Paisatges Vius a Navàs
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Memòria i paisatge a Navàs forma part de la Xarxa Agroforestal que, juntament
amb els municipis de Sant Mateu de Bages i Fonollosa, vol difondre la història ambiental d’aquests
pobles per ruralitzar la perspectiva històrica i reivindicar la pagesia viva, activa i conscient
com a motor fonamental per a uns pobles, regions i paisatges perdurables en el temps.
Desembre 2018

Can Bosch, avui can Ribas,
pels volts del 1900
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Les fotografies que apareixen en aquesta publicació són de l’arxiu fotogràfic de l’Ajuntament de Navàs - arxiufotografic.navas.cat

Introducció
El paisatge dels nostres pobles i boscos és un
llegat del passat i l’inici del demà. Els podem
llegir i interpretar com un llibre d’història i com
un llibre obert que ens ofereix uns recursos; un
taulell de joc des d’on començar a construir el
futur.
Al llarg de la història de la humanitat, boscos i
camps han crescut de la mà dels pobles que els
han anat acollint i que els han treballat a la mercè de les voluntats internes i externes.
Paisatges vius a Navàs vol desvetllar-nos
què hi ha darrere el paisatge que avui veiem,
gaudim i que volem treballar. El fulletó que teniu a les mans us anima a descobrir la memòria
del paisatge de Navàs sobre el terreny, guiats per
la xarxa de senders del municipi i en especial
a través del GR3, i a través d’un aplicatiu web.
Des d’aquest es poden consultar els canvis del
paisatge des de mitjans del segle XIX fins a
l’actualitat. En ell també hi trobareu els elements més emblemàtics dels pobles de Navàs, i
propostes de rutes per a conèixer-los.
Accés al mapa interactiu:
turisme.navas.cat/mapa
Que els arbres ens deixin veure el bosc.
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La memòria
del paisatge
La cultura local està fortament arrelada al treball forestal i pagès, que ha patit grans canvis al
llarg del segle XX, fruit de la incorporació dels
combustibles fòssils i la desaparició dels dendrocombustibles (Boada, 2002), de la mecanització
del camp, i, més endavant, de possibles efectes
del canvi climàtic. Aquests canvis responen a
canvis de relació entre la població urbana i rural
i afecten a l’estructura i qualitat del paisatge, al
desenvolupament, conservació i visibilització
del seus recursos tangibles i intangibles, i al risc
davant de pertorbacions com els grans incendis forestals, que arriben a la dècada dels anys
noranta del segle passat, amb un bosc que ja no
es treballa tant i que és molt més espès, en un
context rural que ha perdut diversitat (i amb ell
activitats del bosc que disminueixen la càrrega
de combustible i aporten estabilitat a l’economia
familiar, com els ramats).
A partir dels anys cinquanta del segle passat,
amb la crisi forestal i agrària s’accentuaren les
diferències entre dues realitats: una societat i
economia agrària i forestal, i una realitat més
comercial i industrial (Palà de Torroella). A
partir dels anys vuitanta l’extensa àrea rural
de Navàs comença a patir una important crisi
agrària i forestal (agreujada de forma determinant per l’afectació de gran part de la superfície
pel gran incendi forestal del 1994). Sant Mateu
de Bages, Callús i Fonollosa van ser castigats
també per aquell foc.
Tots aquests canvis i aquesta davallada ‘invisible’ de la cultura forestal i pagesa és paral·lela
a una cada vegada més nombrosa i complexa
diversitat d’usuaris del bosc (excursionistes, visitants, ...), que, sobretot arran dels Grans Incendis Forestals dels anys noranta del segle passat,
inclou també el món acadèmic amb recerques
d’ecologia forestal i d’ecologia del foc.
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A aquesta complexitat s’hi afegeixen una gran
diversitat de posicionaments sociopolítics entorn
els valors del patrimoni agroforestal que poden
construir-se des del territori o des de fora, des
de tesis conservacionistes fins d’aprofitament
insostenible dels recursos naturals, però que en
molts casos poden liderar moviments socials i
un important debat públic sobre la gestió i ús
de l’espai agroforestal de Catalunya, debats que
sovint contraposen el saber local amb el saber
abstracte.
La pagesia al segle XIX
Als volts del 1850 -1880 s’obté la màxima extensió agrària des de principis del 1700 fins l’actualitat. Els principals motius en són l’increment de
camps de conreu per a la vinya, que s’intensifica
quan la fil·loxera arriba a França, l’any 1863. És
l’època en què es construeixen murs de pedra
seca i bancals al llarg dels vessants, especialment
a les solanes. Aquesta bonança pagesa, principalment pels rabassaires, va durar poc.
Les reformes agràries liberals (amb les desamortitzacions i el canvi de titularitat de la terra),
l’extensió del ferrocarril, i la industrialització i la
urbanització van comportar una ràpida transició cap als combustibles fòssils, que fins després
de la segona guerra mundial no va substituir
als dendrocombustibles (procedents del bosc)
sinó que es destinaven a absorbir la demanda
creixent.
En aquesta època l’extensió del conreu va de
la mà de la diversificació. D’aquesta forma el
1860 la distribució dels conreus a Catalunya era
gairebé a parts iguals entre cereal i els arbustius i arboris, trencant el predomini del cereal
d’èpoques enrere. El percentatge de bosc havia
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Navàs, 1850

