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   Els boscos de Torrelles foren molt rics i prolífers. Tot tipus de plantes, arbres o 
arbusts que creixen en aquests boscos foren una font de profit. Els seus pins, 
alzines, roures, matolls i herbei de tota mena foren aprofitats per la gent del poble, 
des de les arrels a les fulles. 

   Cadascun dels arbres era 
tractat i utilitzat per a les 
necessitats dels treballadors del 
poble i els del seu entorn. 
   El pi es tallava per la seva 
fusta i les branques s'utilitzaven 
per els forns de pa i de calç. A 
diferència dels pins, la fusta 
d'alzina servia per a fabricar 
carbó.  En canvi, dels matolls 
se'n feien feixos que 
s'utilitzaven també als forns de 
calç i a les bòbiles que 
fabricaven totxos i rajoles.  
   Antigament, els homes del 
poble de Torrelles treballaven al 
bosc i vivien d'ell, cadascú amb 
la seva especialitat. 
   Els talladors de pins 
utilitzaven unes grans destrals 
especials i al talar el pi 
procuraven   fer   el   tall   en   la 

Pi (Pinus halepensis) de les tres branques             direcció   adequada  per   evitar 
davant del celler d´en Térmens al raval Torrelletes     que al caure destrossés els pins 



del seu entorn, així afavorien el desenvolupament i la crescuda del bosc. 
   Després de talat el pi, amb la mateixa destral es raspava l'escorça, deixant-lo net 
per transportar-lo al seu destí. 
   Les branques del pi s'utilitzaven per fer farcells molt ben treballats per facilitar el 
seu transport al carro. Aquests carros, carregats fins a dalt amb els farcells eren 
l'admiració de la gent del carrer i dels que els veien passar per la carretera. La ruta 
era bastant llarga doncs el transport anava a tota la comarca del Llobregat i també 
a Barcelona, d'on es distribuïen a tots els establiments que confeccionaven pa. 
   La llenya de les mates que es criaven al sotabosc eren de vàries classes i els 
llenyataires les tallaven i en feien feixos complementaris dels de les branques dels 
pins i, a coll, els transportaven fins el camí o la carretera on es carregaven als 
carros per portar-los al seu destí: fleques, forns de calç i bòbiles 
   Els llenyataires feien servir diverses eines, de les que se'n pot destacar la falç 
corbada que servia per tallar les branques menors dels pins. 
 

 
 

Pi pinyoner (Pinus pinea) de can Bruguera 
 

  Per conformar els farcells s'emprava una corda resistent que ajudava a agrupar 
les branques comprimint-les fins emmotllar-les degudament i seguidament, amb 
una corda fina es lligaven els dos extrems del farcell, quedant aquest llest per poder 



retirar la primera corda i a punt per transportar-los. 
   La llenya menuda i els matolls del bosc s'aprofitaven no tan sols per cremar als 
forns sinó que també servia per adobar les vinyes i els arbres fruiters. D'aquesta 
llenya se'n deia "terral" i es tallava a començament de l'hivern, als mesos d'octubre 
i de novembre, i se'n feien garbes lligades amb unes mates especials d'un vímet 
que no es trencava malgrat retorçar-lo, i es deixaven assecar a l'espera de l'hivern 
que s'apropava. Llavors a les vinyes es cavaven unes rases de aproximadament 80 
cm i s'hi col�locaven els feixos assecats, cobrint-los amb la terra amuntegada al fer 
els solcs, i amb les pluges de l'hivern i la humitat de la terra la llenya terral es 
consumia, podrint-se fins a convertir-se en fems que servien per adobar els camps.    
Aquest era un treball de moltes hores de dedicació, però en aquells temps la ma 
d'obra era molt barata i encara no hi havia els mitjans disponibles, avui, en el 

mercat de l'agricultura, ja 
que actualment l'adob 
que s'utilitza per els 
camps és artificial i es 
pot adquirir a qualsevol 
negoci especialitzat, 
resultant un procés molt 
més ràpid i fàcil que no el 
treball que es feia 
antigament. 
   Dins de l'ofici de 
llenyataire hi havia 
certes especialitats, com 
les dels carboners que 
amb la base de la llenya 
d'alzina fabricaven el 
carbó i de la llenya 
menuda que sobrava 
fabricaven el "carbonet". 
 

