
20 i 22 OPC resums A3-A4 7/4/08 15:09 P�gina 2 

Inventari Patrimoni Cultural de Berga     
Memòria tècnica  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 Redacció
 
 Albert Rumbo
 
 Isaac Soca 
   
 
 
 
 
                         
 
                                                         Ajuntament de Berga
 
 Octubre 2001

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

cortesem
Sello



 

 
 

Ajuntament de Berga            Àrea de Cultura 

         Oficina de Patrimoni Cultural       
             
 

  
 

 

INVENTARI DEL  

PARTRIMONI LOCAL 
 

BERGA 
 
 

Albert Rumbo i Soler 
Isaac Soca i Torres 

Àmbit de Recerques del Berguedà 
 

Berga, Octubre 2001 
 



 

 

Índex. 
 

1. Presentació ..............................................................................................III 

 

 

2. Metodologia i avatars del treball .............................................................V 

 

 

3. El terme municipal de Berga: una visió global ...................................VIII 

 

 

4. Els béns patrimonials al municipi de Berga ........................................XIII 

 

A. Patrimoni no fitxat...................................................................XIII  

Elements desapareguts no inclosos a l’inventari..................XIII 

Elements existents no inclosos a l’inventari........................XXI 

 

B. Punts de partida i treballs emprats en la realització de 

l’inventari....................................................................................XXX 

 

C. Principals trets caracterològics dels béns patrimonials.....XXXIII  

Tipologia ........................................................................XXXIII 

Estat de conservació ......................................................XXXIV 

Èpoques ..........................................................................XXXV 

Ubicació ........................................................................XXXVI 

Protecció.......................................................................XXXVII 

II



Accés ..........................................................................XXXVIII 

 

 

5. Diagnosi del conjunt patrimonial...................................................XXXIX 

 

A. Béns protegits legalment: estat de la qüestió.....................XXXIX 

 

B. Algunes observacions sobre el Museu Municipal de Berga.XLIII 

 

 

6. Bibliografia .………………............................................................ XLVI 

 

 

 

1. Presentació. 
 

Amb la memòria que enceta aquestes línies presentem l’Inventari del 

Patrimoni Local de Berga emmarcat dins del programa d’inventaris que 

porta a terme l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona. Aquest programa, iniciat el 1996 i perfeccionat 

progressivament, s’ha anat oferint a diversos ajuntaments de la província de 

Barcelona per tal que es portessin a terme els inventaris al seus municipis. 

Enguany, entre altres poblacions, ha tocat el torn al municipi de Berga, 

mitjançant la signatura d’un conveni al mes de maig. Les tasques de 

realització de l’inventari ja es van començar a desenvolupar just després de 

l’acord que s’establí entre la Diputació de Barcelona i la corporació 

municipal i han finalitzat a mitjan d’octubre. Al desembre del 2006, des de 

l’Oficina de Patrimoni Cultural, s’ha fet una revisió de la base de dades en 
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la que s’han afegit algunes fitxes i modificat d’altres, la informació de les 

mateixes ha estat facilitada per A. Rumbo. A la memòria només s’ha 

revisat la part pertanyent a la valoració estadística de l’inventari, és a dir el 

punt 4.C. El conjunt de l’inventari l’ha portat a terme  l’Àmbit de 

Recerques del Berguedà per encàrrec de la Oficina del Patrimoni Cultural 

de la Diputació de Barcelona.  

 

El present treball queda estructurat en tres grans parts: la memòria 

explicativa, un llistat d’elements inventariats segons la seva tipologia i les 

fitxes completes. La memòria explicativa consta d’una presentació, d’unes 

notes a l’entorn de la metodologia emprada, d’una petita contextualització 

temporal i espaial de Berga, d’una visió general dels béns patrimonials 

localitzats al municipi i, finalment, d’unes consideracions finals o 

recomanacions. La segona part consta d’uns llistats (segons la tipologia, 

l’ordre numèric de fitxes i les denominacions dels béns inventariats) i 

esdevé útil com a índex, ja que permet localitzar ràpidament cada un dels 

béns inventariats, a part d’obtenir una visió global sobre tots ells. En 

aquests llistats s’hi ha fet constar elements com el codi, l’àmbit, tipologia, 

la denominació, el número de fitxa, etc., mirant d’articular-los entre ells. 

En darrer lloc s’hi aplega el cos bàsic del treball: tot el conjunt de béns i 

elements inventariats, amb totes les seves entrades, acompanyades, segons 

convé, de plànols o mapes i d’il·lustracions. 

 

Fins ara el municipi de Berga no disposava d’una relació dels béns 

patrimonials amb afanys de recull global. Esperem que el present inventari 

serveixi per suplir, en bona part, aquesta mancança. Encara que, 

malauradament, arribar a una exhaustivitat total esdevindria una tasca 

quimèrica i irrealitzable. És per aquest motiu que es faria necessari portar a 

terme, periòdicament, tasques d’actualització i manteniment de la 
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informació recollida, no només de la consignada pròpiament a les fitxes, 

sinó també de les valoracions i consideracions que els especialistes i el 

mateix Ajuntament de Berga puguin fer sobre aquestes. 

 

En el decurs del treball de recerca i inventariació hem pogut comptar 

amb l’ajuda i la col·laboració de diverses persones i institucions: Pere 

Barniol, Jordi Camps, Roger Cortina, Marcel·lí Isach, Alba Perarnau, 

Xavier Pedrals, Roser Vila, Ramon Viladés, Josep Xoy, personal dels 

Serveis Tècnics i Informàtics de l’Ajuntament de Berga i de la Biblioteca 

Popular Ramon Vinyes i Cluet. A tots ells moltes gràcies. 

 

 

 

 

2. Metodologia i avatars del treball. 
 

Després d’haver efectuat els tràmits administratius i burocràtics 

indispensables per tal d’iniciar la realització de l’inventari, a finals de juny 

de 2001, també va ser necessari planificar el desenvolupament del treball. 

Evidentment, l’empresa s’havia de portar a terme seguint les indicacions i 

els consells donats prèviament per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona. L’objectiu bàsic del treball consistia en aplegar, en 

una mateixa relació i d’una forma global, tots els béns patrimonials de la 

ciutat de Berga i el seu terme municipal. Aquesta detecció del patrimoni 

local immoble, moble, documental i bibliogràfic, immaterial i natural calia 

portar-la a terme buscant un equilibri entre l’exhaustivitat i la generalitat. 

És a dir, mantenint en tot moment el rigor en la recerca, se’ns feia necessari 

localitzar tots els béns d’interès sense evidenciar disparitats importants en 

el seu tractament individualitzat. En bona part, això ho hem aconseguit a 
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partir de les fitxes informatitzades que ens ha proporcionat la mateixa 

Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Tanmateix, 

l’existència de més o menys informació, especialment de tipus bibliogràfic, 

ha estat una variable molt important en la configuració de l’inventari. És 

per aquest motiu que aquesta fase l’hem desenvolupat en primer lloc. 

 

La recerca de material bibliogràfic i de totes les dades disponibles 

existents als centres de documentació públics i privats l’hem portat a terme 

des dels primers dies de juliol a la primera setmana d’agost de 2001. Hem 

han anat alternant visites a diversos indrets fins a aconseguir un buidatge 

sistemàtic. A la Biblioteca Popular Ramon Vinyes i Cluet, hi hem efectuat 

un sondeig de la col·lecció local del centre, tant als llibres com a les 

publicacions periòdiques. A l’Arxiu Històric Comarcal de Berga, inaugurat 

recentment i amb una important col·lecció de llibres i opuscles antics, 

també hi hem passat algunes jornades, sobretot consultant obres del segle 

XIX i primers anys del segle XX. També hem treballat alguns dies amb els 

fons documentals i bibliogràfics de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, 

aprofitant -entre altres coses- material inèdit que els membres de l’entitat 

havien anat recollint, com per exemple, les fitxes d’aspectes folklòrics i 

etnològics, i les publicacions editades pel mateix Àmbit de Recerques, 

algunes difícils de trobar en altres llocs. La informació recollida l’hem 

introduït en unes fitxes “mare”, que s’han utilitzat posteriorment en 

l’elaboració de les fitxes definitives. 

 

Una vegada enllestida la recerca bibliogràfica i documental, hem 

realitzat un seguit de sortides a l’interior de la ciutat i als afores de Berga, a 

mode de treball de camp. La dinàmica d’aquestes sortides ha estat gairebé 

sempre la mateixa: partir de la informació proporcionada per la 

bibliografia, completar-la amb testimonis orals, ubicar l’indret sobre els 
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plànols o mapes, visitar materialment el lloc, elaborar una descripció o fitxa 

de camp de tots i cada un dels elements detectats i, en darrer lloc, fer-hi 

fotografies. Aquesta tasca s’ha portat a terme al llarg dels mesos d’agost i 

setembre de 2001. No cal dir que el treball de camp ha servit, en força 

ocasions, per descobrir béns no localitzats a la fase anterior. 

 

La informació consignada a les fitxes bibliogràfiques “mare” i a les 

provinents del treball de camp ens han servit ja per elaborar les fitxes 

informatitzades definitives, creades a partir d’una adaptació del programa 

Microsoft Acces. Aquesta tasca s’ha anat combinant successivament amb la 

tria i digitalització de fotografies i plànols, que si bé no ha comportat 

dificultats remarcables, s’ha alentit per la seva feixuguesa. En darrer lloc, 

però valorant en qualsevol moment els resultats de la recerca en tots els 

seus aspectes, hem procedit a redactar la present memòria. Per portar a 

terme aquesta tercera fase hem emprat bona part del mes d’octubre de 

2001. 
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3. El terme municipal de Berga: una visió global. 
 