disminuït precisament a favor del conreu.
En aquesta època la demanda de fusta per a
construcció de naus i l’obtenció de ferro serà
més reduïda, però s’intensificarà l’aprofitament
de pastures, resina, llenya i carbó.

escalonades. Marxen principalment masoveries petites. L’abandonament de la vinya va
acompanyat de la progressiva substitució pel
conreu d’olivera. En aquesta època els boscos
són escassos i esclarissats.

L’arribada de la fil·loxera als volts del 1890
(arriba el 1879 i s’estén fins el 1905), va suposar
una important crisi agrària i un canvi dràstic
del paisatge agroforestal. La bona situació
comercial en què es trobava la vinya va fer que
en alguns llocs, principalment a Girona, durant
aquesta època la superfície total de vinya incrementés fruit d’un procés ràpid per cercar noves
zones de conreu lliures de fil·loxera.

A mitjans del 1800 conreus i vinya configuraven
el 93% del territori de Navàs, el qual estava
format per un mosaic de bosc i conreus. Entre
el conreu la vinya tan sols ocupava el 7% del territori, la resta de terra era destinada al conreu
herbaci. El bosc continu tan sols representava
el 7%.

La terra de cultiu aniria retrocedint gradualment fins situar-se, entorn els anys vint del
segle passat, en els indicadors propis de mitjans
segle XIX, abans de la propagació de la plaga.
Aquest retrocés comporta l’abandó de les zones
de cultiu més dificultós, principalment feixes

El nucli de Navàs l’any 1908
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Principis de segle XX fins
al final de la Guerra Civil
A principis de segle la crisi de la fil·loxera
i l’abandonament de petites masoveries i
propietats continuen. La fàbrica tèxtil d’Antius
(a Callús, oberta el 1875), Palà de Torroella
(1896), la de Valls de Torroella (1903), i també
el taller Selga de Fonollosa (que es manté fins
el 1931), o les Filatures Forcada (1918) i la
Fàbrica Nova (1922), aquestes últimes de Navàs,
ofereixen llocs de treball per aquells que han
hagut d’abandonar les terres i una alternativa
atractiva per aquelles famílies amb explotacions
no massa rendibles.
Mentrestant a la masia es manté el policultiu,
amb cereals, farratges i lleguminoses, i també el treball al bosc. L’explotació del bosc és
principalment per carbó vegetal, però hi ha una
gran diversitat d’aprofitaments, escorça per tint,
branques de pi per fer carbonet, brancada de pi
per fer feixos per forners i forns d’obra, roure i
alzina per llenya i per fer carboneres, fusta de
roure, alzina i pi per a construcció. A zones més
de solana, aprofitament de les teies de pi blanc
per fer pega, i de teies de ginebre per fer oli de
ginebre. Serradores com la de Roquerols, o la
Victori (a Navàs) acollien la fusta extreta del
bosc.