El carbó, preparació i 
fabricació. 
La llenya s'apilava 
piramidalment i es cobria 
de terra, deixant un forat 

                  al  centre  de  la  pira per 
      Soca de l´alzina (Quercus ilex) de la font de can Coll         



facilitar la seva combustió. La llenya s'encenia   i  es  deixava consumir lentament 
fins aconseguir el carbó. Carbó utilitzat normalment a les estufes i a les cuines 
"econòmiques". 
 

El carbonet i la seva elaboració. 
   S'obria una rasa a terra on s'hi dipositava la llenya menuda i s'encenia, cobrint-la 
seguidament amb la terra amuntegada al costat de la rasa.  Vigilada la combustió, 
una vegada apagada es desenterrava la llenya ja convertida en carbonet, que és 
una classe de carbó més fi i menut,  més fàcil d'encendre.   

 

   La fabricació del carbó necessitava d´una elaboració més especialitzada que no 
la del carbonet, sens dubte era un procés molt elaborat que necessitava de moltes 
hores  de dedicació i d'atencions especialitzades a fi d'aconseguir que el resultat 
fos perfecte.  Finalment, el carbó i el carbonet es venia i comercialitzava  com a 
combustible per a cuines, forns, estufes, barbacoes, brasers i fogons i fogones. 
   De l'arrel del bruc se'n treu la fusta utilitzada per a la fabricació de les pipes per a 
fumadors i les seves restes s'empraven preferentment per a les estufes, perquè 
aquesta fusta crema més lentament i per tant és més duradora    
   Part dels boscos de Torrelles es convertiren en camps de cultiu de vinyes i 
d'oliveres, avui, camps d'arbres fruiters. 

 

 
 

Oliverar de l´Arcís, a la vall de can Mas 



 
VOCABULARI DE LES FEINES DEL BOSC: 
 

Aixol: eina de ferro amb mànec de fusta curt, que serveix per fer escorça. 
Arrastrar: treure del bosc la fusta ja pelada i portar-la al carregador amb animals. 
Cèrcol: arc de ferro que servia per aguantar la càrrega en l´espai que ocupava 
l´animal en el carro. 
Carbó: producte que s´aconsegueix cremant llenya colgada de terra amb una 
combustió molt lenta. 
Carbonera: lloc on es fa el carbó. 
Càrrega: mesura per designar la quantitat dels diferents productes del bosc (una 
càrrega de gavella = 3 feixos), (una càrrega de costals = 4 feixos), etc. 
Carro: vehicle de càrrega estirat per un o més animals enganxats al mateix. 
Corbelló: anella ovalada de fusta lligada a una corda per estrènyer els costals 
abans de lligar-los i facilitar així l´operació. 
Costal: feix de llenya de pi que servia per fer anar els forns de pa. 
Dall de tallar gavella: eina de ferro en forma de falç lleugera. 
Dall de fer costals: eina de ferro en forma de falç més pesada i forta. 
Davanter: segon animal enganxat al carro, davant de l´escaler. 
Desemboscar: acció de treure els diferents productes del bosc i portar-los al 
carregador. 
Destral: eina de ferro amb mànec de fusta per tallar arbres i pelar-los. 
Entallada: tall que es fa al tronc d´un arbre, per orientar-ne la caiguda, abans de 
tallar-lo.  
Escaler: primer animal enganxat al carro. 
Escorça: cobertura del tronc del pi que s´utilitzava per fer tints. 
Estella: part d´un tronc després de ser estellat. 
Estellar: fer estelles, tradicionalment amb la maça i els tascons. 
Garrotera: corda gruixuda que servia per fixar la càrrega al carro. 
Gavella: feix de llenya de diferents arbusts que servia per forns de calç i terrissers. 
Maça: eina de fusta que serveix per colpejar els tascons per estellar. 
Plega: feix de cordes primes d´espart per lligar gavella. 
Plegaió: feix de cordes primes d´espart per lligar costals. 
Puntal: tronc de pi prim amb diferents forcats que servia per apuntalar les 
branques dels arbres fruiters. 
Punxó: estaques de fusta que servien per tensar la garrotera. 
Seti: carbonera. 
Tascó: estri de ferro en forma de falca que serveix per obrir troncs. 



