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Zenobita edicions publica un llibre que recull 
fotografies històriques que expliquen l’evolució 
de Guardiola de Berguedà 
 
El llibre s’ha pogut nodrir de velles instantànies gràcies a la crida que es 
va fer perquè veïns i veïnes del municipi portessin les fotografies que 
guardaven com a record d’un passat estimat a l’Arxiu Municipal i 
participar, així, en la publicació d’aquesta obra. 
 
 
 
 
 
Guardiola de Berguedà. 
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Autors: Xavier Cobos i Guixé 
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Zenobita edicions, per encàrrec de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i el Consorci Ruta 

Minera, publica l’obra Guardiola de Berguedà. Records d’un instant, escrita per Xavier Cobos 

i Carles Pastor, que tracta sobre la història del municipi i les transformacions que ha patit arran 

de l’arribada del ferrocarril. 

 

L’objectiu del llibre és recollir les empremtes d’un passat entranyable a través de velles 

fotografies de veïns i veïnes del poble acompanyades d’explicacions que van des del naixement 
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de Guardiola de Berguedà, fruit de l’arribada del tren, fins a la situació del poble a mitjan s.XX, 

tot això sense deixar de banda la història centenària dels seus petits nuclis.  

 

El llibre està estructurat en quatre capítols. El primer, “Del passat al futur”, difon com 

l’arribada del tren transforma el municipi i en modela la seva gent, a “Indústria viva” s’explica 

el procés d’industrialització de finals del s.XIX i les consegüents transformacions socials i 

laborals del s.XX i “Vida en societat” focalitza més amb la transformació dels ciutadans, que 

van passar d’una societat agrària a una d’industrial. L’últim capítol “Guardiola de Berguedà” 

aprofundeix en les transformacions patides fruit d’aquesta industrialització, raó per la qual el 

municipi esdevé punt de referència del comerç de l’Alt Berguedà a principis del s.XX i es creen 

nous barris a causa de la immigració que venia buscant una bonança econòmica. 

 

El llibre Guardiola de Berguedà. Records d’un instant ha rebut el suport de la Diputació de 

Barcelona. 

 


