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INTRODUCCIÓ ' 

A resistencia que les costums, les lleys, la 
llengua y la manera d' esser, proprias d' un 
pahís, oposin á la absorció del invasor y 

dominador, no es may prou forta pera lograr la 
conservació de tot lo que li dona carácter diferen-
ciantlo deis altres pobles, puix á mida que 's vagi 
allargant lo temps d' aytal dominació, van accen-
tuantse en lo eos social sotsmés, los resultats de la 
transfusió que en eil presentará més vius cada día 
los vicis ó virtuts de la rassa inmigrada. 

Catalunya, antiga y gloriosa nació subjectada 
per etzarts histórichs á la trista condició de ven
çuda, ofereix un exemple ben patent de lo que aca-
bam de dir, ja que desde la tan cacarejada unió 
d' Aragó ab Castella, ha sofert no sols los efectes 
d' una humiliant y absoluta hegemonia, sino que 
á pesar seu ha vist invadir lo més sagrat de sos re-
corts y Ms plechs més íntims de sa ánima nacional, 
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per tota una caterva de costums exòtiques, d' ape-
dassades lleys ma! copiades del extranger, del ar
got d' una llengua que íou rica avans.d' esser mal-
mesa per uns y altres, y d" un nou pensament, que 
no es tal pensament fonamental y estable, sino un 
guirigall de lleugeresa, superficialisme é insubs-
lancialitat que 'nsha produhit com á únichs iVuyls, 
aqueixa política malsana creadora del caciquisme, 
última paraula del embrutiment actual, aqueix 
parlamentarisme descocat y de resultats sempre 
negatius, aqueixa ciencia buyda esclava de la gene-
raüsació y renyida ab 1' experimentació y l'anális-
sis, y r atrás general, en fi, en que moral y mate
rialment vivim respecte de les demés nacions ci-
vjlisades. ," . , * í - M • • l ' i - ! . ' ' 

Lo poble català desgraciadament vé mamant 
desde moltes generacions una munió de máximes 
infiltrades per 1' esperit intencionadament desorga-
nisador de la gent que té usufructuat no ja '1 Po
der de la pobre Espanya, si que també lo domini 
total de les regions peninsulars un dia lliures; y el 
nostre poble, fins al renaixement encoratjador de 
avuy, si bé no ha soportat ab resignació '1 pés de 
sa pesanta creu com esperavan los de la meseta 
central, en cambi no ha sapigut resistir ab cons
tancia y valentía la absorció de son esser autònom 
y la desmoralisacíó de son esperit. Y aixis s' han 
format les generacions modernes, acoquinades, 
sense alé pera desjunyirse de cap deis jous que en 
tots los ordres les tenien aferrades á una rutina que 
sois ha servit pera anular sa personalitat en bene
fici de la rassa dominant. 



Això ha creat en la nostra gent en general, un 
estat d' ànim atrofiat y un egoisme suicida que ha 
sigut fins ara un gran obstacle pera intentar un re-
novellament vivificador de la pàtria catalana, puix 
acostumat lo nostre poble, com lo poble domina
dor, á que r Estat li dongui tot fet y pastat y avin
gut á que aquest pensi y executi per ell y á que 
sigui la seva única salvaguarda contra Msenemichs 
de la terra y del cel, cada volta que s' ha aixecat 
una veu de protesta contra 'Is abusos d' aytal Es
tat prevaricador ó algú ha intentat evidenciar la 
trista condició en que vivim y 'Is medis de recon
querir la nostra dignitat, ha pujat fins als núvols 
la cridòria uniforme d' aqueixa turba multa de po
bres d' esperit que ab tal de que no 'Is interrom
pin lo seu son ó la seva digestió, passarían fins per 
la esclavitut més denigrant. 

Veus aquí perqué aqueixa pila d' homes donetes 
han reservat llur admiració per la falsa historia 
d' aqueixa Espanya que no es altra cosa que un 
compost de nacionalitats constituhint un Estat mes 
ó menys legal; veus aquí perqué per ells no hi ha 
hagut més héroes que 'Is popularisats per aquella 
historia, que no es altra cosa que una Crònica de 
Castella; y si en son vici generalisador, poden ca
pir alguns fets ó personatjes histórichs considerats 
de menys bulto per tenir una més petita esfera 
d' acció segons son raquítich modo de veure, con
cediran tot lo mes los honors de I' admiració pú
blica á les figures de més relleu de la regió, men-
tres rarament se recordarán, los pobladors de les 
ciutats y viles, dels homes que honraren á sa peti-



ta patria ab llur singular talent, y que foren, ab 
lot, tan desconsiderats en vida com oblidats des
prés de morts. 

Tarrassa es una de les poblacions catalanes que 
per inconnprensible ignorancia ó per culpable de
sapego, ha incorregut, salvo escasses escepcions, 
en aqueixa indiferencia devanl de la necessitat mo
ral que tenen tots los pobles d' honrar á sos filis 
predilectes. Ydihém aixó perqué, passat de la con-
memuració felá en plena efervescencia Iliberal, de 
la mort dels valents larrassenchs Jover y Alagorda, 
quan la entrada deis carlins á Tarrassa Tany 1872, 
constant en lápida de marbre empotrada en una 
de les cantonades de ia plaça del Arrabal; de la de
signació, alguns anys després, d' uns quants car
rers de la part nova de la població ab alguns noms 
de tarrassenchs ilustres, ben pochs per senyes y 
encara errats en sa majoria, y de la nominació no 
fa gayre donada al nou carrer del Coronel Sagrera^ 
res més s' ha fet á Tarrassa en lo sentit d' honorar 
á les figures històriques de la localitat, quina gran
dària en general, si bé no ha permès que apares-
qués entre les grans coleccions biogràfiques univer
sals, ha merescut ésser inclosa en los diccionaris 
biográfichs y bibliográfichs espanyols, ha ocupat 
un honrós lloch en aqueixa mena d' obres de ca
rácter regional, y deu ésser coneguda, respectada 
y estimada per lol bon tarrassench aymant de ses 
glories pàtries. 

Per la nostra part creyém haver fet tot quant ha 
estat al alcanç de nostres modestes forces pera con-
t r ibuh i rá la divulgació dels mèrits contrets pels 
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nostres antecessors en alguns ordres de I' activitat 
humana. Lo que 'ns dol empro, es que la colecció 
biográfica tarrassenca que ara donem á llum, ab lo 
present quart volum de la nostra Biblioteca Histó
rica Tarrassenca, no resulti tan complerta com 
desitjém, degut á un dels principis corrents en 
assumptes histórichs, ço es, que may tractantse 
d' ells se pot galejar d' haverse dit la darrera parau
la, y à la circunstancia de que de 1' inmensa majo
ria dels nostres biograíiats n' ha desaparegut tot 
rastre, com no sigan los pochs datos que d' ells 
hem trobat en los llibres impresos ó manuscrits. 

Cal advertir, avans de finir aquestes desalinya-
des ratlles traçades per via d introducció, qae al 
empendre la publicació d' aquesta obra, hem adop
tat lo criteri seguit per la. majoria dels autors de 
llibres d'aquesta mena, d' incloure en sa respec
tiva colecció les biografies, no sols dels nascuts dins 
d<; la nació ó regió objecte dels estudis de dits co-
leccionadors, sino també als que no essent naturals 
d' elia, han viscut durant la major part de sa vida 
en la mateixa. També, inseguint 1'ample modo de 
veure dels aludits escriptors, tenim per tarras-
senchs, á mes dels que han nascut ó viscut á Tar -
rassa, als fills de la comarca que presideix aqueixa 
c i u t a t . ' - •• ' < • * ! , ' ' 

Y ara, que se 'ns perdonin les omissions invo
luntàries en que hajam incorregut en la present 
colecció biográfica tarrassenca, puix al conjumi
naria, no 'ns ha dominat cap partit pres, ni hem 
fet prevaleixe tais ó quals noms, ni n' hem relegat, 
ab intent, d' altres; ja que, si bé no som amichs 
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de promeses que no sabem si podrem complir, no 
tenint, repetim, per definitiva ni arrodonida la tas
ca que ab lo presenl llibre 'ns havem emprés, pen-
sam ab la ajuda de Deu completar quelcom més 
un altre dia la present agrupació de distingits tar-
rassenchs que més ó menys han brillat ó brillan 
per ses qualitats morals ó intelectuaís. 

' í ,• • • 

1 / 

^y-: {.-, 

! " • • » . . . 



JOAN A B E L L Ó Y B U F I 

S ' S r i ' ' ^^y ' ^ 3 ^ nasqué aquest inteligentissim 
mecánich, ánima dels importants tallers de 

^maquinaria industrial que 'Is germans Abe
lló, del Camp de Tarragona, establiren á Tar-
rassa, honorant lo nom de la nostra terra al en-
semps que U d' aytals entesos mecánichs, puix que 
foren en gran nombre les màquines que pera di
verses industries y especialment pera la llanera y 
pera distints oficis y arts, sortiren de dits tallers» 
extenentse per tota Espanya, y ab la particularitat 
de que moltes d' elles eran inventades ó perfeccio
nades per en Joan Abelló. 

Aqueix industrial tan perit en lo ram de la cons
trucció d' aparells de totes classes, com modest fins 
à passar quasi desapercebut son talent fins al dia de 
sa mort, passà á millor vida á Tarrassa en los pri
mers días del Decembre de 1890, essent honorat 
com se mereixia per l'Institut Industrial y Cambra 
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de Comers' y per totes les classes en fi de dita ciu
tat, en r acte de son enterro, que realment fou un 
ver homenatje á la personalitat del difunt. 

Als pochs dies de la mort del nostre biografiat, 
se va presentar al Ajuntament tarrassench una 
solicitül apoyada per nombroses é importants fir
mes, pera que al primer carrer que s'obris á la po
blació, se li posés lo nom del malhaurat Abelló. 
Nosaltres abogarem en la prempsa local perqué 's 
cambies pel seu, 'I d' algún dels que recorden la 
politica de partit, y millor encara, que's fes aqueix 
cambi ab lo nom del carrer ahont hi tenía y hi 
existeix també avuy lo taller que 11 dona tanta 
nombradla. Al cap de mitj any lo regidor D. Sal
vador Busquets, que en son lloch biografiarém, 
demaná mes encara, ja que solicita del Municipi 
I' aixecament d' un monument á en Abelló, lo que 
si bé resulta d' un zel exagerat, demostra la consi
deració que meresqué la memoria del que acabam 
de biografiar. 

JOSEPH AGULLÓ 

N ASCUT á Tarrassa, va dedicarse molt jove á 
la música en lo Colegí de iMontserrat. Ai 
sortir d' alli, seguí la carrera eclesiástica, y 

al any 1869 passá á Tarrassa á ocupar la plaça 
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d' organista y mestre de capella de sa iglesia parro
quial, donant, durant lo desempenyo de son cár-
rech, gran impuls é importancia á la capella de 
música de la allavores vila, puix lo Sr. Agulló era 
un molt notable tocador d' orga y compositor. 

Sois fins al 1871 permanesqué á Tarrassa exer
cint aytals cárrechs, y aleshores marxà d' Espanya, 
com los seus antecessors Blanch y Gabriel, dedi-
cantse à la ensenyança de la música en varis Uochs 
de Puerto-Rico, desde ahont feu arribar la veu de 
sa creixent fama quan donà á coneixe grandioses 
misses y altres importants composicions. Sabem 
que 'I Sr. Agulló encara viu en aquella illa ex-es-
panyola, havent deixat la carrera elessiàstica. 

PAU AYMERICH Y GILABERTÓ 

FILL de dita ciutat VaMesana, vejé la primera 
llum lo dia 14 de Març de 184G. 

Destinat per son pare á 1' Arquitectura, sa 
primera educació fou més artística que científica y 
literaria, aixis es que aprengué '1 dibuix y la pin
tura ab decidida afició. -h , -

A la Facultat de Medecina de la Universitat de 
Barcelona, seguí tots los cursos fins á la Llicencia
tura, que obtingué '1 10 de Novembre de 187a. 

Mes tart continuà 'Is estudis del Doctorat, y passà 

/ i -• 
• • • í í 
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á exercir la carrera á Caldelas y després á Tarras-
sa, ahont fou Subdelegat de Medecina fins á 1' any 
1893, en que ana á exerciria á Barcelona. 

Es autor de distints trevalls científichs, publicats 
en Revistes professionals y periódichs locals, ver
sant sobre Higiene pública. Un de ressó va publi-
carne á V índepend·encia Médica de Barcelona 
proposant un tractament pera la los ferina, qual 
recepta figura ab lo seu nom en los Formularis 
médichs. 

A la Revista Tarrasense hi publica 1' Estadística 
médica de Tarrassa, y en un deis concursos anyals 
de la Real Academia de Medicina de Barcelona li 
fou premiada la Topografia médica de Tarrasa, 
obra que ha quedat inédita havent autorisat ia 
Academia á son autor pera publicarla. 

En lo Certamen literari del Ateneo Tarrassench 
de! any 1890 se li premia també una memoria so
bre «Lo passat, present y pervindre del Reyaí Cole
gí Tarrassench y V influencia que en la localitat 
ha exercit baix lo punt de vista de la ensenyança.» 

Fou á Tarrassa un deis iniciadors del Centre 
Médich y Casa de Socorro, 1' ánima de la creació 
del Laboratori Químich Municipal, y un deis que 
més contribuhifen á 1' implantació de I' Escola 
d̂  Arts y Oficis. 

A Barcelona, ademes d' esser metje d' algunes 
companyies de Segurs sobre la vida, ho es de la 
Policlínica del Hospital de Nostra Senyora del Sa
grat Cor de Jesús. 

pQSsehidor del alemany, francés y altres llen
gües, ha visitat algunes clíniques y laboratoris 



d' Alemanya y França essent un entussiasta parti
dari del moderníssim método de la Bacteriíerapia. 

Per r any 1891 anà á Berlín, comissionat per 
1' Ajuntament de Tarrassa pera estudiar en aquells 
hospitals lo tractament de la tuberculossis pel méto
do del Doctor tvoch, y de tal importancia foren los 
resultats científichs obtinguts pel Sr. Aymerich, 
que '1 susdit Municipi acordà l'impresió de la cor
responent Memoria per dit metje redactada. 

FRANGESCH BARATA Y MONTANYÁ 

N ATURAL de Matadepera y sortit de la antiga 
masia La Barata, va dedicarse á 1' Iglesia, 
essent canonge de la Seu Barcelonina. 

Compongué I' obra; De les dones mes famoses en 
les histories, de quin llibre, ja raro al primer terç 
d' aquest sigle, 'n tenia copia D. Pere Joseph Ave-
llá, Arcedià y canonge de la catedral de Barcelona. 

Estigué 22 anys á Roma, essent Prior d' aquella 
Real Casa de Montserrat, y restaurà lo retaule de 
marbre de la Capella de Sta. Eulària de Barcelona 
que hi ha en dita Real Iglesia y Hospici. : ; ^! r. 

Al Diccionario Enciclopédico Hispano-America-
no (Montaner y Simón) s' hi llegeix que malgrat 
los duptes d' alguns biógrafos d' en Barata perto-
cants à 1' originalitat del llibre d' aquest, te aytal 

^. • ' t 
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escriptor medis sobrats pera ésser tingut en con
cepte d' home insigne y d' eminent capellà. 

També 'I cataloga la Biografia Eclesiástica 
completa por varios Hiéralos y protejida por el 
Obispo de Carlagena (1849). . . , t , -

GERONIBATLLE 
• > : : ? ; • ' 

SEGONS el Compendio Historial de tos Hermi-
iaños de Nuestro Padre San Agustín del Prin~ 
cipado de Cataluña d' en Massot, lo Mestre 

Fra Geroni Batlle era fill de Matadepera, y profes
sa en dita ordre '1 día 20 de Febrer de 1604 á Bar
celona. AI 1620 fou elegit Rector del Colegi de dita 
capital y al 1624 prengué possessió del mateix cár-
rech en lo de Santiago de Esterri. 

Lo día 14 de Juny de 1625 fou nombrat Visitador 
de la Provincia y per segona vegada Rector del 
citat Colegí de Sanl Guillem de Barcelona. 

Al any 1628 sigue nombrat Provincial de Cata
lunya. 

Fra Batlle fou també un gran predicador, en tal, 
que en la trona, segons son panegirista, fou un 
oracle. Menires ocupaba 'I cárrech de Lector, morí 
ais 17 de Juny de 1629 á )a etat de 40 anys, essent 
enterrat en lo convent de Santa Magdalena de Bar
celona. 



RAFEL BENET Y PETIT 

FILL de l'industrial llaner resident á Tarrassa 
D. Bonaventura Benet, nasqué enipró al po-
blei de Sant Feliu del Racó, aleshores del par

tit judicial de Tarrassa. 
Seguí ab gran profit la carrera de medecina 

rebent lo grau de Llissenciat en 1847 y essent nom-
brat dos anys després soci numerari de la Academia 
médico-quirúrgica de Barcelona. 

Regentà ab nnoll lluhinient la Cátedra de Tera
péutica en la Facultat de Medecina y Cirugía del 
Hospital de Santa Creu de Barcelona, quina cáte
dra havía obtingut per oposició y després renuncia 
per haverse negat, junt ab lo Doctor Montagut 
igualment catedrátich de dita Facultat, á anar á 
Madrid á repetir les oposicions á les càtedres que 
regentaven, com á aixó los hi obligava un real 
decret que aparegué allavores. : • - • !, 

A aqueixa circunstancia 's degué son trasllat á 
Tarrassa, ahont exercint sa professió fou tan volgut 
de sos clients com ho havia sigut de sos comprofes-
sors y alumnes durant lo desempenyo de sa càtedra. 

A Tarrassa exerci M càrrech de sub-delegat de 
Sanitat del partit. 

Al 1848 escrigué un travall titolat ^^Existen dias 
críticos? Al 1849 publicà son discurs llegit á la 

' - ' • • ' , • . - : , , . 
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Universitat literaria de Barcelona, al acle de rebre 
V investidura de doctor, ab lo titol de Considera
ciones sobre el momento higiénico de las sociedades 
modernas, y al i856 un estat demostratiu de la 
epidemia de verola que en 1864 y i855 regná á Sa
badell. 

; . , Lo senyor Elías de Molins en son Diccionario 
Biográjico y Bibliográjico de escritores y artistas 
catalanes del siglo XJX, díu parlant del doctor Be
net, que en lo concurs celebrat per la citada Aca
demia pera provehir una plaça d' Académich de 
número , presenta una memoria sobre La prostitu
ción en sus relaciones con la Sociedad y la higiene 

í. ' I •' pública, quin manuscr i t manifesta que 's troba á 
' ; •• la Biblioteca de la Real Academia de Medecina y 
:. • 1. : Cirugía de Barcelona. 

Lo senyor Benet à mes de erudit mestre y exce-
lent metje, fou un notable matemátich y d' aixó 
n ' e s una prova, lo que li succehí 'Is pr imers anys 
de sa professió á Barcelona, ahont ab motiu d' ha-
vershi presentat á dar una conferencia matemática 
en la referida Academia 1' aleshores celebèrrim 
matemát ich senyor Manjiamelle, y haverse aquest 
compromès á resoldre al acte l 'operació més dificil 
que se li presentés, agotats ja tots los recursos, i n 
venta '1 doctor Benet, que hi estava present, un pro
blema tan complicat que desconcertà á en Manjía-
meliCj qui sols després de grans apuros logra resol-
drel , no poguent menys que felicitar al nostre 
metje per sa ingeniositat. 

Exercí du ran t 34 anys la medecina á Tarrassa , 
est imat de totes les classes socials y distingit per 
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SOS companys de la capital catalana que sovintment 
cercaven son vot de calilat en repetides consultes. 

Després d' una ¡larga y penosa enfermetat que 
sofri ab la resignació y fortalesa que sois concedeix 
Deu als homes verament virtuosos, morí à Tarras-
sa 'Is últims de Març de 1891 havent tingut lo pla-
her de que 1" inoblidable bisbe d' aquesta diócessis 
doctor Urquinaona, trobat accidentalment en dita 
ciutat, li portés personalment á sa casa 'Is Sants 
Sagraments, premiant aixís los mèrits y virtuts del 
doctor Benet. 

La manifestació de dol que Tarrassa li feu al 
verificarse son enterro, constiiuhi la prova més 
fehacient del apreci en que en vida se '1 tingué. 

1 .1 

JOAQUIM BIOSCA Y PARÉS 

COETANI del P. Boada quina biografia farem ^ 

mes endavant, fou batejat aquest músich á •': ' 
la parroquial de Sant Esperit y Sant Pere de • , '• ' 

Tarrassa, '1 23 d' Octubre de 1788. i • ! í 
Sigué deixeble de I' Escola de música de Mont

serrat y 's conquistà després la anomenada de gran ^ •. 
concertista de fagot. - • \' 5 

Al 1810 era mestre de Capella de Reus, y durant 
la guerra de I' independencia fou músich major L ,. 
del regiment de Barcelona. 

Compongué també alguna música sagrada. 

t 
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' : ;^f BARTOMEU BLANCH ! ^ ' .• 
; • • • ' : * J : ^ • ; ; - - - ' ; • ! ^ ^ ' . - • · ' ' • ' < ' : ' ^ ' • ' - • ' ; • 

AQUEST celebrat organista de Tarrassa, nasqué 
á Monistrol lo 30 de Novembre de -iHiQ. Es
tudia la música al colegí de Montserrat essent 

sos mestres los PP. Boada y BrelK . j j •; i :!> : 
Ais i6 anys, y previ examen, va esser nombrat 

organista de Cardona, passant després á Berga de 
mestre de música, y al any i856 estigué d' orga
nista y mestre de capella á Tarrassa després de va
ríes oposicions aprobadas pels jurats. 

Al 1859 va pendre possessió del cárrech de mes
tre de r Escolania de Montserrat que desempenyá 
ab molt èxit fins al 1864 en que s' embarca pera 
Buenos-Aires. 

Ais arxius de les Escolanies d' aquell Monestir y 
de la parroquia! larrassenca, s' hi guardan magni
fiques composicions del senyor Blanch, entre les 
quals son dignes d' esmentar una missa de réquiem 
y respons á 3 veus y cor ab violins, flaules, fagot 
y baix; altra id. id. á 3 veus y cor alternat ab cant 
plá, flauta y baix; dues á 3 veus y cor ab orquesta; 
ahra id. id. ab orga; altra matinal á 3 veus ab or
questa: Sub tuum prcesidiuM á 4 veus; Jesujili 
David á diferents veus; O saluiaris á 3 veus y cor 
ab orquesta; Isla est speciosa á id. id.; O crux á 
id. id.; set rosaris, set salves, set goigs á la Verge 

• • ' i ^ ^ • í ^ . 
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Santíssima á Ires veus y cor, haventhi algunes 
d' aquestes obres ab orquesta; tres vülancichs al 
naixement del Senyor ab orquesta; y uns goigs á 
Santa Cecilia á tres veus y ab orquesta. 

Lo senyor Blanch no sols se distingi en la direc
ció de r Escolania Montserraiina treyenine deixe
bles aprofitadíssíms, y en la composició d'obres 
de reconegut mèrit que encara 's cantan en varies 
iglesies de Catalunya, sino que fou també un per
fecte organista y violinista; y ab tant amor se de
dica á tot lo que tendis á la perfecció musical, que 
fins va inventar un nou sistema d' escriure 'Is lli
bres de chor ab més Uestesa, economía y perfecció 
que Ms antichs, segons opinió d' en Saldoni. 

Durant los aconteixemenls revolucionaris del 
any 1890 á Buenos-Aires, va matarlo allá una bala 
que entra en sa casa mentres se rentava. 

La prempsa al donar compte de la desgraciada 
mort de tan conciençut mestre, feu constar que 
r época en que dirigí 1' Escola de música de Mont
serrat, se senyala com una de lesmésfloreixents de 
la de dit Monestir. 

FRANCESGH BOADA 

UN dels homes eminents que en lletres y en 
santetat ha tingut Tarrassa, es sens dupte *1 
venerable Francesch Boada, del Ordre de 

Menors. , - . - . • . - ^ . , 
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Sos pares Miquel y María, segons en Marca, eren 
honests y honrats y favoriren la vocació relligiosa 
de Fra Boada qui, al 19 de Maig de 1692, prengué 
1' hàbit als 18 anys d' etat en lo convent de Sant 
Francesch de Barcelona ahonl també professà. 
S' aprofità molt en los estudis de Filosofía y Teo
logía, y una vegada acabats, entra al Colegi de Es
cornalbou, en quin Seminari 's distingí en la lee-
ció y composició de sagrats llibres. 

' Era d' elevada contemplació y d' estretíssima 
pobresa, com diu en Torres Amat en son Diccio
nari d'escriptors catalans, dormia molt poch y so
bre posts de fusta, y dejunava sense pendre res des
de 'I dijous Sant fins ai dissapte Sant al mitj dia. 
Mentres fou Guardià no manava á sos súbdits sino 
pregant y suplicant. 

Sa vida era contemplativa y de penitencia. Si al 
temps de resar tres parenostres no dormia, s' al-
sava y travallava un quart, y pregava altre quart, 
y aixís successivament. Dormia ab una manta al 
dessota, colocada al demunt d' una creu de fusta 
posada sobre la post de dormir; y sols menjava pa 

Jlorii. Assistia constantment al chor empro passava 
fins dos días sense anar al refectori. 

-5 Essent molt sabí, era tan modest, que al consul-
tarli 'Is pares y gents de la provincia, donava '1 
consell afegint que lo millor era consultar als al
tres frares, y si 's penava á algún novici, ell se pre
sentava com culpable. Aymant de la pobresa^ tot 
ho donava confiant sempre en Deu. 

En certa ocasió s erraren á Escornalbou en la 
mida del pa pera la taula del dia, y com que eran 
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ja dos quarts d' onze, '1 refitoler li manifesiá sa 
pena, com á Guardià que era aleshores del con
vent, y vehienT Fra Boada que era impossible ar-
reglarho per estar lluny de vehins, orà, y als pochs 
moments, segons dit Marca, sonà arrebatadament 
la campaneta de la porta, obriren, y trobaren un 
home desconegut que portava abundat pa, oferint-
lo sense dir qui 1" enviava. 

Per gelós de la Regla y de la Gloria de Deu, patí 
desterroSj de modo que, trobantse á Roma y vol-
guéntseli donar llissencia pera confessar y predicar 
iirbis et o?-bis, no la acepta perquè no era conforme 
á la Regla. 

Fou també molt gelós de I' inmunitat eclesiásti
ca, y per això 's queixà personalment á Climent XI 
de la negligencia dels eclesiástichs en deféndrela, 
y 'I Sant Pare li respongué, posantli les mans so
bre '1 cap: «¡Oh, si tots fossen com tú!» Allí rebé 
una carta d' una neboda monja de Pedralves (tam
bé tenia un germà canonge de Girona) pregantli 
que li alcances algunes indulgencies, y va contes-
larli: «Bones son les indulgencies, empro, nosaltres 
procurem viure y obrar de manera que no les 
hagam de menester». Les obtingué, no obstant, 
ab moltes altres pera sos parents fins al quart grau. 

Refereix en la Doctrina que compongué pera les 
missions, lo prodigi que en 1713 li va succehir en 
una iglesia de Catalunya: nnentres celebrava un dia 
la missa, assistia à ella un pecador endurit, y des
prés de la consagració, vegé brollar tres vegades la 
sang viva en lo calzer, essentne d' això testimoni 
un altre relligiós que 1'acompanyava, y al contarho 

. ! , • 
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Fra Boada á dít pecador, queda aquest convertit. 
Fou un bon orador, essent en sos sermons, fer

vorós, manso, y pacifich. També sigue un auster 
escriptor sagrat, component un abultat volum de 
Doctrina Cristiana ab tanta erudició en la morai^ 
que no admetia mellora: empro no la donà á la 

- •, estampa. . ^ ' ' : : • ' • .' • • ' 
' '_ També, essent mestre de novicis, després d' ha-
'_ ' ver sigut Guardià, escrigué un altre llibre de Doc-
I ^ ' ' trina y explicació de la Regla de Sant Francesch, 
'. ' i ; de molta sabiduría y sinceritat; y essent escriptor 
';'\ '• . del Seminari, altre llibre molt gran y de molt tra-

vall, que s" exposà á la llibreria comú, lo quai 
^ :• ! ' tracta de tots los assumptes predicables compresos 

en tols los llibres llatins romancistes de dita llibre
ria, y es de gran llum y descans pera 'Is predi
cadors. 

Eixes obres son les següents catalogades per en 
Torres Amat: 

Exposición de la regia Seráfica muy consola
dora (manuscrit en 4.") ^ - ; . / ' i 

Index indicum, seu reperíorium genérale hiijus 
BiblÍotecb(^, que es un gros volum en 4 "•' en que 
per ordre alfabétich s' anota tot lo que en los 
escrits de sa biblioteca se trobava á propòsit pera 
compondre sermons de missió. 

Explicación de la Doctrina de los Sacramentos, 
Símbolo, DecálogoXpreceptos deia Iglesia, ma
nuscrit en 4 ." que es una obra magistral en forma 
de diálech y plena de cites. 

En ses cartes se veu son entranyable amor á Deu 
y la sabiduría deis Sants, santelat que 's vegé pal-

\ y -• 
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pable al profetisar sa mort en ocasió en que en la 
Comunitat se tocava un punt de la morí, Li sobre
vingué en efecte una inflor en tot llur cos que li 
durà cinch mesos, fent no-obstanl totes les pràcti
ques relligioses, y essent de notar que al confessar-
se ab lo P. Caballer, relator d' aquestos datos, 
vehient que no podia agenollarse, se llançà de cap 
á terra, y aixís confessà, nb gran admiració del con
fessor qui mentres tant vejé un globo de foch 
sobre 'I cap de Fra Boada. 

