de carbó, sinó
també per la poca tecnificació; els baixos rendiments
aconsellaren el seu tancament el 1963. El 1959 els
miners havien fet una de les primeres vagues de la
conca durant el franquisme, justament demanant
seguretat i millores en les condicions de treball.

Peralta, P.: Una historia de la Revolución Social, p. 47.
Serra Rotés, R.: «Saldes i el carbó», a Saldes, Àmbit de Recerques del Berguedà, 1998, p. 197-204. Picas, J., Prat, A. i Serra, R.: Les
mines de Saldes, Consorci Rita Minera/Zenobita Eds, 2003, p. 12

D EL RACI O NAMEN T A L « D E SA R R OL L ISM O»

L’any 1944 una explosió de grisú a la mina Clara.

La premsa de l’època feu un gran reportatge gràfic del funeral.

Van moir, en aquell tràgic dilluns de Pasqua Granada, 34 miners.

El funeral, que reunió a tota la comunitat minera, fou presidit pel
governador civil.

Una bona part de les fotografies es van publicar.
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11 de desembre, a les 6 del matí, es va firmar l’acta
amb els acords4.
En nom dels treballadors van signar: Eleuteri
Adelantado, Manuel Alias, Pedro Andrés, Josep
Coromines, Agustí Iglesias, José M. Martín. Lluís
Perarnau, Ramon Pérez, Agustí Quesada, José Luis
Resina, Damià Sánchez i Juan Sánchez. Per l’empresa
van signar: Mariano Esteban, Antonio de la Hoz i
Leopoldo Peñas.
Es va procedir a tancar les explotacions antigues
i se’n van obrir de noves, molt tecnificades com és
el cas de la 012, i el 1978 comencen les explotacions
a cel obert. S’instal.la el funicular GTM que facilita
el transport a l’interior de les galeries i l’entrada en
vigor de l’Estatut del Miner de 1984 va introduir, a
més de millores en seguretat, horari i el descans dels
miners, la reducció de l’edat de jubilació dels miners,
mitjançant el sistema de coeficients, en reconeixement
de la duresa de les condicions laborals.

Als problemes tècnics accentuats per les inundacions
de 1982 s’hi afegien l’augment de l’endeutament fins al
punt que CBSA va aplicar el pla l’explotació de les mines
de cel obert que anava acompanyat d’una progressiva reducció i professionalització de la plantilla d‘interior que
aconseguí millorar els rendiments: el nivell de producció
de la mineria d’interior que l’any 1980 era de 308.000
tones amb una plantilla de 1360 treballadors, va passar el
1986 a 406.000 tones amb 790 treballadors5. La producció a cel obert passà de 137.880 tones el 1980 a 277.000
tones el 1986. Els miners de Fígols van treballant fins
el 31 de desembre de 19916.
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La central tèrmica i el delicte
ecològic
L’impacte ambiental provocat durant més d’un centenar d’anys d’explotació minera i a la contaminació
que des de 1963 provocava la fàbrica de ciment de
Fígols, s’hi va afegir el 1971 la contaminació per gasos i partícules sòlides de la combustió del carbó a la
central tèrmica de Cercs que provocaven l’efecte puja
àcida (SO2 diòxid de sofre). La zona afectada per la
pluja àcida era extensa, unes 30.000 ha, especialment
intensa en unes 600 ha, que es feien molt evidents a
la zona de El Portet, al municipi de Vallcebre, amb
la destrucció de boscos i pastures.
La central es va posar en marxa quan l’estat espanyol no tenia cap normativa mediambiental relativa
a la contaminació atmosfèrica, però immediatament
es va començar a desplegar la legislació sobre el tema.
El 1972 s’aprova la primera llei de protecció del Medi
Ambient (Llei 38/72 de 22 de desembre. Protecció
de la contaminació atmosfèrica) que es va desplegar
el 1975 mitjançant un decret que establia unes línies
generals i fixava els màxims de les emissions (Decret
833/75 de 6 de febrer). El 1976, el Ministerio de
Gobernación dictava l’ Ordre de 18-X-76 sobre la
Prevenció i correcció de la contaminació industrial,
que obligava a realitzat anàlisis i valoracions dels
contaminants; ni la central va portar a terme aquestes avaluacions ni el Ministerio va reclamar-les ni va
exigir el compliment de l’ordre que havia dictat. Les
primeres medicions, a peu de xemeneia, es comencen
a fer el 1978.

4
Mau Branco, M.O.: Historia de Carbones de Berga, Berga 2000, p. 86-115.
	Espinal Burgos, M.: Moviment obrer. De l’accident de “La Consolació” al Tancament de les Mines de Cercs 1975 a 1991, Treball Final de Grau,
Grau en Relacions Laborals Universitat Autònoma de Barcelona 2016.
5
Garcia i Espina, S.: «La mineria al Berguedà», a L’Erol, revista cultural del Berguedà, 1982, Núm. 2 , p. 13-21.
6
Serra Rotès, R.: «Crònica oficial d’un accident. Explosió a la mina», p. 38-45. Sánchez Rodríguez, I.: «Records i sentiments de l’accident
de La Consolació convertits en relat», a L’Erol, revista cultural del Berguedà, 2015, Núm. 126, p. 36-37.

CAP 19. 14. Central Tèrmica Nova (Foto Luigi, 2002).tif

CAP 19. 16. DSC00483.JPG

El 1983 una primera reforma del codi penal fa aparèixer el delicte ecològic; el 1985, una segona reforma
provocada per la necessària adequació de la normativa
espanyola a la de la Unió Europea, manté i concreta
aquest delicte. Creix també, i de manera notable, la
sensibilització social sobre els temes mediambientals
i en el cas concret del Berguedà, aquesta sensibilització s’accentua davant l’inici de les explotacions a
cel obert, primer a Sant Corneli, El Jou i Cascante
(1979) i tot seguit i amb una alarma major, al peu
del Pedraforca el 1980. Les explotacions a cel obert
abasten una amplia zona al peu d’Ensija, concretament a Fumanya, Tumí i Coll de Pradell el 1982. La
companyia elèctrica FECSA aconsegueix que de la

mateixa Dirección General de Energía del Ministerio
de Industria y Energía emeti dues resolucions en que
s’autoritzava un augment de les emissions de sofre
des dels 9.000 mg/m3 fins els 12.500 mg/m3.
En resposta a la sensibilització social sobre els
temes mediambientals, el Parlament de Catalunya
inicia el debat, l’aprovació i el desplegament de la
primera legislació autonòmica (Llei 22/83 de 21 de
novembre sobre Protecció de l’ambient atmosfèric a
Catalunya; Ordre de 25-VI-84 que regula la instal·
lació d’equips de control i registre de les emissions
de les centrals tèrmiques), es comença a materialitzar el descontent dels afectats amb la presentació de
denuncies al jutjat de Berga on des de 1981 havien
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