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PRESENTACIÓ

Si mirem el curs del riu Llobregat en un mapa, sembla ben bé l’espinada de Catalunya, amb 

el seu naixement a prop dels Pirineus i que travessa de cap a cap la demarcació de Barcelona.  

I és indubtable que ha tingut un paper vital en el desenvolupament col·lectiu del país. Aquest 

llibre d’Albert Balcells i Rosa Serra aborda, amb perspectiva històrica rigorosa i aprofundida, 

l’etapa potser més assenyalada del riu com a motor de progrés: la de les colònies industrials.

 L’esclat de les colònies reflecteix una època d’intensa construcció de la Catalunya 

moderna. En unes dècades no exemptes de dificultats i de circumstàncies adverses –una 

successió de guerres i d’episodis d’inestabilitat política–, entorn del Llobregat es produeix un 

extraordinari procés de desenvolupament econòmic, que contribueix a facilitar la transició 

cap a una societat industrialitzada. I la iniciativa, vull remarcar-ho, prové en gran mesura del 

mateix territori, del compromís de nombrosos emprenedors locals i de l’impuls de moltes 

empreses familiars, tal com assenyalen els autors del llibre.

 Eix vertebrador d’una economia que s’adapta al progrés cada cop més ràpid propiciat 

per les invencions tecnològiques del segle xix, element cohesionador d’un territori que es va 

dibuixant com una xarxa de ciutats industrials i comercials, el Llobregat de les colònies apareix 

com l’enorme esforç col·lectiu d’una societat i d’un país disposats a avançar i oferir oportuni-

tats a tothom. Aquest vessant col·lectiu es tradueix també en un detall ple de significació: 

els llocs on apareixen les colònies sovint són els mateixos on hi havia antics molins d’aigua, fet 

que estableix una continuïtat històrica amb l’activitat dels pobles i ciutats des de l’Edat mitjana.

El temps de les colònies ha quedat enrere. La seva activitat va anar minvant progres-

sivament a les darreres dècades del segle xx. Però el Llobregat, recuperat ecològicament, 

segueix relligant el territori i la continuïtat es manté amb noves iniciatives, que encaixen 

més en l’economia verda i sostenible del segle xxi, com el programa Vies Blaves de la Diputa-

ció de Barcelona, que està contribuint a recuperar les ribes del riu per promoure rutes de 

mobilitat lenta, turisme de proximitat i activitats econòmiques sostenibles que redinamitzin 

les comarques de l’entorn fluvial. Avancem, doncs, cap a una nova etapa d’un riu relativa-

ment petit però que, des de fa segles, ha assolit una dimensió determinant en la història del 

nostre país, tal com explica aquest llibre.

El Llobregat, reinventat més d’una vegada, perviu com un element d’identitati de 

cohesió, vertebrant la Catalunya que creix més enllà de la costa i aportant desenvolupament 

al cor de la demarcació de Barcelona.

Marc Castells i Berzosa 
President de la Diputació de Barcelona
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CARACTERITZACIÓ I LOCALITZACIÓ DEL FENOMEN  
DE LES COLÒNIES INDUSTRIALS 

Una colònia industrial és una empresa fabril, generalment situada al costat d’un riu, del 
qual extreu l’energia, i situada en un context rural, motiu pel qual està dotada d’un poblat 
per als seus obrers amb els serveis necessaris per assolir una considerable autosuficiència, 
encara que administrativament formi part d’un municipi. Els habitatges i tots els locals  
i espais no fabrils solen ser propietat de l’empresa, que pot arrendar els comerços, el cafè, la 
fonda, etc. o gestionar-los directament. L’empresa també sol crear l’escola, la guarderia  
i l’església. No totes les fàbriques de riu generaren colònies, i les que ho feren presenten 
graus diferents de desenvolupament. 

A la resta del món es troben exemples de colònies industrials, algunes han estat 
reconegudes per la UNESCO com a patrimoni de la humanitat. Els casos més coneguts són els 
d’algunes de britàniques, com la tèxtil New Lanark (1785), que fou escenari de les propostes 
del filantrop Robert Owen; Saltaire (1851), també tèxtil, al Yorkshire, Cadbury (1879), la 
fàbrica de xocolata a Bournville, i Sunlaight (1888), productora de sabó al comtat de Cheshire. 
Al nord d’Itàlia, prop de Bèrgam, es troba la colònia tèxtil cotonera de Crespi d’Adda (1875),  
i a Noisiel-Sur-Marne, prop de París, els Menier, fundaren una gran fàbrica de xocolata i colò-
nia que el 1880 comptava amb 2.000 treballadors. Aquestes són les més conegudes, però no 
han estat les úniques ni molt menys. A Holanda es produí el fenomen de les colònies agrícoles  
i industrials penitenciàries en terrenys que es trobaven en procés de dessecació; i llarguíssima 
és la llista de colònies mineres. 