El municipi de Berga és el cap de la comarca del Berguedà. Es troba 

situat a la vall alta del riu Llobregat, en un dels sectors més alts de la 

Depressió Central Catalana, a la falda dels Pre-pirineus. El terme es va 

veure notablement ampliat arran de l’annexió del municipi de la Valldan el 

1963. El conjunt de la demarcació municipal comprèn tres espais 

paisatgísticament molt diferenciats. En primer lloc, l’angle nord-oest, la 

terminació meridional dels Pre-pirineus, de calcàries cretàciques o bé 

eocèniques, que formen el serrat de la Figuerassa (1468 m.). El límit entre 

els Pre-pirineus i la Depressió Central Catalana és donat per un 

esquerpament tectònic net, on les capes de l’estructura es drecen 

espectacularment verticals, i que, a ponent de la ciutat de Berga, pren el 

nom de la serra de Queralt i es manté per damunt dels 1100 m. Entre els 

Pre-pirineus i la Depressió Central típica hi ha una faixa discontínua de 
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conglomerats montserratins que comencen a tramuntana amb la serra de la 

Petita (892 m.) i es va eixamplant cap a ponent; aquests conglomerats 

formen part del planell estructural de Capolat. En segon lloc, els sectors de 

llevant i a migdia, on hi ha altres plataformes estructurals de materials 

menys resistents, horitzontals i més petits. S’integren plenament a la 

Depressió Central i es troben esglaonats entre els 800 i els 600 m. d’altitud, 

a excepció de la serra de Casa en Ponç, encarada al riu Llobregat, que 

arriba als 926 m. L’esquifida xarxa fluvial, amb afluents de la riera de 

Metge o del mateix Llobregat, ha escindit aquestes plataformes com a 

careners interfluvials sobre un fons tabular que davalla fins a dessota els 

500 m. En tercer lloc, hi figura l’angle sud-est, on s’inicien les terrasses del 

Llobregat al Baix Berguedà. Pel que fa a la vegetació forestal hi notem un 

predomini de la pineda de pi roig als sectors alts; per sota dels 1000 m. 

s’alterna amb els roures a les obagues i amb l’alzina al solell, tal és el cas 

de la serra de Queralt (vegeu: Joan REBAGLIATO i Josep ARMENGOU: 

“Berga”, dins Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 4 (bai-bia), Barcelona, 

1990, pàg. 444 i segs.). 

 

Des del punt de vista històric la ciutat de Berga presenta un origen 

poc clar, que es perd en la incertesa dels temps. No obstant això, 

l’arqueologia ha posat al descobert diversos jaciments d’època prehistòrica. 

El més antic dels jaciments data del període epipaleolític, però aquests es 

succeeixen en el temps fins a trobar vestigis ibèrics. Aquest conjunt de 

jaciments es dispersen en forma d’espores de cap a cap del terme 

municipal. Poc després trobem ja les primeres notícies escrites, que daten 

de l’època de la colonització romana. Hom creu que els bergistans 

esmentats a les fonts clàssiques corresponen als habitants d’aquesta zona 

del Berguedà que van ser sotmesos consecutivament per Aníbal i Cató. 

Segons Titus Livi els bergistans tenien set castells, el més important dels 
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quals era Castrum Bergium; a parer d’alguns autors podria correspondre a 

l’actual ciutat de Berga. 

 

El pagus d’època romana i visigòtica sofrí, com tot el Principat, 

l’ocupació musulmana del segle VIII, que, segons la tradició, no provada ni 

documentada arqueològicament, comportà la destrucció total de Berga. De 

totes maneres, si que ha quedat constància del progressiu avenç cristià, que 

tingué lloc de forma important ja abans del primer terç del segle IX amb el 

recolzament de les autoritats franques. Fou en aquest mateix segle IX quan 

començà a configurar-se el comtat de Berga dins del conjunt del comtat de 

Cerdanya. Cap als primers anys del segle X el comtat de Berga assolí un 

caràcter independent. No obstant, aquesta independència fou de curta 

durada, puix que Berga tornà a ser capital d’un territori dependent de la 

Cerdanya i administrat per la seva casa vescomtal. 

 

A partir del segle XI ja es tenen notícies de diversos castells i 

fortificacions a l’actual terme de Berga: el Castell Berguedà, el castell de 

Berga i el palau dels Peguera. Al segle XII la família dels castlans del 

castell de Berga havia adoptat el topònim com a locatiu, fins a esdevenir-ne 

el cognom. En morir la última dels Berga, Sibil·la I, el govern de la vila 

passà a la seva filla Sibil·la II, muller d’Hug de Mataplana. El 1309 el 

matrimoni va vendre al rei Jaume II la vila de Berga, que passà d’aquesta 

forma a ser una vila de domini reial.  

 

Al segle XIV es van bastir a la vila les principals infrastructures, 

d’entre les quals destaquen les muralles i l’hospital. La vila s’eixamplà 

notablement i incloïa un call jueu (amb arrels al segle XIII), que tenia la 

seva pròpia sinagoga. Aviat també es va començar a construir foramurs, 

com és el cas del monestir de monges de Santa Maria de Montbenet, situat 
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en un turó prop del castell. Tanmateix, el 1374 el monestir de Montbenet 

fou traslladat a l’hospital de l’antiga comanda hospitalera de Berga, a 

l’actual plaça de Sant Joan. 

 

A partir de 1348 la ciutat sofrí els efectes de la Pesta Negra. Hom 

calcula -encara que de forma poc rigorosa- que a Berga es va perdre una 

tercera part de la població. S’iniciava llavors una crisi que no es veurà 

superada fins al segle XVI. El 1381 el rei Joan I, arran del casament de la 

seva filla Joana amb el comte Mateu de Foix, donà a aquest la vila de 

Berga com a dot de Joana. D’aquesta forma la vila de Berga tornà a passar 

novament a mans feudals. La decisió no va satisfer ni de bon tros als 

berguedans. Van haver de reunir 85.000 florins per tornar a passar a domini 

reial. Una vegada recuperada la vila, el rei es va comprometre a no tornar a 

alienar ni vendre mai més la jurisdicció sobre la vila. Tot i així les relacions 

amb la reialesa no sempre van ser bones. Durant la guerra civil catalana 

(1462-1472), Berga va ser fidel a la Generalitat, encara que l’any 1468 la 

vila va ser presa pel príncep Ferran (futur Ferran el Catòlic). De fet, els 

conflictes bèl·lics varen ser presents al llarg de tota l’època moderna. Al 

segle XVI, a causa de la proximitat amb França i l’actitud bel·licosa de 

Carles V i de Felip II, Berga va haver de sofrir les represàlies dels hugonots 

francesos. El 1581, en una d’aquestes accions, l’església del castell, 

aleshores parroquial, va ser saquejada i destruïda. 

 

 Aquesta mena d’episodis es van reproduir durant els segles XVII i 

XVIII. A mitjan segle XVII la Guerra dels Segadors va arruïnar i destruir 

gran part de la vila. En el segle següent va ser la Guerra de Successió, en la 

qual Berga va decantar-se per la causa borbònica, la que deixà 

completament arruïnada la vila de Berga. Tot i això, en finalitzar la guerra, 

la vila aconseguí un bon nombre de privilegis. Aleshores la vila de Berga 
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gairebé havia assolit els 1700 habitants. Després de la guerra, s’afermaren 

les bases econòmiques de l’agricultura i d’una paulatina industrialització, 

en base a la manufactura llanera i cotonera. Berga va fer una important 

aportació al món del tèxtil amb la invenció d’una màquina de filar 

coneguda com a Berguedana o Maixerina, ideada i construïda cap a 1790 

per Ramon Farguell. 

 

Durant la Guerra del Francès Berga es va veure de nou ocupada per 

les forces militars, ja que la vila cooperà amb la organització de la 

resistència antifrancesa i col·laborà amb la Junta Superior de Govern del 

Principat de Catalunya. El corrent ideològic que es desenvolupà des 

d’aquesta guerra, però, es consolidà definitivament amb les guerres 

carlines. Durant la Primera Carlinada, Berga va ser el centre d’operacions 

de la facció carlina. S’hi establí la Junta Superior Governativa de 

Catalunya, fins al punt de prendre el nom de Junta de Berga. El 1840 

Espartero va prendre Berga en nom de la reina d’España, cosa que provocà 

la fugida de moltes famílies que es van unir a les forces carlines en retirada 

i tingué com a conseqüència un despoblament important de la vila.  

 

La resta del segle XIX, malgrat la segona i la tercera guerra carlina, 

es va desenvolupar cap al creixement social i econòmic. El 1877 la vila de 

Berga va rebre el títol de ciutat i pocs anys més tard va veure inaugurat el 

canal industrial, obra cabdal de la industrialització a la ciutat de Berga i a 

una part molt important de la comarca. Des de llavors, tot i el parèntesi que 

ocasionà la guerra civil 1936-1939, la comarca s’industrialitzà fortament, 

especialment en relació al tèxtil i a la mineria, fins a  començament dels 

anys 1980. Actualment el sector més important és el dels serveis, tot i que 

no pot oblidar-se la instal·lació de noves empreses amb dedicació industrial 

al polígon de Berga. La demografia, conseqüentment, ha augmentat força, 
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fins arribar a prop dels 15.000 habitants (vegeu el text de M. Dolors 

SANTANDREU I SOLER: “Berga”, dins Guia del Berguedà, Berga, 1985, 

pàgs. 158-160). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Els béns patrimonials al municipi de Berga. 
 