A la Crònica Seráfica de la Santa Provincia de 
Catalunya de la regular obserpancia de nuestro 
padre San Francisco, per Marca, (part. 2.') 's co
pian dues cartes místiques molt doctes y piadoses, 
Iraduhides del català ai castellà y dirigides pel 
P. Boada á sa neboda monja, donantli consells pera 
son estat y «pera la comú edificació y ensenyança» 
deixant en Marca de transcriure 'n d' altras no 
menys discretes dirigides á seglars y plenes de mís
tica doctrina. 

Fra Francisco Boada mori sagramentat lo 4 de 
Desembre de 1729 als 56 anys d" etat y sigue sepul
tat al enterro comú dels Relligiosos del Seminari 
de Escornalbou. 
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JACINTO BOADA ' 

L
o Pare Jacinto Boada, que nasqué á Tarrassa, 
entra quan tot just tenia 10 anys á estudiar la 
música en lo colegí de Montserrat essent dei

xeble del P. Casanovas, y prenent 6 anys després 
r hábil de monjo del mateix Monestir, allí perma-
nesqué 78 anys sense haverse may separat d' aque
lla montanya ó de son redós malgrat les varies 
guerres que sofrí '1 pahis y 'Is perills á que aque
lles varen exposarlo en diverses ocasions. 

Tenia sois ig anys quan fou nombrat mestre de 
música d' aquell célebre colegi, á la ensenyança de 
quint art va dedicarse fins als 82. 
, Veus aquí perqué comptà ab tants distingits dei

xebles, aytals com los PP, Brell y Palau, y 'Is 
senyors Vinyals y Riba, Oller, Blanch, Puntl, Cor
tada y altres. 

Diu en Cornet y Mas en son llibre Tres dias en 
Mofiiserrat, que després d' haver desiruhit los 
francesos 1' insigne 'monestir en i 8 u , 's dispersa
ren los mestres y deixebles, no tornanthi fins al i5 
de Març de 1818 en que era mestre de la Capella '1 
P. Boada, qui logra organisarla de nou component, 
segons en Saldoni fDiccionario biográjico y bi
bliográfico de efemérides de músicos españolesj, 
tota la música que faltava pera '1 cult y pera 'Is 

': '' i . > í í i i . ' ^ , 1 %'•'•' ^ • : 
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estudis dels deixebles, puix que había sigut com-
piertament cremada la rica biblioteca de 1' Escola-
nía, dotanlla aixís d' una munió d' obres entre les 
quals n' hi havia d' un mèrit superior. 

Ai 1835, després d'haver tret d'aquell temple 
r imatge de la Verge ab motiu de la guerra civil, 
quedaren guardant lo Monestir alguns pochs mon
jos, y entre ells Fra Boada, ab lo qual donà una 
nova prova de son amor á la Santa Casa. 

Als últims de 1822 s' abandonà altra volta 1' Es
colania y '1 12 de Juny de 1824 tornà tothom al 
Monestir ahont de nou reorganisá 1' escola de mú
sica '1 nostre biografiat. 

Acabada la guerra civil, al any 1841, segons diu 
r Abad Muntadas en sa obra Montserrat, su pasa
do, su presente y su porvenir, lo P. Boada, que 
sempre havía estat á !a mira en algun dels Uochs ò 
caserius més propers á la montanya pera aprofitar 
la primera ocasió que se I¡ presentés, entrà també 
al Monestir pera començar de nou '! cultde María 
Santíssima, reconstituhint les practiques relligioSes 
sospeses per rahó de la guerra, ab lot y 1' haver 
trobat tapiades totes les portes del Monestir. 

Había descmpcnyat també '1 càrrech de major
dom del convent en circunstancies tan dificils com 
les del any 1814, y fou tal sa activitat, zel y bona 
direcció, que logra en poch temps colocar á la Verge 
á la gran iglesia y veure habilitades les dependèn
cies indispensables pera la Comunitat. 

Morí '1 día 24 de Maig de 1869 ais 88 anys d'etat^ 
essent tan sumptuosos sos funerals celebrats en dit 
Monestir, com d' alguns sigles no n' hi havien ha-

• ( 
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gut en ell, puix trobantse á Montserrat son deixeble 
r organista y mestre de Capella don Jaume Puig 
ab 20 professors, reunits ab los 24 alumnes del 
colegí, formaren una brillant orquesta dirigida pel 
mestre de Capella d' aquell establiment Sr. Blanch 
que executà una bona missa de rèquiem, lo qual 
unitá la pompa fúnebre ab que s'arreglà "1 temple, 
feu que dits funerals resultessen extraordinària
ment sotempnes. 

Son cadávre fou colocat en un nílxo ad hoc grà
cies al zel del digne Abad Muntadas qui desplegà 
en aquest cas la més viva solicitut. 

Fra Boada, degà dels mestres d' Espanya y potser 
d' Europa, segons en Saldoni, fou son bon amich 
y volgut mestre, y per això publicà de tan ilustrat, 
virtuós y modest monjo, 'Is datos biográfichs en-
tussiastes que vejeren la llum en alguns periódichs 
de Madrid, quan deixà '1 mon dels vius lo nostre 
compatrici. 

Son retrato figura hàbilment pintat per I' artista 
senyor Peira, á les parets de 1' Escola de música 
de Montserrat. 

PAU BOSCH 

D ' ell diuhen en Cornet y Mas (ob. cit.) que 
fou molt apreciable mestre de capella de Tar-
rassa, y en Saldoni (ob. cit.) que sigué un 

dels més acreditats organistes de la mateixa, ha-
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vent també sigut deixeble de 1' Escola de música 
Monlserratina á últims del sigle passat. 

La circunstancia de dir abdos autors que aytals 
eren ses virtuts, que «mori en olor de santetat» lo 
5 de Desembre de 1831, 'ns fa tenir per la mateixa 
persona al reverent Pere Bosch, biografiat per en 
Cornet y al prevere Pau Bosch que biografia en 
Saldoni. Hem optat pel nom de fonts que li donà 
aquest darrer, perquè son llibre es del any i88t, y 
lo d' en Cornet del 1863, puix hem de suposar que 
al anomenarlü Pau, en Saldoni, després d' haverli 
dit Pere, en Cornet, es que 'n devia estar aquell 
molt segur. 

Morí als 72 anys d' etat. 

JOSEPH BUSQUETS 

AQUEIX ilustrat Prior que fou del Monestir de 
Santa Maria de Tarrassa, era fill de V esmen
tada ciutat allavores vila. 

Se sab d* ell, que fou confirmat pel bisbe Don 
Ignasi de Salazar al primer de Juliol de 1691, es-
sentli padrí Don Pere Cerdà, velluler, á quins fiHs 
Francesch y Pere^ fou respectivament padri de con
firmar lo propi Doctor Busquets 1' any 1696 ab lo 
bisbe Don Emanel d' Alba. 

Als 3 d' Abril de 1696 se graduà de batxiller en 
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Filosofía, exàminantlo '1 Dr. P. Mestre Famades, 
de ía Mercé, y '1 Dr. P. iMestre Fuxcras, del Bon 
Succés. Lo dia lo deis mateixos va tenir les con
clusions menors y majors de Filosofía argumen-
lantlo 'I Dr. D. Andreu Maurici caledrátichde filo
sofía,'1 Dr. D. Francesch Liado, id. id., lo Dr. don 
Joan Bach, Ardiaca de (a Seu, y '1 Dr. D. Joan 
Borra^ catedrátích. 

Lo 26 se graduà en Filosofía, argumenlantlo 'Is 
doctors Famades, Monsalvo y Fuxeias. Ais 22 de 
Març de 1697 rebé del bisbe Alba, la primera ton
sura ó corona. 

Lo 30 de Maig de 1699 se graduà de batxiller en 
Teología, y ais 6 de Juny tingué les conclusions 
menors y majors, lo día 8 les Aifonsines y 1' 11 '1 
Grau. 

Al cap de pochs anys fou nomenat pior de Tar-
rassa, quin cárrech, regí ab molt zel y d'aytal ma
nera que va donar motiu á son sucessor, lo Doctor 
Fàbregas, pera deixar escrit que «fou subjecte ins
truït y moll aplicat». 

A r any 1704 consta '1 Dr. Busquets com á Prior 
de dit Monestir y en caliíat de tal, fou representat 
en lo Concili Provincial de Tarragona de 1717, 
assistí als de 1722, 27 y 29 y sigue també represen
tat en lo de 1732 pel Canonge Doctor Don Pere Ig
nasi Parelló. AI de 1727 se promogué un incident 
sobre 1' ordre ab que havien de sentarshi 'Is Abads, 
Pabordes y Arxiprestes, tant en les sessions com 
en la professo, haventse optat per colocar als Priors 
després dels Abads y abans dels Pabordes, Arxi
prestes y Procuradors. 1 . ; . . 
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LO Doctor Busquets va morir al 1738^ essen len-
terrat al precitat temple de Santa Maria, al entrar 
á quina Iglesia, hi crida I' atenció la llossa sepul
cral de sa tomba voltada d' una bonica cenefa de 
rajola de Valencia en quina pedra hi campeja un 
escut figurant un bosch, que aludeix indubtable
ment al nom de fons del Prior Busquets. En dita 
llosa hi consta que fou Prior durant 34 anys y que 
niori als 28 de Març de 1738. 

SALVADOR BUSQUETS Y SOLER 

AQUEST tarrassench s' ha vingut dedicant á 1' 
industria y al comerç havent estudiat ab de
teniment les qüestions socials, econòmiques y 

financieres que afectan á aquestes en los temps ac
tuals, empro ha sigut objecte especial y constant 
de sa atenció, la qüestió social, avuy tan debatuda, 
portat per son afany de trobar una solució que ar-
monisi les aspiracions é interessos dels amos y dels 
iravalladors. 

Un verdader altruisme y un persistent desit] de 
millorar especialment la situació de la classe obre
ra, promogueren en lo senyor Busquets I' afany 
de popularisar les opinions dels grans pensadors 
respecte á la qüestió social, y aixís com s'apressàá 
propagar y comentar les Encícliques del Sant Pare 

-' \ I 
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Lleó Xni que s' ocupaven de la qüestió obrera, y 
'Js escrits y discursos dels Prelats de la Iglesia Ca
tólica y dels homes polítichs y ñlosophs que s' han 
dedicat á aqueix important assumpte, ha publicat 
diferents folletos, traducció d' obres de dites emí-
.nencies ú originals d' ell mateix, totes encamina
des á la propaganda del socialisme católich, dins 
del qual ha cregut trobar lo senyor Busquets lo 
únich remey als mals socials d' avuy dia. 

En lo Certamen Literari del AteneoTarrassench 
celebrat al any 1890, obtingué una menció honorí
fica al premi del Ajuntament de Tarrassa per son 
travall literari titolat Solución científica y prác
tica para armonizar el capital y el trabajo. 

Entre 'Is folletos publicats pel senyor Busquets 
mereix consignarse 'I Prog?'ama de reformas so
ciales y económicas basada en la Encíclica De Con-
ditione Opijicum publicat ab ilissencia de laautori- ' 
lat eclesiástica aí any 1893, lo qual havia sigut 
presentat al primer d'Abril de 1893 en lo tercer 
congrés católich espanyol celebrat á Sevilla. Ja en 
lo congrés calóíích reunit avans á Zaragoza hi ha-
vía pres part lo senyor Busquets figurant en una 
de les ponències encarregades del estudi de la qües
tió social: y aixís mateix ha vingut prenent part 
en tots los congressos caiólichs espanyols y en al
tres reunions y concursos d" Espanya y del Ex-
tranger en que s' ha iractat de reformes socials. 

A Tarrassa funda una Cooperativa pera la expe
dició de pá en benefici dels obrers que ha donat 
excelent resultat, y contribuhí també al soste
niment de totes les societats fundades exclusiva-
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fnent pera '1 bé de la classe travalladora sense per
judici de cap altra classe. Amésha tingui alguns pro
jectes d' escoles y de habitacions obreres que si ni 
dins del municipi ni fora d' ell pogué fer prosperar 
per diverses causes, han posat de relleu la perso
nalitat del senyor Busquets com á benefactor inne
gable, moral y materialment parlant, de la classe 
obrera. 

AJ^SELM IGNACl CABANES 

AL any 1830 nasqué '1 doctor Cabanes á Man
resa. 

Estudià Humanitats al Golegi de Sant Ig-
naci d' aquella ciutat, y passà després á Barcelona 
ahont juntament ab la carrera eclesiástica, cursà '1 
Batxillerat en les Facultats de Ciències y Filosofía y 
Lletres, y obtingué 'I titol en abdos Drets. 

Tot just acabada sa carrera, va ser cridat á la 
direcció del dit Golegi de Sant Ignasi, quin profes
sorat se componia especialment de Jesuítas, lo qual 
provà r excelent concepte en que se'l tenia, puix 
que ab aquest fet se concedia una quefatura extra-
nya ala institució. Empro 1' energía de son caràcter, 
fou causa de son rompiment ab lo municipi d' aque
lla ciutat, y deixà la direcció del esmentat Golegi, 
essent objecte d' una gran manifestació de simpatia 

\ 
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per part dels alumnes al marxar de Manresa pera 
anar á ocupar lo cárrech de professor d' Historia 
del Real Colegí del Escorial, que desempenyá ab 
molt lluhimenl. D' alií passà á la direcció del Go
legi Tarrassench per indicació del director del Ins
tituí de Barcelona don Joan Cortada. 

En dit renomenat Coíegi que acabaven de fundar 
varis distingits patricis tarrassenchsj fou ahont 
pogué espjajar lo doctor Cabanes ses especials dots 
pera Ja Pedagogia. Actíu, emprenedor y decidit, 
posá'en planta un excelent sistema d' ensenyança 
en lo que armonisava la disciplina ab la expansió, 
convertint lo pensionat en vida de familia, sens 
exageració en lo mando ni relaxació en V obedien
cia. Una de ses principals mires, era descubrir y 
encauzar Íes apticuts dels alumnes pera exposarles 
á ses famílies ab franquesa, ab lo qual realisava 
son propòsit de fundar lo pervindre del Golegi en 
la calitai y en lo nombre de sos deixebles, expur-
gant d* ell als que careixían de dots pera brillar en 
sos estudis, sense tenir pera res en compte Ms mate-
riats-ínteressos del Estabümenl. > • 

Aixís es com logra cimentar la justa fama adqui
rida per lo que avuy es Real Colegí ab idéntíchs 
honors que '1 de Sant Llorens del Escorial, i : 

Lo Doctor Gabanes publica alguns llibres de 
text, entre ells uns Elementos de Historia Univer
sal, y altres de Aritmética y Geometría. 

Les inmellorables condicions del citat Golegi, les 
innegables dots pedagògiques de son director, y 'Is 
brillants resultats obtíngutsen los exàmens oficials, 
extengueren ràpidament la fama de dit centre al 
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que hi afluhiren joves de toia Espanya y de ses 
possesions ullramarines, ab lo qual vejé realisat lo 
doctor Cabanes lo projecte que, trobantse de profes
sor al Escorial, concebí de crear un Establiment en 
quü 'Is noys y joves de tots los pahisos poguessen 
rebre una ensenyança sòlida y ben cimentada. 

Mes en lo fort de les dos guerres civils que al any 
1873 afligían la pàtria, va pendre la resolució de 
tancar temporalment lo Golegi del que n' havien 
marxat la major part deis alumnes, per no consi-
derarshi tampoch ben segurs, y cercà en les illes 
Balears la tranquílitat que també necessitava sa 
salut quelcom malmesa: empro debilitat pelssufri-
ments fisichs y morats, morí víctima d' una enfer-
metat tifoidea á Sóller als 14 d' Agost de 1873. 

ESTANISLAO CABANES Y BRUNES 

N ASQUÉ á Manresa i' any 1825. Va dedicarse á 
la pintura, essent un hábil dibuixant y un 
excelent pintor que conegué á fons la pers

pectiva com ho demostren les pintures d' indiscu
tible mèrit que deixà trassades à 1' Iglesia del Rap
te de Sant Ignasi de Manresa, al saló d'actes y 
corredors del Real Golegi Tarrassench y al saló de 
ball del Gassino Tarrassench (avuy del Gomers), 
ençalsades per tots los inteligents). 

; . f ' ^ , ! 
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Tot estan: encarregat de V administració de dit , 
Golegi dirigit per son germà D. Anselm Ignasi Ca- • 
banes prebere, donà probas de molt zel é inteligen
cia en lo desempenyo de son cárrech, que en mans 
seves influhí bastant en la prosperitat d'aquella ' 
institució. 

Desde la fundació d' aquell Golegi, al any 1864, 
estigué en ell de professor de dibuix lineal aplicat, 
del natural y de ía perspectiva, y hi figurà també 
com á professor de gimnassia. 

A l'Abril de 1873, morí á Tarrassa lan ilustraty 
concíençut artista. 

FRANGESCH CABASSA Y MILLASTRA 

•• / * 

í * 

AQUEST prebere, fill de Tarrassa, y bateijat als 
31 de Janerde 1726, pertenesquéála Reverent 
Comunitat d' aquella aleshores Colegiata. 

Al Arxiu Prioral de dita ciutats' hi custodia un 
decret del rey Carles IV donat á Barcelona '1 25 
d'Octubre de 180Q auíorisant al reverent Gabassa 
pera fundar una Causa Piaáfavorde l'ensenyança 
de donzelles. 

Escrigué y publicà un llibre titolat: Reglas bre
ves y fáciles para aprender de leer, con una ins
trucción á los jnaesiros para enseñarlas. - > , • 

n¡ 
: • : ' » ' , 
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JOAN GADEVALL Y DIARS 

NASQUÉ á Castellgalí '1 día 23 deJuny de 1846, 
essent fill de pares agricultors, los qui con
tant ab modesta fortuna, 's vegeren obligats 

á dedicarlo á les feynes del camp, fins que accedint 
aquells á sos repetits prechs li permeteren anar á 
r escola als 13 anys; y sigue tan aprofitat en sos 
primers estudis com en la segona ensenyança. 

Rebé Is titols de batxiller á la Facultat de Cièn
cies de la Universitat de Barcelona, de Llicenciat 
en la secció de Exactes y de Llissenciat y Doctoren 
la de naturals, 

A r any 1870 fou encarregat de V ensenyança 
d' Historia Natural, Física y Geometría en lo Go
legi Tarrassench, y al morir lo fundador y director 
d' aquest va esser nombrat sustitut seu. 

V enfeynament que sa missió en dit Golegi li ha 
reportat sempre, no 1' han pas privat de dedicarse 
á sos estudis predilectes ó siga á la Botánica en 
quin conreu ha sobressortit lo Doctor Cadevall 
d' una manera justament celebrada á la península 
y al extranger. En lo transcurs de 30 anys ha recor
regut minuciosament tota la comarca del Vallés 
y la major part de Catalunya acoblant especies y 
mes especies de plantes fins á formar una nombro-
síssima colecció composta d' aprop de 2000 exem-

3 
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plars cuidadosament classificats en lo Museo d* His
toria Natural de dit Real Golegi. 

Lo senyor Cadevatl ha publicat los següents 
opuscols: 

Los colegios ante la Higiene, discurs llegit en lo 
citat colegí I' any 1878, 

Misión de la familia y del colegio en la educa
ción de la infancia, id. id. 1880. 

Importancia de los estudios kistórico-natiirales, 
id. id. 1884. 

Bodas de plata del Real Colegio Tarrasense, 
id. id. 1889. 

Elementos de Botánica, pera'Is alumnes de se
gona ensenyança, publicat al i8go. 

Discurso de aperiwa de 'la Escuela [Municipal 
de Artes y Oficios, llegit al 1886. 

El trabajo intelectual de los educandos, id. idem 
1895. 

Un problema de instrucción pública, discurs lle
git al 1899. 

Al 1897 la Real Academia de Ciencias y Artes 
de Barcelona li publica en ses memoréis correspo
nents ais anys del 1894 al 1896 la seva obra capdal, 
Flora del Vallés, quina primera secció titolada; 
Nociones de Geògrafia física, descriptiva é histo
ria del Vallés, compren lo travall que al Certamen 
de Granollers de 1886 obtingué *1 premi ofert al 
mateix tema. La secció segona d' aquesta obra con
té lo Catálogo de las especies observadas en el Va-
ilés y en algunas otras comarcas catalanas ó sigan 
140Ó plantes Vallesanes y 464 d' altres comarques 
catalanes, essent de notar ademes I' enumeració de 



— 39 — 

les que dona com á noves ó rares classificades de la 
següent manera: plantes noves pera la ciencia, 11 y 
entre elles 3 que porten lo seu nom com á descu
bridor de les mateixes, les quals son: una Viola, una 
Rhamnus y una Hieracium; plantes noves pera 
Espanya, 7; plantes noves pera Catalunya, 22; y 
plantes rares á Catalunya, 18. 

En lo Certamen celebrat per 1' Ateneo Tarras-
sench al 1890 li fou també otorgat lo premi ofert 
per la societat fundadora de dit Real Colegí per 
una Memoria sobre '1 següent tema: Dada la im
portancia actual de los estudios cientíjicos en la 
segunda enseñaJi¡;¡a, determinar los medios jnás 
ejicaces para que reporten á los alumnos el ma
yor provecho con la menor fatiga de sus facul
tades. 

Lo Doctor Cadevall continua dirigint son impor
tant Colegi de segona ensenyança al ensemps que 
r Escola d' Arts y Oficis establerta d' alguns anys 
en aquell edifici, y actualment está organisant en 
lo mateix 1' ensenyança dels peritatjes mercantil, 
mecánich y químich, subvencionada per 1' Ajun
tament de Tarrassa y la Diputació de Barcelona. 

Lo senyor Cadevall es director del Real Colegi 
Tarrassench desde '1 2 de Novembre de 1873, de 
r Escola d' Arts y Oficis de Tarrassa desde '1 7 de 
Juny de 1886, y del Observatori Meteorológich de 
dita ciutat desde 'I 26 de Juliol de 1895, y President 
d' aquella Cambra de Comerç desde '1 6 de Juny 
de 1897 y id. de la Comissió de Districte de la Creu 
Roja desde '1 5 de Desembre de 1898. 

Ha format part de Real Ordre de varis tribunals 

. i > 
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d' oposicions á càtedres, professorats y exàmens 
en los Instituts de Barceiona, Sevilla, Gerona, Osu
na, Almeria y Palència. 

Actuahnent està travallant en la redacció de la 
Memoria de sa recepció á la Real Academia de 
Ciències y Ans de Barcelona, de la que n' es cor
responent desde '1 24 de Janer de 1878, com á Aca-
déniich Supernumerari de ia secció permanent de 
Botànica, per la que fou nombrat lo ig de Juny de 
1899 en premi à sos continuats trevalls, no sols en 
aquest ram, sino també en la Geologia, altra cien
cia que ha cultivat ab lluhiment y profit á jutjar 
per les adquisicions fetes pera '1 Museu d' Historia 
Natural del repetit Colegí, algunes d' elles descu-
bertes ó definides per ell. 

Dit senyor fou membre de ia Sociedad Española 
de Historia Natural desde sa fundació al any 1872 
y es soci corresponent de la Societat Científica y 
Literaria de Professors de França desde 'I 18 de 
Desembre de 1890. Actualment está colaborant en 
la determinació de les especies del intrincat genre 
Hieracium, jun tab Mrs. Gastón Gautier y Arvet-
Touvet. 

V Elias de Molins (ob. clt,) 'i cataloga. 
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GABRIEL CARDELLACH Y ROCA 

A
L 31 de Maig d¿ 1788 fou batejat á Tarrassa 
aquest altre músich que estudia lo divi art al 
Monestir de Montserrat y després fou mestre 

de capella y organista de 1' iglesia parroquial de 
dita ciutat, mereixent que 'n SaJdoni '1 tingués per 
«virtuós y distingit mestre de capella y organista», 
afegint que al tornar en Cardellach á sa població 
natal pera ocupar dites places, fomenta molt 1' en
senyança y V afició á la música entre sos compa-
tricis. 

Va compondre varies obres relligioses, algunes 
de molt mérit y que li donaren gran fama, les quals 
devien trobarse, segons en Saldoni, al Arxiu muni
cipal de música de dita parroquial iglesia. 

Aquest compositor sigue sempre respectat y vol
gut de tothom tant per son talent artistich com per 
ses moltes virtuts y sa vida exemplaríssima, per lo 
qual va ésser molt sentida sa mort ocorreguda als 
20 de Setembre de 1819. 

Parlan d' ell, en Cornet y Mas, en Saldoni y 
r Elías de Molins (ob. cit.) y tín Donadiu, Diccio
nario de ta lengua castellana con la correspon
dencia catalana. 
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MIQUEL CARDELLACH 

FRA Miquel Cardellach nasqué áTarrassa. Fou 
frare del Monestir de Montserrat desde 1758. 

Sortí á estudiar lletres en alguns dels Gole
gis que lenía en varis punts d' Espanya la relligió 
Benedictina, adquirint una bona instrucció; y aca
bat dits estudis, tornà al dit Monestir, destinant-
sel al de Sta. Cecilia ahont exercí successivament 
los cárrechs de vicari, sagristà segon y sagristà 
major. 

Després fou electe mestre de novicis, desempe-
nyant aytal missió mes de dotze anys ab satisfacció 
de sos Superiors y deixebles que vehien en ell un 
viu exemplar de totes les virtuts cristianes y mo
nàstiques. 

Fou tan gran sa opinió de santetat y tal la auto
ritat que tocant à costums y ceremonies tenia en 
aquella santa casa, que bastava son vot pera deci
dir qualsevol cas duptós sense apelació quiscuna, 
y si bé inspirava sa persona una respectuosa vene
ració persa gravetat, aquesta no era pas austera, 
y son tracte era dolç y sa modestia admirable. 

Sigué tan rigorós observant que no se'l vejé may 
pendres los dos mesos concedits pera recreació ni 
baixà á la casa de camp y d' esbarjo dila la vinya 
nova, contentantse ab pujar dalt de la montanya á 

' .. A 
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descansar alguns dies en companyia d' un ermità 
tingut per molt bon relligiós. 

Tenia la salut molt dedicada, empro no per això 
deixava d' assistir ab exactitut á tots los actes con
ventuals, y per ses virtuts, bon tracte y agradós 
recort dels temps en que fou mestre de novicis y 
dels joves professos, tots los monjos li donaven lo 
liXo\ de pare mestre, y encara que no ho fou de 
relligió, era estimat com à tal, per haver rebut 
d' ell, gran part dels monjos, la doctrina y educa
ció monàstiques. 

Tenia també'l títol de Paternitat y les demés 
preeminències concedides als que foren dotze anys 
mestres de novicis; y als últims de sa vida fou 
nombrat Prior major, ofici que exercí ab prudent 
acert. 

Escrigué un Tratado del modo de asistir y ayu-
á Misa, y sobre las costumbres de la Casa. 

Ademes fou un distingit músích y tocador de 
violoncello y també un bon organista. 

Tingúela mort deis justos lo dia 8 de Juny de 
1809, á la etat de 67 anys, y son cadávre va esser 
depositat á la sepultura nom. 7 de dil Monestir. 

Lo citan Cornet, Saldoni, Elias y Donadiu, 
(ob. cit.) 



— 44 — 

NEMESSI CARDELLACH Y BUSQUETS 

GERMÀ del notari Cardeliach que després bio-
grafiarém, nasqué á Tarrassa y praciicá 1' art 
de la Notaria al despatx del nostre inoblida

ble pare Don Jacinto Soler y Oliveras al 1846̂  mes 
ab tot y sa afició á dita carrera que semblava volia 
abrassar, ses arrelades conviccions relÜgioses y son 
carácter místich I" induhiren ai fi á pendre i" estat 

•eclessiásticli y 's feu prebere de la Congregació de 
la Missió. 

Publicà á Madrid un volúm en 32." de 405 planes 
titolal; Mes de Mayo y á Valencia un altre ab lo 
tilol de Santa Teresa y las espinas de su corazón. 

Morí al any 1882. 
Ne parlan Saldoni, Cornet^ Elías y Donadiu 

(ob. cit.) 

PAU CARDELLACH Y BUSQUETS 

AL any 1814 nasqué á Tarrassa. Va cursar la 
Filosofía al Seminari Conciliar de Barcelona 
y la carrera de Dret privadament per haver 

coincidit la data en que debía començaria ab la 
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clausura de les Universitats decretada per Fer
ran Vil. Haventse establert á Barcelona la cátedra 
de Notarla, reanuda al 1844sos estudis oficials que 
havia interromput, assistint á aquelles classes á fi 
d' obtenir un titol que '1 habilités pera 1' exercici 
d' aquella carrera, y fou tal la apiitut allavores 
demostrada pera '1 professorat y estudi del Dret, 
que essent encare alumne, fou designat com á sus
tituí de dita cátedra. 

Se dedicà á sos treballs professionals á Caldas de 
Monibuy, Martorell y Barcelona, fins que sigue 
nombrat al i858 notari de Tarrassa y escriba nu
merari d' aquell jutjat, quina plaça creà 'I Govern 
expressament pera ell en recompensa de sos estudis. 