No es tracta d’un fenomen únicament europeu. Hi ha exemples notables americans 
com el de Lowell (Massachussets) o el de Santa Rosa a Mèxic en el camp de les tèxtils, la gran 
minera de Sewel a Xile, a part les colònies agrícoles jueves fundades pel baró Hirsch als Estats 
Units i l’Argentina el 1891. A Espanya ha merescut atenció l’asturiana de Bustiello, de la Sociedad 
Hullera Española i impulsada per Claudio López Bru, segon marquès de Comillas. 

Les colònies industrials catalanes no són, per tant, un fenomen peculiar o extra-
ordinari. Allò que resulta excepcional és la densitat de colònies que s’assolí al llarg del Llobregat 
i el seu afluent Cardener i en la part alta i mitjana del Ter, amb el seu tributari Freser. En alguns 
trams d’aquests rius les colònies es troben a una distància de dos quilòmetres l’una a l’altra. En 
total s’han censat més de noranta colònies tèxtils, no sols sobre aquests rius sinó també al 
Calders, Anoia o fins i tot al Canal de Pinyana, al Segrià. A més de les tèxtils cotoneres, que són 
la gran majoria, també cal incloure les mineres, com les de Fígols-Cercs, les metal·lúrgiques com 
la Farga Lacambra a les Masies de Voltregà, o una fàbrica de ciment molt innovadora en la seva 
època, com la del Clot del Moro, a Castellar de n’Hug, i també colònies agrícoles, com Graugés, 
a Avià (Berguedà), o les de Casanovas i la Ricarda, totes dues al Prat de Llobregat. 

El Viladomiu Nou, a Gironella, 
construït en un dels meandres  
més notables de l’Alt Llobregat, 
avui és una colònia viva, ben 
conservada, amb activitat industrial 
i una comunitat dinàmica. 
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Les colònies es desenvoluparen gradualment, segons les necessitats de cada nou 
període de la seva evolució particular i d’acord amb les possibilitats que oferien la tècnica i el 
mercat. Poques entre les tèxtils foren concebudes des del començament com un projecte totalment 
dissenyat i amb un programa filantròpic com ho fou la Colònia Güell de  Santa Coloma de Cer-
velló (Baix Llobregat), a començament del darrer decenni del segle xix. Fou també l’única que 
ja de bon començament funcionà amb l’única energia proporcionada per la màquina de vapor. 

Per a industrialitzar-se, Catalunya no comptava ni amb la riquesa hullera de la 
Gran Bretanya, de Bèlgica o del Ruhr, ni tampoc amb uns recursos hidràulics de la magnitud 
dels de Suïssa. Però cercà explotar fins al límit totes dues fonts d’energia. La qüestió que es 
planteja és l’explicació de la localització majoritària al llarg del Llobregat, quan altres rius 
catalans, com el Segre, presenten un cabal força superior, amb 90 m3 per segon a l’altura de 
Lleida, o la Noguera Pallaresa, que, al pas per Tremp té un cabal mitjà de 39 m3, mentre que  
a Martorell el Llobregat en té 22,5, i el Ter quan arriba a Pals, en porta 29,4.

A part que el curs del Llobregat presenta un pendent i un encaixonament en di-
versos trams, de vegades amb salts naturals, que facilitaven i abaratien la construcció de resclo-
ses. No s’ha d’oblidar que aquest riu és el camí més recte des del Pirineu a Barcelona i el seu port, 
i que travessa la conca minera més important de Catalunya, la de Cercs; de forma similar al Ter, 
que, a la part més alta, passa al costat de la conca minera de Sant Joan de les Abadesses. 

S’ha dit que el Llobregat és el riu més treballador del continent. El geògraf francès 
Pierre Deffontaines va dir: «Cap riu del món, potser, no ha estat objecte d’un aprofitament tan 
exhaustiu com l’indigent Llobregat». Cal advertir que aquesta indigència ha estat compatible, 
amb grans avingudes i sobtades crescudes, que han resultat catastròfiques. El moment en què 
el Llobregat porta més aigua, el seu cabal és set vegades més gros que quan en porta menys. La 
diferència entre el màxim i el mínim és de gairebé cinc vegades en el cas del Ter i de 4,3 en el del 
Cardener. Es recorden al Llobregat les inundacions de 1842, 1850, 1864, 1898, 1907, 1910, 1940, 
1971 i 1982. D’aquí ve la importància reguladora de l’embassament de la Baells, acabat el 1976. 