Testa: part del costal on hi ha els troncs. 
Xerrac: eina de ferro dentada que normalment es fa funcionar amb dues mans, és 
a dir, amb dues persones. 
Xerracar: partir un tronc en diversos trossos amb el xerrac. 
 
   Aquests camps s'aconseguien a les zones que els treballadors del bosc havien 
netejat desprès de la tala dels arbres i del tallat dels matolls.  
   Així fou com el llenyataire combinà el treball del bosc amb el de cultiu, 
convertint-se en pagès. En ocasions alguns d'ells cultivaven verdures a les zones 
humides de la riera. Això és un clar exemple de les dificultats que patia una família  
i de la seva adaptació per aconseguir seguir endavant.  
   La majoria dels boscos de Torrelles i del seu entorn són de propietat privada i 
quan el boscos funcionaven a ple rendiment, els propietaris marcaven un tros de 
bosc  de la finca i seleccionaven els pins que volien que es tallessin, però abans de 
la tala es tallaven els arbusts i una vegada net el sòl del bosc es tallaven els pins 
seleccionats i es deixaven assecar al mateix bosc, perquè la fusta adequadament 
assecada es valora més i és més fàcil de transportar. D'aquesta manera quedava 
un tros de bosc net i preparat per a la seva repoblació natural. 
   Quan es tallava un bosc, als pins que hi quedaven els sobraven les branques 
baixes i per tal de deixar-lo net es tallava un pi no massa crescut que a la seva 
punta tingués dues branques en forma de forca una mica oberta, es netejava el seu 
tronc i s'hi feia una escala amb una destral i llavors se la recolzava  al pi que es volia 
netejar i un s'hi enfilava per tallar les branques sobreres, quedant el pi net i a punt 
per el seu perfecte desenvolupament . 

   Al poble hi havia uns 
negociants que inicialment 
compraven els pins marcats 
per l'amo de la finca i si es 
posaven d'acord en el preu  
era el comerciant qui manava 
a uns treballadors per talar 
els pins i la seva llenya i, 
finalment, deixar net el bosc. 
La fusta dels pins que es 
tallaven era transportada per 
uns matxos fins el lloc idoni 
per poder carregar el carro.  

 

 Concurs d´estelladors al camp de futbol de can Roig 



   També s'aprofitaven els caps dels troncs de pi que no servien com a fusta bona, 
com també algun pi que no sortia bé. Es tallaven d'una mida de 80 cm i llavors amb 
una maça i uns tascons s'esqueixaven en 2 o 4 parts segons mides, resultant uns 
trossos  anomenats estelles que es venien per a les calderes de les fàbriques i 
també per a la llar de les cases. També es feien teies, trossos petits de la fusta 
resinosa del pi que cremava molt fàcilment facilitant encendre un foc. Hi havia 
llenyataires que s'especialitzaven en aquest ofici, aprofitant la seva experiència i 
coneixements, en la feina d'estellar un tronc. 
  Avui, per la Festa Major de Torrelles es celebra un concurs d'estelladors  a fi de 
que no es perdi aquest antic ofici. 
 

 
 

Maces utilitzades en el concurs d´estelladors 
 

   A Torrelles, si bé no és molt abundant, també creix el pi pinyoner. La seva fusta 
és diferent i és molt bona per a la construcció de barques 
   Té un altre avantatge, la recol�lecció de la pinya pinyonera  que es feia caure de 
l'arbre per extraure els seus pinyons que, per cert, són molt valorats a les 
confiteries per a la confecció dels dolços. 
   Vaig conèixer un home que es dedicava a recollir les pinyes i que per extraure els 



pinyons estenia una capa de fulles seques del pi i a sobre hi posava les pinyes cap 
amunt, una al costat de l'altra i seguidament les cobria amb més fulles seques del pi 
i hi calava foc. El foc durava poc i les pinyes quedaven mig torrades i obertes i 
llavors, amb un martell en forma de falca acabava d'obrir-les, collint els pinyons 
amb facilitat. 
 