Dones rentant a la riera del Mujal
a principi dels anys trenta del segle XX
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En aquesta època els boscos que es mantenen
són principalment rouredes, que progressivament (per explotació) és colonitzat per pinasses
i pi roig. Els roures van patir la més important
recessió als anys 30, ja que a la tradicional explotació per carbó vegetal s’hi va afegir una tala
massiva de les restes de rouredes existents a les
zones ombries per obtenir travesses de tren.
En aquesta època els roures van patir una important regressió, com tots els boscos en general.
Arran d’això la Mancomunitat de Catalunya va
publicar el costumari català del bon pagès sobre
boscos i arbredes (Mancomunitat de Catalunya, 1920), i es va començar a redactar una llei
forestal i també una campanya per a reforestar
Catalunya.
En aquesta època es citen moltes torrentades,
que es relacionen amb aquestes deforestacions i
incideixen en l’erosió del sòl i l’augment de l’espai ocupat per roca nua. A la primera meitat del
segle XIX les pinedes ocupaven més del 80%
del terme. Passats els estralls de la fil·loxera, la
vinya ocupava gairebé el 10% del municipi, i els
herbacis gairebé la meitat.

Jornades al bosc. Mitjan segle XX

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IGN

Navàs, 1924 - 1925

El Mujal a mitjan segle XX,
amb horta a tocar de la riera
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Postguerra i primer
franquisme (1939-1960)
L’autarquia de la dictadura franquista determina una lleugera recuperació agrària que durarà
fins els anys seixanta aproximadament, quan
irromp un important canvi econòmic.
Acabada la guerra, la demanda de llenya i fusta
augmenta, i per tant també els treballs forestals.
Augmenta el consum tant de material energètic
com de construcció, la matèria prima energètica
no abunda. La producció de carbó s’incrementa, amb tales més freqüents d’alzines i rouredes
i inclús s’intensifica la creació de carbonet a partir de pi blanc. La manca de matèria energètica
i el règim autàrquic fa que s’obrin diferents
mines de carbó, a Castelltallat i a Camps, mines
que demandaran també fusta per a la construcció. En aquesta època també es creen les mines
de Fígols, ja al Berguedà.

A Palà el bosc evidencia un
aprofitament intens als anys 1940
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Tot plegat va incidir en una reducció i empobriment de formacions vegetals, accelerant
l’extensió de les formacions arbustives de tipus
garriga, brolles de romaní i en general, de diferents paisatges oberts.
És també en aquesta època que hi ha un increment de la càrrega ramadera, amb pastures al
bosc i prats.
A mitjan dels quaranta s’inicia, progressivament, la mecanització del camp. Arriben els
primers tractors amb rodes de ferro, camions, i
finalment les màquines de segar.
En aquesta mateixa dècada existeix un afavoriment dels boscos de pi blanc i de pinassa degut
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Navàs, 1956

a l’increment de la demanda de fusta de pi principalment a partir de la dècada del 1950, quan
comença a desplegar-se la xarxa elèctrica en
determinats punts de Catalunya, i es necessiten
pals o posts. Incrementa la demanda de pinassa.
Amb un paisatge amb molt pocs roures i amb
pinassa que ha anat guanyant terreny, s’afavoreix per les seves bones condicions del mercat.
En la mateixa època arriba el gas butà.
Aquest provoca una important davallada de
la demanda de carbó vegetal i de carbonet, i
marca un punt d’inflexió importantíssim en els
aprofitaments forestals i la relació entre recursos
forestals i món urbà. La mecanització, que
s’anirà intensificant a partir dels anys seixanta,
produirà una selecció indirecta dels propietaris

amb més capacitat adquisitiva i més propietat.
La mecanització i la revolució verda determinarà una tendència a la concentració de feixes,
a prioritzar aquelles on el tractor hi pot accedir
fàcilment, i a abandonar-ne d’altres.
La important gelada de la «Candelera» del
1956 va matar bona part d’oliveres i petites
vinyes que encara es mantenien i que, amb ella,
arribarien definitivament a la seva fi.
El bosc ocupa poc més de la meitat de Navàs, el
61%. La vinya es veu fortament reduïda fins a
gairebé no sobrepassar l’1%. El conreu herbaci
pren força i arriba a ocupar el 19% del terme.
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Un carro travessa el riu a gual, sota la palanca de fusta
a Valls de Torroella entorn 1910