A. Patrimoni no fitxat. 

 

Elements desapareguts no inclosos a l’inventari 

 

Tan bon punt vàrem iniciar la realització d’aquest Inventari del 

Patrimoni Local ens vàrem adonar de la gran quantitat de patrimoni 

malauradament desaparegut; bé fos a causa de les nombroses destruccions 

efectuades en les guerres civils que ha patit el país (i molt especialment 

durant la darrera, 1936-1939); per actuacions urbanístiques i/o 

especulatòries materialitzades en edificacions o urbanitzacions portades a 

terme sense un mínim de consciència patrimonial; per manca de cura dels 

poders públics en la conservació d’elements concrets d’aquest patrimoni 

que es veien amenaçats per diversos motius; o per sostraccions, robatoris i 
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desaparicions moltes vegades coneguts amb força posterioritat o, fins i tot, 

indocumentats. 

 

No pretenem, de fet tampoc és l’objectiu d’aquest inventari, fer un 

estudi i anàlisi exhaustius del patrimoni documentat i que malauradament 

no ha arribat fins a nosaltres. De fet, dissortadament, ja no es pot donar cap 

indicació per tal d’actuar sobre aquest patrimoni, tret de l’obligatòria de 

treballar, tots plegats, per tal que res d’això torni a succeir. Tot i no poder 

ser exhaustius, però, creiem necessari fer un breu esment i una valoració 

del més important d’allò desaparegut. 

 

Primerament, val a dir que només durant la darrera Guerra Civil a les 

diferents esglésies de Berga desaparegueren un mínim de 43 retaules, 14 

campanes i nombroses custòdies, calzes, tresors, bordons i imatges. 

Algunes d’aquestes peces (les més destacades de les quals citem a 

continuació) tenien un veritable mèrit artístic i d’un gran valor històric i/o 

simbòlic. Així, doncs, entre el patrimoni destruït o desaparegut durant les 

diverses guerres que han assolat la nostra població hi trobem els següents 

béns que avui, entre molts d’altres que ens resulta impossible d’esmentar, 

serien considerats d’interès patrimonial: 

 

· Retaule Major de Santa Eulàlia de Berga: era un magnífic retaule 

barroc de fusta policromada, datat l’any 1757, obra de l’escultor Pere Pau 

Costa (mort a Berga el 1761). El retaule ocupava tota la paret del presbiteri 

i s’ampliava pels laterals. El tema central, Santa Eulàlia (una impressionant 

escultura amb els símbols del seu martiri), centrava el retaule i estava 

envoltada per columnes corínties profusament decorades, àngels i sants 

màrtirs. A l’àtic hi havia la imatge de l’Assumpta. Aquest altar fou cremat 

el juliol del 1936. Per tal d’aprofundir més en el tema recomanem la lectura 
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de l’article de Carles DORICO I ALUJAS: “Els retaules de l’església 

parroquial de Berga”, Quaderns de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, 3, 

1997, pàgs. 19-48. 

 

· Retaule del Sant Crist del Castell de Santa Eulàlia de Berga: era un 

retaule barroc, de fusta policromada, obra del cèlebre escultor vigatà Pau 

Costa i que datava del 1713. Es trobava situat en el mur de tancament del 

braç dret del transepte i, després del retaule major, era l’obra d’escultura 

més valuosa de l’església. El retaule estava dominat per una gran fornícula 

en la qual hi havia la imatge del Crist. Primer, d’un Crist fet per en Pau 

Costa, i a partir del 1872, d’un Crist amb gran devoció a Berga procedent 

de l’antiga parròquia i anomenat popularment com a Sant Crist del Castell. 

Aquest retaule fou destruït el juliol del 1936. Per tal d’aprofundir més en el 

tema recomanem la lectura del treball de Carles DORICO I ALUJAS: “El 

retaule del Sant Crist del Castell de l’església parroquial de Berga”, L’Erol, 

55, tardor 1997, pàgs. 33-35. 

 

· Sant Crist del Castell: era una talla de Crist crucificat amb una 

devoció extraordinària a la vila de Berga. Als seus peus hi havia la 

Magdalena i als costats la Dolorosa i Sant Joan. Es tractava d’una talla que 

ja era venerada a l’altar major de la parròquia quan aquesta era al castell 

(d’aquí el seu nom). L’església del castell fou parròquia fins el 1655. 

Posteriorment passà a l’església de Sant Joan i després a la nova parròquia. 

Per voluntat popular, el 1824 es construí una nova capella al castell que 

l’acollí fins el 1872 quan fou novament davallat a la parròquia, on 

romangué fins que el 1936 fou destruït. Per tal d’aprofundir més en el tema 

recomanem la lectura de Ramon HUCH I GUIXER: Notes històriques de la 

ciutat de Berga, Barcelona-Berga, 1994, pàgs. 124-127. 

 

XV



· Orgue barroc de Santa Eulàlia de Berga: era un orgue fabricat per 

Jaume Guilla entre 1691 i 1692. Aquest orgue fou cremat en l’incendi que 

sofrí la parròquia de Berga durant la Tercera Guerra Carlina, el 27 de març 

del 1873. 

 

· Retaule Major del Santuari de la Mare de Déu de Queralt: era un 

extraordinari retaule barroc de fusta policromada obra de l’escultor Josep 

Sunyer. El retaule constava de sòcol (decoració ornamental i els escuts de 

Berga); predel·la (amb el tema de la troballa de la Mare de Déu), dos grans 

cossos i àtic i tres carrers, amb el central ben diferenciat i on es centrava el 

cambril i la Mare de Déu de Queralt, i les imatges de Sant Joaquim i Santa 

Anna i les al·legories de les virtuts. Aquest altar fou incendiat el juliol del 

1936. Per tal d’aprofundir més en el tema recomanem la lectura de l’estudi 

de Carles DORICO I ALUJAS: “Josep Sunyer, autor del retaule major del 

santuari de la Mare de Déu de Queralt”, I Congrés de l’Església catalana. 

Des dels orígens fins ara, Solsona, 1993, vol. 2, pàgs. 655 i segs. 

 

· Retaule Major de Sant Francesc: era un retaule barroc de fusta 

policromada, construït entre 1777 i 1778 per l’escultor Josep Pujol de 

Folgueroles. Estava formalment adaptat a l’absis i a la part superior hi 

havia una ornacina per encabir la fornícula semicircular del sostre de 

l’absis. D’estructura plenament barroca, el basament tenia tres seccions 

sobre les quals reposava el cos central amb les imatges de Sant Francesc, 

Sant Crisprià i Sant Bernardí de Siena. Al pis superior hi havia una imatge 

de la Puríssima. Aquest retaule fou cremat el juliol del 1936. Per tal 

d’aprofundir més en el tema recomanem la lectura de Màrius FÍGOLS: “El 

retaule de Sant Francesc”, L’Erol, 35, hivern 1991, pàgs. 19-22. 
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· Retaule de Sant Antoni dels framenors de Berga: era un retaule 

barroc de fusta policromada, construït entre 1725 i 1729 per l’escultor 

Miquel Perelló de Mallorca. Era un retaule de tres cossos amb columnes de 

fusta cilíndriques rodejat d’atlants sostenint el pes del retaule. La figura 

central representava Sant Antoni amb el nen Jesús als braços. Al pis 

superior hi havia Sant Josep, també amb el nen Jesús, i quatre àngels, dos 

als extrems i els altres flanquejant el sant. Aquest retaule fou cremat el 

juliol del 1936. Per tal d’aprofundir més en el tema recomanem la lectura 

de Màrius FÍGOLS: “El retaule de Sant Francesc”, L’Erol, 35, hivern 1991, 

pàgs. 19-22. 

 

· Retaule Major de Sant Joan de Berga: era un magnífic retaule 

d’estil historicista, de fusta policromada i construït al segle XIX (posterior 

al 1835), l’autor del qual desconeixem. El retaule ocupava tota la paret del 

presbiteri i s’ampliava pels laterals. El tema central, Santa Eulàlia (una 

impressionant escultura amb els símbols del seu martiri), centrava el retaule 

i estava envoltada per columnes corínties profusament decorades, àngels i 

sants màrtirs. A l’àtic hi havia la imatge de l’Assumpta. Aquest altar fou 

cremat el juliol del 1936. Per tal d’aprofundir més en el tema recomanem la 

lectura de l’article de Carles DORICO I ALUJAS: “Els retaules de l’església 

parroquial de Berga”, Quaderns de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, 3, 

1997, pàgs. 19-48. 

 

· Capella de la Mare de Déu del Roser: era una capella situada al 

número 58 de l’actual carrer del Roser i antic camí ral que duia a Cardona. 

Havia estat construïda l’any 1561 i en ella s’hi veneraven les relíquies de 

Sant Inoxturn. Fou destruïda el juliol del 1936. Per tal d’aprofundir més en 

el tema recomanem la lectura de Ramon HUCH I GUIXER: Notes històriques 

de la ciutat de Berga, Barcelona, 1994, pàgs. 212-216. 
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· Imatge de l’Oratori: era una imatge romànica de pedra negra, 

d’autor anònim i datada entre els segles XIII i XIV. Sembla que aquesta 

imatge procedia d’una capelleta que hi havia a l’antic portal de Pinsania i 

que representava la Mare de Déu asseguda amb el Nen dret sobre el genoll. 

La imatge guardava molts paral·lelismes amb la Mare de Déu de Queralt i 

hom hi havia notat diverses coincidències. Aquesta imatge desaparegué (no 

sabem si fou destruïda o no) el juliol del 1936. Per tal d’aprofundir més en 

el tema recomanem la lectura de Josep NOGUERA I CANAL: “Queralt, una 

dualitat històrica”, L’Erol, 34, estiu-tardor 1991, pàgs. 12-15. 

 

· Quadre de la Mare de Déu de Queralt de l’Oratori: era un quadre 

fet amb rajoles de València que representava la vila de Berga sota el 

mantell de la Mare de Déu de Queralt i un estol de llagostes que fugia de la 

població. Aquest quadre desaparegué durant la Guerra dels Set Anys 

(1833-1840). Per tal d’aprofundir més en el tema recomanem la lectura del 

llibre de Josep ARMENGOU I FELIU: El santuari de la Mare de Déu de 

Queralt, Granollers, 1971, pàgs. 93-100. 