El Llobregat concentra al llarg dels seus 156 km 26 colònies tèxtils. Això equival 
al 32,1% de les colònies tèxtils de Catalunya. Amb una longitud de 195 km, el Ter té 20 colònies 
tèxtils, un nombre que equival al 24,3% del total català.1 En tant que rius de règim mediterrani, 
tots són de cabal molt irregular. El Llobregat ha estat considerat el nervi de Catalunya i els aflu-
ents dels dos rius principals també tenen la seva importància: el Cardener, afluent principal del 
Llobregat, amb 12 colònies, representa el 14,9% del total. El Freser, afluent principal del Ter, 
amb vuit més, en té gairebé un altre 10%. 

El procés de construcció de colònies començà abans al Llobregat que al Ter. En 
el cas del primer, la majoria foren anteriors a l’arribada del ferrocarril de via estreta, que va ser 
finançat pels mateixos fabricants, sense cap ajuda de l’Estat. El tren arribà el 1885 a Puig-reig, 
el 1887 a l’estació d’Olvan, al costat de la Colònia Rosal, i a Guardiola el 1904, en aquest punt 
molt  abans que la carretera. En el Ter la major part de colònies són posteriors a la comunicació 

1 Serra i Sala, Joan Maria. «Els factors de la localització 
geogràfica de les colònies». Dovella, núm. 15, 1985.
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Sewell, del 1904 i a 2.000 m d’altitud 
a la serralada dels Andes xilens, es 
obra de  la minera nord-americana 
Braden Copper Company. Va 
arribar a tenir 15.000 habitants.

New Lanark, a Escòcia, fundada  
el 1785 a la riba del riu Clyde,  
es va convertir en un projecte   
de socialisme utòpic cèlebre  
a tot Europa.
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ferroviària entre Barcelona i Sant Joan de les Abadesses, on el tren arribà l’any 1880. En el cas 
del Llobregat la connexió fèrria va incrementar l’aprofitament dels lignits berguedans per a 
les colònies industrials. Abans, entre el 1871 i el 1904, el tramvia de sang, tirat per mules, cobria 
el transport del lignit des de Cercs a Berga i d’allí era portat en carros a la Colònia Rosal i fins 
a Sallent. Al Ter també succeí quelcom semblant, tot i que l’arribada del ferrocarril fins a les 
proximitats de les mines coincidí amb la davallada de la producció d’hulla a Ogassa a partir de 
1890, mentre la capacitat productiva de Fígols, a l’altre riu, va anar en augment. La filatura 
ocupava majoritàriament les colònies tèxtils del Ter i del Cardener. En canvi, al Llobregat 
predominà clarament la producció integrada de tot el procés –filatura i teixit–. Proporcional-
ment al Ter hi hagué una major presència d’empresaris externs i fins i tot d’estrangers, encara 
que a la mineria del Llobregat-Cardener el control de la producció per empreses foranes ha 
estat total, sobretot en el cas de la potassa.2

Bustiello (Mieres, Astúries), 
Vallcarca (Sitges, Garraf),  
Can Bros (Martorell, Baix Llobregat) 
i Soldevila (Balsareny, Bages)  
són exemples de la diversitat  
que presenten les colònies.
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La importància de la recerca de l’energia hidràulica pels empresaris resulta evident; 
però calia tenir màquines de vapor com a força suplementària o complementària. Totes les co-
lònies tèxtils tenen una xemeneia, que caracteritza el seu perfil. L’any 1884, per exemple, els 
fabricants del Llobregat que no tenien màquina de vapor hagueren de reduir el treball, amb el 
corresponent perjudici per a les seves empreses i per als obrers perquè el cabal del riu era força 
menor del que calia.3 A més de ser necessari per a la tintoreria, el vapor esdevingué un comple-
ment imprescindible en la mesura que es volia i es podia ampliar la producció. Les colònies 
començaren amb energia hidràulica i acabaren necessitant també el vapor quan va créixer la 
producció amb la demanda, i el Llobregat ja no donava més de si, alhora que les empreses no 
volien patir les pèrdues de la suspensió del treball durant els períodes recurrents de sequeres. 
Entre 1840 i 1916 les autoritats concediren 56 llicències d’aprofitament d’aigües a la comarca 
del Berguedà. Una part de les futures colònies industrials aprofitaren i ampliaren la infraes-
tructura anterior d’un vell molí, que les precedí en l’aprofitament de l’energia hidràulica des de 
dates molt llunyanes, de vegades medievals.

