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Descripció
Dita referida a la casa de Cal Bernadàs que consta de diverses versions, segons qui
l'explica i que ens ha arribat per diverses fonts orals. La primera versió diu que a Cal
Bernadàs, quan hi residia el Comte d'Espanya, hi va anar un pobre a demanar caritat. Va
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pujar les escales de pedra del mas, va trucar a la porta i li va sortir el Comte d'Espanya que
en sentir que el pobre li demanava diners el va empènyer escales avall. El pobre, en més
d'una accepció del mot, anava repetint pels carrers del poble que a Cal Bernadàs
"n'ensenyaven de modus".
Una altra versió diu que el Comte d'Espanya, resident a Cal Bernadàs era qui manava a les
tropes carlines i feia de màxima autoritat al poble. Quan a algú se li havia de "cantar la
cartilla", esbroncar-lo o castigar-lo l'enviaven a Cal Bernadàs i la gent al veure'l ja deia que
el desgraciat en qüestió anava a aprendre de modus.
La tradició també ha recollit que el Comte d'espanya va demanar al batlle de Casserres pa
pel seu regiment en un temps molt limitat. Aquest va al·legar que seria impossible satisfe la
demanda ja que es pastava a mà i no tenien temps suficient. El comte enfadat el va fer fora
de la casa, escales avall, tot dient-li: "Si no teniu pa, aneu-vos-en al cul de l'infern".
Però la fama del Comte d'Espanya se la vaguanyar a pols i el record popular ha transformat
els seus actes irònicament en aquesta dita, que ambé s'ha traduit a la literatura. Així tenim
el cas de Pio baroja (1933) que escriu: "El conde de España te enseñará a ti los buenos
modos. Y los chicos se echaban a temblar. El conde vivia en una casa grande de la calle
Mayor, en casa de Gironella (sic); pero desde una semana antes se trasladó a Casserras, a
una csa que se llamaba la casa Barnadas, con gran satisfacción de los bergadanos, que al
menos no veian a su tirano tan de cerca".
També Ferran de Sagarra (1935) esmenta l'estada del comte d'Espanya a Cal Bernadàs i el
seu caràcter irascible i cruel.

Història
El Comte d'Espanya fou enviat per comandar la Junta de Berga com a cap militar de l'exèrcit
carlí i intentar unificar les dues faccions enfrontades entre sí. Es va instal·lar a Casserres a la
casa Bernadàs. Pel que sembla fou més conegut pels seus mètodes sanguinaris que no per les
seves victòries militars. A Casserres es coneix el cas de Josep Fuster i Grau que fou sentenciat
a mort pel Comte d'Espanya, fou esquarterat, però abans li havien tallat una mà i el coll. Són
nombrosos els seus propis soldats que va fer afusellar i les poblacions que va fer cremar per
evitar que caiguessin en mans dels lliberals. Per totes aquestes arbitrarietats i d'altres fou
assassinat pels seus propis partidaris al congost de Tresponts.
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