 

Com ja hem comentat anteriorment, a part d’aquest ingent patrimoni 

desaparegut en períodes de guerra tenim també una part important 

d’elements perduts per actuacions urbanístiques portades a terme sense un 

mínim de consciència patrimonial; per manca de cura dels poders públics 

en la conservació d’elements concrets d’aquest patrimoni que es veien 

amenaçats; o per sostraccions, robatoris i desaparicions (alguns en temps de 

guerra, d’altres no) que no s’han esclarit mai. Així, doncs, entre el 

patrimoni destruït o desaparegut per aquestes actuacions, hi trobem els 

següents béns que avui, entre d’altres, serien considerats d’interès 

patrimonial: 
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· Cal Lluís Nè: fou la primera fàbrica moderna berguedana moguda 

amb força hidràulica. S’edificà el 1843 damunt les ruïnes d’una d’anterior 

destruïda durant la primera Guerra Carlina (1833-1840). L’edifici 

presentava, adossada, una petita capella dedicada a la Mare de Déu de 

Queralt i s’hi arribà a construir un petit pantà per assegurar l’aigua 

contínuament. Malgrat diversos incendis i destruccions parcials, la fàbrica 

continuà com a indústria fins a la darrera Guerra Civil. Després, coneguda 

popularment com Villa Rosa, serví de refugi de soldats i d’immigrants. 

L’any 1986 fou demolida i en aquell indret hom encara pot observar-hi el 

solar que ocupava. Per tal d’aprofundir més en el tema recomanem la 

lectura de Francesc ESPUÑA I MENOYO: La riera de Metge en la 

industrialització de Berga, Berga, 2001, pàgs. 27-29. 

  

· Església de les Germanetes dels Desamparats: es trobava situada al 

carrer Mossèn Huch, al costat de la residència de les Germanetes, on 

actualment hi ha el mercat municipal. Construïda el 1904, en fou el seu 

arquitecte el barceloní Roc Cot i Cot (1865-1909). Era un edifici d’una sola 

nau amb estructura típica de parets de càrrega i amb coberta de teula 

aràbiga a dues vessants. La seva façana era totalment simètrica respecte a 

l’eix central. Aquesta església fou enderrocada el 1975. Per tal d’aprofundir 

més en el tema recomanem la lectura d’Anna BERNADICH, Marta BONET i 

Montserrat ROTA: “L’obra dels arquitectes a Berga: segles XIX i XX”, 

L’Erol, 25, tardor-hivern 1988, pàgs. 117-124. 

 

· Xalet Puig: era una extraordinària construcció que es trobava 

situada a la Gran Via cantonada amb el passeig de la Pau, coincidint amb 

l’actual número 31 del carrer Gran Via. El xalet fou dissenyat per 

l’arquitecte Emili Porta i Galobart (els seus plànols dataven del 1926) i 
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construït per Josep Pey i Desclau. Aquest edifici aïllat, de dues plantes, 

golfes i soterrani, encaixava a la perfecció amb la idea de ciutat-jardí que 

Porta havia pensat per la zona del passeig de la Pau. La planta baixa de 

pedra, la superior amb arrebossat i les golfes amb totxo, donaven una 

personalitat molt peculiar a l’edifici. La casa i el gran jardí que la 

circumdava foren enrunats el 1980. Per tal d’aprofundir més en el tema 

recomanem la lectura d’Anna BERNADICH, Marta BONET i Montserrat 

ROTA: “L’obra dels arquitectes a Berga: segles XIX i XX”, L’Erol, 25, 

tardor-hivern 1988, pàgs. 117-124. 

 

· Xalet Porta: era una construcció que es trobava situada a la Gran 

Via número 29. El xalet fou dissenyat pel seu propietari, l’arquitecte Emili 

Porta i Galobart l’any 1927. Aquest edifici aïllat seguia un estil semblant al 

del xalet Puig, anteriorment descrit. La casa i el seu gran jardí foren 

enrunats el 1995. Per tal d’aprofundir més en el tema recomanem la lectura 

d’Anna BERNADICH, Marta BONET i Montserrat ROTA: “L’obra dels 

arquitectes a Berga: segles XIX i XX”, L’Erol, 25, tardor-hivern 1988, 

pàgs. 117-124. 

 

· Corones de la Mare de Déu de Queralt: eren les dues corones, la de 

la Mare de Déu i la del nen Jesús, junt amb un fermall que penjava del coll 

de la Verge, pagades per subscripció popular amb motiu de la Coronació 

Canònica de l’any 1916. Elaborades pel Taller Cabot de Barcelona, estaven 

fetes d’or, plata, brillants, diamants, jacints, turmalines, robins, topazis, 

ametistes i maragdes i eren d’estil modernista. Durant la darrera Guerra 

Civil es va salvar la imatge i les corones, que foren dipositades a la Caixa 

de Pensions de Berga. Un cop acabada la Guerra, les corones foren 

lliurades però no se sap on varen anar a parar. Per tal d’aprofundir més en 
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el tema recomanem la lectura d’un autor ANÒNIM: Coronación Canónica de 

Nuestra Señora de Queralt, Madrid, 1916. 

 

· Torre Felipó: era una torre senyorial ubicada a la zona que 

actualment ocupen el carrer del Roser i la plaça dels Països Catalans. La 

separava de l’esmentat carrer del Roser un mur de pedra que delimitava 

l’extensió del gran jardí de la finca. La torre es trobava reculada respecte 

l’eix del carrer (aproximadament a l’indret on actualment s’aixeca 

l’esmentada plaça dels Països Catalans). El conjunt fou enrunat entre les 

darreries dels anys 80 i els inicis dels 90. Per tal d’aprofundir més en el 

tema recomanem la lectura dels articles dedicats al projecte d’urbanització 

de la Torre Felipó recollits a El Vilatà, 87, abril 1991, pàgs. 38-39. 

 

 

 

Elements existents no inclosos a l’inventari  

 

A més dels elements desapareguts, també trobem un conjunt 

d’elements que no ha estat inclosos individualment en una fitxa a 

l’inventari, o bé perquè no reuneixen prou valors històrics o patrimonials o 

bé per altres raons. 

 

· Església de Sant Quirze de Pedret: És el cas d’aquest 

importantíssim element patrimonial que, tot i que en té cura l’Ajuntament 

de Berga, no s’ha inclòs mitjançant una fitxa individualitzada, atès que 

s’ubica dins del terme municipal de Cercs, i per tant no correspon 

incloure’l en l’inventari de Berga per no desvirtuar la funció bàsica del 

mateix. Així i tot en aquest treball no pot faltar un esment de Pedret. Es fa 

difícil descriure l'església de Sant Quirze de Pedret sense tenir en compte 
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l'abast de les restauracions que ha patit, especialment d'ençà de la de 1959-

1964. La darrera fase d'excavacions i restauracions finalitzà el 1995 i ha 

consistit en fer una "restauració de les restauracions". L'edifici actual és 

compost de tres naus, una de central, sobrealçada, i dues de laterals. La nau 

central acaba en una petita capella, que complementa el presbiteri i es 

separa del conjunt de la nau per un arc de ferradura. Una de les naus 

laterals, la de tramuntana, queda a un nivell superior; s'hi accedeix per una 

petita porta, també amb arc de ferradura i uns pocs graons. A la nau situada 

al cantó de migdia és on trobem la porta d'accés al temple. Ambdues naus 

laterals són remuntades per uns absis, però a la situada a migdia s'hi 

interfereix una estructura quadrada, vestigi d'un antic campanar de torre. 

L'entrada és coberta per un porxo que es recolza sobre un pilar i bigues de 

fusta. Uns pocs graons separen la zona porxada de l'interior del temple. A 

pocs metres del temple s'hi disposa un modern campanar, consistent en un 

angle piramidal metàl·lic d'uns 8 metres d'alçada. L'exterior és envoltat per 

un mur d'aproximadament 1 metre d'alçada. A l'interior s'ha volgut 

reproduir les antigues pintures murals de plena època medieval. També cal 

destacar el pont gòtic que es troba a un centenar de metres de l'església, tot 

i que també pertany íntegrament al municipi de Cercs. Durant les 

excavacions han estat trobats molts materials ossis, ceràmics, metàl·lics, 

vítrics, etc. que actualment es conserven al Museu Municipal de Berga i al 

Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. No es coneix amb exactitud quan 

va aixecar-se l'església primitiva, ja que no es conserva l'acta fundacional, 

encara que possiblement podia ser anterior a la desfeta musulmana. Les 

excavacions posen de manifest que l'església pot datar-se a l'època 

carolíngia. El lloc de Pedret ja és documentat el 984, per bé que l'església 

no ho és fins al segle XI. Al segle XII n'apareixen nous esments en la 

construcció d'un oratori proper. Des de 1248 i al llarg del segle XIII 

comencen a sovintejar notícies sobre l'església, especialment en deixes 
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testamentàries i donacions. El 1312 apareix esmentada directament a la 

visita pastoral que es va fer al bisbat d'Urgell. El 1320 el temple va passar 

temporalment a formar part del patrimoni reial. Aleshores, força masos de 

la rodalia prenien l'església de Sant Quirze com a punt de referència. La 

crisi de la segona meitat del segle XIV deixà l'indret força despoblat, 

almenys fins a mitjan segle XVI. Fou llavors quan va perdre la titularitat de 

parroquial i s'uní a Santa Maria de la Baells. Cap als segles XVII i XVIII la 

millora conjuntural tornà a poblar les cases de Pedret. A finals del segle 

XIX hom va començar a adonar-se de la importància que tenien les 

pintures de Pedret, tot i que no foren arrencades i dipositades al Museu 

Nacional d'Art de Catalunya fins als anys 1922 i 1937. El 1940 totes elles 

foren traslladades al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Pel que fa a 

l'edifici es varen emprendre diverses restauracions, unes el 1959-1964, 

altres a la dècada dels vuitanta. La darrera, de 1995, la portà a terme 

l'arquitecte Antoni González, cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic 

Local de la Diputació de Barcelona, que intentà eliminar alguns elements i 

provà de retornar a l'edifici la fesomia del segle X, tot i les polèmiques que 

suscità. Durant totes les campanyes de restauració es van efectuar 

excavacions arqueològiques paral·leles, la més exhaustiva culminà el 

mateix 1995 (vegeu: Betty AL-HAMDANI: "Reconstrucció d'alguns frescs de 

Pedret", L'Erol, 27, estiu 1989, pàgs. 15-24; d’ella mateixa: "Interpretació 

d'un antic fresc de Sant Quirze de Pedret", L'Erol, 31, tardor 1990, pàgs. 