La importància de l’energia hidràulica explica la concentració de colònies entre 
Cal Rosal, la més antiga, situada on la vall deixa de ser tan encaixonada, fins a la part septen-
trional de Balsareny, perquè al peu del castell d’aquesta vila comença el canal de la Sèquia de 
Manresa que des del segle xiv condueix la quarta part del cabal total mitjà del Llobregat fins a 
Manresa. Al sud de Balsareny es redueix el nombre de colònies per aquest fet i perquè el pen-
dent és menor; per aquests dos factors cal esperar al riu Calders, afluent per l’esquerra del 
Llobregat i a l’aiguabarreig amb el Cardener, per a veure augmentar el nombre de colònies 
tèxtils. Quan començaren a proliferar les colònies tèxtils al nord de la Sèquia de Manresa, els 
responsables d’aquesta posaren el crit al cel, tement una reducció, sobretot en temps de seque-
ra, de l’aigua que hi arribava. 

El pendent fins a l’Ametlla de Merola, la més meridional de les colònies de Puig-
reig, permet un salt més alt i de més potència –entre 11,5 i 6,5 m–, mentre que al sud de l’Ametlla 
el salt mitjà és de cinc metres, de manera que la menor densitat de la localització de les colònies 
reflecteix aquest fet. El salt condiciona la potència energètica per a moure més maquinària i donar 
feina a més obrers i fer sostenibles els serveis d’una colònia per al seu personal: la major densitat 
de colònies més completes en serveis es troba entre Cal Rosal i l’Ametlla de Merola. El pendent del 
curs del Llobregat passa d’un nivell de 480 m a Cal Rosal a un de 320 a l’Ametlla de Merola, és a dir 
un pendent del 8%; de l’Ametlla fins al Pont de Vilomara, ja per sota de Manresa, el desnivell és de 
120 m, equivalent a una mitjana del 4,5%. Entre Cal Prat i Cal Vidal el salt mitjà oscil·la entre 12,5  
i 11 m, fet que explica que fos una zona cobejada pels fabricants.4 A l’hora d’escollir un emplaçament 
dins de la zona més favorable, o bé s’aprofitava la infraestructura bàsica i preexistent d’un molí o la 
presència d’un banc de roca a la llera del riu. Això abaratia la construcció de la resclosa, l’element 
hidràulic més costós. Per tant, la localització depenia de circumstàncies que allunyaven sovint 
la fàbrica dels pobles i calia edificar habitatges per als treballadors, fet que generava una colònia.

2 El tema del present llibre són les colònies industrials  
i mineres al Llobregat i als seus afluents, amb algunes 
referències comparatives amb el Ter. 

3 La Vanguardia, 24 de gener de 1884.
4 Vall i Casas, Pere. De colònies tèxtils a Parc Fluvial.  

El sistema de colònies tèxtils del Baix Berguedà. Gènesi  
i revalorització. Barcelona: Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, 1999.
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UNA TRADICIÓ MANUFACTURERA
Per a explicar la localització de les colònies industrials no n’hi ha prou de parlar del Llobregat; 
cal afegir que les comarques del Berguedà i el Bages i les seves veïnes –igual que el Ripollès i la 
part més alta d’Osona– ja tenien una tradició manufacturera anterior molt notable. Vers 1779 
hi havia a Catalunya uns 1.600 telers de llana repartits entre 79 pobles. Aquesta tradició, per un 
costat afavorí l’aparició d’empresaris, alguns dels quals fundaren més tard colònies industrials, 
i per un altre subministrà una mà d’obra amb experiència i disponible, que només calia adaptar 
a la producció mecanitzada i concentrar-la en les fàbriques. 