Construcció del pont sobre
el riu Cardener a Palà

El Deutz de Bartomeus del Mujal el 1962

Carro carregat de garbes a ca l’Estruch, en plena sega.
Primer terç del s XX

El10
ball a l’era Festa per la Major del Riols als anys 30 traspua aquesta essència de pagès. Principis del segle XX

Segon franquisme
(1960-1978)

Amb l’arribada del desarrollismo a principis dels
anys seixanta s’inicia la Revolució Verda a
l’agricultura, promoguda pel Servei d’Extensió
Agrària, creat al 1955. Amb ella i la creixent
obertura del mercat i capitalització de l’agricultura, el procés d’expulsió del petits pagesos i
abandonament de petites feixes s’agreuja. La capitalització de l’agricultura va en detriment del
policultiu. S’inicia per tant una tendència cap
al monocultiu a una agricultura que comença a
importar cada cop més productes de fora, tant
per a fertilització com per a productes fitosanitaris. En aquesta època, i estant relacionat
amb la mecanització i la situació econòmica del
sector, es perden molt ramats i amb ells pastures
de sotabosc.
Pel que fa als aprofitaments agraris, en aquesta
època desapareixen molts oficis, especialment
aquells relacionats amb la funció energètica dels
productes del bosc. Desapareixen els carboners i
els escorçaires (principis de la dècada del 1960),
pegaires (1970), i forns de ginebra (dècada del
1980). Es tanquen moltes serradores i l’obertura
del mercat fa que, progressivament, la competència amb fusta de fora (per exemple França)
creix. Malgrat això el bosc segueix contribuint a
l’economia familiar.
Els aprofitaments principals són per a pals o
posts pel desplegament de la xarxa de llum i de
telefonia, principalment de pinassa. Les fàbriques de pasta de paper i les de caixes de fruita
mantenen també la demanda d’altres espècies
com el pi blanc. Augmenta també la demanda
de roures i alzines per fer bigues per construir
o ampliar fàbriques. Tot i així la demanda de
roures i alzines baixa i, davant d’un mercat molt

més prometedor amb fusta de pi, s’afavoreixen
les pinedes.
A finals dels anys cinquanta hi ha canvis en l’explotació i gestió de l’entorn natural, canvis que
duraran fins als noranta. L’abandonament progressiu d’explotacions i de feixes fa incrementar
la massa forestal, si bé no necessàriament en
proporció, sí en concentració (s’uneixen feixes
de camps).
L’èxode rural continua, s’abandonen masies
i es tanquen escoles. Amb aquesta pèrdua de
dinamisme social, es perd bona part de la xarxa
de senders d’ús quotidià.
A finals dels anys setanta tanquen indústries papereres i el sector forestal comença a disminuir
dràsticament. Els boscos s’espesseixen. El 1974
hi ha un incendi forestal important a Navàs,
entre can Solanes i Valldeperes.
A mitjans dels anys setanta irromp la ramaderia
intensiva com a alternativa econòmica a l’economia agrària. Es construeixen moltes granges,
de conills, pollastres, boví, i principalment del
sector porcí, les quals creixeran ràpidament i
progressivament aniran desplaçant a la resta.
La preocupació per l’extinció dels incendis
forestals, i per costejar conjuntament el cost dels
bombers (que corria a càrrec dels propietaris
afectats), fa que a mitjan dels anys setanta el
veïnat s’organitzi i es creïn les agrupacions de
propietaris forestals. És el cas de l’Agrupació de
Defensa Forestal «Defensors del Bosc», a Navàs,
o «Amics del Bosc», a Sant Mateu de Bages,
amb la participació de gairebé totes les cases.
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Primera democràcia
(1978-1994)
A principis dels anys vuitanta l’economia forestal està ja molt debilitada i molt reduïda.
El 1980 el Bages pateix un incendi important, amb un afectació de 4500 ha a les zones
de Fonollosa, Rajadell, Aguilar de Segarra ,
Grabulosa, Castellfollit del Boix, Salellas y Sant
Salvador de Guardiola.
El mateix any Gregori Pija, en un article al
Regió7, ja advertia del risc de l’acumulació de
biomassa als boscos, tant pel no treball forestal
com per la substitució dels costals i productes
forestals per a forns i fàbriques.
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Queda la qüestió dels boscos bruts. És costum
de desbrossar les branques més baixes dels
pins; de vegades, es moren i cauen totes soles. I
aquestes branques, seques, a terra, són tots petits dipòsits de pólvora que atien el foc. Abans,
les feien servir pels forns de pa. Després es van
començar a utilitzar els costers, retalls del tronc
un cop passat per l’asserradora. I ara fan servir
electricitat o fuel-oil. Ningú recull les branques
seques per vendre-les de forn en forn. Els boscos
romanen cada cop més bruts.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IGN