 
 

El desaparegut pi (Pinus pinea) de can Cartró  

 

   En aquells temps, s'anava al treball a peu, tant si anaves a prop com lluny, per 
això, el costum era de matinar molt. 
   També hi havia llenyataires que havien de traslladar-se a treballar a pobles veïns, 
perquè no tots els dies hi havia treball per a tots els del poble. Resultava pesat 
haver de traslladar-se a Martorell, Corbera, Cervelló, La Palma, Begues, Sant 
Climent, Sant Boi i no tan sols als pobles de l'entorn sinó també a Barcelona i 
Vallvidrera  i a les planes de Gavà i Castelldefels. 
   Quan anàvem tan lluny s'empraven 4 o 5 dies i ens havíem d'emportar el menjar 
per aquests dies i un càntir d'aigua que es deixava el més a prop possible del lloc 
on es treballava, ara bé, en aquells temps com que les pluges  eren més abundants, 
als mateixos boscos s'hi trobava alguna petita font o un rierol on omplir el càntir, 
doncs aquelles aigües es podien beure tranquil�lament.  Avui no, tot ha canviat. 
   Arribada la nit, cercàvem refugi per a dormir a la pallissa de la finca on 
treballàvem i, acabada la feina, al tornar cap a casa alguns s'emportaven un tronc 



de llenya per a l'hivern cremar-lo a la llar. 
   Els que anaven a treballar a Sitges sols tenien el tren de Gavà a Sitges. En canvi, 
la gent de Barcelona  havien de caminar des de Molins de Rei fins a Santa Creu 
d'Olorda. 
 

 
 

Primer cotxe de línia entre Molins i Torrelles 

 

   Al dissabte l'autobús de línia entre Molins i Torrelles era l'escapatòria a unes 
llargues i freqüents caminades, aquest cotxe en aquells temps, portava uns seients 
al seu sostre, i els bosquerols hi pujaven quan tornaven cap a casa, així, quedà el 
nom de "el cotxe dels bosquerols". Més tard, els joves llenyataires es desplaçaven 
en bicicleta. 
   La manera de treballar era sortir de bon matí si feia bon temps, si plovia et 
quedaves a casa i, segons el refrany "carrers mullats, calaixos eixuts". 
   Al poble de Torrelles també hi havia molts carros dedicats al transport de la llenya 
i sempre hi havia algun accident  doncs els camins del bosc no estaven en bon 
estat i es produïa alguna que altra bolcada, llavors no quedava altre remei que 
descarregar, adreçar el carro, carregar de nou i seguir el curs del camí. 
   Als anys 1950-1960   es començà a transportar la fusta del bosc en tractors i més 
tard en camions i l'únic que canvià fou l'ample dels camins del bosc, doncs els dels 



carros eren estrets. 
   L'ofici de llenyataire passava de pares a fills, generació rera generació, fins avui 
en que quasi s'ha perdut. 

   A Torrelles el 25 de 
desembre de l'any 1962 va 
caure una nevada d'uns 50 
cm. i el poble quedà 
incomunicat. Així, al dia 
següent es decidí sortir a 
netejar la neu de la carretera 
amb un matxo que estirava 
una gran pala i una colla 
d'homes amb pales de mà 
per ajudar a fer més ample la 
ruta, netejant la carretera de 
neu fins el poble veí de Sant 
Vicens dels Horts. 
   Al bosc també creix una 
herba molt fina i atapeïda 
anomenada "fenal" que es 
segava i recollia per portar-la 
a casa. Servia com a llit al 
corral de les gallines, conills i 
cabres. L'herba s'anava 
triturant i en quedaven uns 
fems molt bons per adobar 
les plantes i el camp. 

 

                   L´església en la nevada del 1962 
 

    També passava que per un descuit o una imprudència  es calava foc. En aquest 
cas al poble repicaven les campanes del campanar de l'església, que feien un to 
diferent segons el cas,  i el campaner cridava des del campanar el lloc on hi havia el 
foc i el nom de la finca afectada.  Seguidament els homes  anaven voluntàriament a 
apagar el foc i com que els boscos estaven nets gràcies a la mà de l'home, amb la 
seva experiència, el foc s'apagava immediatament sense donar-li temps per a 
cremar tantes hectàrees com passa actualment. 
   A les muntanyes també creixen plantes medicinals com la farigola, el romaní, 
l'espígol, el poniol i moltes més, com l'esparreguera que a la primavera dóna els 