33-38; AADD: Guia del Berguedà, Berga, 1985, pàgs. 176 i 198-199; AADD: 

"Sant Quirze de Pedret" (Dossier), L'Erol, 55, tardor 1997, pàgs. 7-22; 

Albert BASTARDES i Jordi VIGUÉ: Monuments de la Catalunya Romànica: 

el Berguedà, Barcelona, 1978, pàgs. 184-199; Anna BERNADICH; 

Montserrat ROTA i Rosa SERRA: Guia d'art del Berguedà, Berga, 1991, 

pàg. 48; Josep GUDIOL: Pedret, Barcelona, 1937; Antoni GONZÁLEZ i 

Albert LÓPEZ: "Nous treballs de recerca i restauració a Sant Quirze de 
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Pedret", Quaderns de l'Àmbit de Recerques del Berguedà, 2, 1992, pàg. 

131-143; i del SERVEI DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA: "Nova etapa de restauració de Pedret", L'Erol, 33, primavera 

1991, pàg. 7). 

 

· Plaques commemoratives: Són un seguit de plaques ceràmiques, la 

major part de dimensions i format similar, que hom pot trobar en diferents 

indrets de Berga i que expliquen i recorden fets o esdeveniments 

significatius de l'indret on es troben col·locades o del passat de la ciutat en 

general. Així, hom en pot trobar 6 a "la Berruga" (Voltes d'en Claris) que 

expliquen la presència jueva a la Ciutat; 1 al carrer Castellar del Riu, a la 

Rectoria, que explica les Guerres Carlines; 1 al callissot de la Gratella que 

ens informa sobre l'aprofitament hidràulic de la riera de Metge; 1 al 

Trencacames i 1 a la Torre de les Hores que expliquen les muralles de 

Berga; 1 a Ca l'Antic que explica la història del Comte d'Espanya i la Junta 

Superior Carlina del Principat situada allí durant la Primera Guerra Carlina 

(1833-1840); 1 al safareig de la Pietat que explica la utilitat dels antics 

safareigs de la vila; i 1 al carrer del Roser 58 que recorda l'antiga capella 

del Roser. 1 placa de tipologia diferent es troba al carrer Buxadé 10. 

Aquesta és metàl·lica i commemora els 110 anys de la construcció de la 

Guita Xica de la Patum en aquells baixos. Malgrat que a Berga existeixen 

altres plaques commemoratives, no s'han inclòs aquí i se n'han realitzat 

fitxes a part pel seu valor, pel què commemoren, per la seva distinta 

tipologia o per la seva ubicació. Algunes es troben lleugerament trencades i 

diverses de pintades. Començades a col·locar el 1989 (Comte d'Espanya); 

proliferaren sobretot entre els anys 1992 i 1993. La voluntat municipal era 

la d'intentar mantenir, servar i descobrir el passat històric de la ciutat per a 

forans i autòctons. 
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· Escut de la Ciutat de Berga: és el distintiu legal i simbòlic del 

municipi. Es tracta d'un escut en forma de quadrilong francès, amb el 

camper quadrat en creu i blasonat de la següent manera: al primer i al quart 

quadrant, en camp d'or, quatre pals de gules; al segon i al tercer, en camp 

d'atzur, cinc bolcants d'argent disposats en sautor. És timbrat amb la corona 

ducal i porta dues branques -una de llorer i una de roure- per 

acompanyament. L'escut de Berga ha variat molt al llarg de la història. 

Hom creu que la vila tenia el dret d'ostentar-lo des de 1380, per concessió 

reial de Joan I, encara que n'existia algun d'anterior. El tret distintiu de 

Berga són els bolcants d'argent, per haver derrotat -segons la tradició- les 

hosts musulmanes. Aquests bolcants ja poden documentar-se als segles 

XIII i XIV. Les reformes més importants van tenir lloc als segles XV, 

XVII, XIX i XX. L'actual escut té la forma que acordà l'Ajuntament l'any 

1927, encara que s'alterà durant el període franquista, quan es revestí amb 

els símbols propis del règim (vegeu: Josep ARMENGOU I FELIU: L'escut de 

la ciutat de Berga, Berga, 1972, pàssim; i Josep CARRERAS I VILÀ: "L'escut 

de la Ciutat de Berga", L'Erol, 40, primavera 1993, pàgs. 15-17). 

 

· Aplecs i romeries: Els diferents aplecs i romeries que tenen lloc a la 

ciutat de Berga (o protagonitzats per la gent de Berga) tenen un programa 

d'actes semblant: anada en romeria fins a l'indret on té lloc l'aplec i allí 

celebració de la missa en honor del sant. Acabada aquesta, es sol repartir 

quelcom entre els assistents (panets, claus de pa, flors boscanes, etc.). 

Alguns d'aquests aplecs acaben amb ball o sardanes. Els dos aplecs més 

importants que es celebren a Berga són la Gala de Queralt (8 de setembre) i 

la pujada a Queralt en motiu del Vot de Poble per Sant Marc (25 d'abril), 

però per la seva antiguitat i tradició han estat tractats en fitxes individuals. 

La major part d'aplecs i romeries daten de temps immemorial i, 

segurament, molts d'ells tenen el seu origen en època medieval. Suposen 
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l'anada a un indret on es troba una església el dia de la festivitat del sant o 

la santa al qual és advocada. A part de la Gala de Queralt i el Vot de Poble 

el dia de Sant Marc, a Berga destaquen l'aplec a Sant Pere de Madrona (es 

celebra el diumenge sobre el 29 de juny i es reparteixen claus de Sant Pere, 

fetes amb pasta de farina, i ramells de flors boscanes); l'aplec de Sant 

Quirze de Pedret (organitzat per la Junta del Museu Municipal, té lloc el 

tercer diumenge de setembre, es fa en honor dels sants Quirze i Julita, i es 

reparteixen els goigs dels sants, el pa de Pedret i un pom de flors boscanes); 

i l'aplec al santuari de Corbera, santuari que malgrat pertànyer al municipi 

de Castellar del Riu gaudeix sempre d'una presència massiva de gent de 

Berga (aquest aplec té lloc el segon diumenge de setembre). Podeu 

consultar d’AADD: Guia del Berguedà, Berga, 1985, pàg. 175. 

 

· Renoms berguedans: Es tracta d'un seguit de mots, noms, malnoms 

i renoms, que malauradament tendeixen a desaparèixer lentament, referits a 

persones, famílies o cases berguedanes. Són denominacions populars, 

sorgides del poble, referides a característiques concretes d'aquells a qui es 

refereixen. Se'n troben recollits un mínim de 845, si bé amb tota seguretat 

sobrepassen, i amb escreix, el miler. Aquests renoms eren molt típics 

antigament i són de gran importància, fins i tot per conèixer el passat 

històric d'una població, motiu pel qual cal preservar-los, evitant que es 

perdin juntament amb la informació que ens aporten. Dissortadament, 

tendeixen a desaparèixer. Documentats d'ençà de l'edat mitjana, els renoms 

servien per identificar les persones, les cases i els indrets. En aquest sentit, 

al llarg de l'edat mitjana, l'edat moderna i gran part de la contemporània, els 

renoms arribaren a substituir els noms. Molta gent no sabien com es deia 

una persona determinada però en canvi si que coneixien el seu renom o el 

de la casa d'on provenia. Així, doncs, trobem renoms referits a defectes o 

característiques físiques (el Cametes, cal Sord); a oficis (el Xurrero, el 
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Tatarí); a procedència (el Gavatx, el Mallorca); i a virtuts o defectes (el 

Cordolç, el Besaculs). A l'actualitat cada cop s'utilitzen menys. És 

interessant el treball de Josep FERRER I PLANS: Recull de renoms 

berguedans en nombre de 845, Berga, 1949. 

  

· Guillem de Berguedà: Guillem de Berguedà, senyor feudal 

pertanyent a la família vescomtal dels Berguedà, de la qual n'era hereu, fou 

un poeta i trobador excepcional. Va tractar sobretot el sirventès i no tant la 

poesia amorosa i la vida. Destaca, entre totes les seves composicions 

poètiques, el plany que va escriure per Ponç de Mataplana, l'únic que va 

escriure i que s'ha considerat com la composició més sincera de tota la 

literatura trobadoresca. En aquest petit espai fem referència a la figura del 

trobador Guillem de Berguedà d'una forma genèrica, com el millor trobador 

que ha donat la comarca del Berguedà i àdhuc com un dels millors que ha 

donat Catalunya i la lírica trobadoresca. Es tracta d'una figura reconeguda 

arreu. Hom creu que Guillem de Berguedà nasqué entorn del 1138. 