Aleshores escrigué una obra titolada Jurispru
dencia práctica ó fórmulas contractuales comen
tadas según las leyes comu?ies y según la ley Hi
potecaria, aplicadas á todas ¡as proi'incias de 
España, important y complert volúm de LXXXIJ-
1198 planas en 4 . " major imprès à Barcelona y 
dedicat á Don Joaquim Joseph Cervino, allavores 
secretan de S. M. en que s' ocupa '1 senyor Carde-
llach de! origen, progressos é Índole del Notariat á 
Espanya, historia 'I protocol y les escriptures, trac
tà del modo de guardar y protocolisar la veritat del 
fet, enumera 'Is principis legals que debien servir 
de pauta en les convencions segons la Uey hipote
caria, les prevencions generals, los contractes y 'Is 
autos, les legalisacions y les fórmules, dona una 
taula d' amortisació, les lleys tocants al impost 
d' Hisenda, les mides y pesses legals en les diferents 
províncies espanyoles, la Uey abolint la tassa del 



- 4 6 -

inlerés, y la lley hipotecaria y son reglament, al 
énsemps que la Instrucció sobre la manera de re
dactarlos instruments públichs subjectes á registre» 
y altres Jleys d' aplicació en !' art de ía Notaría. 

La publicació d' aquest important llibre motiva 
que com ascens fos traslladat á desempenyar una 
notaria á Barcelona que tingué á son cárrech desde 
1863 fins al dia de sa mort. 

Durant 1' exercici de sa carrera demostrà sempre 
un gran entussiasme en sostindré 'Is drels del No
tariat y en millorar sa llegislació, influhint podero
sament en les reformes introduhides en la lley 
Hipotecaria, ab sos escrits y ab la activa participa
ció que prengué als Congressos Notarials de Madrid. 

Al 1848 publicà, junt ab lo reputat Notari don 
Manel Marti y Sagristà, \ym^ Observaciones ^nárQS-
sades á les Corts respecte a! projecte de lley del 
Notariat llegit á la sessió de 9 de Desembre de 1847, 
y les quals cridaren moll V atenció. 

Publicà també varis articles de vital interés á les 
revistes La Fe Pública y La Notaria y escrigué 
ademes alguns deis articles del Diccionario Bio
gráfico Eclesiástico. 

Al 1846 dona á llum un Compendio de substan' 
dación de juicios, que peresser apropiat pera 1* en
senyança del segon curs de Notaría, fou adoptat 
com obra de text desde dit any fins que 's publicà 
la lley de Enjuiciament civil. 

Deixà encara tres obres inèdites verament pràc
tiques y útils, ó siga, un llibre de deduccions mè
triques pera us dels notaris de Catalunya, una 
Gramàtica catalana (1840) y uns Apuntes pera un 
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Diccionari de disposicions de Dret ab abundants 
cites legals. 

Morí á Barcelona als 28 de Maig de 1879. 
Es citat per en Donadiu y biografiat per 1' Elias 

(ob. cit.) 

BONAVENTURA DE CASTELLET 

VA naixe á Tarrassa. Seguí la carrera de Far
macia que acabà ab molt profit, mes deixà 
molt prompte 1' exercici de sa professió pera 

consagrarse al estudi de T horticultura y vinicul
tura á les que hi tenía una afició decidida, y del 
que 'n tragué resultats de verdadera utilitat que 
mereixeren 1" aplaudiment públicli. 

Al any i865 publica sa obra titolada £no/og-ía 
española 6 siga un tractat sobre 'Is vins d' Espanya 
y sa bonificació y pertocant també als medis d' es
trafer los vins superiors més celebrats de la penín
sula y del extranger, quin llibre, publicat á Tar 
rassa, alcançà '1 dictamen favorable d' algunes 
Acadèmies y Societats Econòmiques y sigue decla
rat de text per Real Ordre de 7 de Novembre de i865. 

Mes tart donà á llum á Tarrassa, 1* any 1869, 
una altra obra referent á la Vinicultura y Enolo
gia española que versà sobre 'I cultiu de la vid y 
tractà també deis vins d' Espanya, essent premiada 
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en quatre Exposicions y son autor felicitat pel 
Govern que feu un gran apreci d'aytal publicació. 

L' edició d' aqueix llibre fou agotada, impri-
míntsen á Valencia una segona, que adiciona y 
millorà ab noves observacions y estudis, donant á 
coneixe entre altres parciculars, un resum deis ira-
valls que havía fet sobre 'Is ceps americans dels 
que n' era acèrrim defensor y ais que hi dedica un 
important apèndix ab lo ütol ó''Apuntes sobre ¡a 
historia de la Jiloxera y la defensa de las cepas 
americanas destinadas á la salvación de la viticul
tura europea. 

Obtingué del Colegí Farmacéutich de Barcelona 
una medalla de plata y '1 tito) de socÍ de mérit per 
sa Memoria referent á la bonificació deis vins ca
talans (impresa '1 1873) y fou .!premiat en concurs 
al 1878 per la Societat Económica Matritense per 
la Monografía que escrigué referent als medis de 
combatre la filoxera. 

També publica un altre travall relatiu al tíntoré 
hibrit de most negre, en lo quin s' ocupava de sa 
historia, cultiu é importancia de sa aclimatació y 
propaganda á Espanya, y quines idees, en aquell 
sostingudes pel senyor Castellet, donaren lioch á 
una empenyada discussió á les planes dela/ítíWsía 
Agrícola del Instituto Catalán de San Isidro. 

Fou soci honorari y de mérit de varies Acadè
mies y Societats científiques espanyoles y extran-
geres y li sigue concedida 1' Encomienda d* Isabel 
la Católica lliure de gastos, en premi als molts ser-
veys prestats al pahís. 

Al 1889 deya d' ell en un article publicat á La 
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Publicidad, V ilustrat escriptor D. Joseph Zulueta, 
parlant dels ceps americans; «que á Argentona hi 
vivia allavores, pocti menys que arreconat, un 
home que ab poderós alé y perseverancia d' após
tol, vingué predicant anys y anys la conveniencia 
d' apercevres ab temps contra un perill que des
graciadament ha resultat cert. 

«Me refereixo al llustre Senyor Don Bonaventura 
de Castellet, venerable vell á qui no hi ha que es
catimar la gloria d' haver preconitzat, lo primer, la 
conveniencia de plantar ceps americans». 

Y no obstant, trist es dirho: se celebràá Tarrassa 
r any 1891 una Exposició Agrícola Regional quina 
nota dominant, aixís en ella com en les conferen
cies y dinars celebrats, fou alabar los ceps ameri
cans y evidenciar la necessitat de la replantació ab 
ells per sa resistencia á la invasió fiioxérica, y ni 
un sol recortva tributarse per ningú á la memoria 
del malhaurat compatrici iniciador, precursor y 
primer propagandista deis ceps amcricants resis
tents á la filoxora. ¡Quina ingratitut! 

A principis del i8go morí á Argentona ahont 
exercia sa professió d' apotecari y 's dedicava al 
ensemps á la aclimatació dels ceps americans. 

V ha biografiat 1' Elías de Molins (ob. cil.) 
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RAMON COLL Y GORINA 

NASQUÉ al any 1861 á Tarrassa. Cursà ia car
rera de Farmacia, establintse en sa ciutat 
natal en la que exercí '1 cárrech de Subdele

gat de Farmacia del districte. 
En Coll fou un poeta íesliu, quina facilitat de 

composició li permeté escriure en pochs anys bas
tantes obres poètiques y colaborar en varis setma
naris de carácter humorístich. 

Deixà publicades; «Remey de gelosia» comedia 
en un acte y en vers, (Tarrassa 1881); «Los amors 
d' un guerrero» comedia bufa y parodia en un acte 
y en vers, (Madrid 1882); «Qüestió de faldillas» 
monólech en un acie y en vers, (Barcelona 1883); 
«De Tarrassa á Manresa» comedia; «No h¡ ha pes-
sa» monólech; «Un grapat de dones» folleto; «Tech 
de casament» folleto; «[Vicenta!» folleto; «A les 
portes de ia gloria» folleto, y alguna altra, totes en 
vers com aquelles. 

Funda á Tarrassa lo setmanari humoristích «Lo 
Barret» del que sigue redactor en quefe en les va
ries etapes de dit periódich ilustrat. 

Fou r organisador del Certamen humoristích 
literari celebrat pel Carnaval de 1893, al Cassino 
Tarrassench, havent sigut lo secretari del jurat. 

En Coll obtingué varis premis y accèssits en di-
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versos Certàmens poétichs de Catalunya, y en lo 
primer organisat pel Ateneo Tarrassench al any 
1890 guanyà'I premi de El Tarrasense per sa 
poesia patriótica ¡Tarrassa! ^7^4-

Morí jove encara, '1 dia 20 de Desembre de 1894. 
Végis Elias de Molins (ob. cit.) 

ALEIX COMAS 

Fou natural de Tarrassa y tal vegada germà ó 
parent molt proper del altre Comas que tot se
guit biografiarém. En Cornet y Mas 1' anomena 

Alexandre. 
Estudia música á Montserrat desde 1802 á 1807, ha

vent sigut un aprofitat deixeble d'aquella escolania. 
Sigue reputat per un dels més distingits profes

sors d' oboe. 
Mori á Barcelona 1' any 1812. 
En Saldoni (ob. cit.) '1 cataloga. 

ALFONS COMAS 

N ATURAL de Tarrassa, va dedicarse al estudi 
de la música en la renomenada Escola de 
Montserrat à fi del passat sigle. 

Fou un notable concertista de fagot, flauta y 
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oboe, y ocupa per últim la plaça d' organista de 
r Iglesia de Sant Pau del Camp de Barcelona. 

Végis Saldoni y Cornet y Mas (ob, cit.) 

PERE COMES 

L o Venerable Fra. Pere Comes era de la Seu 
d̂  Urgell y fou molt virtuós varó y exemplar ' 
Pare de I' Ordre de Sant Francesch. 

Estant al convent de Franciscans de Tarrassa, 
va enviarlo son Guardia á Barcelona peralmoynes 
y allí morí en son convent de Jesús essenthi sepul
tat á r any 1635. 

Marca: Cró?iica Seráfica de la Provincia de Ca~ 
laluña de la regular observancia de nuestro padre 
San Francisco. 

JAUME CORTADA 

L
o notable organista Fra Jaume Cortada, na
tural de Tarrassa, estudia la música en lo Mo
nestir de Montserrat, y en aquella Santa Casa 

prengué V hábit de monjo á 1' any 1661, distin-
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gintse sempre no sols per ses virtuts sino també 
per son talent musical. 

Morí á Montserrat lo dia 7 de Març de 1720. 
Saldoni (ob. cil.) 

PLÀCID CORTADA 

SEGONS en Serra y Postius, Fra Cortada fill de 
«la famosa vila de Tarrassa», fou elegit Abad 
de Montserratal Capítol General de Valladolid 

de 1737, y al 1746 era General de la Congregació 
Benedictina Vallissoietana, havent sigut lo primer 
català que obtingué aytal Dignitat. A més havia 
exercit lo cárrech 3e Definidor de I' expressada 
Congregació, dins de la que 'n fou un vertader fill 
de Maria Santíssima de Montserrat, puix que coo
perà en gran manera pera que sortissen á llum los 
prodigis y grandesas de Nostra Senyora. 

Al Epitome histórico de Montserrat de dit autor 
també s' hi anota à Fra Plàcid Corlada com á Abad 
del Monestir de Bages, y en aquesta obra manifestà 
ademes en Serra que al heróich zel del biografiat 
se deu bona cosa dels materials de la primera part 
d' aytal Epítome publicat 1' any 1742, per quin 
servcy la Verje va remunerar á Fra. Cortada colo-
cantlo en lo cim més alt de sa Sagrada Relligió. 

, i . 

I 
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JOSEPH COSTA 

IRA Joseph Costa, Abad que fou del insigne Mo
nestir de Montserrat, nasqué áTarrassa segons 
se manifesta en un llibre dels Concells de la 

vila deJs anys i6i6-25 y en altre del Batlle de la 
mateixa dels 1618 y següents. 

Argaiz diu en La Perla de Cataluña, que á la 
vigília de tots los Sants de 1617 y en presencia del 
General de 1' Ordre, Fra Anton Castro, la Comuni
tat de Montserrat elegí per Abad al Pare Joseph de 
Acosta, qui havia pres T hàbit lo dia 31 d'Octubre 

> ' de 1592 de mans del Pare Salinas^ afeginl'que fou 
de molt valer, d' autorisada presencia y gelós del 

• 1 . bé y augment d' aquella Casa; que reparà algunes 
cases dels Priorats y 'n feu de noves, de les que mol
tes ostentaven en los llindars de ses portes lo nom 

* • . de «Acosta», y que fou obra seva la cisterna gran 
del citat Monestir, vuydada en la roca viva, y qui-

' na obra es de molta utilitat en aquell lloch tan 
aixut. 

Si bé n' Argaiz 1' anomena Acosta, també li díu 
Costa, y anota al efecte que 1' ha sentit nombrar 

, ;. :• Acosta que es com se fa ab los portuguesos, per mes 
• que 'Is catalans li diuhen Fra Joseph Costa. 

'•< ] , Aytal Abad fini 'Is quatre anys reglamentaris en 
:, ; son alt cárrech ó siga al 1621. 

í : j • ; M M ; • : • • • • n ' - - • - i 
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En Serra y Postius dona les mateixes noves del 
susdit Abad, empró diu que son nom gravat á les 
portes deis liochs ahont tenia hisenda Montserrat, 
duyen 1' inscripció «Cosía,» y afegeix que durant 
son Abadiat s' edificaren les celdes de sobre les ca
pelles de r Iglesia, y que '1 nostre Abad fou lo pri
mer que sigue elegit á la vigilia de Tots los Sants, 
costum continuada fins al cap de cent anys més. 

Aixis se llegeix en 1' Epitome históf'ico del por
tentoso y real Monasterio de Nuestra Señora de 
Montserraie del susdit autor. 

La Guia histórico-dcscripiiva de Moyitserrat, de 
en Cornet y Mas, diu que també 's deu á Fra Cos
ía '1 dormitori dels escolans, la casa de 1' almoyna 
y '1 dorat deis archs del temple, y que fou lo qui 
alcançà del Sant Pare que V Abad se nombres per 
elecció. 

Per úllim, cal esmentar que 'n Saldoni en son 
Diccionario de Efemérides de músicos españoles, 
lo cataloga com á músich notable, essent deixeble 
de r escolania de música de Montserrat. Diu que 
havía tingut successivament en lo Monestir los cár-
rechsde Majordom segon, ¡d. primer, Prior y Abad. 

Lo conccU general de Tarrassa celebrat al primer 
de Febrer de 1621 acordà que 1' ántedit Abad fos 
qui benehís 1' iglesia nova de la vila, aleshores 
acabada, y aixís se feu, segons consta en lo Llibre 
del Batlle de Tarrassa, anomenat Pere Rocha, del 
1618, en quines cobertes hi consta 1' inscripció se
güent: 

«Fonch beneyda la església de la Vila de Tar 
rassa per Joseph Costa, Abad de Ntra. Sra. de 
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Montserrat, fili de la dita vila, als 21 de Febrer 
de 1621,» 

MARTÍ DIEZ 

ESCULPTOR ben desconegut, y empró de niolta 
talla á jutjar per lo poch que se li coneix, y 
del que 'n donàrem extenses é inèdites noves 

en la nostra «Monografía de la Iglesia Parroquial 
de Tarrassa» (planes 198-216). 

Si bé d' origen aragonés, segons lo nostre juhí, 
ha de considerarse en Martí Diez, cocn una gloria 
tarrassenca, tota vegada que á Tarrassa 's guarda 
sens dupte la millor obra esculptórica d' aytal ar
tista, resident á Barcelona segons en Pi y Arímon 
Barcelona anligiia y moderna, per allá 'i Desen:i-
bre de i556 en que Don Líuis de Zúñiga y de Re-
quesens ajusta ab ell la construcció del desapare
gut retaule major de la Capella del Palau de Bar
celona. 

No obstant, lo que mes renom ha donat á aqueix 
esculptor, es lo famós grupo esculptórich de vuyt 
figures d' alabastre y de mida natural, que ab lo 
nom de Sanl Sepulcre 's guarda al detrás de ia ca
pella de Nostra Senyora del Carme de la parro
quial tarrassenca. En mitj d" aquella cripta y al 
dessobre d' un barroer pedestal d' obra, voltat per 
una sencilla barana de ferro, jau en sa mortalla lo 
Crisl mort, tenint á son redós á la Mare del Salva-

: Ï 
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dor que acongoixada s' apoya en Sant Joan, á Ma
ría Magdalena y á María Cleofé, una á quiscun 
costat del susdit grupo de dos figures, y á altra 
Santa á la part esquerra, que 'ns apar representa á 
Santa María Salomé; tancan la comitiva Joseph 
d' Arimatea y Nicodemus, un á cada costat. 

Lo mérit d' aytals figures va pujant per 1' ordre 
ab que las hem anomenades, si bé á 1' inversa, 
arrivantse al major grau de bellesa y perfecció al 
examinar lo Crist jaceni, lo quali especialment^ es 
admirable com á travall anatómich. D' ell n' han 
parlat ab elogi Ms escriptors Piferrer, Pi y Margall, 
Balaguer, Aulestia, Vergés, Arnel, Cadevall, Gar
cía del Real, Ventalló y altres. 

Erradament s' havía cregut que aquesta obra 
d' art era á Tarrassa mercé á un cambi fet per un 
fabricant de panyos de la mateixa, ab una cantitat 
d' aqueixos entregáis á Roma, mes nosaltres tin
guérem la sort d' esbrinar lo vertader origen d' ay-
tal Sepulcre, trobantlo especificat en diversos Lli
bres del Arxiu Notarial tarrassench, quines cor
responents cites que fem en nostra susdita Mono
grafia d' aquella parroquial, proben evidentment 
lo procés de la contracta feta pels parroquians de 
Sant Pere de Tarrassa ab en Martí Diez pera la 
construcció de dit monument, les successives eta
pes perquè aquesta passà y 'Is pagos dels plassos 
convinguts pera satisfer son cost, que fou de 273 
lliures catalanes, tot lo qual, va especificat ab mi
nuciositat, al ensemps que, '1 com y perqué passà 
de r Iglesia parroquial forana á la vilatana. 

Lo llit de mort d' aquest Crist porta la següent 
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inscripció: Opus Martini Die^ deLia^asolo, 1544, 
data que 's confronta perfectament ab les fetxes ci
tades en dits Llibres. 

També en Puiggarí dona un dato que pot ben 
aplicarse al mencionat escuiptor, al dir en un tre-
vall seu, que entre 'Is perits als quí 's subjectà la 
revisió y aprobació d' un retaule del Gremi de 
Cortants de Barcelona, hi figurava Maese (ó Mes
tre) Martí imaginari. 

Es donchs una figura respectabilíssima de Tar-
rassa aqueix notable escuiptor, y per lo tant feii 
bé un dels Ajuntaments moderns d' aquella ciutat, 
en donar llur nom á un de sos carrers. 

MIQUEL ESCUDER 

A QUEST distingit industrial, nasqué en la ciu
tat de Tarrassa, essent també industrial son 
pare, aprop del qui permanesqué desde sa naí-

xensa que fou al any 1838 fins ais 13 anys d' etat. 
Al i85i fou enviat per sos pares á Barcelona pera 
dedicarlo al còrners, y després d'haver iravallat en 
varies cases comercials, entrà per fi als tallers de 
la Maquinista Terrestre y Marítima, en quina im-
porlant casa hi estigué uns vuyt anys estudiant de 
ferm V industria de la maquinaria. 

Per allà V any 1862 va establir pel seu compte la 



- 5 9 -

fábrica de maquines pera cosir que tanta fama ha 
donal al seu nom, y si bé obtingué un bon profit y 
gran desenrotllo la seva industria, la abundosa 
entrada d" aytals maquines fabricades al exiranger, 
sino ab més perfecció, ab més economia, 1' obliga
ren á dedicarse á altres rams de la maquinaria, 6 
siga á la construcció de motors á gas^ bombes y 
ascensors hidráulichs, maquines aussiliars de la 
lusteria, y altres no menys útils. 

La popularitat del Escuder, ha sigut sempre > 
Extraordinaria, deguda principalment á sa inven-
liva en lo pertocant al modo d' anunciar sos pro
ductes, á lo que li obligà la competencia extrange- . 
"a, més se valgué dels mateixos medis d' aquella, 
'evelant ademes cada vegada una vertadera origi-
laliíai. 

Tothom se recorda de ses esplèndides ilumina— 
:ions pel gas, d' aquelles cascades ab salons, cafè, 
galeries y jardins grandiosos, de son famós bombo 
que 's sentia de 1' un á 1" altre extrem de la rambla, 
de r enorme bola del mon, de fusta, que constant
ment rodava al vol de sa instalado en la Exposició 
Universal Barcelonina y de tantes y tantes noves 
maneres d' anunciar sos magnifichs motors, puix 
no hi hagué durant molts anys á Barcelona cap 
festa pública sense que hi prengués part ab sos 
originals anuncis, lo nostre Escuder. 

Ara mateix, en lo prop passat Carnestoltes, ha 
sigut lo clou de les festes celebrades, lo canó que 
figurant colocat en una fortalesa boer, etjegava in
gleses dalt dels arbres, y projectils ab anuncis de 
la casa Escuder. 

í vf l· 
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Aquesta s' ha dedicat també á la construcció de 
bicicletes y d' ascensors eléctrichs. 

Una allra de ses especialitats ha sigut la confec
ció de pianos pera la construcció é instalado de 
tota mena de màquines, y no fá pas gayres anys, 
dotà ai port de la capital de Catalunya, d" un apa
rato de sa invenció pera treure del mar les barques 
dels pescadors en sotstitució de les parelles de bous 
que venien empleantse pera dit objecte, y quina 
máquina consisteix en un senzill joch de cordes 
d' acer y corrióles, mogut per un motor á gas de 
vuyt cavalls de força. 

De les condicions morals del Escuder, altament 
llohables, no es del cas paríame ja que viu encara 
per sort y ofendriam, al citaries, sa reconeguda 
modestia. 

EUGENI 

TENINT en compte les cites dels Concilis cele
brats á la Península, cal incloure á Eugeni 
entre 'Is bisbes egarenchs, ocupant lo lloch 

sisé en la llista dels fins ara coneguts. D' ell se 'n 
té noticia per haver assistit al any 633 en lo quint 
Concili de Toledo que tingué lloch lo dia 3 de De
sembre del any tercer del regnat de Sisenando, ó 
siga en V esmentat any 633, en lo quin cónclave 
firmà en la següent forma: Eugenius Egarensis 

I -
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Ecclessicü Episcopus subscripsi; això segons los qui 
opinan que deu corretgirse la paraula Egabrensis 
que després de la firma Eugenius se llegeix en la 
sotscrició del citat Concili (Surio, tomo 2.°") per 
creure errat lo títol d' Egabrench que devia haver 
de dir Egarench, tota vegada que en lo mateix 
Concili hi figura altre bisbe xho\a\ Egabi-ench ano
menat Deodat, y com que molts historiadors, en 
diferents Uochs, han confós la paraula Egarench 
ab les de Exabrench, Agathench, Agabrench, 
Egabrench y Agragench, s ha de suposar que 'n 
aquest punt del quart concili de Toledo hi hagué 
induptablement una errada al citar los dos bisbes 
Egabrenchs, Eugeni y Deodat, puix com que no 
hi podia haver dos bisbes d' una mateixa diócessis, 
es de creure que un d' ells ho era d' Egara y 1' al
tre d' Egabra (Cabra, Sevilla); y com siga que Eu
geni, tilolat bisbe d' Egara, es l'inclòs per los his
toriadors que d' aquests assumptes s' ocupen y en
tre ells Pujades, entre 'Is que assistiren al citat Con
cili Toledà, hem de creure que aquest y no altre 
fou lo prelat mal anomenat Egabrench que per la 
diócessisde Egara, figurà en lo precalendai Concili. 

Pujades en sa Crónica Universal de Cataluña, 
diu que en la compilació de les Constitucions Pro
vincials del Arquebisbe D. Geroni de Orla s' hi 
troben alguns bisbes firmants sens nombre proprí y 
algún d' ells sotscrit d' aquest modo: Egabren. 
Episcopus subscripsi, y entre 'Is que 's nombren 
ab son propri nom y ab lo de sa Iglesia, se n' hi tro
ba un altre que firmà de la següent manera: Deo-
daius Egabren. Episcopus. y que tenint en compte 
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r errada en que alguns incorren confonent la pa
raula Egarench per la de Egabrench, ó I" una ó 
i' altra está posada corruptament, y ha de dir per 
lo tant Egarench. Y ara vé lo conciençut historia
dor Ambrós de Morales afirmant que'I bisbe fir
mant sense nom propri, segons en Oria, es Eugeni 
Egarench, puix que als originals dels Concilis de 
Toledo aixjs s' hi iroba firmat. 

JAUME JOAX FÀBREGAS Y CLARINA 

L o Doctor Fàbregas fou natural de Barcelona y 
fill de ciutadans honrats, havent nascut á 
l 'any 1708. 

Residí molts anys á Roma en calitat de Gentíl-
Home de Cambra del Cardenal Spinola, y allí fou 
graduat de lleys y cànons. Obtingué per S. S. un 
benefici en lo Bisbat de Zamora y la Dignitat de la 
catedral de Tarragona, quins cárrechs dimití per 
haver sigut promogut al Priorat de V Iglesia Cole
giata de Tarrassa al any 1738. 

Ppr lletres testimonials de son Ordinari donades 
als 9 d" Octubre de 1762, consta que era sacerdot 
exemplar, de bona vida y fama, de lloables cos
tums y practica y conversació honesta, sense cap 
impediment canónich, y que havia regentat sem
pre la susdita Dignitat de Prior ab tota exactitut, 
per lo qual se '1 jutjava hábil é idóneo pera obtenir 

• ! '. 
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Ganonicals y Dignitats Eclesiàstiques en Iglesies, 
Catedrals. 

Lo Doctor Fàbregas obtingué '1 Priorat de Tar~ 
rassa ab lletres expedides pel Sant Pare Climent XII 
als 12 de les kalendes d' Octubre de 1738, any g de 
son Pontificat, y executades á Barcelona "1 29 dels 
mateixos mes y any. 

Estigué en lo Concili Provincial de Tarragona 
de 1745, y en ell lo Prior Fàbregas va protestar 
junt ab lo Paborde de Manresa y I' Arxipreste de 
Moya, de que al ferse la professo d' obertura, no 
s' observés lo que 's feu als concilis de 1732 y 38, 
en que les Dignitats de les Colegiatas anaren darrera 
dels Abads, segons lo seu Ordre, d' una part y 
altra, ó be 1' un darrera 1' altre á la dreta y per an
tiguitat, colocantse á 1' esquerra 'Is sindichs dels 
Capitols inmediats als Abads. 

També va queixarse '1 Prior Fàbregas de que 
r Arxipreste d' Àger s' hagués sentat avans d' ell 
en r Assamblea, y reclamà son setl de preferencia 
en los Sínodos, com T havien tingut los priors Puig 
als 1670 y 78 y Busquets al 1732, y altres, que fins 
foren colocats davant dels demés priors. Aixís ho 
acordà 1' Assamblea, una volia reconegut lo fot 
citat pel reclamant, ja que efectivament lo Prior 
Puig soiscrigué les actes dels Concilis á que assistí, 
avans del Arxipreste d' Àger. 

Lo Prior Fàbregas fou representat també en lo 
Concili Provincial de Tarragona de 1752 pel Ca
nonje Don Fruytós Llorens. 

Morí 'I 16 d' Abril de 1800, als 92 anys d' etal y 
62 de sa promoció al Priorat de Tarrassa. 
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JOSEPH FALGUERA 

NASQUÉ á Tarrassa y fou alumne de 1' Escola 
de música de Montserrat desde 1789 á 1794 
y després passà á esser monjo del Real Mo

nestir del Escorial, 
Va dedicarse al estudi de! orga y del violi, de

mostrant en abdos instruments lo domini que te
nia del mateixos, no sols menirss sigué organista 
del darrerament citat Convent, sino també mentres 
ho fou del Monestir dels Geronims de Murcia, 

Compongué varies misses y uns maitines d' apòs
tols á tola orquesta pera esser cantats a! any 1821 
davant del Rey Ferrán VII. 

Fra Joseph Falguera, conegut per \oPare Mont
serrat, morí á Belmonte (La Manxa) al 1823 ó 24. 

Donadiu, Elias> Saldoni y Cornet (ob. cit.) 

PERE DE FIZES 

EN Pere Fízes, acabalat negociant de Barcelo
na, adquirí ais 8 de Juliol de 1661 y per 32^200 
lliures lo Palau en que 'Is Reys d' Aragó se 

hostatja%'an á Tarrassa, y lo qual desde que U Rey 

file:///oPare
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en Jaume va donarlo á en Romeu de Cardona '1 
30 de Juny de 1313, de successió en successió havia 
anal á raure á la Municipalitat tarrassenca per 
venda que ais 19 de Febrer de 1622 li 'n feren la 
viuda y filis de Don Jaume de Tormo, un deis 
quals, Don Joseph de Tormo y de Vilademany, era 
castlá y senyor del Castell ó Palau. 