En el segle xviii el 47% dels telers de llana de Catalunya radicaven al Lluçanès, el 
Moianès i el Berguedà.5 Durant la mateixa centúria Manresa era el principal centre tèxtil seder 
de Catalunya i exportava a Amèrica el 77% dels mocadors de seda que produïa. L’empresariat 
manresà donà proves de notable capacitat d’adaptació cercant els productes més rendibles  
en cada època: en el segle xvii van predominar els blanquers, al xviii predominen els velers  
i perxers, dedicats els uns als teixits i els altres a la passamaneria de seda. De la seda passaren  
en el segle xix a la indústria cotonera, que resultà hegemònica des d’aleshores. Al llarg del  
segle xviii els comerciants manufacturers practicaven una multiplicitat de negocis. Sovint eren 
propietaris de terres com a resultat de l’endeutament d’alguns pagesos; comerciaven amb vi i 
aiguardent i participaven en l’arrendament de drets senyorials, que es cobraven en espècie  
i restaven així a cobert de la devaluació del cens fix en diners. 

Mentrestant, als pobles de les comarques del Llobregat i del Cardener i als de les 
contrades veïnes alguns paraires s’anaven convertint en comerciants manufacturers, i comen-
çaren a controlar tot el procés i a encarregar la feina a famílies camperoles, que no tenien prou 
terra per a mantenir-se i reproduir-se com a productors agrícoles autònoms. El preufet que les 
dones i els infants de la pagesia cobraven per filar era baix i explica el prejudici molt arrelat  
i durador de la complementarietat del treball manufacturer de les dones de la família pagesa, 
que justificaria en el segle xix i xx la inferioritat dels salaris de les obreres fabrils. Alguns pa-
raires invertien en una multiplicitat de negocis i acumularen així el capital necessari per a 
llançar-se en el segle xix a aixecar fàbriques i mecanitzar la producció, després d’haver deixat 
la llana pel cotó. 

A Manresa es va produir un fenomen semblant en la sederia; al segle xviii alguns 
velers començaren a donar treball a mans a altres mestres velers i passaren a dirigir tot el procés, 
atès que comerciaven amb la primera matèria i amb el producte manufacturat final. Aquesta 
minoria de comerciants manufacturers seders constituí un planter de futurs fabricants cotoners.

Com a testimoni d’una activitat protoindustrial anterior existien a la zona nom-
brosos molins moguts per l’aigua del Llobregat, així com també fargues per a treballar el ferro 
i l’aram, per exemple a Sallent, i a la capçalera del Llobregat, menys nombroses que al Ripollès. 
Al segle xix les noves fàbriques de riu sovint aprofitaren, ampliaren i milloraren les infraes-

5 Ferrer i Alòs, Llorenç. Els orígens de la industrialització a la 
Catalunya central. Barcelona: Rafael Dalmau, 1986, p. 55.

Plano de la villa de Berga y su castillo 
durant la primera Guerra Carlina. 

Berga conserva un conjunt singular 
de carrers amb molins, callissots  
i horts testimonis de l’etapa inicial 
de la industrialització cotonera.
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tructures d’antics molins, especialment en el Cardener, que no sols eren fariners sinó que n’hi 
havia també de drapers, paperers i polvorers. 

L’abundància d’aigua va ser bàsica per a poder moure la maquinària que substituí 
l’utillatge artesanal. Així fou com aquelles localitats que en el segle xviii havien brillat com a 
centres manufacturers però que no comptaven amb corrents suficients d’aigua, van decaure en 
el segle xix, com Igualada, Vic o Berga, igual que comarques com l’Alt Penedès, el Moianès o el 
Lluçanès, que anaren proporcionant emprenedors i mà d’obra a les colònies del Llobregat igual 
que ho feren Manresa i Sallent, quan la seva capacitat hidràulica quedà del tot explotada. 

En qualsevol cas pot sorprendre que en viatges inacabables en cavalleries el cotó 
de floca pugés cap amunt i el fil i el teixit anessin cap avall sota la calor aclaparadora de l’estiu, 
a temperatures sota zero durant l’hivern, i amb camins enfangats per les pluges de primavera  
i tardor. El camí ral de Barcelona a Lleida no era tan fatigós com la ruta a la Pobla de Lillet i, en 
canvi, més enllà d’Igualada no aparegueren en l’època protoindustrial aquells elements que 
donarien lloc a la posterior industrialització. 

Va ser al voltant de 1785 quan el cotó començà a desplaçar la llana en la manufac-
tura domèstica dispersa. Els fabricants d’indianes de les ciutats necessitaven fil de cotó, la feina 
era més ben pagada, resultava més neta i senzilla que filar llana. En el cas dels teixidors del cotó, 
una fibra nova, no havent-hi gremis de l’ofici, no calia temps d’aprenentatge com en el de la 
llana, i això abaratia el treball.