seus fruit llargs i verdosos. 
   I també s'hi poden instal�lar ruscs d'abelles que donen una rica mel gràcies a la 
varietat de plantes aromàtiques que es troben a la muntanya. 
   El bosc també dona vida a molts ocells i algunes aus rapinyaires, animals de caça 
com el conill, la perdiu, el tudó i el porc senglar, que s'alimenten dels fruits dels 
camps propers al bosc. 
   En aquells temps es treballava sense conèixer el que avui és la Seguretat Social 
i l´única assistència que hi havia al poble eren les germandats de Sant Josep i de 
Santa Caterina, que estaven composades pels seus socis i una Junta. Es pagava 
una quota mensual i el seu import es quedava en reserva per quan un soci es 
posava malalt, llavors se l'ajudava una mica amb els diners dels fons de la caixa. 
   Quan arribava el dia de sant Antoni, patró dels animals, com que al poble n'hi 
havia molts pel seu treball al bosc, es celebrava la festa amb una santa missa i, 
després de raspallar els animals i de deixar ben neta i lluent la seva guarnició, tots 
es reunien a la plaça de l'església per ser beneïts. 
   Ara, des de fa uns anys, uns quants joves i d'altres de 60 a 70 anys que coneixien 
el treball dels carros i dels animals, s'han organitzat  per celebrar els típics "Tres 

Tombs" carregant els 
carros a la usança de 
l'antigor i desfilant pels 
carrers del poble  fent les 
tres típiques voltes i 
finalitzant la cavalcada a 
la plaça per a rebre la 
benedicció tots els 
participants. Acte que és 
molt concorregut per 
visitants de l'entorn que 
desconeixien aquesta 
festa.   

 
 

 

         Antics carreters a la Festa dels Tres Tombs  

 

  Als boscos de Torrelles es trobaven molts bolets, especialment rovellons, sobretot 
si les pluges de la tardor eren abundants, en sortien en quantitat, però avui amb els 
boscos tant bruts i la poca pluja d'enguany quasi han desaparegut. 
   Els boscos havien donat molt de treball als veïns de Torrelles, però lentament 
arribaren noves energies com la llum, el gas-oil i el gas natural que han provocat la 



desaparició dels forns de llenya, de les calderes de carbó, etc.,  quedant la llenya a 
un racó. No obstant, el període en que la llenya tingué més èxit  fou durant la guerra 
civil espanyola i la postguerra, èpoques en que fou valorada. 
   Avui els boscos són abandonats, amb branques seques i matolls per tot el 
sotabosc, fent-se impossible caminar pel seu interior.  A més, si es talla algun pi es 
fa amb serra mecànica, tan sols es recull la llenya bona i la resta es queda al bosc 
de tal manera que si hi ha un foc no es pot apagar. 
   Al perdre's els oficis del bosc, la gent de Torrelles s'ha vist obligada a sortir del 
poble per anar a treballar a les fàbriques i així poder mantenir a la seva família. 
   Les muntanyes i els boscos són molt rics i sans per a tothom i més pels que viuen 
a la ciutat, que quan van d'excursió a la muntanya gaudeixen del seu encant i de la 
salut que es rep quan es pot viure a prop d'ells. 
   Torrelles, les seves muntanyes i els seus pins que l'envolten han sigut l'admiració 
de la gent de l'entorn del nostre poble i si bé els antics oficis han desaparegut, n'han 
arribat d'altres de nous i Torrelles i la seva gent segueixen vius i oberts a nous 
horitzons. 
   Quant i quants records em venen a la memòria d'aquells  anys d'infància i de 
joventut!. Tots ells esfumats, tan sols queda aquesta societat tant consumidora on 
priva més la política i el totxo que no la política agrària. Tot això ha provocat  el 
progressiu abandonament de moltes finques rústiques que poc a poc s'han 
convertit en bosc espès i brut. 
   Totes aquestes vivències que escric de la evolució de les muntanyes i dels 
boscos de Torrelles han sigut viscudes per un mateix, i també n'hi ha d'altres que 
em foren contades pels meus pares que també visqueren aquestes experiències. 
   Acabo aquestes memòries, escrites perquè he experimentat la necessitat de 
contar-vos-ho, estant ja jubilat fa alguns anys, però em sento fort havent complert 
els 85 anys. 
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