Políticament es va caracteritzar per formar part del grup de senyors feudals 

que volien mantenir els seus privilegis i que per aquest motiu s'oposaven al 

rei i al reforçament de la seva autoritat. Això el va portar a enfrontar-se als 

nobles defensors d'aquesta darrera facció: Pere de Berga, el vescomte 

Ramon Folc III de Cardona, Hug IV de Mataplana, el bisbe d'Urgell Arnau 

de Preixens i el mateix rei Alfons I el Cast. Les seves diferències amb 

aquests nobles es poden veure tant en el camp físic de la lluita (el 3 de març 

del 1175 assassinà a traïció al vescomte Ramon Folc de Cardona) com en el 

camp de la literatura, puix el seus sirventesos ataquen punyentment els seus 

adversaris polítics, als quals qualifica de banyuts, covards, pervertits, etc. 

D'altra banda, la seva poesia també enalteix els seus amics i col·laboradors: 

Arnau de Castellbò, Ramon Galceran de Pinós o el vescomte de Cabrera, 

enfrontats amb el monarca i amb el bisbe d'Urgell. Perdé el títol vescomtal 
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per l'assassinat de Ramon Folc de Cardona i ell mateix morí assassinat el 

1196 (vegeu: Antoni LLORENS I SOLÉ: "Vinculació del trobador Guillem de 

Berguedà, i dels deus pares, els Vescomtes de Berga, amb el monestir de 

Santa Maria de Solsona", Revista del Centre d'Estudis del Berguedà, 1, 

1982, pàgs. 79-88; AADD: Guillem de Berguedà i altres trobadors. Obra 

poètica, Berga, 1986; Quirze GRIFELL I SALA: "Aquí Guillem de Berguedà, 

aquí uns amics del Vilatà", El Vilatà, 38, abril 1985, pàg. 11; Rosa SERRA I 

ROTÉS: "Guillem de Berguedà", El Vilatà, 40, juliol-agost 1985; Martí de 

RIQUER: Les poesies del trobador Guillem de Berguedà. Text, traducció i 

notes, Barcelona, 1996; AADD: "Guillem de Berguedà, trobador i cavaller", 

L'Erol, 52, hivern 1996, dossier monogràfic). 

 

· Ramon Vinyes i Cluet: Fou poeta, dramaturg, periodista, narrador, 

traductor, director teatral i mestre, però per sobre de tot fou un gran erudit i 

pensador. En aquest petit espai fem referència a la figura de Ramon Vinyes 

i Cluet d'una forma genèrica, com un dels millors autors que ha donat la 

ciutat de Berga, reconegut mundialment i batejat pel Nobel de literatura 

Gabriel García Márquez com "el sabio catalán". Ramon Vinyes nasqué a la 

ciutat de Berga el 8 de maig del 1882. Va començar a escriure de ben jove i 

l'any 1913 s'exilià voluntàriament a Colòmbia davant la puixança del 

Noucentisme, encapçalat per Eugeni d'Ors, enfront del Modernisme que ell 

defensava. Va tornar a Catalunya l'any 1923 i hi romangué fins al final de 

la Guerra Civil. Aquesta etapa coincideix amb la seva màxima activitat 

com a dramaturg i comediògraf (va escriure més de 60 obres de teatre al 

llarg de la seva vida) amb obres com Qui no és amb mi, Peter's bar i Fum 

sobre el teulat. Aquesta darrera fou la última obra del Teatre Català de la 

Comèdia, representada encara la mateixa setmana de l'entrada dels 

nacionals a la ciutat de Barcelona. L'èxit de Vinyes en aquella època fou 

aclaparador i els elogis li arribaren tant per part del públic com dels crítics. 
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L'any 1939 va tornar a exiliar-se a Barranquilla (Colòmbia) i no va retornar 

a Catalunya fins el 1950. Va morir a Barcelona el 5 de maig del 1952. Les 

seves despulles, però, es conserven actualment al Panteó dels Berguedans 

Il·lustres del cementiri municipal de Berga (vegeu: Pere ELIES I BUSQUETA: 

Ramon Vinyes i Cluet (1882-1952), Barcelona, 1972; JMS: "El savi català", 

El Vilatà, 24, juny 1983, pàg. 8; Josep RAFART I CANALS: "Ramon Vinyes i 

Cluet. 50 anys de la Guerra Civil (III)", El Vilatà, 55, estiu 1987, s. pàg.; 

Quirze GRIFELL I SALA: "Més estudis sobre Ramon Vinyes", El Vilatà, 87, 

abril 1991, pàg. 39; Ramon VINYES I CLUET: Tots els contes, Barcelona, 

2000; AADD: "Ramon Vinyes", L'Erol, 1, abril 1982, dossier monogràfic). 

 

· Fonts del terme municipal (afores): Es tracta d'un conjunt de fonts 

als afores de Berga que superen la quarantena (de Cal Gras, de Cal Ballús, 

Font Caldes, de Cal Plans, dels Terrissers, Font Ollera, del Garrell, del 

Querot, etc.). La major part, gairebé totes, aprofiten deus i brolladors 

naturals, que l'home ha canalitzat i condicionat. La seva tipologia és molt 

variable, des de fonts amb unes característiques molt senzilles fins a 

conjunts més complexos, especialment per les edificacions al seu entorn. 

Aquestes fonts s'han utilitzat tradicionalment per l'aprofitament i 

l'abastament d'aigua, tot i que antigament eren indrets on es feien àpats 

copiosos i trobades populars. La Font del Guiu, la Font de Tagastet, la Font 

Negra i altres fonts del nucli urbà s'han consignat en fitxes apart. Els estats 

de conservació són variables: des de fonts molt ben conservades a algunes 

de molt deteriorades. Les fonts del terme municipal de Berga (a excepció 

d'algunes del nucli urbà) han estat utilitzades des de temps incerts pels 

humans, però és a partir de l'època medieval que van començar a prendre 

certa importància. Almenys així es pot veure en la documentació d'aquesta 

època i en la que segueix (vegeu: Joan ESCOBET i Joan CASÒLIVA: "Les 
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fonts de la conca de la riera de Metge", L'Erol, 3, desembre 1982, pàgs. 44-

50). 

 

· Fonts del terme municipal (nucli urbà): Es tracta d'un seguit de 

fonts (sobrepassen la trentena) que hom pot trobar per tot el nucli urbà de la 

ciutat. Tipològicament són relativament diferents, destacant la de la plaça 

de les Fonts (descrita en una fitxa a part per la seva singularitat, sobretot la 

de l'escultura que la corona) i un seguit de fonts inaugurades el 1867 (font 

de Cal Majol, font del carrer Balmes, font de Santa Magdalena, etc.) amb 

forma semblant: una espècie d'abeurador alçat uns 40 cm. del terra i una 

fornícula que el corona i al mig de la qual hi ha la sortida d'aigua. Moltes 

de les fonts de Berga tenen un origen natural i els topònims de la ciutat així 

ho indiquen: la plaça de les Fonts, el carrer de la Font Fonda, el carrer de la 

Font del Viver, la plaça de les Fonts de Dalt, la plaça de la Font del Ros, 

etc. El seu interès rau sobretot en el gran número de fonts existents i el fet 

que actualment continuen donant servei. Algunes presenten molt bon estat, 

altres no tant. Sens cap mena de dubte, alguna de les fonts actuals tenen el 

seu origen en època medieval i s'han conservat fins avui en ple ús. Cal 

remarcar la importància que tenien aquestes fonts en l'època que les cases 

no disposaven d'aigua corrent, i el fet que el 1867 l'Ajuntament en feu 

construir diverses arreu de la ciutat per tal de garantir l'abastament d'aigua a 

la població. Entre moltes d'altres, cal destacar la font de Cal Majol, la de la 

plaça de Santa Magdalena, la de la Pietat, la de la Gratella, la del Mercat, la 

del carrer Maixerí, la font de la Rata, la del carrer Cervantes cantonada amb 

el carrer del Roser, la font del Lledó, la de la plaça del Forn, la de la plaça 

de les Fonts (descrita en fitxa a part), la del carrer Balmes, la de la plaça de 

Sant Pere, la de les Fonts de Dalt, la del passeig de la Indústria, les del Vall 

(descrites en fitxa a part), etc. 
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B. Punts de partida i treballs emprats en la realització de l’inventari. 

 

 Una de les principals dificultats amb què ens hem trobat en la 

realització d’aquest Inventari del Patrimoni Local de la ciutat de Berga ha 

estat la localització dels béns patrimonials. És a dir, conèixer exactament 

què hi ha a la ciutat i quins d’aquests elements poden merèixer la 

qualificació d’inventariables. Bàsicament, aquesta localització s’ha fet a 

partir de tres tipus de recerca: la bibliogràfica, la memòria oral de diversos 

testimonis consultats i el treball de camp. 

 

 La memòria oral i al treball de camp s’han portat a terme amb 

posterioritat a la recerca bibliogràfica. Primerament s’efectuaren les 

consultes orals, que essencialment han consistit en un seguit d’entrevistes 

amb persones del món de la cultura en general, o d’alguna de les seves 

disciplines en particular, depenent del cas, per tal que ens orientessin en la 

localització de béns patrimonials que no figuraven a la bibliografia i dels 

quals no en teníem notícia. 

 

Seguidament, s’ha dut a terme el treball de camp, consistent en un 

estudi complert i acurat, orientat a localitzar aquells elements patrimonials 

que no figuressin a la bibliografia i que a la vegada haguessin passat per alt 

a les persones consultades. Per tal de realitzar aquest treball de camp ha 

estat totalment necessari i imprescindible recórrer tots els carrers i places 

de la ciutat de Berga, així com a l’interior d’alguns dels seus edificis i a les 

afores, fins als límits del seu terme municipal, observant detingudament 

l’entorn per tal d’identificar tot allò susceptible de ser considerat 

patrimoniable. 
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Pel què respecta a la recerca bibliogràfica (la primera que es va 

efectuar), cal incidir en diverses consideracions. En primer lloc, l’escàs 

volum de material existent i la manca d’un inventari unitari en relació al 

patrimoni. És a dir, existeixen poques publicacions que versin sobre el 

patrimoni municipal (cap d’una forma genèrica) i, a més a més, no es 

disposa de cap inventari exhaustiu. El què més s’hi aproxima són alguns 

estudis patrimonials concebuts de forma fragmentària i parcial. Així, doncs, 

depenent del tipus d’elements ha calgut consultar obres dedicades a una 

part del què seria el patrimoni entès de forma global. 