Lo senyor Fizes prengué molt carinyo á Tar -
rassa, demostrantho ab los continuats dispendis ab 
que contribuhí, no sois á la conservació y embelli
ment de dit Palau en lo que hi feya moltes y llar
gues estades, sino al cost de varies cosas d' interés 
públich com per exemple la capella y retaule del 
altar del Sant Críst de la parroquial tarrassenca, 
quin retaule fou pagat per ell segons apar dels pac
tes que als i5 de Juliol de 1670 se firmaren entre 
en Pere Fizes y Francisco Escursell, Obrers de dita 
capella, y en Pere Serra esculptor de Barcelona que 
se comprometé á ferio «ab tots los requisits del 
art d' arquitectura y d' esculptura», devent teñirlo 
llest al Abril de 1671, en que «acabada dita obra, 
lo Sr. Pere Fizes promet que li donará 400 Uiuras 
de diners procehits d' aquelles mil Uiuras que dit 
Sr. Fizes té obligació de donar, per les causas y ra-
hons contengudas en un acte de obligació y con
cert que entre dit Sr. Fizes de una y altres de altra 
feren» tot lo que dit senyor prometé «attendrer y 
cumplir ab obligació de sos bens». A més d' aquei
xos datos d' aytal contracte, proba que'n Fizes cos
tejà lo susdit altar, un escut de dit senyor que 's 
veu en lo zocol de la dreta del altar antedit. 

També 's veu aqueix escut en quiscun dels qua-
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aros de rajoles de Valencia que, representant la 
vida de Sant Francesch, hi há empotrats á íes pa
rets del claustre del que fou convent de Pares Fran
ciscans de Tarrassa, avuy Hospital^ quina pintura 
fou feta per un d' aquells frares I' any 1Ó73, segons 
consta en un Manuscrit que pertocant á varies no
ves històriques, deixá escrit lo senyor Don Antón 
Rodó y Martínez. 

Aytal escut está creuat, tenint en los ninxos de 
dalt, una torra '1 de ia dreta y una estrella '1 de 
1' esquerra, y 'Js de baix, un cor lo de la dreta y 
un lleó rampant lo de 1' esquerra. 

En Pere Fizes major y en Pere Fizes menor, com 
aixís distingia tothom als pare y fill Fizes, gosaven 
d' un privilegi pera entrar á Catalunya, de França 
y d' altres paris, qualsevois mercaderies de contra
bando, lo qual li fou donat al any i658 pe! Mar
qués d' Olies y Mortara, 'I mateix virrey que auto-
risá la venda del Palau al dit Fizes, 

Aquest nou senyor del Castell de Tarrassa era 
home de gran influencia y relació entre la gent 
granada de la Cort de Madrid y de la capital de 
Catalunya. Nosaltres possehim una porció de do
cuments y cartes de virreys generals, jutjes del Su
prem Tribunal de Catalunya, Abads, Secretaris 
d' alts personatjes etc., que demostren la considera
ció en que aqueixos tenían á en Fizes, y particu
larment lo Virrey de Mallorca Don Miquel de Cal
ba, á les gestions de quin senyor, degué especial
ment que li fos concedit Jo títol de Cavaller, tot 
seguit que hagué adquirit lo Palau de Tarrassa. 

L' eterna historia del home que després d' haver 
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guanyat una gran fortuna, s' envaneix, y desva-
nescul, vol dominar en una més alta classe social, 
tal com sobressortía en la propia seva mes modes
ta, fou r historia dels Fizes y de sa famosa casa co
mercial, quina esfera d' acció s' estenia per tota Eu
ropa fins á les regions glacials de Noruega. Com 
més amunt s' enfilà, de més alt caygué. La casa 
quebrá, lo vell Fizes va ferirse y per més que son 
fill feu tot r humanament possible pera salvar la 
firma comercial de la casa y la vida del Cavaller 
Fizes, tot se 'n anà al botavant. 

Pel context de certes cartes familiars de les que 's 
desprèn que en Fizes morava á Tarrassa, ferit é 
impossibilitat, hem de suposar que morí en la alla-
vors vila. 

En una efemèride catalana publicada per en 
Ramón N. Comas á La Veu de Catalunya del 10 de 
Març de i8g5, se diu que «Mercès à la generositat 
del comerciant en Pere Fisas, s' havien establert 
en lo convent del carrer de Sant Pere mes Alt, 
encar subsistent convertit en fàbrica, 'Is frares Mí
nims en i' any i589». Per los molts anys que hi ha 
entre aquesta data y la del 1661 en que comprà en 
Fizes lo citat Palau, hem de suposar que aquest 
Fisas seria lo pare de nostre bíografiat. 

Mi ha que advertir que á mes de Fizes, en diver
sos documents se V anomena Fises y Fisas. 
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HERIBERT FONT Y CARSI 

AQUEIX ilustre Prior de I' Iglesia parroquial 
tarrassenca, fill de Vilanova y Geltrú, havia 
sigut avans Rector d' Olesa de Montserrat» y 

als 8 d' Agost de i868 obtingué la Rectoria y Prio
rat de Tarrassa, sense que hagués volgut usar los 
hàbits priorals, y cambia 1' nom de Prior pel de 
Cura-Párroco, pretextant que al donàrseli possessió 
d' aquell cárrech, enlloch vejé que constés que se 'I 
nombrava tal Prior. Empro fou tant 1' interés del 
batlle, Ajuntament y majors coniríbuyents per una 
part y de la Comunitat de Beneficiats per 1' altra 
en que adoptés aytal titol tan honorífich pera la.^ 
parroquial, que als 6 de Desembre de 1876, lo Bisbe 
Lluch decretà que '1 propi Doctor Font informés 
respecte á les solicituís presentades y al motiu 
perquè no volgué titolarse Prior ni usar llurs hàbits, 
á lo que respongué entre altres rahons, una que 
verament I' enaltia, al dir que no havia volgut pe
car d'inmodest títolantse Prior de Tarrassa comp- ' 
tant sols 32 anys. 

No atengué '1 Prelat aytals rahons y al 16 de • 
Febrer de 1877 decretà en conformitat á lo dema
nat per aquelles Corporacions, y en sa conseqüèn
cia, quedà establerta V unió del titol de Prior al de 
Cura-Párroco de Tarrassa ab 1' us dels hàbits Prio-

h • : ¡ • •, : • • ¡- r ^ '• • " / ' V ;' . • • ' : 0 : ' 
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rals en les funcions celebradores dins de la Parro
quia. L' acte de pendre possessió '1 Doctor Font de 
la Dignitat de Prior, va tenir llpch lo 25 de Març 
de 1877 ab extraordinaria solempnital. 

Entre 'Is mèrits del Doctor Font, cal mentar lo 
restabliment de les Conferencies de Sant Vicents 
de Paul, la fundació de la Casa de Caritat, que 
ref^indí mes tart ab 1' antich Hospital de Sant Llàt
zer, traslladat de son defectuós local tocant á la 
Riera del Palau, al ex-convent primer dels PP. 
Franciscans, y després dels PP. Escolapis; 1' insta-
lació de les MM. Josefines que 's cuyden de vetllar 
als malalts; la creació de la'Joventut Católica; y '1 
foment en fi, de totes les institucions y festes de 
carácter relligiós, benéfich y patriótich. 

Lo més surtint empro de lo que realisá en llahor 
de sa parroquia, fou la restauració de 1' Iglesia co
mençada 1' any 1881, convertint aquesta en un 
grandiós temple de carácter gótich que verament 
honora á Tarrassa. En dita reforma hi emplea 
40,000 duros, y no haventhi bastat la suscripció 
pública ni 'Is rendiments del Priorat, hi compro
meté '1 Doctor Font la seva particular posició en 
perjudici de sos parents y de llurs successors. 

Lo Prior Font exercí ab gran zel son càrrech, 
puix sa caritat era inagotable; son amor als parro
quians, sons defalliment; sa activitat en los ordres 
moral y material, incansable; sa pietat, un misti
cisme profond, reclòs, sense exteriorisarse; y sa 
iluslració, digne del titol ostentat, de la parroquia Í 
que regentava y de 1' época en que vivia. Católich 
ortodoxe, fort en sa convicció é imposat de la mis-

5 ', • . 
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sió que li sigue confiada, fou empero tolerant 
després, obert y afable, ab uns y altres, nooblidanl 
may que més conquistes se fan ab lo bon afecte 
que ab un rigorisme intransigent. 

Morí '1 día i6 de Maig de 1886 essent extraordi-
nariannent sentida sa mort, y resultant son enterro 
y funerals dos actes imponents com may se n 'ha
vien vist de consemblants á la ciutat. Son cadávre 
fou deposítat al sol de davant la capella del fossar, 
d' un modo interí, puix que entre 'Is més pudients 
larrassenchs s' h¡ havia agitat 1' ¡dea d' aixecarli 
un monument. 

Lo Doctor Font prengué molt interés en apayba-
gar les dissencions polítich-relligíoses que pels anys 
1884 tan de mal feren entre 'Is católichs espanyols 
y á dit efecte dona á ilum aleshores un follet titolat: 
Terminante y decisivo ó colección de documejilos 
sobre las controversias poliiico-religiosas en Es
paña, quin travali, fet ab esperit obert y sana doc
trina, meresqué la aprobació de la gent sensata é 
ilustrada. 

JOAN PAU FONT 

A
YTAL escriptor, segons Alegambe, fou fill de 
Tarrassa, encara que altres diuhen que sigué 
natural de Barcelona.* 

Era jesuita, havent sigut un dels primers missio-

,• ^ •" i 
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nistes que predicaren V Evangeli als tepequans, als 
qui va reduhirlos á formar poblacions y á vivir 
socialment. 

Travallá també molt en metodisar y perfeccionar 
1' idioma d' aquells indis, component á n' aquest fi 
una Gramàtica, un Diccionari y un Catecisme. 

Nieremberg en sos Varo7ies Ilush'es de la Com
pañía de Jesús (tomo segon, plana 5i5) y Marcillo 
en sa Crisis de Cataluña fi685, plana 339), á més 
de fer constar 1' opinió de Alegambe y de anome-
narlo Fon te en comptes de Fontdiuhen que visqué 
moll temps entre aquells selvatjes, habitant en una 
tenda de jerga que resistia ben poch á les incle
mències del cel y alimentantse sols abblatde moro 
torrat y alguns tassajos. Afegeixen que ensenyà 
als indis esmentats no sols la fé y la relligió cris
tianes, sino també en certa manera, á ésser homes 
y á tenir política humana, domesticant á aquella 
bàrbara gent y reduhintla de les montanyes y co
ves à viure comunament en poblacions. Son zel y 
llarga estada entre aquells naturals, li donà gran 
facilitat en apendre ses llengües y en parlaries, lo 
que li facilità la realisació de son plan de deixar 
escrits un Arle ó Gramática, un Vocabulario y un 
copiós Catecismo, á fi de que 'Is missionistes que 
després d' ell anessen á aquellas térras, obtingues-
sen ab facilitat lo major fruyt moral de sa missió 
civilisadora. També en Serra y Postius en ses Fi
nesas de los Angeles fi6io, plana 276), fa constar 
que '1 P. Font escrigué alguns llibres en dita llen
gua tepequana^ que segons dit Serra, era una de 
les més escabroses de les índies. 

( . • • • . • 
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Ab tot y sos continuats travalls en benefici 
d' aquells indis, fou víctima dels mateixos, morint 
mártir en aquelles llunyanes terres al any 1616. 

També'l cita en Torres Amat en son Diccio
nari d' escriptors catalans. 

Recentment hem hagut esment d'alguns impor
tants datos que aclareixen la vera pàtria del P. 
Font y espliquen clarament la diversitat de parers 
dels biógrafos respecte á aquella. 

En efecte: 'ns diu 1'üustrat Sr. Prior de Tarrassa 
Dr. D. Jüseph 0 . Roig, que ha llegit ó li han dit, 
uns, que 'I venerable Font nasqué á Tarrassa iro-
bantse accidentalment en ella llurs pares vehins 
de Barcelona, y altres, que aquestos vivien á Tar
rassa y que 'I P. Font empro nasqué accidental
ment á Barcelona. 

Mes la pàtria d' aquest es induptablement Tar
rassa, puix aixís s' afirma en un retrat al oli que 
d' ell se guarda à la sagristia de la parroquial tar-
rassenca, y ademes existeix al Arxiu de la mateixa 
la partida de baptisme de dit jesuíta en un llibre 
de baptismes de mitjans finsá últims del sigle xvii, 
manual casualment salvat de la crema que sofrí 
r Arxiu á principis del actual sigle. 
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PERE GABRIEL Y CARRERAS 

N ASQUÉ á Tarrassa'I 4 de Setembre de 1830. 
Començà 'I solfeig ab 1' organista de la po
blació senyor Terrades, per V Abril de 1849 

y després aprengué 'I violí ab lo dit mestre y ab 
son successor senyor Blanch. 

Ai Desembre de i85o organisá una orquesta dita 
«deis Noys», essent son director lo tarrassench don 
Llorens Ballbé. 

Mes tart entra de segon violi de la capella de 
Tarrassa y al poch temps de primer, essent al en-
semps nombrat suplent del mestre Blanch. 

Havenlse dedicat en gran al estudi de 1' orga y 
de la composició, va donarse á coneixe com á com
positor al i855, fent ohir olgunes lletanies, rosaris, 
ave-man'es, lletrilles etc, passant allavores á Barce
lona pera perfeccionarse en I' estudi del piano, or
ga y violi ab Don Joseph Marracó, y la composició 
ab Don Pere Tolosa, y allí tot seguit fou nombrat 
violi segon de la capella de la catedral v després 
primer. Al ensemps era director del Teatre del 
Triomf. 

Al Agost de i858 feu oposicions á la plaça de 
mestre de Capella y organista de Tarrassa, que 
guanyà per sobre deis altres tres que la volien, y 
mentres la desempenyá, ó siga desde 'I 1869 al 
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i86g compongué un sens nombre d' obres musicals 
relligioses que ii valgueren elogis dels inteíigenls 
y de la prempsa de Barcelona, en llarchs articles. 

Al 1862 creà 1' Orfeón Tarrasense, escola musi
cal celebrada á Tarrassa y fora d' ella, y al 1871 
estigué á Barcelona tocant 1' orga en varies iglesies, 
inclosa la Catedral, y fent de director dels Teatres 
del Olimp, del Odeón y altres. Darrerament fou 
violí primer dels concerts donats á S. M. á la plaça 
del Hipòdrom, fins als 20 d' Octubre de dit any en 
que s' embarcà pera Puerto-Rico, instaiant 1' en
senyança musical á Ponce. Per I' any 1872 tenia 
escrites 4g5 peces de música de tots los genres y 
dimensions. Aqueixes noticies son d' en Saldoni. 

Nosaltres, que havíem sigut deixebles de solfeig 
del mestre Gabriel, no hem sabut res més d' ell, 
empro creyém que viu encara en aquell mateix 
pahis. En Gabriel havia montat á 1' iglesia de Tar
rassa una Escolania molt nombrosa y ben organi-
sada, que dura avuy ab igual èxit y de la que 'n 
sortiren excel·lents instrumentistes. 

GAYETA GIRBAU 

A QUEST distingit professor del Golegi Tarras-
sench publicà la obra lílolada Tesoro del hu
manista, en la que hi há per ordre alfabéiich 

un gran nombre de frases pera facilitar T expressió 
del Uaií castis y elegant, seguint al llibre 5.' un 

1 i 
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apèndix d' utilitat pràctica pera 1' estudi d' aquella ' 
llengua y pera la lectura de sos clássichs. Publicà 
també una Gramática castellana y altra llatina. 

QUINTO GRANIO 

S
EGONS resulta de la lápida romana empotrada 
aprop de! cayre esquerra del altar major de 
i'iglesia de Santa iMaría de Tarrassa, Quinto, 

Granio à qui va dedicada 1' esmentada lápida, per 
sa muller Granía Anthusa, fou Duumvir de Egara, 
ó siga primer magistrat municipal d' aquella ciu
tat. Quinto Granio, que era fill de Quinto, de la 
tribu Galeria, sigué també Tribuno militar. 

Veus aquí la citada inscripció: 

Q. GRANIO 
Q. FIL. GAL. 

O P T A T O . n . VIR. 

EGARA TRIBVNO 

MILITVM 

G R A N I A 

. . . A N T H U S A 

' ' . ' MARITO 
' • • • ' ; 

ÓPTIMO • ' 
( ' , ' • 

L. D. D. D. ' • • 

La qual traduhida diu lo següent: Grania An
thusa, donanili lloch lo decret dels Decurions, 

; ; ^ * í í i 
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que pera aixó havia oblingut, dedica aquella me
moria á son bon marit, Quinto Granio Opiato, Jill 
de la iribú Galeria, Duumvir de Egaray Tribuno 
militar. 

Aquesta lápida es de marbre blan(]uinós y está 
engastada de través en ia paret mencionada; y de 
aylal inscripció 'n deduheix en Pujades tres coses 
dignes de notarse: la primera es que la familia deis 
Granios era de Catalunya, la segona la Dignitat de 
Quinto Granio y ses excelencies, y la tercera, y més 
notable, es veure en la mateixa inscripció que la 
muller de Granio usava '1 nom de son marit, ano-
menantse Grania avans que Anthusa, quina cos
tum ha vingut seguintse á Catalunya, fins més en
llà del primer mitj sigle actual. 

Tot aixó está molt bé menys la seguretat que 
dona de que la familia deis Granios era catalana, 
relacionantho ab lo que en altre lloch digué par
lant de Serení Granio, Llegat del Emperador Adriá 
al Asía, Ç0 es, que aquest era de sang catalana per
qué la familia deis Granios era oriunda de Cata
lunya y de la ciutat de Egara lo qual prometé pro-
barho al parlar de Quinto Granio, puix com que 
aixó no ho proba pas al ocuparse d' aquest darrer, 
no podém admetre definitivament la comarca ocu
pada per la tribu Galeria, ni la població de resi
dencia deis Granios, ní les afirmacions de que Se-
renio y Quinto Granio fossen Egarenchs, ja que de 
Granios ne trobem consignats en lapides, quatre 
á Tarragona, dos á Málaga, dos á Cádiz, un á Va
lencia, un á Sagunlo, un á Xàtiva, un á Barcelona 
y un altre á Leiria (Portugal), com potcomprobar-

i i ; P f M i l 
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se en lo tomo II de l'obra de Hübner, Corpus Ins-
criptionum Laiinarum i,<̂ ^ volum de Ws Jnscrip~ 
tiones Hispanice Latinee, dos á Délos, segons lo 
BuÜetin de Correspondance Hellénique (1899), y 
fins un cónsul anomenat Granius Castinus, á Má
laga, (2.*'" voli'im d' en Hübner). 

Sens dupte aqueixes gens fonamentades afirma
cions d' en Pujades, motivaren que en Román Ar-
net allargués aytals suposicions fins á dir que Quin
to Granio era germà de Sereni Granio, en sa «Me-
moria'de les antigues iglesies de Sant Pere deTar -
rassa» insertada en lo volum primer de les de la 
Associació Catalanista d' Excursions Científicas 
(1876-77), y que era fill y tribuno d' Egara, en al
tra Memoria de dites iglesies publicada en lo tomo 
primer del Butlletí de la Associació d' Excursions 
Catalanas (1879), quines manifestacions contun
dents fetes també sens fonament algún, foren ad
meses, sense depuració ni reserva, pel senyor Ven
talló en la segona Historia de Tarrasa que comen
çà à publicar al any 1886. 

De la pretenguda naturalesa de dits Granios no 
podem donchs admetre'n res fins ara. Empro, aie-
nentnos sols al context de 1' esmentada làpida, po
sem á Quinto Granio en la present coiecció biográ
fica per ésser V únïch personatge egarench de que 
se 'n té noticia, prescindint de si fou ó no fill de 
Egara, lo qual per més que diguin alguns historia
dors, no 's desprèn pas de 1' inscripció susdita. , 

' " • " • ' I . 
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BONAVENTURA GRAU 

L o Venerable Fra Bonaventura Grau, fou fill 
de Riudoms. Sos pares Miquel y Catarina lo 
batejaren al día 24 de Novembre de 1620, do-

nantli 'I nom de Miquel Batista que conserva fins 
que entra en la relligió de Pares Franciscans, essent 
anomenat allavores Fra Bonaventura de Barcelona. 

Tot cultivant la terra, ungia á sos companys de 
travall ab ses paraules enceses d' un amor sant al 
ensemps que d' un alt despreci del mon. Cresqué 
sa devoció y volent entrar en reiligió, topà ab la 
oposició de sos pares als que ab sa decisió perjudi
cava^ y aquestos, en cambi, s* empenyaren en ca
sarlo, á lo que ell accedí sols per no desobehirlos. 
Celebrat lo casament, vá quedarse sol á 1'Iglesia, y 
demaná á Deu li conservés la castedat, com aixís 
succehí, y al quedar viudo, després dels dos anys 
de matrimoni, entrà á l 'Ordre de Sani Francesch 
y en lo Monestir de Sant Miquel d' Escornalbou, 
lo dia 14 de Juliol de 1640. 

Fou varó de grans virtuts y penitencies, y d' ell 
deyen los relligiosos, que 'Is demés frares havien 
sortit del sigle pera ésser reformats en la relligió, y 
que ell hi venia pera reformaria. , :. 

Al cap d' un any de son noviciat, fou ja relligiós, 
havent sigut cuyner y almoyner als Monestirs 

' í 
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de Escornalbou, Sant Antoni de Mora y Tarrassa, 
desde I' últim dels quins passà ab un alire relligiós 
á r ermita de Sta. Ignés situada á la montanya de 
Sant Llorens del Munt, visquent en ella tots sols, 
nienjant no més que herbes y entregantse á peni
tencies aylals com assots. 

Als 14 de Maig de i658 obtingué permís pera 
anar á Roma á establir una Recolecciò ó Retiro 
particular de I' Ordre, segons inspiració de Deu re
buda al tornar de Santa Ignés á Tarrassa, y al 
efecte s" embarcà á Barcelona ab gran sentiment 
de sos vehins que acudiren al moll à demostrar fins 
ab llàgrimes son greu dolor per sa marxa. 

AI golf de Lyó embestí à son barco un corsari 
morisch, y tots sos tripulants se vehien ja esclaus, 
quan se presentà 5.0! à la popa Fra Bonaventura ab 
un crucifix y cridà als moros: «Gla, enemichs de 
la Santa Iglesia, detureuvos, y no hi haja de vosal
tres qui s' atrevesca á acostarse á nostra embarca
ció». Y al instant s' alçà un vent que allunyà á la 
nau católica y detingué à la corsaria. 

Arrivà á Gènova y s' en anà á peu á Roma, pre
se n tan tse al Convent de Sant Isidoro de Hibernesos 
de r Ordre Franciscana en lo que fou admès y se li 
confiaren les claus del mateix. 

Mes tart passà al Convent de Caprànica, y aytant 
se divulgà 'allavores sa fama, que 'Is Cardenals 
César, Fachinetti y Barberini 'I cridaren á Roma 
pera certificarse de ses virtuts, y després d' una 
llarga conferencia ab eil, reconegueren que era un 
relligiós ilustrat pel cel, y ab la ajuda de Barberini, 
protector de I' Ordre, y ab tot y 1' ésser sols llech» 

í • 
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logra del Sant Pare lo permís pera fundará la pro
vincia romana Cases de rüforiTiació y retir. Miljan-
sant Ilissencia papal de 30 d' Agost de 1662, establí 
la primera Casa en lo Convent de Santa María de 
Gracia, á 25 milles de Roma, de la que passá á 
pendre'n possessió junt ab dotze companys. 

Lo método de vida d' aquells relligiosos que tot 
seguit ascendiren á 25, constituhí ía més pura y 
perfecta observació de V Ordre Seráfica; y tanta fou 
sa atracció, que 's vejé obligat á fundar altres con
vents. En pochs anys vá fúndame quatre, essent 
r últim lo de Sant Bonaventura de Roma. 

Fra Bonaventura, segons la Crónica Serájica 
de la Santa Provincia de.Cataluña de la regular 
observancia de nuestro padre San Francisco, d'en 
Marca (lySg), feya molts miracles y entre ells cal 
esmentar que estant de cuyner en lo Convent de 
Mora, s' oblídá de fer lo dinar, y havent sigut per 
aixó renyat^ vá respondre que toquessen la senyal 
d' anar á taula que no hi mancaría M dinar. Y aixís 
fou, ab gran admirado de tols. 

Era intransigent en coses de relligió, y tan devot, 
que sois ohint lo nom de la Verge s' arrobava. Sa 
confiança en Deu era inacabable, y per aixó no 
permetia que s* acceplessen almoynes pera misses 
ni sermons, quins recursos considerava innecessa
ris com ho probava ab sos continuats miracles, que 
feren dir á Barberini, que sols un príncep podia fer 
tants gastos en I' erecció de Convents. 
. Fou vist molles vegades, segons son biógrafo, ele-
vantse de ta terra en éxlassis. 

Sa caritat era inagotablcj y entre altres de ses 

• ' í 
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bones obres, dotava à les donzelles pobres pera 
salvaries del pecat. També profetisava, endevinava 
y curava; y segons consta en lo Procés juridich im
près á Roma, tingué visions de la Verge y de Sant 
Francesch. 

Alexandre Vil, Climent IX, Climent X y Ignos-
cenci XI lo tractaren y eslimaren. 

Pressentí lo dia de sa mort y và prepararse pera 
fila en lo Sant Retir de Vicovaro, y després passà, 
com á Director y Celador de 1' observancia relligio-
sa, á visitar los convents per ell fundats, dihent 
que 's despedía pera anarse'n al Paradís; «No més 
terra; paradís, paradís» deya als Cardenals al tor
nar á Roma. Tot seguit li sobrevingué una íebre 
maligna, y Roma en pes se conmogué al sapiguer 
son perill de mort; mes ell, seré y convençut de 
que r hora era arrivada, respongué, als Princeps y 
Cardenals que li enviaven sos metjes: que tot era 
inútil, puix que, ab tot y sos dictàmens favorables, 
moriria dintre tres dies. Y aixís fou; rebuts los 
Sants Sagraments, va veure's resplandir son rostre, 
y morí 1' 11 de Setembre de 1684. Tot Ruma acudí 
á veure'l cadávre, volent tothom trossos de son 
hàbit, y després d' ésser sepultat, volgué la gent 
veure son sepulcre. Desde aleshores, cresqué ex
traordinàriament sa fama de Sant. 

Lo R. P. Lector Jubilat, Fra Jaume Coll publicà 
impresa una vida d' aquest sant varó. 
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EZEQUIEL DE GRAU Y ALÁ 

OBTINGUT lo titol de metje, '1 Sr. Grau, fill de 
Barcelona, exercí ab molt lluhiment aquesta 
carrera á ¡a en son temps vila de Tarrassa. 

A la Biblioteca de la Real Academia de Medecina 
y Cirugía de Barcelona, s' hi guarden los següents 
travalís inèdits de dit metge; 

Memoria sobre las afecciones tifódicas que dia
riamente reinan en Tarrasa. (ÍVlemóries manus-
crites del 1832 al 35.) 

Hipertrojia del cora!{ón con dilatación de sus 
cavidades. (Memòries manuscriies de 1839 al 5i.) 

A ¡a Societad Filarmónica de Barcelonahi llegí 
també en la sessió del 20 de Setembre de 1846^ una 
Memoria sobi'e el tratamiento de las oftalmias con 
el colirio de nitrato de plata. 

Mori á Tarrassa. 

JOSEPH GUARDA 

VEJÉ la primera Ilum á Tarrassa y estudia la 
música á Montserrat, en quin Monestir se 
posa r hábit de monjo al 1647 y fou en ell un 

celebrat organista. 

•• ¿ * 
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En Saldoni diu que no pogué esbrinar V objecte 
que '1 mogué á passar á Méjich, per mes que creya 
que ho faria manat per sos superiors y motivat per 
assumptes de l'Ordre Benedictina. 

En lo citat Monestir hi vejé '1 dit autor un docu
ment en lo que 's suposava que mori en dit Con
vent, més malgrat aquesta referencia, posà á Fra 
Joseph Guarda 6 Guardia, com á mort á Méjich als 

^ de Juliol de 1704. 
Tal vegada aquesta confusió fou deguda á pen

dre per una mateixa persona al Guarda y al Guar
dia que pot esser fossen dos diversos monjos morts 
i' un á Montserrat y I' altre á Méjich. 

ANTICH GUITARD 

EN lo concell general de Tarrassa celebrat als 3 
de Febrer de 1625 s' acordà lo següent: 

«ítem: Tots concordes ningu discrepant 
han determinat que attes se te noticia que lo Molt 
Rnt. Sr. Fra Antich Guitard natural de la present 
Vila Provincial de la Religió dels pares de Sant 
Francesch a de arribar esta tarde al Monestir de 
Sant Francesch de la present vila ques vaya a re-
brer y ferio acatament qual se deu y donan facul
tat á dits honorables consellers de que gasten en 
presents y adiutori de gasto per lo dii Rnt. Sr. Pro-
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vincia] y ab ires religiosos de dit Monestir lo quels 
apareixerà y sera ven vist,» 

Fra Guitard, fill de Tarrassa, segons la Crònica 
Seráfica, d' en Marca, fou lo 21 Provincial de dita 
Ordre, per mort de son antecessor Fra Pere Gar-
ganter, y sa elecció tingué líoch en lo Convent de 
Jesús de Lleyda, ahont sigué convocada la Provin
cia 'i dia 9 de Desembre de 1624. 

ILERGÍ 

A QUEST fou lo quint bisbe de Egara, segons 
tots los indicis. Al any 5^8 se celebrà á Huesca 
un concili al que hi acudiren tols los bisbes 

de la Provincia Aragonesa y com que entre ses Seus 
hi havia la de Egara, es de presumir que aquesta 
també hi seria representada. ; •. ' 

ilergi assisti al concili del any Sgg que tingué 
efecte á 1'Iglesia de Santa Creu de Barcelona ó siga 
á la Catedral, sotscribint les actes en la següent 
forma; Ilergius in Christi nomine Ecclesice Ega-
rensis Episcopus, in his constiluiionibus annuens 
subscripsi. 