El dinamisme manufacturer del Berguedà i del Bages en el segle xviii, en el marc 
de la protoindustrialització, resta evidenciat en fets tecnològics com la creació d’una màquina 
de filar cotó amb fusos múltiples denominada berguedana o maixerina, del sobrenom del seu 
inventor –el Maixerí–, que era el fuster Ramon Farguell Montorcí, que el 1792 amb el seu soci 
Francesc Anglarill demanava tenir patent per a una màquina de filar de 64 pues, a la vegada que 
un fabricant de Cardona, Manuel Flotats i el seu associat Salvador Pallarola, en presentaven una 
altra de 78 pues. El 1796 hi havia a Berga 250 màquines de filar manuals i vers l’any 1800 algunes 
arribaven a tenir més de cent fusos.6 Resulta evident que la màquina filadora anglesa Jenny, 
inventada el 1766, fou adoptada i perfeccionada molt aviat a Catalunya. Una altra innovació fou 
l’aparició de la màquina de cardar de cilindres, que era moguda per força hidràulica, sense ne-
cessitar salts superiors als que subministrava un rierol com el Metge, modest afluent del Llo-
bregat, que fou aprofitat pels petits fabricants de Berga al segle xviii. L’empresa Casas y Vidal, de 
Cardona, fou la primera a instal·lar màquines contínues de 48 fusos, concretament 16 unitats, 
l’any 1808, en l’edifici d’un antic molí. Sembla també que el primer teler mecànic que hi hagué 
a Catalunya començà a funcionar a Sallent el 1828. Per a valorar la rellevància d’aquesta data 
només cal tenir en compte que encara el 1860 eren manuals el 55% dels telers que funcionaven 
a Catalunya, mentre que la filatura estava en aquesta darrera data del tot mecanitzada. 

El país hagué de suportar l’ocupació francesa de 1808 - 1814 i la resistència; vuit 
anys després, la lluita entre liberals i reialistes del Trienni Constitucional, de 1820 a 1823; més 

Plànol de 1800 de la presa del  
molí paperer de Cal Carmona,  
a Martorell, actiu des de  
mitjan segle xviii.



21

endavant, la revolta dels Malcontents de 1827; sis anys més tard, la primera guerra carlina de 
1833 a 1840, la guerra dels Matiners o segona guerra carlina de 1846 a 1849 i la tercera guerra 
carlina de 1872 a 1875. I malgrat tot, la industrialització prosseguí. 

A Berga la difusió de la berguedana i del cardat amb màquines de cilindres mogu-
des per la força del rierol Metge a partir de 1792, tenia lloc en petits edificis. El 1825 hi havia nou 
establiments de cardar cotó, que movien unes 16 màquines a Berga, sense comptar-hi els de la 
Valldan i la Baells. Les berguedanes eren massa cares per a la filatura domèstica i les dones que 
la practicaven a casa seva s’anaren traslladant als tallers. Al mateix temps, els operaris deixaven 
el treball de la llana pel del cotó, on guanyaven més. La tela en cru era enviada als tallers d’es-
tampació de Barcelona, per exemple al d’Erasme de Gònima a partir de 1786. Així fou com, abans 
d’acabar el segle xviii, el Berguedà esdevingué un centre important de la manufactura del cotó, 
seguit de Vic, Manlleu, Igualada i Sallent. 

Però el cabal del Metge no era suficient per a impulsar la mecanització definitiva.7 

Molts emprenedors berguedans es traslladaren a Sallent i, per exemple, els Viladomiu en  
foren pioners en aquest sentit. Una crisi profunda afectà el Berguedà els anys vint i trenta del 
segle xix. En temps de la revolta antiliberal dels Malcontents de 1827, els paraires i teixidors de 
llana de Borredà, Gironella i Bagà estaven sense feina. El 1834 la situació era semblant a Berga. 
Quedaven dues opcions: traslladar-se, riu avall, o ingressar a les partides carlines.8 

6 Solà, Àngels. «Filar amb berguedana». La indústria tèxtil. 
Actes de les V Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya. 
Barcelona 2002.

7 Sellés, Carme; Serra Rotés, Rosa: «Els molins de la riera de  
Metge a Berga». L’Erol, núm. 64, 2000.

8 Serra Rotés, Rosa. «Carlisme i industrialització durant  
la Guerra dels Set Anys al Berguedà». La industrialització  
al Berguedà i el fenomen carlista. V Simposi d’Història  
del Carlisme. Centre d’Estudis d’Avià, 13 de maig  
de 2017, p. 17-49.