Navàs, 1980

Als anys vuitanta existeix ja una preocupació
social entorn als incendis forestals. El 1986 la
Generalitat de Catalunya reconeix les agrupacions voluntàries de propietaris creades als
anys setanta, i crea les Agrupacions de Defensa
Forestal (ADF), formades per persones veïnes i
voluntàries. Les ADF doten al territori d’emissores per a comunicar-se tant en cas de foc com
en cas de guaita, i de punts i cubes d’aigua.
Treballen en l’extinció d’incendis, en la lluita
contra plagues forestals com la processionària,
i conserven la xarxa de camins, entre altres
tasques.

La Serra de Castelltallat comença a ser coneguda per la seva gran extensió de bosc, i progressivament cada cop més coneguda i freqüentada.
El 1989 entra en fase d’exposició pública el Pla
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, que
hauria de crear espais PEINS, entre altres la Serra de Castelltallat, que finalment serà aprovat
el 1992. És en aquesta època quan es comença a
parlar també del turisme rural com a complement econòmic de l’explotació agrària.
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Navàs, 1997

1994-2000
El 1994, arriba el primer Gran Incendi Forestal
que afecta la zona. El 4 de juliol s’inicia un
incendi forestal al terme de Fonollosa. Al cap de
dos dies s’uneix amb un nou incendi originat al
Berguedà. El dia 9 de juliol l’incendi es declara
extingit havent cremat al voltant de 45.000
hectàrees al Bages i al Berguedà. El setembre
del mateix any, la Generalitat aprova el pla INFOCAT, d’emergències d’incendis forestals. El
gran foc del 1994 afecta 8.804 ha de la xarxa,
afectant a tota l’àrea de la xarxa agroforestal,
gairebé la meitat al terme Navàs.
El 1998 un altre incendi forestal afectava Fono14

llosa i sobretot la serra de Castelltallat. En total
va afectar 27.000 hectàrees, de les quals 2638 es
troben a l’àrea de la xarxa agroforestal.
Des de llavors l’aprofitament forestal és encara
més simbòlic, i gairebé no existeix. Les zones
de conreu augmenten arran dels focs, tot i que
lleugerament.
L’incendi forestal del 1994 afecta Navàs. Es
cremen gairebé 4000 hectàrees. La superfície
de bosc redueix fins encara no el 40%. Al seu
lloc hi creixen brolles i matollars, que ocupen
aproximadament la mateixa superfície.