Al any 610, diu en Risco, España Sagrada, 
que 's celebra *1 4 . " Concili de Toledo (612, segons 
en Corbera, Cataluña Ilusirada,J y enell hí firma 
en sisé Iloch lo bisbe Ilergi, qui també assistí al so-
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lempne acte de 1' exaltació de Gundemaro ai trono, 
sotscribint lo decret d'aquest rey que confirmà la 
Dignitat de la primacia de les iglesies de Espanya á 
la de Toledo. Ilergi sotscrigué aixís l'esmentat acte: 
Ego Ilergius Egarensis Episcopus suscripsi. 

Uns li diuhen Hergi á n' aquest bisbe y altres 
Sergro. 

Es de suposar que á V any 614 era ja mort Ilergi 
per quant en lo Concili celebrat á Egara en aquest 
any y en lo que hi assistiren catorze bisbes, pera 
res hi figura 1' esmentat bisbe egarench, y ab la 
particularitat de que tampoch hi sona '1 bisbe Eu
geni, successor d' Ilergi. 

En Balaguer hi inclou entre 'Is dos citats bisbes 
de Egara á Joan 1 ab la data del any 627, mes nos
altres no '1 tenim per tal, inseguint lo parer de la 
majoria dels historiadors, per no apareixe son nom 
en les coleccions dels Concilis de la Provincià ni 
de Espanya. 

I RENEO 

V EUS aquí 'I primer dels bisbes que ocuparen 
la Seu Egarenca, segons se desprèn de lo fins 
ara sapigut per més que vista la confusió 

regnant en tot lo referent á dit bisbal y especial
ment en lo pertocant á aqueix prelat, com ho 
férem veure en la nostra «Monografia de la Par-

6 
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roquia de Sant Julia de Altura», no seria pas es
trany que 's probés algún dia, que en lloch d'esser 
lo primer bisbe egarench, fos lan sois un deis pri
mers. 

Atenintnos donchs á lo generalmenl admés pels 
historiadors, hem de consignar que Irineo fou nom
bra! bisbe de Egara a! any 4S0, pel prelat de Bar
celona Nundinari, qui trobant sa Diócessis, en la 
que hi anava compres [o territori de Egara, massa 
extensa, volgué estabh'r un nou bisbat á fi de no 
serli tan pesat son cárrech de pastor de sos mol-
tíssims diocessans. (BofaruH, Historia de Cata
luña). 

Ireneo governà la Seu Egarenca fins á la mort 
del prccitat bisbe de Barcelona ocorreguda al any 
465, en rahó á que Sant Nundinari disposà al mo
rir que Ireneo '1 succehís en son Bisbat, lo qual se 
verifica ab i' aprobado del clero alt y baix de la 
Provincia eclesiástica y fins del Metropolita de Tar
ragona, i' Arquebisbe Ascani. 

Empró '1 papa St. Hilari ó Hilaro, en famosa 
carta escrita á dit Ascani •" demés bisbes de la Pro
vincia, maná que Ireneo en comptes de quedarse 
á la Seu Barcelonina, tornés á sa propia Seu, á ñ 
de no deixar sentat lo precedent de que una Digni
tat episcopal pogués esser obtinguda per herencia, 
io qual vindria á mimvar la prerrogativa Papal. 
Lo dil Sant Pare havía convocat un Concili pera 
que decidís aqueixa, qüestió^ quin cónclave havía 
tingut lloch als 17 de Novembre del 465, assistin-
ihi 5o bisbes, los quals acordaren que Ireneo baix 
pena de excomunicacíó tornés á sa primitiva dio-
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cessis, y tot seguit, ó siga ais 30 del següent Desem
bre, Sant Hilari notificà á Ascani lo acordat, ma-
nantli realisarho sense replicà. 

Per lo tant, es de creure que Ireneo tornaria á la 
Seu de Egara, ignorantse empro fins en quina épo
ca la regiria, ja que en lo llarch transcurs de temps, 
desde la darrerament citada data, fins á 1' ocupació 
de dit bisbat per Nebridi al any 616, (66 anys) po
dria haverhi hagut á Egara algún altre bisbe, per 
més que no 'n parlen les cròniques. 

JOAN 

J OAN fou lo octau y darrer dels bisbes coneguts 
de Egara^ y son nom resta mencionat en lo XIII 
Concili de Toledo que, si be en Baluzi y en 

Romey '1 posaren al aíiy 683, Blas Ortiz al 685 y 
Antoni Agustín y Joan Teres al 688, nos inclinem á 
atribuhirlo al O84. tota vegada que son en major 
nombre 'Is autors que 'n aquell any lo colocan ó 
sigan Morales, Baroni, Pujades, Garibay y fins lo 
mateix Agustín. En aytal Concili hi há la següent 
sotscrició: Samuel Presbyier agens vicem Joannis 
Episcopi Egareiisis, que vol dir Samuel Prebere 
Vicari de Joan bisbe de Egara. 

Lo día 15 de Maig del 688 se celebra 'I XV Con
cili de Toledo y entre'Is bisbes que hi assistiren, 

{ 
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cal mentar á Joan de Egara, que en lo lloch 64 fir
ma en ia següent ("orma: Joannes Egarensis Sedis 
Episcopus subscripsi. 

Al any 691 hi hagué '] IH Concili de Zaragoza, y 
si bé en Jes actes de dii cónclave, no s' hi veuhen les 
sotscricions deis bisbes que en ell s' hi constiluhi-
ren^ en García de Loaysa soposa ab major 6 me
nor fonament, y basantse ab los prelats que con
corregueren als Concilis XVy XVI de Toiedo, que 
en lo de Zaragoza, h¡ assistiren alguns bisbes que 
anomena y entre elis Joan de Egara. 

Aquest prelat estigué també present al Concili 
XVI de Toledo convocat lo día G de Maig del 693 
segons uns, y '1 7 de Maig del 694 segons altres y 
firma en lo lloch 37 de la següent manera:/oaímes 
Egarensis Eclesicc Episcopus subscripsi. 

En Balaguer li diu Joan II á n' aquest bisbe, per 
haver inclòs erradament entre ílergi y Eugeni, á 
un Joan I pels anys 627. . , • • . , • 

PERE JORBA 

FRA Pere Jorba, sigué natural de Tarrassa, ha-
ventse també dedicat al estudi de la música à 
Montserrat, ahont vestí l 'hàbil de monjo al 

1635. 
Tingué reputació de gran organista, demostrant 

ésser digne deixeble del P. Márquez. 
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Lo Rey va presentarlo per Abad de Banyolas, 
més Fra Jorba no volgué acceptar aytal Dignitat. 
Empro acceptà la abadia de Montserrat pera laque 
després fou elegit, segons en Saldoni. Hi ha que 
advertir que ni en Cornet y Mas en son llibre Tres 
àias en Montserral, ni 1' Abad Montadas en sa 
obra Montserrat, catalogan com à tal Abad á Fra 
Pere Jorba. 

Aquest morí jove á Madrid al any 1647. 

PERE LLAURADOR 

Es digne de perpetuarse la simpàtica figura del 
P. Pere Llaurador, frare del Convent de Re
coléis de Tarrassa per alià 1' anv 1713 en que, 

als 3 de son mes de Setembre entraren les tropes 
castellanes y franceses manades pel General Bra
camonte en r esmentada vila, cometent grans des-
nians, entre "1 que es digne de especial menció á 
niés dels molts robos de que foren víctimas los tar-
rassenchs, la crema d' unes 140 cases de la allavo-
res vila. 

En los tres dies que durà 1' ocupació de Tarrassa 
per les citades tropes, se distingí per son zel relli-
giós, caritatiu y patriótich, lo P. Llaurador, qui ab 
lo Guardià de dit Convent, alcanza del General la 
guarda de I'Iglesia parroquial, amenaçada de total 
devastació per dos vegades, puix que després d'ha-

í' - -
i i t 
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vérseihi promès lo respecte de dita Iglesia y del 
esmentat Conveni de Sant Francesch^ estigueren 
abdos temples amenaçats de destrucció quan lo 
dia segon de la arrivada dels invasors, va cremarse 
per aquestos la^ vila. Ab tot, havent corregut lo 
P. Llaurador á agenollarse als peus del General 
demanantlhi ab moltes llàgrimes y empenyos que 
cessés aytal devastació, va lograr, junt ab lo P. 
Guardià Fra Miquel Garriga, la salvació dels dos 
precitats temples y la mitigació dels horrors deque 
ia vila 'n fou teatre en aquells tan tristos dies, du
rant los quals lo Combregar sorti de la parroquial 
dues vegades portantlo '1 P, Llaurador acompanyat 
per Fra Terrats que duya la bandera. Lo mateix 
P. Llaurador, ab un novici y un corista, reculli tots 
los morts que foren enterrats uns á V Hospital, 
altres en lo Cementiri de la vila y altres en la tom
ba de la Capella de Santa Elisabet del mencionat 
Convent. 

Lo nom d' aquest frare está perpetuat en un 
carrer de la part nova de Tarrassa, 

JOAQUIM MARINELLO Y BOSCH 

NATURAL de Tarrassa, conrehuá de jove la 
poesia, donaniseáconeixe com autor cómich 
al any 1866 en que se li estrenà al Teatre de 

Tirso de Molina de Barcelona una pessa catalana 

' i . • i ' ' • • 
• ^ • i a í 
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en un acte y en vers titulada «Cristeta 1' estanque
ra». (Barcelona, imp. Gaspar 1866). 

Per allá 1' any 1877 va estrenárselhi á Tarrassa 
I'obra teatral en 4 actes tildada «Lo Rey tranquil», 
zarzuela bufa ab música de D. Francisco Giralt, 
barretada-parodia-carnavalesca, com aixís la titolá 
en Marinello. (Tarrassa, imp. Estrada 1877). 

També escrigué á Tarrassa una comedia en dos 
actes ab lo tilol de «Las caramellas ó una vara de 
justicia»; publica diverses poesies en varis perió-
dichs literaris de Barcelona, Tarrassa y altres po
blacions catalanes, y li foren Uorejades composi
cions literàries en alguns Certàmens de Catalunya, 
entre les quals recordem la que alcançà 1' accèssit 
al premi del Cassino Tarrassench en lo primer 
certamen literari del Ateneo Tarrassench, poesía 
litolada «Una cassera». 

Lo senyor Marinello, que ha militat sempre aï 
partit republicá-federal, ha exercit en sa ciutat 
natal varis cárrechs d' importancia y entre ells lo 
de Batlle de la mateixa ab integritat y acert. 

JOSEPH MARINELLO Y GUARDIOLA 

VA naixe á Tarrassa l 'any 1772. Estudià mú
sica á r Escolania de Montserrat baix la d i -
reccció del P. Casanovas, fent ràpits progres

sos en varis instruments, y 'I dia primer de Juny 
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de 1790 prengué possessió de la plaça d ' organista 
de la par roqu ia de Sant Fè l ix de Sabadel l , q u i n a 
C o m u n i t a t quedà al poch temps tan eniussiasmada 
a b e n Mar ine l l o , que l i d o n à ' l s emoluments com 
si fos capella. 

Ordenat in sacris, va traslladarse á la Colegiata 
de Tarrassa y en aquesta Comun i ta t va ésser a d 
mès lo 8 d ' Agost de 1803. En ella d i r ig ía ia cape
l la de música ó tocava V orga, la flauta, '1 v iol í ó M 
fagot, en qu in ú l t i m ins t rument especialment apar 
que no tenia r i va l . 

E m p r o quan més cr idava V atenció era cantant 
à la capella^ p u i x possehía, segons en Sa ldon i , una 
veu de baix de les més privi legiades de son temps 
y reunía a l ensemps una pronunc iac ió tan ciara é 
in te l igent y una expressió tan ex t raord inar ia , que 
no sois arrebaiava á sos oyents^ síno que també á 
vegades fins feya caure l làgr imes á la ma jor ia dels 
mateixos. Sa fama com á cantor d ' iglesia s' exten-
gué per tota Espanya, rebent moltes proposic ions 
ventatjoses de diversos Cabi ldos, que rehusa per 
no separarse de sa pat r ia , en qu ina iglesia reformà 
de tal manera "I cant pla obl igant á la Comun i ta t 
á ensajar, que mo l t s forasters passaven al lavores 
la Setmana Santa á Tarrassa, pera oh i r lo chor de 
la Colegiata que com d i u lo c i ta t au tor , «superava 
per tots conceptes, tant per lo solempne com per 
sa af inació, armonioses veus y precisió mus ica l , 
segons r imparc ia l j ud i c i de tots los inte l igenis, á 
mo l ts dels que s 'efectuaven en varies catedrals de 
Espanya». 

Sa distracció favori ta era la fabr icació de pianos, 
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haventne fet un de gran méril, que conservà pera 
son us fins á sa mort, y que per allá 1' any 1870 
encara 's conservava. 

Los successors d' en Marinello guarden alguns 
papers de música deguts á n' ell. 

Lo Sr. Marinello y Guardiola y no Marinello y 
Folguera ni Falguera com 1' anomena en Saldoni, 
morí á la mateixa casa en que havia nascut, lo dia 
5 d' Abril de 1832, essent enterrat al 7 en un ninxo 
del cementiri de 1' iglesia parroquial de Tarrassa, 
després d' haverse celebrat en sufragi de sa ánima 
quatre oficis y misses solempnes. 

També 'n parla 1' Elías (ob. cit.) 

PAU MARSAL Y BOGUNYÁ 

N ASCUT á Tarrassa 1' any 1761 aquest prebere^ 
fou un notable violoncellista y compositor y 
un afamat organista. 

Entrà molt aviat á 1' Escola de música de Mont
serrat fent tols sos estudis baix !a direcció del in
signe P. Casanovas, y tant s' aprofità, que desde '1 
Golegi y tenint sols 17 anys, passà á ésser organista 
y mestre de Capella de sa vila natal «quin magis
teri, segons en Saldoni, fou desempenyat sempre 
per mestres molt reputats». 

Després se traslladà á la Catedral d'Ibiza pera re-
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gir son magisteri de Capella, al cap de poch temps 
passá á ocupar la plaça d' organista de la de Palèn
cia, y darrerament obtingué io mateix empleo á la 
Iglesia del Palau de Barcelona, havent guanyat per 
oposició totes aqueixes places. 

Tingué un gran crédit com á compositor de mú
sica sagrada, lo mateix que son germà Ramón que 
lot seguit biografiarém, y ab lo qui rivalisava en 
lo domini de Ï orga, del violi y del violoncello. 

En Saldoni possehía del nostre biografial, algu
nes pesses pera piano en les que aquest hi donava 
á coneixe son privilegiat talent y ia justicia de son 
renom, y al Arxiu musical de ia parroquial larras-
senca 's guarden algunes de ses celebrades compo
sicions. 

Morí á Tarrassa '1 dia 23 d' Abril de 1839. 
Vegis Elias, Cornet y Donadiu (ob. cit.) 

RAMON MARSAL Y BOGUNYÁ 

GERMA del ja biografiat Don Pau Marsal, fou 
també Fra Ramón Marsal y Bogunyá, un 
excelent músich. En efecte; de molt noy en

tra al Colegí de Montserrat, y després d' haverhi 
permanescut 9 anys aprenem la música, "1 día 7 de 
Novembre de 1801, acabats sos estudis musicals. 
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va vestirse 1' hàbit de monjo en dit Monestir, cul
tivant en ell y ensenyant molt prompte 'I violí y '1 
violoncello, en lo segon de quins instruments par
ticularment s' hi guanyà una bona fama rivalisant 
en son domini, ab son germà. 

En Saldoni confessa ingènuament que havent 
ohit sovint at nostre compairici en lo Golegi de 
Montserrat, trobava que sa reputació era molí jus
ta, puix que pochs 1' igualavan en 1' execució en 
lo violí y violoncello, tant per la limpiesa, expres
sió y sentiment de que feya gala, com pel ió ro
bust, rodó y pastós que treya en abdos instru
ments. 

Fou varies vegades administrador de la Granja 
de Miravall ab gran satisfacció de sos superiors, y 
arrivà à tal grau '1 zel ab que mirà les coses del 
Monestir, que en tres de les diverses circunstan
cies polítiques per les que 's vejeren precisats los 
monjos á anarse 'n del Convent, desde 1' any i8i i 
fins à la mort del nostre biografiat, aquest fou dels 
primers que hi tornaren, atret per la gran devoció 
que professava à la Verge, à la que li feu molts pre
sents, aytals com comprar per compte propi la cera 
precisa pera M cuit, vista 1' escassetat en que 's tro
bava "1 Monestir. 

Havent tingut precisió de passar á Tarrassa per 
un assumpte urgent pera '1 Convent, tingué en sa 
vila natal un atach herpéiich que li privà de la vi
da als 65 anys y día 19 de Maig de 164G entre 2 y 
3 de la tarde. Son cadávre fou portat á Montserrat 
essent depositat á la sepultura nombre 8 de la ca
pella de Sant Joseph d' aquell temple, en quines 

> • ' 
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sepultures s' hi podien colocar allavores trenta ó 
més cadávres. 

Ne parlan també Elías, Cornet y Donadiu 
(ob. c'n.) 

JOSEPH MEDINA 

FRA Joseph Medina, ñlJ de Tarrassa, pertenes-
qué á r Ordre de Sant Francesch, fou Lector 
Jubilat y elejit Provincial en !o Concili de 

Reus de! 22 d' Agost de i6go. També sigué Califi
cador del Sant Ofici. 

Escrigué un llibre ab lo titoi de Directorio de 
prelados imprès en 4 . " á Barcelona en 1705, y se
gons en Coll, (Crónica de la seva Ordre, plana 166), 
tots aquells poden trobar en les doctes platiques de 
Fra Medina, quant los hi convinga pera 'i desem-
penyo de ses obligacions. 

En un llibre manuscrit del P. Comes titolat De^ 
cripción de la Iglesia y Convento de San Francis' 
co de Barcelona, publicada novellament en la Re^ 
vista de la Asociación Artístico-Arqueológica 
Barcelonesa, 's diu que, pels anys de i6gi, essent 
Mestre Provincial lo M. R. P. Fra Joseph Medina, 
Lector Jubilat y Consultor del Sanl Ofici, per la 
singular devoció que aquest tenía al gloriós Doctor 
de r Iglesia Sant Bonaventura, vejent la Capella de 
Sant Miquel feta un femer, dit Fra Medina va de-
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terminar erTgrandirla y ferne un ce!, posarla sots 
r invocació de Sant Bonaventura y cuidarse d'ella 
mentres visques; allargà donchs la capella, feu 
ferhl un nou y hermós retaule posanthi al mitj á 
Sant Bonaventura y á quiscun costat á Sant Miquel 
y á Sant Bartomeu, feu dorar lo retaule, hi posà 
una llàntia de plata, pintà hermosament la cape
lla, acomodà la reixa de ferró y hi feu fer una Sacra 
hermosíssima ab una reliquia insigne. 

En Torres Amat (ob. cit.) li diu Medina ó Mesi-
na, mes nosaltres adoptem resoltamcnl lo primer, 
davant de tan bon testimoni com lo cronista del 
Convent de Franciscans de Barcelona de quina 
Ordre 'n fou Provincial lo P. Medina. 

JOSEPH MONTSERRAT Y BOADA 

AQUEST célebre organista vegé la llum à Tar-
rassa al dia 29 de 5uny del any 1820. Fou 
deixeble del Golegi de Montserrat ahont estu

dià la rnúsica desde 'Is 10 fins als i5 anys, tenint 
per mestres als PP. Brell, Palau y Boada. 

Contant sols 20 anys feu oposicions à la plaça 
d' organista de 1* iglesia principal de Sabadell que 
obtingué y desempcnyá durant iG anys. Al'-'shores 
es quan s' ordenà de sacerdot, havent cursat la car
rera ab lo Rnt. D. Joseph Regàs rector de Sant 



Feliu ó siga al any 1862, en quina época també feu 
oposicions pera Sta. María del Mar de Barcelona. 
Després les feu pera la catedral de Girona, empró 
ab tot y haver guanyat aquestes darreres, renuncia 
la plaça y opta per la de Vich que li fou concedida 
en oposicions al iSSy, conservantla fins al día de 
sa mort. 

Son moltes les composicions degudes á aqueix 
modest y apreciable artista y entre elles algunes 
Misses, Rosaris^ Salms, Responsoris y Sinfoníes, 
unes hermoses Lamentacions pera '1 dimecres y '1 
dijous Sant, un Te-Deiim de gran efecte pera or-

, questa y orga á la vegada estrenat l 'any 1868 á 
Vich, un excelent Magnijicat, una popular Missa 
Pastoril que 's vingué executant durant molts anys 
en les més importants poblacions catalanes, una 
preciosa Missa que escrigué pera'Is solempnes cuits 
ab que la Catedral de Vich celebrà la Canonisació 
del Patró d' aquella ciutat Sant Miquel dels Sants, 
unes Completes magnífiques y una escelent com
posició sinfónica titolada La armoniosa. 

Al Arxiu de la capella de música de la parro
quial tarrassenca s' hi custodien algunes Misses 
pera orga y orquesta, havenise retirat la antedita 
Missa pastoril perquè venia inclosa en les prohi
bides pels decrets Sinodals. S' hi guarden també 
Salms y Rosaris y 'Is citats Magni/ical y Lamen-
iacio7ies. 

Als 72 anys d' etat, morí á Vich lo dia 9 de No
vembre de 1ÍÍ92. 

Ne parlen, Saldoni, Elías y Cornet (ob. cit.) 

j ' 
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J O A Q U I M M O N S E T Y GALÍ 

Es fill de Tarrassa, de pare francés y mare lar-
rassenca, y tot haventse dedicat á la tintoreria 
de genres de llana en la que ha sobressurtit 

la rahó social de que forma part, ha tingut gran 
predilecció per 1' Agricultura y en especial per la 
Vinicultura y Viticultura, pera quin millorament 
ha fet diversos estudis, ja en 1' Estación Ampelo-
grájica Catalana que contribuhí eficasmentá fun
dar, ja ab la publicació d'escrits, traduccions y al
guna obra original ab lo fi de fer coneixe lot lo re
ferent á la plantació, conservació y explotació de 
la vinya americana y al modo de evitar l'invasió de 
sos enemichs. 

Al Janer del any i885 publicà un Manual prác
tico de viticultura y vides americanas (ab 34 gra
báis), y traducció de la 3. ' edició de 1' obra fran
cesa d' en Gustau Foíix, Director de 1' Escola de 
Agricultura de Montpellcr, y ab notes y comenta
ris propris y un prólech del Sr. Roig y Torres, di
rector que allavores era de la susdita Estació Am-
pelográfica que existeix á Tarrassa, ab la publi
cació de quina important obra volgué prevenir lo 
Sr. Monset als nostres viticultors contra la invasió 
filoxérica, no arribada encara à la nostra terra, re-
comenant al efecte 'Is cepsamericans. 
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Pel Juliol del mateix any, '1 director de ia Re
vista del Instituto Agrícola Catalán de S. Isidro, 
Sr. Roig y Torres, hi publicà un article sobre 1' em
pleo de disolucions pera combatre '1 mildiu^, en lo 
quin s'ocupà dèlwPulverisador d' ayre comprimit» 
inventat pel Sr. Monset, qui resolgué ab ell lo pro
blema de que un sol home s' en pogués servir y 
proporcionà altras veniatjes mencionades en dit 
article y en V obra de que ara parlarem y observa
des després pràcticament. Aquest aparell fou pre
miat al Concurs internacional agrícola de Cone-
gliano. (Italia). 

Al Abril de i886, donà á llum un llibre original, 
titolat: Los enemigos de ia vid y medios para com
batirlos, Filoxera, Mildiw, Antracnosis, etc. que 
porta adicionada la versió castellana de la 3.* edi
ció francesa de 1' obra de la Duquesa de Fitz Ja
mes, Cultivo de la vid americana, y un Apéndice 
sobre el tratamiento del mildiw (ab grabats) del 
propri Sr. Mot^set, y quina publicació fou conside
rada d' oportunitat y d' utilitat práctica. 

N E B R I D I 

G ERMA segons Sant Isidor f Viris iluslribusj 
de Sant Just bisbe d" Urgell, Sant Justiniá 
bisbe de Valencia, y l'arquebisbe Sant Elpi-

di bisbe de Lyó, fou lo segon bisbe conegut de la 

.-'• J 
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Diócessis de Egara. Home de lletres y de gran virtut 
y doctrina, com sos germans, pertenesqué á la Re-
lligió de Sant Benet y escrigué diferents obres, se
gons n'Argaiz f̂ La Perla de CaialuñaJ, per més 
que Sant Isidor confessa que no arrivaren á sa no 
ticia, puix parlant de Sant Just diu: Huius quoque 

fralres Nebridius el Elpidius quodam scvipsisse 
feruntur, equibus, quia incognili siunmus maffis 
relicenda fatemur. 

Sant Nebridi'concorregué al segon Concili Tarra-
gonench celebrat ai any 5i6, firmant ab la següent 
forma: Nebridius in Christi nomine, minimus sa-
cerdolum conslitulionem sanctorum canonum sups-
cripsi Sanclce Ecclesicu Egarensis ininisler. Tam
bé assistí al concili Geronés començat al 7 de Juny 
de r any 617 firmant ab aquestes paraules: Xibri-
dius in Christi nomine Kpiscopus subscripsi. Y 
per últim estigué també en lo segon Concili Toledá 
de l 'any 627 firmant d'aquesta manera: Nebridius 
in Christi nomine EcclesiíB noslrce Egare/isis Epis-
copus hanc conslilulionem sacerdolum meorum in 
Tolelana urbe habitam eum post aliquatum lem-

porum advenissem, salva auctoritate priscorum 
Cá/ionuin, relegi, probavi el subscripsi. 

Cal repetir aquí lo que diguérem al parlar de 
Irineo, lo primer bisbe conegut de Egara, ço es, 
que es molta la confusió que regna en lo perto
cant al susdit bisbat, no essent menys la que 's 
nota al parlar de Nebridi, ja que mentres n' Ar-
gaiz lo té per Sant, la majoria dels historiadors no 
1' en titulen y fins n' hi ha algún que no troba 
exacte la comparació que fá Ambrós de Morales 

7 
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de Sant Just ab son germà Nebridi á qui califica 
d' «insigne en virtut y santetat», puix que aixís 
com r Iglesia canonisá á Sant Just haguera fel lo 
mateix ab Nebridi, tingut en cambi per en Puja
des, per no menys literat ni just que 'i bisbe de 
Urgell, 

Contribuheix á !a confusió regnant, la circuns
tancia de que en lo primer Concili á que assistí, 
firmà sols com á sacerdot y ministre de !' Iglesia 
de Egara lo qual fà duptar á Pujades y à altres de 
si allavores era ja bisbe de dita Diócessis. Ademes, 
com que consta que al any 540 ocupava 1' iglesia 
de Barcelona un altre Nebridi, això ha fet que *s 
confongués á voltes aquest bisbe ab lo del mateix 
nom de Egara^ y per aquesta causa, alguns, com 
n' Argaiz y en Nicolau Antonio, cregueren que 
Nebridi fou traslladat de Egara á Barcelona, per 
més que fins que, segons Aymerich, Loaysa l'inclo
gué en V Episcopologi de Barcelona, (á pesar de 
que 'I P. Florez diu que no troba tal cosa en Loay
sa) cap autor s'havia atrevit á fer tal inclusió. Ab 
tot Aymerich, en sa Nomina ei acta episcoporian 
Barcinonensium, cita á Nebridi com al setè bisbe 
de Barcelona. 

Baluzi en sa Diserlació sobre '1 bisbat de Egara, 
escrita al 1663 posa ¡n Nebridi com á primer bisbe 
de Egara y en això 'I segueix en Sans d' Aguirre en 
sa Collectio màxima conciliorum omnium Hispa
nice etc. (1S94) y la obra Sacroriim Conciliorum 
nova etc, (1764) que inclouen integra aytal Diserta
d o , aixís com també lo precital Aymerich, y altres, 
empró, no hi ha pas dupte de que avans de Nebri-
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di, fou bisbe de Egara n'Ireneo, com demostrarem 
al parlar d' ell. 

ANTON OLLER Y BIOSCA 

N ASQuc á Tarrassa '1 día 13 de Juny de i8o5. 
Aquesta es la data que dona en Saldoni y si 
be '1 senyor Elias de Molins, en son Diccio

nari d' escriptors y artistes, dona la del 4 de Març 
de 1804 copiantho induptablement de la biografia 
que d' en Oller se publicà al Diario de Barcelona 
del 27 d' Abril de 1877, hem decreure á en Saldoni 
que te per errada aytal fetxa, puix que la que aquest 
va escriure es la mateixa que li manifestà '1 propi 
biografiat, que havía sigut son condeixeble á Mont
serrat desde 1' any 1812 y llur gran amich durant 
tota sa vida y en tal manera que 'n Saldoni escrigué 
ad hoc la pessa que V Oller havía de cantar en les 
oposicions á la plaça de baix de la Real Capella. 

Desde 1818 fins al Novembre de 1822 íeu sos 
principals estudis de música á Montserrat y al 
Agost de 1823 passà á Igualada d' organista y mes
tre de Capella. Després fou successivament primer 
fagotista del teatre principal de Barcelona del 1827 
al 28 y de la Real Capella de Madrid per oposició, 
del 1828 al 29, y baix de capella y salmista de la 
catedral de Toledo, desde '1 29 de Març de 1829 fins 
als 31 dcJaner de 1832 en que obtingué, per oposi-
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ció, la plaça de baix cantant de la Real Capella que 
desempenyá fins al Novembre de 1836. 