 

Ens referim, per citar alguns exemples, a obres dedicades al 

patrimoni artístic de forma general (d’Anna BERNADICH; Montserrat ROTA 

i Rosa SERRA: Guia d’art del Berguedà, Berga, 1991; d’autors diversos 

l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Barcelona, 1994); o 

a obres encara més especialitzades, dedicades exclusivament al patrimoni 

romànic (d’Albert BASTARDES i Jordi VIGUÉ: Monuments de la Catalunya 

romànica, vol. I: El Berguedà, Barcelona, 1978; d’autors diversos la 

Catalunya romànica, vol. XII: El Berguedà, Barcelona, 1985); al patrimoni 

arqueològic prehistòric o antic (de mitja dotzena d’autors: El Berguedà de 

la prehistòria a l’antiguitat, Berga, 1990); o al patrimoni arqueològic 

industrial (de Francesc ESPUÑA I MENOYO: La riera de Metge en la 

industrialització de Berga, Berga, 2001). Diverses d’aquestes obres, 

evidentment útils degut a la seva especialització temàtica, presenten com a 

principal problema el de la seva poca profundització en les descripcions i la 

història i, conseqüentment, la poca informació que aporten. Moltes 

vegades, aquests reculls amplis ens donen més la impressió de ser 

relacions, catàlegs o llistats que no anàlisis o estudis detallats.  
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Les obres d’antics historiadors locals, per exemple, són útils en 

algunes ocasions, encara que aquestes només es poden prendre com a punt 

de referència. Si bé són extenses en la vessant de caràcter político-

institucional, deixen molt de banda i no acaben d’aprofundir en els 

elements de detall que a nosaltres ens interessen. En qualsevol cas, hom no 

pot negar la vàlua i la influència que varen tenir en el moment de la seva 

aparició i, fins i tot, moltes dècades després. Actualment, però, caldria 

revisar-les. És el cas de la Historia de Berga, Barcelona, 1890; i de les 

Efemérides bergadanas, Manresa, 1919, de Jacinto VILARDAGA I 

CAÑELLAS. O bé les Notes històriques de la ciutat de Berga, Barcelona, 

1994, de Ramon HUCH I GUIXER. Malauradament, però, com ja hem 

comentat, el volum bibliogràfic és tan escàs que continua essent necessari 

citar-les en parlar de determinats aspectes.  

 

És per aquest motiu que ha resultat inevitable, en redactar la 

bibliografia de les fitxes, repetir en moltes d’elles els mateixos títols; 

especialment quan les fitxes es refereixen a tipologies o a usos iguals o 

similars. Moltes vegades, la bibliografia que citem és la única que existeix. 

I moltes vegades, també, resulta breu, incompleta i insuficient. 

 

 D’altra banda, cal ressaltar la importància dels articles publicats en 

revistes especialitzades; i molt especialment a L’Erol. Aquestes 

publicacions ens han permès de conèixer articles on es tracten 

profundament i exhaustiva temes molt concrets i puntuals, la qual cosa ens 

ha ajudat de forma important en la realització d’algunes fitxes concretes. 

Els principals problemes que presenten aquestes publicacions, però, són 

dos: la dificultat en la recerca i els buits temàtics que presenten. Dificultat 

en la recerca perquè, no tractant-se de publicacions totalment 

monogràfiques, cal fer un buidat complert i exhaustiu de la totalitat de la 
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col·lecció. I buits temàtics perquè els articles que hi figuren responen, 

habitualment, a l’interès de l’investigador, la qual cosa comporta, moltes 

vegades, una proliferació d’articles referits a un element concret i una 

manca total d’escrits respecte d’altres temàtiques. 

 

C. Principals trets caracterològics dels béns patrimonials. 

 

 Tipologia 

 

Pel que fa a la tipologia de cada un dels elements fitxats, i tenint en 

compte les ja establertes per la Oficina de Patrimoni Cultural de la 

Diputació de Barcelona, es poden apreciar cinc tipologies diferents al 

municipi de Berga. Dels 171 elements detectats, 92 corresponen a 

patrimoni immoble (54%), 31 a patrimoni moble (18%), 25 a patrimoni 

immaterial (15%), 16 a patrimoni documental (9%) i 7 a patrimoni natural 

(4%). Com pot notar-se, la major part dels elements inventariats, més de la 

meitat, és patrimoni immoble, seguit pel moble i l’immaterial. La fracció 

més petita correspon a patrimoni natural. 

 

Dins del patrimoni immoble destaquen els edificis, amb un total de 

46 de fitxats. Obres civils se n’han fitxat 7, conjunts arquitectònics 14, 

jaciments 12 i elements arquitectònics 13. Els elements inclosos dintre del 

patrimoni moble es distribueixen de la següent manera: 14 elements urbans, 

6 objectes i 11 col·leccions. Les 16 fitxes de patrimoni documental es 

subdivideixen en 5 fons d’imatges, 7 fons documentals i 4 fons 
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bibliogràfics. Pel que fa al patrimoni considerat immaterial, hem pogut 

detectar 12 manifestacions festives, 3 tècniques artesanals, 2 elements de 

tradició oral i s’han elaborat també 8 fitxes de música i dansa. Com ja hem 

esmentat anteriorment, el patrimoni natural fitxat és el minoritari: solament 

7 zones d’interès, per bé que amb extensions geogràfiques força 

remarcables, i cap espècimen botànic consignat apart.  

 

 

 Estat de conservació 

 

En relació als estats de conservació, val a dir que s’han utilitzat els 

mateixos que tenia previstos, a l’estructura bàsica de les fitxes, la Oficina 

del Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona: bo, regular i dolent. 

Dels 171 elements detectats, hem considerat que 75 es conserven en bon 

estat (44%), 36 es conserven en un estat regular (21%) i 36 en mal estat o 

en un estat dolent (21%).  

 

Si bé també cal dir que en algunes fitxes hi ha hagut dificultats per 

tal de considerar una cosa o una altra. Un edifici, per exemple, es pot 

conservar, en general, en un bon estat, però pot presentar parts concretes 

força degradades. En aquests casos s’ha optat per fer una valoració global, 

fent constar les particularitats al respecte a les observacions. En 24 

elements fitxats no s’ha consignat un estat de conservació concret, ja que 

s’ha considerat indeterminat (14%). És el cas, per exemple, de les llegendes 

o de l’escudella de blat de moro escairat.  
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Èpoques  

 

A continuació hem agrupat els diversos elements segons les diverses 

èpoques. Si bé a les fitxes la concreció és molt més gran, aquí hem intentat 

donar una il·lustrativa idea de conjunt mitjançant la unió de grups amb 

certa afinitat. Així, per exemple, els elements considerats d’època 

baixmedieval a les fitxes, s’han inclòs aquí dins de l’època medieval. O bé 

un edifici modernista amb influència historicista a les fitxes, aquí s’ha 

considerat modernista. Una vegada realitzada aquesta operació s’ha optat 

per agrupar els diversos estils a la seva època corresponent. Al mateix 

temps, si un element es solapava a l’època moderna i a la contemporània o 

en altres èpoques, per elaborar el present gràfic s’ha tingut en compte la 

primera de les èpoques. Tot plegat a fi de donar una idea de conjunt més 

entenedora.  

 

D’aquesta manera, la distribució dels 171 elements fitxats esdevé la 

següent: d’època prehistòrica 9 (5%), d’època antiga 1 (1%), d’època 
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medieval 34 (20%), d’època moderna 28 (16%), d’època contemporània 96 

(56%) i, finalment, 3 indeterminats (2%).  
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 Ubicació 

 

Hem solucionat el tema de la ubicació de forma semblant a com ho 

hem fet amb els estils i èpoques. És a dir, a les fitxes hi ha un major nivell 

de concreció, però aquí s’ha volgut només donar una visió general i per tal 

d’evitar una excessiva fragmentació.  
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Una vegada feta aquesta valoració s’han consignat 116 elements dins 

del nucli urbà (68%), 21 als afores (12%), 12 a la muntanya de Queralt 

(7%), 6 a la muntanya de la Figuerasa (4%), 5 a l’antic municipi de la 

Valldan (3%) i 11 sense ubicació (6%). Cal advertir, però, que 11 elements 

no tenen una ubicació física concreta, per exemple, les llegendes. Aquests 

elements conformen, doncs, el grup Sense ubicació. 

 

 

 

Protecció 

 

En relació a la protecció dels béns inventariats, altra vegada s’han 

tornat a tenir en compte les possibilitats que ja hi havia predeterminades a 

les fitxes dissenyades per l’Oficina del Patrimoni Cultural de la Diputació 

de Barcelona: inexistent, legal, física i legal i física. La distribució en 

aquests grups ha estat la següent: elements amb una protecció inexistent 99 

(58%), amb una protecció legal 31 (18%), amb una protecció física 25 

(15%) i amb una protecció legal i física 16 (9%). Hom pot adonar-se 

fàcilment que més la de meitat dels elements fitxats no estan protegits de 

cap manera. Ja en tornarem a parlar.  
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Accés 

 

Després d’haver fet les valoracions oportunes a les respectives fitxes 

alhora d’establir l’accés a cada un dels béns, hem considerat que 62 tenen 

un accés fàcil (37%), 4 el tenen difícil (2%), 20 elements tenen un accés 

obert (12%), 47 el tenen restringit (27%) i 38 s’ha considerat que no tenien 

accés (22%). Ara seria necessari que els organismes competents 

analitzessin si a cada un dels béns hi ha l’accés que més els pertoca. 
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5. Diagnosi del conjunt patrimonial. 
 