Navàs, 2012

Actualitat
Passat els focs del 1994 i del 1998 el paisatge
forestal reneix. Allà on hi havia pinassa hi creix
roure i alzines, i a solanes més càlides el pi blanc
hi creix amb rapidesa. Diverses explotacions
han incorporat pastures de sotabosc, principalment vaques.
En les darreres dècades els boscos s’han emplenat de nous usuaris. Runners, excursionistes,
caçadors, boletaires... es beneficien del bosc i
del seu paisatge i tranquil·litat. Mentrestant
l’explotació del bosc es manté residual, amb algunes extraccions de llenya i també de recursos
per fer biomassa, encara incipients.

Sorgeixen iniciatives de producció local de
qualitat, tot i que la ocupació agrària no és
protagonista. Avui, la pagesia ocupa el 6% de la
població de la Xarxa Agroforestal.
L’any 2005 un nou incendi forestal afecta
Navàs. Cremen més de 750 hectàrees. El 2007
en cremen 214. Avui els boscos van recuperant
espai cremat. El conreu de la vinya i l’olivera
augmenten. El cereal continua sent el conreu
predominant. La pagesia ocupa el 4% de la
població navasenca.
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Evolució del paisatge als pobles
de la Xarxa Agroforestal
Font: elaboració pròpia

Sant Mateu de Bages
Navàs
Fonollosa
1956
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Allotjaments

On menjar?

Alberg de Castelladral
Plaça de Castelladral, s/n
Castelladral (08671)
93 869 53 11 / 626 59 22 47
www.albergdecastelladral.cat

Bar petit
Carretera de Berga, 99
Navàs (08670)
93 839 03 27

Casa rural Cal Mateu de Castelladral
Cal Mateu
Castelladral (08671)
696 966 133 / 686 141 846
www.calmateudecastelladral.com
Hotel La Garriga de Castelladral
Carretera de Súria a Castelladral, km 5.2
Castelladral (08671)
93 868 22 50 / 636 998 158
www.masialagarriga.com
Residència EDN
Carrer Vicenç Vidal Casacuberta, 2
Navàs (08670)
93 839 01 00
www.edn.cat/serveis/residencia/

Cafeteria Estació – Bus
Plaça de l’Estació, 6
Navàs (08670)
93 839 05 03 / 626 12 63 72
Cal Jaume
Carretera de Viver, 10
Navàs (08670)
93 820 46 25
El Petit Racó de Navàs
Passeig Ramon Vall, 67
Navàs (08670)
93 839 24 70
El Raconet
Carrer Cardener, 27
Navàs (08670)
93 839 02 48
El Tirabol
Passeig Circumval·lació, 43
Navàs (08670)
699 36 81 42
Frankfurt – Cafeteria Mustang
Carretera de Berga, 43
Navàs (08670)
93 820 45 21 / 617 11 54 46
La Garriga de Castelladral
Carretera de Súria a Castelladral, km 5.2
Castelladral (08671)
938 682 250 / 636 998 158
www.masialagarriga.com
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La Tinaja
Plaça Catalunya, 7
Navàs (08670)
La Trobada
Carretera de Berga, 41
Navàs (08670)
93 839 19 56 / 609 31 56 98 / 627 11 12 20
Pizzeria l’Antiga Sastreria
Passeig Ramon Valls, 59
Navàs (08670)
605 42 93 46
Facebook: Antiga Sastreria Pizzeria
Instagram: Sastreria pizzeria

Restaurant Tomàs
Carrer Terrassa, 5
Palà de Torroella (08269)
938 682 528
www.gruptomas.com
Rústic Bar
Passeig Ramon Vall, 57
Navàs (08670)
93 839 19 61 / 680 78 32 19
Taverna La Mêlée
Passeig Ramon Vall, 36
Navàs (08670)
93 839 19 41

Restaurant 6 Sentits
Carretera de Berga, 46
Navàs (08670)
93 839 16 78
www.6sentits.cat
Restaurant – Alberg de Castelladral
Plaça del poble, s/n
Castelladral (08671)
93 869 53 11 / 626 59 22 47
www.albergdecastelladral.cat
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Restaurant Shere Khan
Carrer Sant Genís, 23
Navàs (08670)
93 820 49 07
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