Fou també baix de la Real Cambra , Maeslrino 
del Teatre del Ci rco de M a d r i d , mestre de chors de 
la Real Academia de Música y Declamació, y de 
solíeig del Real Seminar i de la Concepció. 

Per la professió de cerles opin ions pol í t iques, 
sigue separat del cárrech que ocupava á la Real 
Capel la, y ' s dedica aleshores á escriure música re -
It igiosa, entre quines obres ne recordava en Sal don i , 
nou oficis de d i funts , quant i ta t d ' aytals compos i 
cions que aquest no va creure fos escrita per cap 
mes mestre. C inch son á gran orquesta, dos ab 
ins t ruments de vent, un á quatre veus ab a c o m 
panyament de v io loncel lo y c( jntrabaix y altre ab 
orga. També deixà les lamentacions pels tres dies 
de tenebres, varis v i l lanc ichs, salms, dues misses 
de d i funts y altra de g lo r ia , tot lo qual tenia ja 
compost al 1854. 

Del d i t any al Agost de iSSy estigué de mestre á 
Montserrat essent lo p r imer seglar que ho fou , y 
d ' a l l í ' s traslada á Tarrassa pera ocupar ia plaça 
de mestre y organista de sa pa r roqu ia l , y la qu ina 
d is f ru ta fins al i85g. Mes tar t y ab iguals t í tols 
passà á Sabadell a h o n l exercí aquells càrrechs del 
Agost de 1870 fins al dia de sa mor t . 

A r any i 85 i obt ingué de S. M. la jub i lac ió de 
la plaça de la Real Capella assignántseli 8.000 rals 
anyals los qu ins se l i rebaixaren á 2.5oo al 1854. 

A en Saldoni li dolgué al án ima la separació d ' e n 
Ol ler del cárrech de la Real Capella y per això m a n i 
festava en la biograf ia d ' en Ol ler , que era de doldre 
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que per opinions polítiques fossen despossehits de 
ses places guanyades per oposició, professors tan 
apreciables com lo senyor Oller y 's vejessen privats 
d' un empleo del qual ningú podia separarlos á no 
ésser per algún motiu gravissim y encara aixis me-
diant la formació de causa y la sentencia del jutje, 
puix que aqueixes places adquirides en públich 
concurs son una proprietat tan sagrada com una 
altre qualsevol. Ab fonament de causa donchs res
ponia á en Saldoni quan aquest li escrigué 'Is sa
crificis que per I' art feya: «...Pero al menys pro
cura que tants afanys no queden compensats ab 
demanar poch menys que una almoynaü!» 

Les principals pesses de música que va escriure, 
foren tres grans misses de rèquiem, tres scquentias 
de Pascua, Corpus y Pcníesostés, una salve, una 
Regina Coeli, y l'oratori El manto de una virgen, 
algunes de les quals son posteriors á les citades per 
en Saldoni, qui diu que 1' Oller deixà al morir un 
sens nombre de composicions relligioses d" indispu
table mèrit, molt celebrades á tot arreu, y sobre tot 
á iWadrid, ahont generalment ell les dirigia. 

Si r Oller fou un notable artista y un incansable 
compositor, segons en Saldoni, com á home, fou un 
bon espòs, un excelent pare y un honrat ciutadà. 

Morí á Sabadell lo dia 26 de Març de 1877. Son 
fill, també organista y compositor, li feu celebrar á 
r iglesia de Sant Plàcid de Madrid, sumptuosos fu
nerals en que hi prengueren part gustosament los 
célebres cantants Tamberlik, Boccolini, Oliveres y 
Guallart, les dives Sanz, Donadío y Poves, y la ma
jor part dels professors de la Societat de Concerts, 
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dirigits magistrarmenl per son dit fill. L'Jnvitatori, 
la missa y '1 vers Qui Mariain absolvisti, eren del 
malhaurat artista, y '1 Libérame y '1 Requiescat, de 
son fillj quines obres musicals honraren á sos au
tors V foren admirablement executades, segons El 
Parlamento de la Cort del 14 d" Abril de 1877. 

En Cornet y en Donadlo també'n parlen. (Ob. cit.) 

FRANCESGH OLLER 

AQUEST aplaudit cantant d' ópera, fill de Tar -
rassa, després d' haver estudiat lo solfeig en 
ella, seguí 'Is consegüents estudis pera 'I catit 

á Barcelona y per allà 'I 1838a Paris, ahont se donà 
á coneixe en ses principals reunions. 

Als 1844 y 45 estigué ajustat en los teatres de la 
Crus^ y del Principe de Madrid com allro primo 
basso, debutant en lo primer de dits teatres ab la 
Lucrecia Borgia, '1 dia 10 de Desembre de 1844. 
Després d' haver cantat en alguns teatres d' Espa
nya, deixà sa carrera artística y s" establí á Málaga 
com á professor de piano y cant. Allí durant 30 
anys fo r̂má 1' educació musical de la generació ma
laguenya. 

Lo senyor Oller, ab tol y 1' ésser italianíssiní en 
r art per procedir de les més honroses files de la 
antiga escola, fou no obstant tingutsempre per una 
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autoritat respectable, y sols lo progrés dels sistemes 
d' ensenyança y '1 gust musical de 1' época 1Í po
gueren pendre 'i privilegiat lloch que entre la colo
nia artística de Málaga ocupava. Son nom ha per-
manescut, ab tot y això y mercè á sa modestia y à 
son prudent allunyament del camp musical quan 
r invasió moderna, unit á les bones tradicions del 
art. 

Los aficionats d' altres temps explicaven anècdo
tes en les que ' I nom d' en Oller figura honrosa-
ment barrejat ab los de celebritats musicals ab 
quines estigué en contacte, com ho proven los varis 
autógrafos y recorts de gran valor que deixà, entre 
altres d" en Mercadante y d' en Rossini. 

Desde algun temps avans de sa mort, s' havia 
dedicat á negocis mercantils que li produhíen més, 
exigintli al ensemps menys activitat y temps que 
sa antiga professió^ havent gosat sempre fama de 
gran honrades y laboriositat. 

Degut á tan bones qualitats, fou molta la pena 
ab que Is malaguenys unànimement sentiren la 
mort d' en Oller ocorreguda en la consabuda ciutat 
lo dia 2 de Jener de 1877. 

Vegis Saldoni (ob. cit.) • 
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PERE ORTIGUES 

AQUEST Venerable relligiós, fou fill de Riu
doms. Essent molt virtuós, prengué 1' hàbit 
de Sant Francesch en un Convent de Cata

lunya. 
S' entrega á moltes penitencies, portant sempre 

envoltada en sa cintura una cadena de ferro de 7 
lliures, anant descalç pels boscos y passant les nits 
en oració, durant la qual tenia arrobaments y éxta
sis. 

Quan era cuyner al convent de Tortosa, després 
de les maytines y al quedarse en oració y al presbi
teri, va veure sortir una serpent del costat de) altar, 
y coneixent que era '1 dimoni, no desistí d' orar 
may, ni fins quan va enroscárseli, permancixent 
ab la boca oberta davant de son rostre. La serp al 
veures allavores vençuda, deixà anar un xiulet y 
dísaparegué, (Crónica citada, d' en Marca,) 

Parlant de Deu, s' arrebatava al ayre á gran dis
tancia de la terra, y per llarg temps, com consta 
en V Informació de sa vida que ho vejeren alguns 
á Tortosa, Vinaroz, Casa del Hermano d' Ullde
cona y del d' Alfara, y ademes en ceris camins. 
Essent reputat per tot arreu de sant, no es estrany 
que de totes parts acudissen á ell pera la curació 
del cos y del ánima. 
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Predicava á les places de les poblacions ab gran 
entussiasme, y estant fentho á Vinaroz, tingué un 
rapte en que desaparegué y '1 trobaren orant á la 
Iglesia de Sant Francesch de la mateixa. 

Estava un clergue de Mora á punt de pendre Or
dres, y trobantlo Fra Ortigues trist y preocupat, li 
digué que no ho estés que prompte sería Prebendat 
si confessava un pecat de petit que may havía con
fessat; aixís ho feu lo clergue, y dintre d' un mes, 
obtingué '1 nombrament. 

Una vegada trova un home al qui va endevinarli 
que anava á desesperarse, y coni li digués també 
que feya més de 40 anys que no s' havía confessat 
y que aixó '1 portava á mal camí, va induhirlo á 
confessarse, y no sois se conforma, sino que 's con
vertí. Aixó succehí á Tortosa ahont hi havia un 
mestre malalt y blasfem á qui també va convertirlo 
asseguranili sa curació, lo que, després de posat en 
oració, va lograr lo P. Ortigues. 

A Alfara, estant á punt de morir lo senyor Fon
tanet, y com siga que son fill temés, davant de Fra 
Ortigues, que mort lo seu pare no sabría governar 
sa hisenda, feu aquell oració y assegurà á la famí
lia que tindrían viu al pare quatre anys més. 

A casa del//ermano d' Alfara al entrarhi una dona 
molt virtuosa anomenada Esperança Granena, va 
posarse Fra Pere les mans als ulls tot dihent que 
no podia resistir la llum que aquella despedía set 
vegades més que la del sol. 

Pronosticava quines serien Ics ànimes que ani
rien al cel, y entre altres prediccions, va endevinar 
los estragos que 1' exèrcit francés faria á Tortosa. 
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Estigué als Llochs Sants, y al tornar, fou desti
nat al Convent de Sant Franceschde Tarrassa.Tro-
bantse en ell al any i652, en que la peste s' havia 
apoderat compíertamenl de sos vehins, demanà llis-
sencia pera assistir als atacats del Hospital, y tot 
servintlos ab amor y ab consol dels malalts, va con
tagiarse y morí allí exemplarment, essent sepultat, 
si bé que en lo cementiri dels apestats, en un sití 
separat. 

Ignorem lo lloch en que degué estar aquest ce
mentiri y per lo tant lo en que degué ésser soterrat 
aqueix virtuós relÜgiós que tants bons serveys pres
tà á Tarrassa en la susdita época de peste. 

DOMINGO PALET Y BARBA 

Lo senyor Palet, nasqué á Tarrassa '1 día lO 
de Juny de 1872. Feu ab lluhiment los estu
dis de primera y segona ensenyança en lo Re-

yal Golegi Tarrassench, en lo quin fou un dels 
mes distingits alumnes interns, y molt apreciat es
pecialment del director d' aquell reputat centre 
d' enseyança i' erudit Doctor Cadevall, quines afi-
cions á les ciències naturaís s* assimilà de tal ma
nera '1 senyor Palet, que acabà per ésser lo millor 
company d* excursions científiques y son més entès 
colaborador en la Botánica, de tal manera que re-
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colli per son compte mes de 600 especies als vol
tants de Tarrassa, y mereixéque'l Doctor Cadeval! 
lo cités com á Observador del seduin caespilosuni 
sols mentat á Catalunya per en Salvador. 

Aixís 's despertà en lo senyor Palet la afieló á una 
de les rames de dites ciències, menys cultivades y 
generalisades ó siga la Geologia, de la que 'n té '1 
senyor Palet un coneixement molt vast, lo qual 
tingut en compte pel Centre Excursionista de Cata
lunya quan aquest se feu cárrech del descubriment 
de les sepultures pre-históriques de Sampedor, fou 
causa de que per dita corporació li fos encarregada 
al senyor Palet la Memoria descriptiva y analítica 
de dits enieriaments, comanda que complí ab èxit 
r esmentat senyor, fentne objecte del curiós folleto 
publicat al any I8Q5 sots lo titol de «Lo serrat dçls 
morts». 

Empro ahont lo senyor Palet donà mes patent 
mostra de sa erudició en lo ram de la Geología, fou 
en r important Estudio del terreno plíocénico de 
Tar/'üsa y c^e sus relaciouL'S con las formaciones 
contiguas, publicat al any 1896 y dedicat als reno-
menals naturalistes Almera y Bofill, y escrit per 
encárrcch del citat Canonge Almera, quina obra 
de 89 substancioses planes, ab tres làmines ilustra-
tives, ha merescut los més entussiastesy justos elo
gis de corporacions y personalitats científiques 
d' ací y del extranger. Ademes té publicats varis 
altres travalls d' aquest genre en alguns periódichs 
y revistes aytals com los següents: Notas agrotógi-
cas fuerista Tarrasens J, Los mapas geológicos 
(Id. y La Publicidad, «Excursió geológica al-s vol-
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lans de Granollers» fGranolaria y EgaraJ, «Tar-
rassa geológica» «Confusió jurídica» y «Les coves 
de San[ Llorens del Munt» fEgaraJ. 

Lo senyor Palet, que oblingué ab molt honroses 
notes la Llissenciatura en dret civil y canónich al 
1896, tenint aprobades varíes assignatures de la 
Facultat de Ciències, ha exercit lo cárrech de Fiscal 
municipal de Tarrassa y es actualment primer 
tinent d' Alcalde de la mateixa ciutat, sabem que 
ab tot y sos quefers ordinaris, no deixa de má lo 
conreu de sos estudis geológíchs y que te en planta 
la publicació d' un travall d' importancia en que 
s' ocupará de la pre-historia y proto-historia de la 
comarca de Tarrassa. 

D'un article crilich de la predita obra d' en Palet, 
publicat á la revista tarrassenca Egara per I' erudit 
Doctor Cadevail, n' extrayém lo se¿*üent paràgraf 
traduhit del castellà: «Cap persona competent veu
rà en lo trevall que 'ns ocupa, al )OVQ estudiós de 
poch sortit de les aules universitàries, sino al in
vestigador incansable y familiarisat ab los més in-
trincats problemes de la ciencia geológica, que 
tracta ab pasmosa facilitat y seductora elegancia. 
Travalls d' aquesta mena, bastant raros encara en 
nostra patria, honran al pahís en que 's publiquen 
y deixen de sos autors senyals indelebles de son pas. 
Pot ser que per versar sobre materia poch vulga-
risada, passi entre nosaltres poch menys que inad
vertit; pro segurs estem de que será llegít ab interés 
en r extranger, ahont apreciantse mellor que aquí 
r importancia y utilitat de tais estudis, son també 
molts sos cultivadors.» 
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CELESTÍ P A T A N A S 

A QUEST artista fou natural de Tarrassa, y ha
vent demostrat una intuició musical notable, 
va dedicarse al estudi del piano en quin ins

trument va liuhir ses dots poch comuns á Buenos-
Aires, especialment en alguns concerts allí donats. 

Lo dia 27 de Setembre de 1864 tornà á sa pobla
ció natal, donant á coneixe en ella sos mèrits com 
á'pianista en un concert que hi donà en unió del 
célebre guitarrista Arcas. 

Se 'n tornà després á Amèrica, v al cap d' uns 
quants anys tingué de tornar per falta de salut á la 
seva terra, en la que morí relativament jove. 

En Saldonl (ob. cit.) 1' inclou en sa colecció. 

JOSEPH M." DE PAZ Y DE CASANOVAS 

NASQUÉ á Tarrassa 1' any 1822. Estudià Llati
nitat á r Escola Pla de Sabadell, essent molt 
distingit entre sos condeixebles per sos con

tinuats triomfs y per ocupar lo primer lioch ab lo 
títol àQ Emperador. En l'estudi de la Filosofía, ob-
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tingué la nota de sobrcssalient, lo mateix que en 
L[eys, guanyà lo prémi en Baxiller á Claustre pié, 
y 's passà Llissenciat al 1844. 

Al any d' haver rebut lo títol, ja defensava plets 
y obtenía èxits forenses ben ruidosos, animal ab 
los quals, passà á establirse á Madrid ahont va con
quistarse un lloch honrosissím entre'Is advocats • 
de talla, sobretot en tres célebres causes, criminal 
r una contra 'I capellà de la Reyna Cristina, y ci
vils les altres, ó siga la de la Companyia General 
del Gas contra 'I Banch Espanyol de Sant Ferrant 
avuy Banch d' Espanya, y la referent á la Societat 
de Bronsos y altres metalls en la qual aparegueren 
litols duplicats y fins quintuplicats. En la resolució 
de tots aquestos assumptes, prevalgué '1 criteri del 
senyor Paz. 

Introduhil á Espanya lo recurs de casació, va 
distingirse 'I senyor Paz en dita materia durant 25 
anys, en los quals aytant va honrarlo una nombro
sa clientela de la Península y d' Ultramar, que '1 
ministre de Gracia y Justicia del Ministeri O'Donnell 
senyor Negrete, volgué nombrarlo Magistrat del 
Tribunal Suprem als 38 anys, honra que declina 
per no deixar son magnifich bufet d' advocat. Com 
á tal brillà també en lo Concell de Estat ahont salva 
la dotació del Canal de 1' Infanta, mermada en tres 
quintes parts per dos Reals Ordres, é intervingué 
en la renomenada qüestió dels terrenos de V Estació 
de Martorell que durà 18 anys, fins que, apuráis 
tots los recursos imaginables pel Director d' aquell 
ferrocarril, lo Concell de Estat votà unànimement 
després del cloqüentissim discurs del senyor Paz, 

t ; -• 
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denegant I' expropiació solicitada per en Planas. 
A! any i858 comensá en Paz sa carrera poütica 

representant al districte de Manresa y Tarrassa en 
aquelles Corts, y essent reelegit consecutivament 
cinch vegades pera dit cárrech, ñns á la Revolució 
de 1868 en que no volgué transigir ab lo sufragi 
universal que ell estimava com una ridicola y fu
nesta farsa. Sigue sempre un conservador Iliberal, 
gran entussiasta deis progressos moderns y resolt 
proteccionista, y en favor d' aquesta escola econó
mica Iluytá á lot indret contra Ms Figuerolas, Mo-
rets y Echcgarays, apòstols del lliure cambi, no 
sois en lo Parlament , sino també en la Junta de 
Aranzels á la que pertenosqué alguns anys. 

Los molts serveys prestats en aquest sentit á Ca
talunya, motivaren que passat lo periodo revolu
c ionan , fos elegit para '1 Senat, cárrech quedesem-
penyá sis vegades, elegit per les Societatats Econò
miques d' Amichs del Pahís . 

Una de les campanyes més sobressortints de la 
seva vida pública, fou la que feu al any 1868 en 
favor del ferro-carril de Barcelona á França que no 
passava de Girona y careixín de la consegüent sub
venció del Govern, rasgo d' imprevisió y torpesa 
dels egoístas catalanes, per lot lo qual y la gran 
baixa d' aquells valors, un grupo de forts accionis
tes no para fins á lograr la desaparició de la d i rec
ció antigua, pera coiocarhi en ella al senyor Paz, 
cárrech en lo que s' hi distingí per sa bona gestió y 
acrisolada honradesa, puix que, tenint en sa má "1 
medi segur de fer grans y profitoses operacions 
bursati ls , se mant ingué sempre tan escrupulós y 
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digne, com pot ser no n' hi l·iagi exemple en nostres 
dies. Lo senyor Paz alcancé la subvenció del 40 
per 100 de lo que debía costar la terminació de la 
xarxa fins á la frontera. 

Per aquest triomf conquistat als tres mesos de sa 
missió, se li esperava á Barcelona un recibiment y 
una ovació entussiástiques, que '1 senyor Paz evità 
anticipant un dia sa arrivada. 

Lo senyor Paz fou sempre molt considerat á la 
Cort del Regne ahont especialment contava ab la 
ferma amistat d' en Prim, en Figuerola, en Madoz 
y en Figueras, quin últim 1' estimavva com á un 
germà. 

La agregació dels pobles del pla de Barcelona y 
la consecució d' un gran emprèstit pera la reforma 
del casco antich, se deuhen en molta part á la de
fensa del senyor Paz en lo Senat. 

Aquest distingit compatricí, presidi y formà part 
de diferents Juntes v Comissions d' importancia á 
Barcelona, y entre aytals comandes, cal recordar les 
presidències del Centre Català al constítuhirse pera 
la defensa de 1' industria catalana quan fou aten
tada pel célebre Tractat de Comerç ab França, de 
la Societat Económica d' Amichs del Pahis que 
tingué en varis cursos desde que en 1876 fou elegit 
soci fins fa molts pochsanys en que va sotslituhirlo 
lo Doctor Robert, y de la Comissió de erecció del 
monument á Rius y Taulet, que exercí fins al día 
de sa mort, ocorreguda 'I dia 27 del passat Janer 
á Barcelona, y als pochs dies de la pèrdua de sa 
esposa, víctimes abdos de I' epidemia grippal de 
aquest hivern. 
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BALDOMERO PI 

AQUEST músich fou '1 fundador de la primera 
societat choral tarrassenca y l'expert director 
de la mateixa. La Juventud Tarvasense, com 

aixis se titola encara, es una de les primeres que 
s' organisaren, inseguint l'iniciativa feconda y pro
fitosa d' en Clavé, de qui sigué molt apreciat lo 
nostre biografíat, fill de Tarrassa. 

En Pi fou autor de varis chors y sa Societat cho
ral obtingué '1 quint premi á la festival de Barce
lona del Juny de 18O4, haventne guanyat d' altres 
després. 

En Baldomero Pi morí en sa població natal. 
Lo cataloga en Saldoni (ob. cit.) 

JOSEPH POAL Y JOFRESA 

FILL de Tarrassa va estudiar la carrera del No
tariat y Revalidarse en dit Art. Després d' al
guna pràctica á la Notaria que mon anyorat 

parc tenia en dita ciutat, va presentarse á oposi
cions á Notaries y guanyà la de Sallent que encara 
actualment desempenya. 

8 
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Lo Sr. Poal, ha vingut ocupantse, desde allavo-
res, en esbrinar los problemes ben complicats que 
*s presenten en la aplicació de la Llegislació civÜ 
Espanyola, y fruyt d' aquestos estudis, ha sigut la 
publicació dels següents llibres deguts á sa ploma: 
La protección del derecho inmobiliario, y Estudios 
Jurídicos y notariales. Y com á moslra del con
cepte en que 'Is perits tenen les obres del Sr. Poal, 
extractarem los següents paràgrafs del article que 
á la primera publicació dedica un redactor de Lp. 
Veu de Catalunya, ben entes en la materia... «es lo 
més original de sos estudis, y recomenable sobre 
tot per sa elevació científica y el fondo coneixe
ment que I" autor demostra en ell d' una délas ma
tèries més importants del dret. 

»EI senyor Poal y Jofresa, ab esperit de verdader 
jurisconsult... s' ha preocupat per la conveniencia 
de buscar un sistema d' armonía entrenis principis 
culminants del Dret antich y del modern, pera la 
verdadera protecció de la propietat y son foment 
real... 

»La obra del senyor Poal, qualsevulga que sigui 
el concepte que s' acabi per formarse de la doctri
na que ab tanta convicció sosté, mereix de tots 
modos figurar en las bibliotecas de tots los amants 
del Dret que vulguin sapiguer en materia tan im
portant, alguna cosa mes que comentaris sobre la 
Lley hipotecaria.» 

Recentment ha publicat un folleto títolat Com
plemento á la protección del derecho inmobiliario, 
quins 85 articles ha elogiat molt lo susdit crítich, 
entre altres. 

1 • 
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FRANCESCH PONT 

AQUEIX varó Venerable, fou fill de Tarrassa 
segons se desprèn de! següent dato que en 
Torres Amat dona en son Diccionario critico 

de los escritores catalanes al parlar de son oncle y 
padrí 'I Doctor Don Félix Amat arquebisbe de Pal
mira, natural de Sabadell; iraduhii diu aixis: que 
la mare de dit prelat, Donya Teresa Pont «fou filla 
de la antiga casa d' aquest nom que hi havia á la 
vila de Tarrassa, y té ara '1 nom de Vidal. De la 
admirable vida de son sant germà lo Venerable 
Don Francisco Pont se llegeix un resum á la Colec
ción de santos mártires, confesores y varones ve
nerables del clero secular, por Don Fernando Ha-
mire^ de Luque, vicario de Lucena (Suplement al 
tomo 7* '̂p.' I , ' , plana 128)». 

No hem pogut trobar pas V esmentada obra del 
senyor Ramírez de Luque, empro una partida de 
baptisme de Francisco Font (lo nom matern no hi 
€s) constant á la parroquial tarrassenca y referent 
á la susdita antiga familia, 'ns fa suposar que aytal 
Venerable fou lo que 's diu batejat als 6 de Juliol 
de 1713 aytant mes quant lo pare del nostre bio
grafia! diu ésser adroguer, tradicional ofici de la 
casa Pont. 

Aqueix prebere pertenesqué á la Comunitat de 
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r Iglesia Parroquial de Tarrassa desde '1 ai de Ja-
ner de 1739 y fou beneficiat de la mateixa desde M 
6 de Febrer següent. Consta positivament que ob
tingué '1 benefici rural de Sta. Agna y Sant Miquel 
instituliit al altar de la devoció de diis Sants que 
era á la capella de la Concepció, fundat per Bruno 
Pont adroguer de Tarrassa, ais 20 de Novembre de 
1756, expressament pera "I nostre biografiat, y del 
que 'n rebé aquest colació ais 22 de Janer de 1757. 

L' any 1740 havia sigut subdiaca y bosser de dita 
Comunitat. 

En la nostra Monografía de dita Iglesia (planes 
175, 176 y 177) se parla ab mes detenció d' aquei
xos datos. 

JOSEPH PUIG 

Lo Rnt. Puig pertenesqué á 1' Escolania de 
Montserrat, essent un famós tocador d'oboe y 
flauta y sens rival en lo fagot. 

Fou sustenlor de chor á la Catedral de la Seu 
d' Urgell y xantre á la de Tarragona, al Patriarca 
de Valencia y á la Real Capella del Palau de Bar
celona. 

Trobantse vacant la Canongía Succentora de la 
Colegíala Tarrassenca, ais 14 de Juny de 1794 fou 
conferida al Rnt. Puig^ y en V exercici de dita Dig
nitat morí '1 día 26 de Juliol de 1818 á Tarrassa lo 
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qui en Saldoni tingué per bon compositor y exce-
Ilent concertista de fagot. També 'I citen V Elias y en 
Cornet. 

JOSEPH PUIG Y PETIT 

ESTIGUÉ de escola en 1796 al Monestir de Mont
serrat y desde aquell Colegí passá á mestre de 
Capella y organista de Tarrassa, que guanyà 

per oposició. 
Després deixà aquestos cárrechs pel de músich 

rnajor d'ariiilcría de Barcelona y primer fagotdel 
Teatre Principal de dita ciutat. 

Per sos noms patern y matern, es de suposar que 
sería fíll de Tarrassa, ja que porta 'Is mateixos 
d' altre músich que aviat biografíarém, del qui tal 
vegada fins ne podría esscr germá. 

En Cornet y Mas '1 cataloga (ob. cit.) 

MATEU PUIG 

Lo Venerable Mateu Puig, prengué I' hàbit de 
Sant Francesch á Barcelona'1 día 4 d'Octubre 
de 1587, tenint molts pochs anys. Feya tantes 

penitencies que havía de caminar apoyat en les 
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parets; portava lligada al cos una cadena de plom, 
en comptes de dormir oraba, anava descalç y 's 
serví durant tota sa vida d' un sol hàbit. Cada nit 
confessava, pero no volia dir la missa del demati 
sense aylal preparació, y en varies d' elles, se 'I vegé 
alçat de la terra més d' un pam y mitj, com se tes
tificà en lo procés de sa vida, (Coll, Crónica de dita 
Ordre.) 

Un novici va ferir una vegada á un altre y ha-
ventse volgut convence Fra Puig, essent Guardià, 
de si aquell seria bó pera relligiós, va orar à la 
missa demanant á Deu que li manifestés, y en con
testació á les preguntes que 'I P. Mateu feya in 
mente á Nostre Senyor, sobre si seria bó 'I novici 
pera relligiós, ohiren los presents fortes respostes 
de 710, y altres de si, ix les preguntes de si se'l deu
ria treure fora, dites pel P. Puig impelit per força 
superior. Aytal novici mori penjat á Valencia. 

Fent en Tortosa la senyal de la creu á una ma
lalta de cáncer, que era filla del Sindich apostólich 
d' aquell Convent y devia casarse dins de poch, 
quedà repeniinamenl curada. 

També, haventse enmalaltit una filla del Comte 
de Centelles en sa vila, s* envià à cercar al P. Puig 
á son Convent de Tarrassa y havenihi anat dit 
Franciscà y trobat grave I' esmentada noya, feu 
oració Fra Puig, y aquella noya 's curà ab admira
ció dels metjes que la desahuciaren. 

Aquest Venerable Relligiós mori al Conventque 
á Tarrassa tenia diia Ordre al any 1G42; y fins des
prés de mort, obrà miracles, segons son panegi
rista Coll en sa Crónica de la mateixa Ordre, puix 
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estant gravement malalt y desahuciat lo Rnt. Fran
cisco Guitart vicari de Tarrassa, s' encomená al 
P. Puig ja mort, y haventli portat un relligiós al
gunes robes que aquell usava, curà de sa dolencia 
ab sols posarleshi sobre la cama. També á un fill 
del metje d' Hostalrich que estava á punt de mo
rir, va veure'l un relligiós de Tarrassa que por
tava la cullera del P. Puig, y havent fet menjar ai 
malalt ab ella, 's posà bó tot seguit d' haverlhi to
cat á la boca. Y es que 'I P. Puig havia mort ab 
gran opinió de santetat, de modo que al espargirse 
la trista nova de sa mort, tota la vila y pobles co
marcans anaren á venerar mort al que reveren
ciaren viu per ses virtuts y miracles. 

Son cos fou sepultat en 1' enterrament comú 
dels Relligiosos de dit Convent y dins d' una arca 
de fusta. 