A. Béns protegits legalment: estat de la qüestió. 

 

En el decurs de l’elaboració de l’inventari, ha estat necessari escatir 

quins béns patrimonials gaudien d’algun tipus de protecció legal. 

Bàsicament, amb la finalitat de copsar si els béns inventariats, que de debò 

la necessitaven, la tenien i, per altra banda, per saber si aquells que restaven 

registrats per alguna institució es beneficiaven correctamente de les 

condicions i de l’esfera de protecció que els proporcionaven els 

mecanismes legals. De manera detallada això ja ha estat tractat a cada una 
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de les fitxes. Cal notar, a més, que és al següent capítol on reprendrem 

aquest tema per tal de fer les valoracions que creguem oportunes. Aquest 

espai és dedicat únicament a reunir i a plasmar quins són els béns protegits 

legalment i sota quin tipus de protecció s’acullen.  

 

A banda de legislacions anteriors, que ja varen fer un esforç per 

regular la protecció patrimonial, actualment cal guiar-se per la Llei 

16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol (BOE, núm. 296, 

d’11 de desembre de 1985)  i, per al cas català, per la Llei 9/1993, de 30 de 

setembre, de Patrimoni Cultural Català (DOGC, núm. 1807, d’11 d’octubre 

de 1993). Ambdues concreten l’àmbit de protecció, regulen la situació de 

les persones que hi han de fer intervencions, el règim sancionador, 

procediments de declaració dels béns, etc. 

 

La llei estatal de patrimoni dóna el major rang de protecció als Béns 

d’Interès Cultural (BIC). Aquests gaudeixen d’una protecció i tutela 

singular respecte de béns d’altres categories. Un element patrimonial 

esdevé BIC després d’haver superat tots els tràmits procedimentals 

establerts per la mateixa llei i d’haver estat inscrits al registre corresponent. 

No obstant des de la Sentència del Tribunal Constitucional 17/1991, es va 

atribuir a la Generalitat de Catalunya la facultat de declarar Béns Culturals 

d’Interès Nacional (BCIN), que essent també els de més alta categoria, 

passen a trobar la seva correspondència en els BIC que defineix la llei 

estatal. El procediment perquè un bé esdevingui BCIN és semblant a com 

ho ha de fer per ser BIC. En definitiva els BIC i els BCIN es troben dins de 

la mateixa esfera de protecció i els elements patrimonials catalans declarats 

BIC pel Ministeri de Cultura a partir de 1985 o fins i tot abans (per 

exemple pel Decret de castells de 1949) passen a considerar-se 

automàticament BCIN. 
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Tenint en compte això, a hores d’ara Berga té solament tres BCIN, 

declarats en virtut del decret de castells del 22 d’abril 1949 (BOE de 5 de 

maig de 1949). Aquests són: 

 

· El Castell de Sant Ferran (R-I-51-5204). 

· El Castell Berguedà o Castell de Madrona (R-I-51-5205) 

· La Torre de la Petita (R-I-51-5206). 

  

Cal també esmentar que l’Església de Sant Joan va ser incoada per 

ser declarada monument històrico-artístic el 1983 (R-3-31-1983, DOGC, de 

13 de març de 1983). Actualment, encara resta pendent de resolució, però a 

efectes legals, mentre no es resol l’expedient, rep el mateix grau de 

protecció i consideració que qualsevol altre BCIN. 

 

Per altra banda, també l’Església de Sant Quirze de Pedret (terme de 

Cercs) és BCIN (R-I-51-0431) des de 1931 (declarada Monument Històric-

Artístic per decret de 3 de juny de 1931, que es publicà a la Gazeta de 4 de 

juny de 1931).  

 

La llei catalana de patrimoni acull encara un segon tipus de protecció 

dels béns, amb una força inferior als BCIN, que són els Béns Culturals 

d’Interès Local (BCIL). Aquests poden ser declarats pel consell comarcal 

(en el cas dels municipis de menys de 5000 habitants) o per l’ajuntament, si 

ho creuen convenient, o ho passen a ser de forma tàcita si són inclosos dins 

d’algun catàleg urbanístic municipal. Cal, tanmateix, que la normativa local 

s’adapti al marc previst per la llei de Patrimoni Cultural Català. 
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El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Berga, aprovat el 5 

de març de 1986 per la Comissió d’Urbanisme del Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i publicat a 

efectes d’executivitat el 24 de juliol de 1986, en la seva Disposició 

Addicional Primera sobre les mesures per la protecció dels edificis 

d’interès històric, artístic i arquitectònic, ja va incloure un seguit de béns a 

protegir. D’aquesta manera aquests ja poden equiparar-se a la categoria de 

BCIL. Són els següents: 

 

· Edifici de l’Ajuntament de Berga. 

· Església de Sant Bartomeu de la Valldan. 

· Església de Sant Joan. 

· Capella de la Mare de Déu de la Pietat. 

· Santuari de la Mare de Déu de Queralt. 

· Església de Sant Pere de Madrona. 

· Torre de la Petita. 

· Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Berga. 

· Església i convent de Sant Francesc. 

· Cova de Santa Elena. 

· Església parroquial de Santa Eulàlia de Berga (Sant Pere). 

· Fonts del Vall. 

· La Berruga o Voltes d’en Claris. 

· Capelles de la muntanya de Queralt. 

· Molí de la Sal. 

· Plaça de Sant Pere.   

· Palau dels Peguera. 

· Voltes del Vall. 

· Portal de Santa Magdalena. 

· Castell de Sant Ferran. 
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· Fàbrica de les llums. 

· Cal Cuberas. 

· Ca l’Antic o Can Gironella. 

· Edifici central de l’antiga Caserna Militar. 

· Cal Tomàs Pujol. 

· Cal Barons. 

· Cal Sarraís. 

 

No obstant això, no cal oblidar la Disposició Addicional Primera, 

segons la qual calia tramitar i sancionar un Pla Especial sobre la protecció 

d’alguns edificis que, a hores d’ara, encara no s’ha materialitzat. 

Mentrestant, aquests edificis es regeixen per l’article 2 d’aquest precepte, 

segons el qual “no es podran realitzar obres que no siguin de restauració o 

conservació dels edificis, sense que en cap cas puguin variar-se els 

elements edificatoris i estructurals definitoris dels seus valors, ni 

incrementar per cap motiu el seu volum, prohibint-se obres 

d’enderrocament i de transformació dels edificis i de l’entorn natural del 

lloc”.  

 

B. Algunes observacions sobre el Museu Municipal de Berga. 

 

La Secció d’Arqueologia del Museu Municipal de Berga constitueix 

sens dubte de la part més important, emblemàtica i coneguda de l’antic 

museu, però malauradament ara resta tancada al públic i el material està 

esperant el trasllat embalat en caixes de fusta i cartró. Lògicament, aquesta 

situació no s’adapta ni de bon tros als mínims que preveu la Llei 17/1990, 

de 2 de novembre, de Museus (DOGC, núm. 1367, de 14 de novembre de 

1990). Si bé deu ser cert que, fa alguns anys, quan el museu fou declarat i 

registrat com a tal devia acomplir uns requisits mínims. És evident, doncs, 

XLIII



que el deteriorament ha estat progressiu d’un temps ençà. El museu, per 

exemple, no està obert al públic, no disposa d’una infrastructura ni d’unes 

condicions de conservació i seguretat mínimes ni de personal tècnic i té 

incontrolades les col·leccions, que resten disperses per diversos locals de 

titularitat municipal, etc. D’entre aquestes mancances hom no pot oblidar la 

de personal que contempla el recent Decret 232/2001, de 28 d’agost, sobre 

el Personal Tècnic i Directiu dels Museus (DOGC, núm. 3471, de 12 de 

setembre de 2001), que desplega l’esmentada llei catalana de museus. 

Segons aquest decret, els museus registrats –és el cas del de Berga- han de 

disposar del personal indispensable pel compliment del servei social que li 

correspon. Si bé aquest ha d’estar en funció de les característiques, volum i 

abast territorial del museu, és necessari i obligatòri almenys la figura d’un 

tècnic superior, és a dir, d’un titulat superior universitari amb coneixements 

de museologia. El decret acaba de concretar quines són les funcions que 

aquest tècnic superior ha de desenvolupar. De la mateixa manera, és 

necessària la figura d’un director, tot i que aquesta figura pot coincidir en la 

mateixa persona del tècnic superior. A part de les funcions que el decret 

precisa amb detall, aquests han d’avaluar i coordinar els recursos 

econòmics, tècnics, humans, de conservació, de documentació, de difusió i 

de recerca del museu. Al Museu Municipal de Berga cap d’aquests 

requisits es té en compte, de tal manera que pot considerar-se que s’està 

completament al marge de la legislació vigent. 

 

Cal fer esment a part del Museu del Circ i del Museu de la Natura. Ni 

l’un ni l’altre no apareixen registrats com a museu, ni tan sols com a 

museus temàtics. Per altra banda, encara que a les fitxes i en el decurs del 

text hem mantingut la denominació de museu, pensem que per les seves 

característiques intrínseques caldria parlar pròpiament de col·leccions. 

Òbviament això no és una consideració feta endebades, sinó que cal 
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relacionar-la directament amb la seva futura projecció, de la qual parlarem 

més endavant. Diguem de passada que, com el Museu Municipal, el Museu 

del Circ i el Museu de la Natura resten tancats al públic, per bé que amb 

millors condicions que el Museu Municipal. 
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