PAU PUIG Y P E T i T 

Lo dia 12 de Juny de 1793 sigué batejat á Tar
rassa. Estudià la música al Golegi de Mont
serrat desde 1803 á 1809 y al any 1811 se 'n 

ana á Lyó pera ocupar la plaça de primer fagot de 
son teatre. 

A més d' ésser un aventatjat professor de fagot, 
se feu també molt notable en I' oboe com ho prova 
io fet d 'haver guanyat per oposició al any 1814, 



— 124 — 

les places de primer oboe del teatre de ]a Cru^ y 
del teatre del Principe de Madrid. 

Al 1834 jura '1 cárrech d" ajudant d'organista de 
la Rea! Capella, que desempenyá fins al poch temps 
de sa mort, ocorreguda á Pozuelo» ahont se trobava 
accidentalment per possehirhi una casa de recreo^ 
lo día 13 de Maig de 1863, empró son cadávre fou 
portat al cementiri de Sant Nicolau de Bari de Ma
drid, ninxo nombre 474, pati tercer. 

Vegis Saldoni, Elias y Cornet (ob. cit.) 

FRANCISCO RAMOXEDA Y BUSQUETS 

Lo día 28 de Març de 1717 fou batejat á la Co
legiata de Tarrassa 'I Reverent Ramoneda y 
Busquets, data que hem trobat á n' aquell 

Arxiu Prioral, y que en Saldoni no pogué obtenir, 
segons manifesta. 

Havia estudiat la música á Montserrat, de quin 
Golegi sortí tan aveniatjat compositor, que al any 
següent al de dita sortida, feu oposició á la plaça 
de mestre de Capella de la parroquial tarrassenca, 
obtenintla y desempenyantia tota sa vida ab aplau
diment universal de la Comunitat y dels inlelligenls. 

Escrigué bastantes obres relligioses que sigueren 
molt estimades. 

Morí en sa vila natal lo 26 de Febrer de 1803. 
També '1 cita en Cornet y Mas. 

. \ 
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IGNASI RAMON EDA 

Fou natural de Tarrassa, y segons en Torres 
Amat son nom patern es Galí, més lo que sem
bla una extranyesa de dit autor al catalogarlo 

alfabèticament com á Ramoneda tot manifestant 
que 's deya Galí té 1' explicació de que, segons aquell 
autor, era mes conegut com á músich per lo P. 
Ramoneda, que potser seria son nom matern, que 
per son nom patern de Galí. 

Fou també monjo profós del Monestir de Sant 
Llorens del Escorial y escrigué 1' obra titolada: 
Arle de canlo llano, en compendio breve y método 
muy fácil para que los parliculares que deben sa
berlo adquierayí con brevedad y poco trabajo la 
inieligencia y destreja co?iveniente. Madrid 8 de 
Desembre de 1878. D' aquest llibre 'n feu un Com
pendi mes breu lo P. Rodó que després biografia-
rém, quin autor lo propri que'n Saldoni 1' anome
na P. Ramoneda, circunstancia que apoya '1 motiu 
que de 1' incongruencia de 'n Torres Amat hem 
donat nosaltres, malgrat que, en la biografia que de 
dit monjo publicarem al 30 d' Octubre de 1891 al 
Boletín del Ateneo Tarrasense, opinarem que en la 
advertencia del antedit bisbe d' Astorga hi podia, 
existir un lap.sus per haver volgut dir tal vegada 
que '1 apellido matern de 'n Ramoneda es Galí, en 
comptes d' esserho 'I primer. 
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Lo P. Ramoneda sigue corrector major del cant 
al dit Monestir del Escorial. 

A la colecció de llibres antichs de música de don 
Joan Carreras y Dagas de La Bisbal, hi havia al 
1898 un exemplar del csmenlal Arle de canto llajio. 

JAUME RAMONEDA 

FRA Jaume Ramoneda nasqué á Tarrassa. Fou 
deixeble de V Escola de música de Montserrat, 
en quin- Monestir vestí 1' hábit de monjo al 

i658 y d' ell ne fou durant molls anys lo cantor 
major, per sa magnifica veu de baix. També "n si
gue á Madrid una llarga temporada. 

A Montserrat fou ensemps mestre de novicis y 
júniors y Prior segon en moltes ocasions. 

Lo dia 22 d' Agost de 1726 morí en dit Convent 
als 84 anys d' eiat havent assistit fins als últims de 
sa vida als actes conventuals que regia ab aplaudi
ment general de la Comunitat y dels fidels que 
visitaven lo santuari. Son cadávre va ésser deposi-
tat á la sepultura nombre 4. 

Saldoni (ob. cit.) 
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JOSEPH ROCA Y ROCA 

L o día 12 de Juliol de 1848 nasqué á Tarrassa 
aqueix popular escriptor. Estudia '1 baxilierat 
á Sabadell, Vich y Barcelona y '1 de la Facul

tat de Filosofí-a y Lletres y la majoria de les assig
natures de Dret á 1' Universitat, de Barcelona, dei
xant empró la carrera pera dedicarse al periodisme 
politich. 

Essent estudiant colabora en El Porvenir de Vich 
y en la Gacela Universal del senyor Urgollés de 
Tovar y en los setmanaris catalans «La Rambla» 
«La Pubilla» y «La Barretina» y també en lo «Ca
lendari Català». 

Junt ab altres companys, donà conferencies set
manals al Ateneo Obrer, ocupantse preferentment 
en assumptes de Economia política. 

Ab Don Pelay Briz fundà la Revista literaria tito-
lada «Gay Saber» exercint durant sa primera época 
lo càrrech de secretari de la redacció; y en aquella 
hi publicà varies poesies, alguns articles en prosa 
y nombroses critiques d' obres dramàtiques catala
nes y Jes traduccions del Ciclop de Euripides y del 
poema de Mistral Calendan. 

Ab los escriptors Ubach y Vinyeta y Picó y Cam-
pamar publicà al 1867 un calendari polítich litolat 
«La Xanfayna»; poch abans de la revolució de Se-

t 
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lembre dirigí'I setmanari ALO Cop» del que sols 
ne sortiren sis nombres, després «Lo Ponión» del 
que se 'n publicaren seixanta, y à fi del 1870 s' en-
carref^á de la direcció de «La Campana de Gracia» 
que redactà sol durant alguns anys, dirigint al en-
semps io diari La Ra^òn, que després prengué 'Is 
títols de El Independiente y La Independencia, 
desde '1 Maig de 1869 fins á la Restauració Borbó
nica. Poch temps després funda ab altres correli
gionaris polítichs lo primer diari possibilista es
panyol La Gaceta de Barcelona que cambia más 
tart lo titol ab lo de Gaceta de Cataluña. 

Durant la guerra civil dirigí un periódich de cir
cunstancies titolat El Cañón Kriip. Ademes va pu
blicar varis iravalls literaris en vers y prosa á la 
Revista «La Renaixensa». Y al 1878 funda'1 setma
nari «La Esquella de la Torratxa». 

Sigue un deis socis fundadors de la «Jove Cata
lunya» societat purament literaria, de molta em
penta y bons propòsits^ essentne son president 
al 1872. 

Ais Jochs Florals de Barcelona de 1868 y 1870 
fou premiat ab accèssit, obtenim premis als Certà
mens de Reus (1868) de la Asociación Literaria de 
Gerona y de la Sociedad de Euterpc de Barcelona. 

Fou secretari del Jurat dels Jochs Florals barce
lonins de 1875, y al iSyi president del Jurat del 
primer Certamen Literari celebrat per I' Ateneo 
Tarrascnse, llegint en ell un bon discurs sobre la 
qüestió social. 

Fundà la Biblioteca de Ambos Mundos, publi-
canthi en ella traduccions de Hoffman, Víctor 
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Hugo, Dickens, Heine y Balzac. Colabora també á 
La Ilustración Artística y áEl mundo en la mano. 
Y escrigué la major part de la Geografía de E s 
panya y tota la de Portugal que figura á 1" última 
edició de Malte-Brun y traduhí la obra América 
Equinoccial. 

Lo senyor Roca y Roca s'ha distingit també com 
autor dramátich, essent sa primera obra escénica, 
lo drama català cavalleresch en tres actes y en vers 
tilolat «¡Miracle!» estrenat al Teatre Principat de 
Barcelona "1 20 de Marg de 1869. Aquell mateix 
any escrigué la comedia «L'antiquari» encara iné
dita. A! 30 de Juny de 1870 se 1¡ estrena al teatre 
deis Camps Elíseos la tragi-comedia poUiica é his
tórica en 4 actes y 11 quadros escrita junt ab don 
Joan Alonso del Rea!, «La passió política» (Barce
lona, imp. de Gaspar, 1879) y al Teatre Espanyol, 
una zarzuela en colaboració ab Don E. Vidal y 
Valenciano titolada «Per retrocés»; y al 1886 y en 
lo Teatre de Catalunya '1 drama en tres actes y en 
prosa «Lo bordet» lo 24 de Novembre de dit any 
(Barcelona imp. Tasso). Després va estrenárseli al 
Teatro delTivoli la zarzuela en 2 actes y en versen 
colaboració ab Don E. Vidal y Valenciano y ab 
música de Don J. Navarro. «La criada» (Barcelona 
imp. «La Renaixensa»); mes tart al mateix Tívoli 
r extravagancia íírich-dramática en un acte y en 
vers ab colaboració de don E. Vidal y Valenciano 
y ab música de Don Joan Rius, «Micos» (Barcelona 
imp. «La Renaixensa»): al i885, en dit Tivoli y en 
colaboració ab Don E. Vidal y Valenciano la zar
zuela en un acte y en vers inspiració del francés 
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«Joch de noys» música d' Offembach y de Don 
Joseph Navarro; 'i 17 de Febrer de 1886 y al teatre 
de Novedades lo drama en 4 actes y en prosa «¡Mal 
pare!» (Barcelona imp. Tasso, 1886, segona edició); 
al 22 de Desembre de 1886 y ai Teatre de Catalunya 
la joguina en un acie y en vers «Bona jugada» es
crita en coiaboració ab Don E. Vidal y Valenciano. 
(Barcelona 1887, imp. Tasso). Després feu ab Don 
C. Gumá la pessa en un acte «Cura de cristià». Al 
20 de Març de 1888 estrena al Teatre Romea «Lo 
plet d" en Baldomcro» comedia de costums barce-
íoninas en tres actes y en prosa (Barcelona 1888); 
al Teatre Espanyol lo drama en 5 actes y un pró-
lech arreglat á 1' escena espanyola junt ab Don E. 
Vidal y Valenciano El castillo de piala; y també 
en coiaboració ab dit escriptor escrigué la zarzuela 
en 2 actes y en vers La candida paloma que no ha 
sigut representada. 

Lo 22 de Desembre de 1880 dona al Foment de 
la Producció Espanyola una conferencia sobre en
senyances professionals que fou impresa en folleto; 
com també ho foren los dos discursos per ell pro
nunciats en los meeliugs proteccionistes deis teatres 
Principal y Espanyol, lo que pronuncia al Teatre 
Conservatori de Manresa y lo presidencial de la 
sessió ab que la «Jove Catalunya» obsequia als poe
tes premiats en los Jochs Florals de 1872. 

Ha publicat també '1 senyor Roca una traducció 
catalana del poema provenzal en XU cantsCalcndau 
(Barna. Roca y Bros editor, 2. ' edició, 1871): y La 

familia obrera, conferencia donada al Ateneo Bar
celonés (Imp. Ramírez, iSjg), Medios de protección 
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á la infancia desvalida, fou altra conferencia do
nada en dita Societat (inédita). També ha publicat 
los Cuentos escogidos de J. C. de Atidersen, tra
ducció impresa á Barcelona (Giró 1883, 2.' edició, 
ab gravats). José Anselmo Clavé, travall bibliográ-
fich critich publicat al Boletín del Ateneo Barce
lonés (nombre 9 any 1881): y Barcelona en la ma
no, Guia de Barcelona y sos alrededors (imp. Tasso, 
ab gravats y 5 plans, i." edició). Després va publi
carse una segona edició de dita guia, notablement 
augmentada. 

Desde 1' any 1890 escriu tots los diumenjes una 
revista local tilolada La Semana en Barcelona al 
diari La Vanguardia de la mateixa capital. 

Lo senyor Roca y Roca ha desempenyat molts é 
importants cárrechs de diverses juntes barcelonines, 
y entre 'Is mes visibles lo de Síndich de 1' Ajunta
ment y '1 de Secretan de la Asociación de Amigos 
de los Pobres, cárrech aquest últim que ha vingut 
desempenyajit ab molt zel y sens interrupció du
rant molts anys y fins à la fetxa. 

FRANCESCH RODÓ Y SALA 

AQUEST virtuós capellà, actualment Canonge 
ab la Dignitat de Xantre de V Iglesia Catedral 
de Barcelona, nasqué á la ciutat de Tarrassa. 

Haventse dedicat al sacerdoci y acabada ab Uu-

1 
i r 
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himent sa carrera eclesiástica, després d' haver ob
tingut successivameni varis cárrechs anexos á sa 
carrera, obtingué la Rectoria Major de San Martí 
de Provensalfi que exercí durant 36 anys, essent 
sempre volgut y respectat d' un modo extraordinari 
per sos feligresos que '1 tenien per lo tipo del ver 
Pare d' ànimes y Rector dels pobres. 

L' acte de la presa de possessió de dita Canongía 
pel Reverent Doctor Rodó, fou molt solempne, y en 
ell se demostraren les grans simpaties de que gosa
va á Sant Marti de Provensals, puix gran nombre 
de persones, obrers en sa majoria, lo qual no bai
xaria d' un miler, li feren una despedida calurosa 
y entussiasta al dirigirse á Barcelona; y assaltant 
després los trens y 'Is tranvías, se traslladaren á ¡a 
Catedral, ahont acabada la missa conventual, lo 
Doctor Rodó, revestit ja de sos hàbits, se trovava á 
la sala Capitular. En ella rebé al Cabildo, presidit 
per r arxípestre Doctor Vilarrasa, y ocupant la 
comitiva llurs sitiáis, lo secretari Doctor Bassart 
dona lectura á les Butlles Apostòliques referents al 
nombramcnt de dita Canongía á favor del Doctor 
Rodó, qui ab sos padrins, los Doctors de Pol, Vi-
cari general de la Díócessis, y Cortés, Penitencier, 
y Is testimonis del acte, senyors Duran y Bas, Sert, 
Recolons y Alcalde de Sant Martí, va dirigirse ab 
el Cabildo, precedit pel macer, fins a! chor de la 
Catedral, ahont se li senyalà son séti que ocupa 
com á presa de possessió. Seguidament li foren en
tregáis en una bossa '\sploms simbolísant los ho
noraris per cU devengats. Y per fi la comitiva torna 
á la sala Capitular en la que celebra sessió 'I Cabil-

; i 
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do, y allí li fou senyalada la cadira corresponent á 
sa Dignitat. 

Aqueixes cerimònies foren presenciades per una 
massa de gent que ompienava les naus y claustres 
de la Bassilica^ y que no cessava d' aclamar ab 
grans visques al «Canonge dels obrers»yal «Rector 
dels pobres». Lo Doclor Rodó, molt emocionat, 
acompanyat de la comitiva oficial y seguit de la 
niultitut, passà á saludar al Senyor Bisbe, lo difunt 
Doctor Català, lo qui al rébre'l, li dirigí sentides 
frasses de felicitació y li recordà que en lo Cabildo 
ocuparía la plassa quina provisió corresponia al 
Sant Pare ó siga que seria lo representant á la Ca
tedral, del «Papa deis obrers». Al retirarse 1 Doctor 
Rodó, y atravessant lo pati del Palau del Bisbe, 
ahunt una músicay un nutrit chor de Sant Marti 
executaven algunes pesses, fou de nou aclamat y 
victorejat calurosament per la gentada, com ja may 
s' llagues vist en semblants circunstancies. 

Veus aquí alguns paràgrafs de la silueta que del 
Doctor Rodó trassá ab aytal motiu un diari de Bar
celona. Traduhim; 

«Precís fou que un mandat ineludible ho exigís 
pera que cambies la modestia de son cárrech par
roquial per la Dignitat que son actuíj lloch á la 
Catedral Bassílica representa. Perteneix fa cosa 
d' uns quaranta anys á aqueix clero benemèrit. 
Férentlocanonge, y quasi de dol vestiren los feli
gresos de Sant Martí de Provensals á quins sem
blava que pera son venerable Rector no hi havia 
altres jerarquies ni altres horitzonts que viure ab 
elis, entre elis y pera ells. Lo dia que prengué pos-

9 
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sessió de sa prebenda, pogué creure's recompensat 
de totes ses fadígues en servey de la causa de Deu, 
puix difícil es que puga reproduhirse aquella sén'e 
de felicitacions carinyoses, barreja de pesar y de 
regozitj, ab que 'í despediren y aclamaren los mar-
tinesos agrahits.» 

JOAN RODÓ Y ESGOBET 

FBA Joan Rodó natural de Tarrassa ahont fou 
batejat als i6 de Juliol de 1792, sigué monjo 
del insigne Monestir del Escorial, del que 'n 

fou son principal organista per allá '1 1827. 
Escrigué un Compendio del arle de Canto llano 

del P. Ramoneda, monje del mismo Monasterio; 
según la práctica y método moderno, para que ¡os 
particulares adquieran con brevedad y poco ira-
bajo ¡a inteligencia y destreja conveiúente. (Ma
drid, 1827, per Dávila impresor de cámara). 

Fou moll apreciat de Ferran VII per sa habilitat 
en r orga y per sa excelent conducta de vida. 

Ademes tenia la reputació d' avenlatjat contra-
baixista y compositor de cant pla. 

Torres Amat, Cornet y Saldoni, (ob. cit.) 
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JOSEPH MARlA RODÓ 

L o Rnt. P. Fra Joseph Maria Rodó fill de Tar -
rassa, després d' haver estat molls anys á les 
Amériques, vingué á arredossarse á sa ciutat 

natal, ingressant á la Comunitat de Preberes de 
aquella ex-Colegiata en la que exerceix lo cárrech 
de director del chor de dita Comunitat. 

Al any 1895 publicà una obreta litolada/íe^íí/a-
rii^ación de los verbos irregulares de la lengua 
castellana ó sea Método sbnplificadisimo para co
nocerlos y saberlos conjugar. (Segona ediciO, Ut-
set, Tarrassa). 

Sa molta modestia 'ns ha impedit donar mes 
datos biográfichs del Rnt. Rodó. 

PAU RODÓ 

Lo 25 de Desembre de 1843 nasqué á Tarrassa, 
de pares de condició tan humil, que sois po
gueren donarli 1' instrucció més elemental. 

Dedicat á les feynes agrícoles, aprofitava 'Is mo-
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ments vagarosos, pera trassar d ibu ixos y mode la r 
figúreles de fang, en qu in passatemps lo va sorpen-
dre un dia Don Estanislau Cabanes, lo professor 
de d ibu ix del Golegi Tarrassench ja b iograñat , qu i 
c r i dan i l i poderosament la atenció la fac i i i ia l a b q u e 
aquel l noy treya de 1' i n fo rme massa de fang figu
res y objectes á desdir ab relat iva perfecció, i n ú u h i 
á l lu rs pares á que 'I deixessen assistir á ses classes 
de d i bu i x . Ten iaa i lavores 22 anys, y tan bé secun
dà les Ilissons de 'n Cabanes, que al poch temps se 
trobà en disposició de empendre I" estudi de V esculp 
tu ra que aprengué al tal ler de 'n T a l a r n . 

Foren lals los progressos fets baix la d i recc ió 
d' aquell reputat es ju lp to r , que després d" haver • 
modelat un Sant L lu i s y una Verge de! Roser pera 
!a capella del Real Colegí Tar rassench, entrà ja en 
la públ ica l luyta artíst ica contra 22 esculptors que 
optaren á un p rem i ofer t per la Academia de Belles 
A r t s de Barcelona V ' I qual guanyà '1 senyor Rodó. 

A l 18G9 passà á la Academia de Sant L l u c h de 
Roma , en la que al any següent alcansá, per un 
estudi al na tu ra l , una medalla de plata ó siga la 
d is t inc ió més alta otorgada. 

Després v ingué á establirse á Barcelona per a l là 
al 1872, y en ella executà mol ts t raval ls cscu lp tó-
r ichs de và lua, no sols pera la península, sino tam- • 
bé pera V Amèr i ca , essent un dels més notables, 
r hermós Sant Cr is que té en son Ora to r i 'I senyor \ 
Don A l fons Sala, d igne d ipu ta t á Corts per T e r 
rassa. •' ^ • i ' ' I' 

T e n i n t que lcom malmesa sa salut, trasl ladà sa 
residencia, per concel j dels mel jes, á Cauierets 

'̂  í 

' t : ^ 
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(França) en quina població logra una reputació en
vejable entre la distingida concurrencia que per la 
f̂ ama d' aquelles aygues medicinals acut allí de 
totes les parts d' Europa y en especial de París, á 
quina capital trascendí per lo tant la anomenada 
del nostre compatrici. Los bustos d 'en Cánovas, 
Eiduayen, Conde de Esteban Collantes, Carvajal, 
L'lloa, Arnús, Don Carlos de Borbon, Marqués de 
Cerraibo, y de molts altres personaljes que del na
tural reproduhí á Cauterets, aquilataren la fama 
de 'n Rodó, qui constituhi allí com una Academia 
de Esculpiura sempre concorreguda y visitada per 
los més distingits amateurs. En aquell local suí 
generis situat al passeig de davant del Gran Cassi-
no, 'I vejerem al Juliol de 1891 rodejat de sos 
nombrosos alumnes d' abdos sexos y de totes les 
etats, individuos de la colonia estiuenca que tan bé 
aprofitaven les hores vagatives pera dedicarse al 
conreu de 1' esculptura. 

Instat per ses imporiantíssimes amistats á que 
passés á residir a! hivern á París, aixís ho feu, 
obrint son taller al carrer de Les-Cases, ahont hi 
concorregueren també alumnes aprofítadissims y 
aficionats de la cré?7ie. Allí feu un busí d' una Ver-
ge, de marbre, que conseguí 1' csserelogiada unáni-
rnement pels crítichs, y una estatua alegórica del 
sigle XIX que i i encarregà la Companyia dels camins 
de ferro de París-Lyó-Mediterráneo, pera colocar
la en ses oficines de París, I* éxit de quin travall 
esculptórich, fou I' origen de 1' intimitat que 'I lli
gava ab lo director de la predita Companyia. 

Ab destí á la parroquial de Tarrassa, modelà al 
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1880, les imatjes de Sant Joseph y de la Verge del 
Roser que "s veneran en dit temple, y per aquell 
temps feu també á Tarrassa varis bustos, entre 'Is 
que recordam, los de Don Ignasi Amat, Don Joan 
Vinyals, Don Anton Gali y "I Reverent Don Anton 
Samaranch. 

Haveni alguns anys després contret matrimoni á 
Barcelona, decidi establirse en dita ciutat, y en ella 
executà moltes y notables oDres d' art, entre elles, 
un bust de la Reyna Regent, y traçà un projecte 
pera '1 monument á Colon que devia erigirse á la 
Habana, quin projecte presentat al concurs que al 
efecte s' havia obert, no fou premiat, per resultar 
de massa volada, y per lo tant, d' excessiu cost, 
mereixent empro que La Vanguardia de Barcelo
na, rendint cuit al mèrit, lo donas à coneixeal Juny 
de 1893 per medi del grabat y del text. 

Víctima d' una pulmonia, morí á Barcelona 'I 
dia 5 de Janer de 1893. 

JOAQUIM DE SAGRERA Y DOMÈNECH 

AQUEST benemèrit català y ben llustre fill de 
Tarrassa, fou un dels capdills de la defensa 
de la pàtria contra les hosts de Napoleón I 

que traydoramenl la havien invadida y brutalment 
volien dominaria. 

í é. 
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Nascut en dita ciutat á l'any 1768 y perteneixent 
á una familia d' industrials, ab tot y les moltes 
pèrdues que li ocasiona la guerra de I' Independen
cia, remonta notablement la acreditada fábrica de 
panyos que portava son reputal nom. 

Empró, havent esclatat la iluyta en defensa de la 
terra, Sagrera fou un deis que sentí ab niés ardor 
¡o foch sagrat de la patria, y desde 'I principi del 
alçament de Espanya contra I' usurpador, va dis-
tingirse á favor de la santa causa, ja animant ab 
son exemple als demés, ja desempenyant varies 
comissions que li donaren I' Ajuntament y Junta de 
defensa, ja adelantant algunes quantitatspera la ma
nutenció y armament de la gent de dita vila y sa co
marca, segons llegim en lo Privilegio da Ciudada-
no honrado Caballero y Noble del Principado de 
Cataluña á favor de Don Joaquín Sagrera y Do
mènech para si y sus descendientes legítimos por 
linea recia masculina, de quin document especial
ment nos servim pera irassar aquesta biografía. 

En Sagrera, en Vinyals(que aviat biografiarém) 
y en Viver, eren los capdills del partit de Tarrassa, 
quins guerrillers en nombre de 1200 manats pel 
comandant Sagrera, van unirse M día 14 de Juny 
de 1808 á ia divisió del Comte de Cadalgués que 
anava al aussili de Girona amenassada per les t ro
pes franceses, recorreguent allavores I' Ampurdá, 
ahont los somatens tarrassenchs van conquistarse 
una justa anomenada per sa bravesa. 

A més dels molts serveys que en Sagrera presta 
á l£ vila de Tarrassa suministrant diners y panyos 
pera '1 sosteniment y vestuari deis voluntaris, entre 
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quins serveys cal senyalar 1' instalació á ses costes 
d' un Hospital Militar en lo Conventde Saní Fran-
cesch ab tota la doiació d' aliments, medicamentsé 
instruments de Cirugía, feu considerables desem
bolsos pera les divisions dels Generals Castro y 
Wimffen, quin darrer trobantse á Vilafranca, va 
comissionarlo pera portar ab sa gent deTarrassa'ls 
correus desde Sant Celoni á Vilafranca, donantli 
cada dues hores noticies dels moviments del ene-
mich. 

Invadida Tarrassa pels francesos al 23 de Març 
de i8og, van esser saquejades les casa y fábrica de 
en Sagrera, tenint una pèrdua d' aprop-de 213,000 
rals de vello, sense contar laidisminució que sofri
ren sos interessos comercials en abdues Casielles, 
Navarra y Aragó ab motiu de la guerra, malgrat 
quins desastres, després de la presa de Tarragona 
y de quedar dispers T exercit, va dedicarse á reunir 
varies companyies de dispersos á les que distribuhi 
144 fusells ab ses bayonetes y al davant de quina 
gent logra contenir é incomodar al enemich, te
nint ab ell diferents accions parcials ab veniatjes y 
demostrant decidit valor, particularment en les del 
12 de Setembre de 1811 sobre la Creu de Guardiola, 
en la del 18 de dii mes á la montanya de Montser
rat y en la del 25 sobre Odena prop d'Igualada y 
altures de Rubió, ahont va caure presoner, con-
duhitá Barcelona y sentenciat á pena de mort, que 
hauria sigut executada á no esser, segons uns, la 
amenassa que als francesos feu un General espa
nyol de que sufriría igual sort un Comissari de 
guerra francès fet presoner. 
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De la fulla de serveys de 'n Sagrera firmada pels 
Generals Villacampa y Mena, 's desprèn que fou á 
Igualada ahont sigue sentenciat á mort, y de tal 
manera, que en un camp inmediata dita vila y 
anomenat de Can Uranias ó Aguilera, va esser 
aixecat lo cadafaich pera execularhi dita sentencia 
que ab tot no tingué efecte, segons altres, per l ' in
tervenció dels Generals Manso y Lacy. 

A més dels molts mals tractaments soferts per en 
Sagrcra á la presó durant los onze mesos que hi 
estigué, hagué de pagar pera alcançar la llibertat, 
133,250 franchs com consta pel recibo firmat per 
Mr. Caquebert recaudador general dels departa
ments de Montserrat y Bocas del Ebre. 

Per tots aquestos serveys, la Junta Superior de 
Catalunya va declarar á en Sagrera, 1' any 1812, 
exempt de contribució extraordinaria de guerra, y 
als 5 de Decembre de 1813, la Diputació Provincial 
dirigí á la Regencia del Regne una Exposició pera 
que ell y sos successors fossen distingits per son 
patriotisme, valor y zel, y com á estimul pera 'Is 
demés, ab un titol de Noblesa. Lo Rey Ferrrán VII 
resolgué als i5 de Febrer de 1817 1' instancia favo
rable del Fiscal de Sa Magestatá favor de dita con
cessió, otorgant 1' esmentat titol á en Sagrera y á 
sos fills y successors perpètuament y per línea recta 
masculina, baix lo servey de 40.000 rals de vello, en 
lloch deis 5o,000 que prevenía la tarifa de gracies, 
y en sa conseqüència, '1 3 de Març de 1820 va expe
dirse una Real Cédula cometent al Capità General 
de Catalunya la missió d* armar cavaller á en Sa
grera, lo que 's practica en lo Cuartel general de 
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Tarrassa als 12 d' Octubre de 1821. Finalment als 
11 de Març de 1827 lo Rey li expedí 1' esmentat Pri
vilegi de Ciutadà, Cavaller y Noble del Primpcipat 
de Catalunya y Complal del Rosselló y Cerdanya. 

L' any 1820 en Sagrera fou batlle de Tarrassa. 
Si no fos per allargar massa aquesta biografia 

donaríam compte de les cartes que durant lo cap-
l iveri d' en Sagrera 's creuaren entre varis generals 
y qucfes militars y comandants de somalens ab lo 
fi de travallar pera la deslliuració de dit eximi com-
patrici, ja per medi d' un cop de mà, ja per soborn, 
ja mediant lo pago d' una indemnisació al Govern 
francés, los principals quejes de quin exèrcit, 
tenien, per lo que "s veu, á en Sagrera, per persona 
d' importancia. Tant en la conspiració tramada 
pera deslliurar al nostre compatrici com en les ges
tions que aprop dels generals francesos se feren 
pera obtenir la seva llibertat, hi prengueren part, 
á mes dels aludits comandants de somalens cata
lans, iosamichsy compatricisd"en Sagrera, senyors 
Vinyals y Ubach. 

Ayla l ¡lustre tarrassench, ab sa salut y fortuna 
ben quebrantades, morí en sa vila natal en la que 
sempre havia sigui esiimai per sos compatricis y 
ahont fou y es venerada sa memoria, com ho pro
va 'I fet d' haverse donat son nom á un dels nous 
carrers de la avuy ciutat de Tarrassa. 
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AGUSTÍ L L U Í S S A L V A N S 

AQUEIX reputat pianista y compositor, nasqué 
á la ciutat de Tarrassa l 'any 1860. Essent 
encara molt noy, demostrava tanta afieló á la 

música, que als sis anys hagué de començar 1' es
tudi del piano á Barcelona, baix 1' experta direcció 
del mestre Tintorer, y en ell va distingirshi tan de-
pressa, que 's guanyà un marcat interés per part 
de dit professor, admirat dels prodigiosos avenços 
de 'n Salvans, qui ja al poch temps de sos estudis 
se donà á coneixe al públich fentsc acreedor al pri
mer premi de piano en lo Concurs-Pujol. 

Afanyós en Salvans de gloria, 's decidí á marxar 
á França al 1880 á fi de completar sa educació mu
sical, y allí obtingué molts èxits per sa correcta y 
brillant execució, tocant y estudiant ab Marmontel 
y Quidanl à París, en quina capital se conquistà 
fama de bon concertista. SÍ be son repertori de 
concerts no es molt gran, en cambi en ells se de
mostra perfectissim en 1' interpretació respectiva 
de les pesses, puix procura sempre imprimirá cada 
obra, son carácter propri, lo qual ha conseguit ab 
sorprenent facilitat y especialment quan executa 
les de Chopin, son autor predilecte. 

Salvans ha compost un bon nombre de pesses 
pera piano que reuneixen un sello de elegancia ben 
particular y una elevada poesia. Aytais son: Dan-
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^as españolas, Carmen, Trois Ma^urkas, Schcr-
^o-fantáslico, Wal!¡, Impromptu, Ganólas, Va!ss-
capricc >• Les El/es, / . '̂' Capricho de concierto para 
piano, y altres que no recordem. També té escrita 
una composició á gran orquesta titolada: Los Gno-
mos. 

En Salvans ha siguí professor de piano del Con
servatori del Liceo de Barcelona, vocal de la junta 
directiva de la Associació Musical de dita ciutat y 
mestre de Capella de Badalona. Ha colaborat també 
en varies revistes musicals de Madrid y Barcelona, 
publicanthi ademes de travalls de crítica musical, 
algunes altras composicions á ell degudes. Actual
ment es director de V important Revista Musical 
Ilustrada per ell fundada V any passat á Barcelona. 

Tüts los tarrassenchs aficionats al arl divi recor
den ab fruició 'I magntfich concert que al Octubre 
del any 1890, dona en Salvans en lo Teatre Prin
cipal d'aytal ciutat ab la colaboració del reputat 
violinista D. Juli Pérez y del aprofitat alumne d'en 
Salvans, lo jove pianista Lamotte deGrignon, avuy 
distingit compositor y professor del Conservatori 
del Liceo, quin concert ben desinteressat, puix 
que va donarlo á benefici del Hospital y Casa de 
Caritat de Sant Liatzer de Tarrassa, obehí á son 
regoneixement al recort que d' ell férem nosaltres 
al donarlo á coneixe en la prempsa tarrassencacom 
á fill de r esmentada ciutat ahont era ben desco
negut per haver marxat de ella en sa iníancia, 

L' obra d' Arieaga y Pereira, Celebridades mu
sicales inclou una biografia d' en Salvans firmada 
ab les inicials del erudit D. Felip Pedrell. 

•• ' ^ i í 
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JOAQUIM SAMARANCH Y RA.MONEDA 

VA naixe á Tarrassa y estudià també música á 
Montserrat. Entrà á la Real Capella de Ma
drid io dia 12 d' Agost de 1784. Fou un no

table violoncüllista y un dels mes afamats violinis
tes de dita Real Capella. 

Sigué autor d' una Germandat de socors lilolada 
la Concordia, en la qual solament hi eren admesos 
los individuos de la Capella de S. M., essent lo mes 
gelós cooperador de sa conservació y augment en 
lo desempcnyo de llurs cárrechs de primer conci-
liari, germà major y comissari de malalts, en quin 
exercici mori deixant á tots sos companys los més 
bons exemples, y fenise digne de que ayial Ger
mandat perpetués sa bona memoria. 

Morí á Madrid (carrer de la Verónica nombre i), 
lo dia ò de Novembre de i8o5. 

Saldoni (ob. cit). 

CARLES SOBREVALLS 

ESTUDIÀ la música en lo citat Golegi Montser
rat! del que 'n sigué monjo desde 1699. 

Fra Sobrevalls, natural de Sant Vicens de 
Junqueras, à les hores del terme de Tarrassa, y 

í ' ! . 
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avuy encara de son districte judicial, fou també al
tre notable organista, essent tal la afició que tenia 
á son predilecte instrument, que costejà una bona 
part del import del orga del Monestir de Montser
rat estrenada '1 dia 2 d' Abril de 1735, y quin cost 
fou de 55o lliures catalanes, preu ben módich te
nint en compte 1' excelencia de dita obra tan elo
giada per tothom. 

Lo P. Sobrevalls morí á Montserrat als 8 de No
vembre de 1741 y son cadavre fou depositat á la 
sepultura nombre 7. 

Saldoni (ob. cil). 

SOFRONI 

A QUEST fou lo quart bisbe de Egara^ sabentse 
de ell que estigué en lo segon Concili de Za
ragoza del any 592 en quines actes hi consta 

la firma de Sofroni díhent aixís: Sophronius in 
Chrisli iiomini Episcopus subscripsi. També as
sistí al tercer Concili de Toledo firmant de la se
güent manera: Sophronius Ecclesioe Egarensis 
Episcopus subscripsi, y quin Concili, memorable 
per la abjuracíó en ell del arrianisme feta pel rey 
Recaredo, tingué Uoch al any 58g, 

Sofroni fou un dels quatre bisbes que firmaren 
á Toledo la íasa que va establirsc dels drets que 
del fisch de Barcelona debíen portar los iV«nierans 

1 
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Ó Tabularis ó siga 'Is Escribans ó Notaris, ab mo
tiu de r elecció de Scipió com á Comte del Patri
moni ó Procurador del Patrimoni Real al any 7 del 
regnat de Recaredo. 

Risco, Corbera, Aguirre, Baluzi, Argaiz y Mo
reno Cebada (Historia de la Iglesia), Pujades, 
Morales y altres (ob. cil). 

JOAN TAPIAS 

A QUEIX ilustre Prior del Monestir de Santa Ma
ria de Tarrassa, obtingué '1 Priorat al any 
1627, y com ja ho diguérem d' ell en lo segon 

voIúm de la present Biblioteca, té un merescut crè
dit contra 'Is tarrassenchs que li dehuen una repa
ració per haverlo tingut sempre oblidat. 

No hi ha més que llegir la solicilutque pels anys 
1*332 dirigí al Sant Parc reivindicant totes les pre-
heminencies inherents al Priorat de Santa Maria, 
en la nostra aludida «Monografia de la Iglesia par
roquial de Tarrassa» (planes 115, 116 y 117) pera 
convencés del zel del Doctor Tapias en favor del 
esplendor de Tarrassa. Dit Prior demanava en la 
citada solicitut, que, com á cap d 'un Monestir de 
r Ordre de Sant Ruf baix la regla de Sant Agustí, 
fos son Priorat de presentació Real, que pogués 
usar mitra y crossa pastoral, donar primera ton-

\ • 
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sura y quatre menors y benehir ornaments, cam
panes, calzarse iglesies en tot lotermedeTarrassa. 

Pera recabar més fàcilment lo demanat al Sant 
Pare, 'I Doctor Tapias se n'anà á Roma l'any 1632, 
puix se vehia ademes molestat pel bisbe de Barce
lona que li posava entrebanchs al exercici d' algu
nes de ses preheminencies Priorais, y segons se veu 
en altre document, publicat á les planes 118 y 119 
de la nostra esmentada Monografía,) obtingué de 
Urbà VIU als 12 de Setembre de 1633 una declara
ció ó motu proprí, de que Climent VIII, al secula
rizar aquella Colegiata no volgué disminuhirá llur 
Prior cap de ses prerrogatives; y ademes obtingué 
lo Prior Tapias que 'Is dos beneficis diaconil y sub-
diaconil, gosessen del títol de Canonges y que en 
sa Iglesia pogués dictar constitucions, dir missa de 
Pontifical ab crossa v mitra y benehir campanes, 
calzers y altres ornaments. 

Obtingut això, preséntala decisió Papal al Bisbe 
de Barcelona. lo qui no sols no V admeté sino que 
vista r insistencia del nostre Prior, fou aquest 
ficat á la presó; empro, aylant durà la persecució 
del Bisbe, que haventhi mítjantsat algunes perso
nes, va convenirse en tornar 1' assumpte á Roma 
y estar á la definitiva decisió Papal. Lo Sant Pare 
confirmà dit motu propri en favor del Prior, de
clarant la plena jurisdicció del Priorat aytal com • 
abans ho havia demanat y obtingut lo Doctor T a 
pias. 

Dit Prior mori per allá 1' any 1635, sense que 
s' hagués pogut posar en execució la declaració 
Papal. ' ' ' . 

iUr,^hl:ir'MA:'M^ 
í ' , 
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BERENGUER DE TARRASSA 

L o dia 23 de Maig de 1155, es la data de la nova 
fundació del iMonestir de Santa Eulària del 
Camp de Barcelona pel Bisbe Guillem de Tor

roja, qui en aquells mateixos temps, creà l'institu
ció de les dotze Pabordíes ó Prepositures en dit 
Monestir, disposant que fossen provehides sols per 
canonges. 

Los dotze primers Prepósits ó Pabordes insti-
Tuhits aleshores foren 1' esmentat bisbe, en Beren
guer de Tarrassa y altres deu subjectes que anomena 
en Pujades. (Crònica de Catalunya). 

TAURO 

PER les noticies fins avuy conegudes, consta 
que aquest fou lo tercer bisbe de Egara y de 
ell se sap solament que concorregué al Con

cili de Lleyda celebrat al any 646 firmant en la 
següent forma: Taurus in Chrisii nomine EcclessicE 
Egarenais Episcopus, his conatitutionibus inler/ui 
^i siibscripsi. 
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Segons alguns historiadors, y entre ells Baluzi, 
assisti Tauro pels anys 524 ó 25 al Concili de Lley-
da ja esmentat, empro aquesta versió 's contradiu 
ab la de la assistència de Nebrídi, segon bisbe de 
Egara, al Concili de Toledo del any 527, puix que 
Tauro abans d' aquest fet, no podia haver compa
regut com á bisbe de Egara à cap Concili celebrat 
dos anys abans. Ab tot no falta qui opina que al 
pendre part en lo Concili de Lleyda de! any 525, 
podia ferho com á coadjutor ó vicari de Nebridi, 
mes siga com vulga, no podem admetre aquest 
parer perqué segons tots los indicis ío Concili de 
Lleyda de que parlem, no tingué lloch al any SaS, 
sino que se efectuà al any 546 y en aquest any 
Tauro assistí al dit Concili segons lo Canonge Font 
fEpiscopologio Ampuritano.J 

Aquest bisbe ha sigut anomenat per alguns his
toriadors, Fauro y Mauro; no obstant li donem lo 
de Tauro per ésser lo mes generalment admès. 

Risco, Aguirre, Baluzi, Moreno Cebada, Argaiz 
y altres (ob. cit.) 

FRANCESCH TORRAS Y ARMENGOL 

AQUEST renomenat pínlor nasqué á Tarrassa 'I 
dia 6 de Febrer de 1832, y havent desde moll 
jove sentit decidida inclinació al cultiu de les 

Belles Arts, se dirigí á Barcelona ahont entrà de 
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aprenent en lo taller del esculplor Ferreri, donant 
ja alli proves palpables de son ingeni. 

Al any i85o va matricularse en los estudis supe
riors de la Academia de Belles Arts de Barcelona 
en la que hi cursà la teoria é historia de les Belles 
Arts, la Anatomia y '1 Dibuix del natural y del 
antich, obtenint dues mencions honorífiques en dit 
any y tres en lo següent, y al i853 la susdita Es
cola Provincial li aprovà una imatge del Crucificat 
que es la que hi ha en la capella del cementiri de 
Tarrassa. 

A r any i85g li sigué adjudicat lo premi de pen
sionat á Madrid per la Diputació Provincial de Bar
celona, obtenint al 1861 '1 nombrament de profes
sor interí de les escoles elementals dependents de 
la Real Academia de Sant Fernando de Madrid, 
plaça que, mediant unes bones oposicions, obtin
gué després en proprietat. 

L' any 1864 va ésser nombrar professor de colo
rit y de composició de I' Escola de Belles Arts de 
Cádiz, quina càtedra desempcnyà ab gran lluhi-
ment y satisfacció de sos deixebles, fins al 1866 en 
que sigué traslladat á 1' Escola Superiorde Pintura 
de Madrid, exercint la mateixa càtedra que á Cá
diz fins al 1871 en que per Real Decret fou desti
nat à r Escola d' Arts y Oficis de Madrid encarre-
gàntselhi I' ensenyança del Dibuix y del Modelat, 
en ia quina meresqué un ascens al 1873. 

En Torras pintà molts y notables quadros, 
alguns d' ells premiats en públichs Certàmens. 
Veus aquí 'Is que han vingut al nostre coneixe
ment: 
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La profecia del Tajo. (1862). 
El Martirio de los sanios Servando y Germán y 

premiat ab medalla de tercera classe á i' Exposició 
de Bellts Arls de Madrid de 1864. 

Sacra Familia, premiat ab tercer prémi al any 
1866 y adquirit pel Govern. 

També va esser premiat ab medalla de tercera 
classe á 1' Exposició de Belles Arts Madrilenya del 
i865 en la secció de la pintura d' historia, ignorem 
per quin quadro. 

En lo Concurs celebrat al 1867 per la Real Aca
demia de Sant Ferran pera un quadro de la Nos
tra Senyora de les Victòries, destinat á V Iglesia^ 
espanyola de Tetuán, li fou adjudicat lo prémi pel 
bocet que en cll presenta. 

A r Exposició de 1877 li va esser també premiat 
r Entierro de Nuestro Señor Jesucristo. 

Ademes se li coneixen los següents quadros: 
El Salvador después de su descenso de la Cru^, 
Nuestro Señor Jesucristo clavado en ¡a Cru^. 
Júpiter)'Leida, obres totes elles premiades en 

varies exposicions. 
Los senyors Sala, Piera, Gali^ Boada, Übach y 

Baltber deTarrassa, posseheixen aqueixos quadros 
d" en Torras: 

San Ildefonso, Santa Paula, San Ajiíonio, San 
Joaquín^ Un penitente en el desierto, Una Piedad, 
Sania Teresa, Santo Domingo, San Juan, La Pu
rísima Concepción, altre San Antonio, La Muerte 
de San José y San Cayetano. 

En Torras era tan bon esculptor com pintor, co-
nelxénseli I" estatua en guix representant ¿a/nrfus-
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tria que va esser presentada á 1' Exposició nacio
nal de Belles Arts celebrada á Madrid al 1864 y '1 
DescQndimienlo de la Cru^, Misteri pié de senti
ment que figura á la professo del Dijous Sant de 
Tarrassa, compost de cinch imatges que son, lo 
Crisl, la Verge Maria, Magdalena, Nicodcmus, 
Joan d' Arimalea, de eos enter lo Jesús y essent ma-
niquis vesiMs les demés figures. 

Sos continuats viatges per 1' extranger, visitant 
museos y exposicions, aquilataren sa fama de eru
dit y á aixó degué 1' esser nombrat molt sovint pera 
formar part de comissions oficials, de tribunals de 
oposició á càtedres y de jurats de exposicions ó con
cursos. 

Fou condecorat ab la creu de primera classe de 
r ordre civil de Maria Victoria. 

Lo senyor Elías de Molins, en son Diccionari, 
després d' haver biografiat á Don Francesch Tor
ras, natural de Tarrassa, á la plana 680, traça la 
biografia de Don Francesch Torres y Armengol, 
natural deTarragona, á la pland 693, ab manifesta 
equivocació, com se desprèn dels datos que de V un 
y de r altre dona, ab los quals se veu ben clar que 
abdos son una mateixa persona. 

A la biografia que M setmanari lliberal de Tar
rassa, El Pensamiento Ilustrado, li dedicà '1 g de 
Maig de 1896, data del primer nombre que apa-
reixé de dit periódïch, se diu que aytal artista tar-
rassench morí 'I 27 de Febrer de 1876 y si be M se
nyor Elías de Molins donà com á fetxa de la mort 
d* en Torras en ses dues citades biografies, lo 28 de 
Febrer de 1878, nosaltres acceptem la data del an -
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tedil periódich per tenir motius pera considerarlo 
més fàcilment enterat que cap altre. 

PERE VACARISAS Y BOFILL 

AYTAL ilustrat^professor, estudià'l Baxillerat y 
les Ciències Exactes ab notable profit, Llis-
senciantse en ies predites ciències y entrant 

tot seguit á formar part del Claustre de professors 
del Real Colegi Tarrassench. 

Lo senyor Vacarisas revelà ademes molt gust en 
r ensenyança del piano al esmentat Colegi, en quin 
instrument se mostrava sempre bon executor y 
fael intérprete. 

Haventse mes lart creat en dit establiment una 
Escola d* Arts y Oficis, hi fou cridat com á profes
sor de la Teoria de Teixits, de quina matèria se 
havia mostrat moll coneixedor ab la publicació, 
junt abDon Francesch Xavier Lluch, d'un Tratado 
teórico~p7-áciico de tejidos, voluminosa y concien-
çuda obra que ha merescut los elogis de les Corpo
racions y personalitats més significades en V indus
tria catalana. 

Actualment desempenya lo precitat càrrech en 
dita Escola. Es lo mateix á qui V Elias (ob. cit.) 
anomena Vacarisa. 



— i55 — 

JOAQUIM VANCELLS Y VIETA 

AQUEST celebrat pintor pahisatjista nasqué à 
Barcelona. Ab tot visqué la major part de sa 
vida á Tarrassa, desde ahont ha estés la fama 

de son talent artistich de tal manera que ha sigut 
tingut per tothom per tarrasscnch. 

Feu sos primers estudis de dibuix al Real Golegi 
Tarrasscnch, revelant ja en ell disposicions nota
bles pera 1' art pictórich. No obstant ni mentres 
visqué alguns anys á Barcelona, emprengué seria-
meni i' estudi de la pintura, oficial ni extra oficial
ment, puig tan sols dibuixant y pintant seguida
ment y á sa manera, anà adquirint, mercè á sa in
tuïció artística, una habilitat cada dia més visible y 
admirable en lo maneig del pinzell. 

Havent passat sa familia á viure à Tarrassa ahont 
hi possehien una de les fàbriques de llana més im
portants y antigues ó siga la coneguda per la d' en 
Vieta, conreuhá en Vancells ses aficions predilec
tes, estudiant del natural en los camps y montanyes 
properes à dita ciutat. Mes trobant á faltar en ella 
atmósfera artística, tan necessària ai iniciat, tingué 
r ¡dea, que vejé resolta, de la creació d' un Circol 
Artistich, local en que s' hi donas V ensenyança 
del dibuix y de la pintura, no sois de carácter artis
tich, sino també aplicats als arts y oficis. D' aytal 
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escola que tingué primerament per director al pin
tor marinista Sivilla y després á en Martínez Altés 
pintor de costums, ne sortiren bastants deixebles 
d'abdossexes ben aprofitats, havent sigut per lo 
tanl molt de doldre que al cap d' uns dos anys 
s' hagués tingut de tancar aytal centre. 

Empro en Vancells fou un dels que més se 
n aprofità, datant d' allavores la decidida direcció 
artística per ell presa ó siga 1'exclusiva pintura del 
pahisaige, de tal modo, que al apareíxe com á tal 
en la primera Exposició que de sos quadros feu al 
Saló Parés de Barcelona del any 1891, obtingué un 
franch èxit, essent celebrat per tothom y especial
ment per la prempsa ab rara unanimilal. 

En aquell mateix any en que tingué Uoch 1' Ex
posició de Belles Arts de Barcelona, hi presentà '1 
quadro al oli titolat Febrero que obtingué diploma 
honorífich. A Ja celebrada á Madrid I' any 1892, 11 
fou premiat ab segona medalla io pahisatge La 
Maia. A )a de Barcelona de 1894, tingué també una 
segona medalla per son quadro San Llorens del 
Muní. Y á Ja que tingué iloch igualment á Barce
lona r any 1896, primera medalla per son pahisatge 
Riera de la Bar a la. 

Ademes presenta també altres quadros d'impor
tancia á r Exposició de Madrid de i8g5 y à la de 
1898 de Barcelona que obtingueren molt bona acu-
llida per part dels jurats y dels crítichs. 

Lo senyor Vancells, jove encara, te condicions 
pera donar, ab ses creacions artístiques, molt més 
renom á sa reputada firma, honrant al ensemps á 
sa pàtria adoptiva. 
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DOMINGO VENTALLÓ Y LLOBATERAS 

N ASQUÉ á Tarrassa en 1804. Seguí la carrera 
de Farmacia fins al Doctorat, haventse dedi
cat especialment al estudi de la Agricultura 

sobre la qual escrigué varis travalls. 
AI 1869 publicà un folleto tilolat El Perfeccio-

7\amiento poliiico de las naciones y en particular 
de Espatïa. 

També va escriure 1' obra litolada: La cienciay 
la/é. 

Havia figurat molt en dita població com à home 
públich, havent desempenyat la Alcaldia y la pra-
sidencia de la Sociedad de la Mina Pública de 
Aguas de Tarrassa y alires importants càrrechs de 
la mateixa. 

Morí al any 1878. 

JOSEPH VENTALLÓ Y ViNTRÓ 

AQUEST escriptor nasqué á Tarrassa á 1' any 
i856, essent fill de Don Domingo y germà de 
Don Pere, també biografiáis per nosaltres. Es 

Llissenciat en Medicina y Cirugía per 1' Universitat 
de Granada. 
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Desde molt jove ha vingut dedicantse al perio
disme, havent sigut redactor de varis periódichs de 
Barcelona, Valencia, Granada y Tarrassa, funda
dor dels setmanaris larrassenchs La Revista Tar~ 
rásense, El Tarrasense y La Comarca, dels quals 
r últim es i' únich sobrevivent, y de les revistes 
literàries Granadines Ei Mensajero Andalu^ y La 
Cuaresma Política (satírica), director de ¿a Tri
buna, La Independencia, La Opinión y La Provin
cia, periódichs polílichs de Granada y colaborador 
d* alguns altres de Madrid y Barcelona. 

Al any 1879 publica I' obra histórica Tarrassa 
antigua y moderna quín tomo de 330 planes, ab 
lot y sa carencia de método, sa poca depuració y 
son mancament d* alguns punts histórichs dignes 
de tractarse, es d' alabar per haver sigut la primera 
publicació histórica de la nostra comuna ctuiat 
natal. Lo senyor Ventalló, per altra part, fou mo
dest y just, puix que en lo prospecteab queá Tany 
(886 anuncia sa segona obra histórica de Tarrassa, 
reconegué que en aquell ensayo hislòrico havia 
reunit sin método ni orden molt contades noticies 
de la antiga Egara y breus apuntes de I' industrial 
Tarrassa, y manifestà que pera omplir inmenses 
llacunes de I' elat antiga y mitja d' aquelles, anava 
á publicar una Historia religiosa, militar, indus
trial X política de Tarrasa desde antes de J. C. 
hasta nuestros días. Empro d'aquesta obra sols ne 
publicà unes 220 planes que tracten de I' existencia 
y situació de Egara y de son Bisbat, dels temples 
de Sani Pere, Sani Miquel, y Sania Maria de Tar 
rassa, dels convents de Sia. Magdalena y Sia. Mar-
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garida y de les iglesies rurals de Sant Miquel del 
Taudel! y Sanl Marti de Sorbet, haventse parat 
aytal publicació al començar á ocuparse de 1' histo
ria de r industria llanera tarrassenca. 

A més ha donat á I' estampa varis travalls histó-
richs de Tarrassa en los tres mentats setmanaris 
larrassenchs y alguns á La Vanguardia de Barce
lona, y entre aquells, dos foiletins á La Comai'ca, 
tiiolat r un, FA Priorato de Tarrasa, que començà 
á publicar al 1894 y deixà de continuar á les 62 
planes, y rotulat l'altre, «Llibre dels privilegis con
cedits á la vila de Tarrassa» quina publicació co
mençada al Janer de 1899, per més que la portada 
estigui fetxada al 1898 (segurament per error d'im-
prempta) s' acabà al actual mes de Març de 1900, y 
conté á més de les Rúbriques dels documents adu-
hils pel senyor Ventalló en sa primera obra histó
rica de Tarrassa y d' altres fins allayores inèdits, 
una copia exacta del nostre «Llibre dels privilegis 
deTarrassa,» que al mateix Janer de 1899 acabavam 
de dofiar á llum per primera vegada, convenient
ment acotat, titolat y anotat, y constituhint lo ter
cer volum de la nostra «Biblioteca Histórica Tar 
rassenca». 

Ademes havia donat á 1' imprempta à Valencia 
r any iSyS un llibre de poesies catalanes y caste
llanes titolada Ratos de ocio, ab un prólech del 
senyor Sanmartín y Aguirre, y dos altres llibres 
que respectivament publicà á Granada y áTarrassa 
als anys 1874 y 1890 ab los titols de Viaje á Sierra 
Nevada y Viaje á la nueva Cataluña (Desde An
dalucía. Los terremotos en 18S4J 2." edició. 
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L* esmentat compalrici s' ha dedicat també molt 
á ia política havent sigut balile deTarrassa. 

L' inclou r Elias de Molins (ob. cít.) 

PERE VENTALLÓ Y VINTRÓ 

GERMÀ del anterior y fill del penúltim biogra-
fiat, nasqué á Tarrassa 1' any 1847 y cursà 
la carrera de Farmacia. 

Obtingué varis premis en alguns Certàmens lite
raris per poesies originals seves, entre altres lo pri
mer accèssit á la flor natural en los Jochs Florals de 
Barcelona de 1868 per sa composició poética «[¡Rui-
nasll», ab quin motiu 1' Ajuntament deTarrassa li 
donà 'I titol de «Cantor d' Egara», pseudònim que 
usà després en varis travalls publicats en algunes 
revistes y periódichs. Guanyà á més un altre accès
sit en dits Jochs Florals. Entre les publicacions en 
que havia colaborat s' hi conten La América y El 
Museo Universal de Madrid. 

Al any 1868 se lí estrena en lo Teatre Romea de 
Barcelona la comedia de costums catalanes en Ires 
actes y en vers «La muller que fa per casa», que 
dona després á 1' estampa. 

Com á corresponsal de la Associació d' Excur
sions Científicas de Barcelona, publicà en lo But
lletí de la mateixa un travall sobre V historia de 
Tarrassa, Si. Pere de Tarrassa y Viladecaballs, que 
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estudia també arquitectónica y arqueológicament 
y ademes un altre travall titolat «Las antigüetats 
de Sant Pere de Tarrassa» formant part del «Ál
bum pintoresch monumental de Catalunya» (1878) 
en lo quin es llàstima que hi admetés son autor al
gunes vertaderes fàbules. 

Lo senyor Ventalló s' ha dedicat també al estudi 
de r Agricultura, havent publicat un llibre en co-
laboració ab son compatrici Don Bonaventura de 
Castellet, titolat El Tintorero híbrido de mosto ne
gro, estudi de Viticultura etc. y V obra Los gome
ros de Australia en la regeneración forestal de 
España, tractat de la aclimatació del Eucalypto á 
Espanya (Tarrassa 1879). 

L' Elias de Molins, V inclou (ob. cil.) 

PERE VERDÓS Y MAURI 

NASCUT á Tarrassa 'I 9 d' Abril de i855, durant 
tots llurs estudis demostrà una aplicació y 
un talent notables, y després d' haver cursat 

la carrera de Medecina y Cirugía ab igual profit, 
guanyà al 1874, per oposició, una plaça d' alumne 
intern á la Facultat de Medecina de Barcelona y 
prengué al any 1878 lo Grau de Llissenciat ab la 
nota de sobressalient y '1 premi extraordinari per 
R. O. del 25 de Janer de dit any, obtenint lo de 
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Doctor al 1882 ab la mateixa nota, y guanyant tam-
bé per oposició '1 prémi extraordinari. 

Al any següent, obtingué '1 títol de soci corres
ponsal de la Real Academia de Medecina y Cirugía 
de dita ciutat per una memoria sobreMeíaloscopia 
en las neurosis tijicas. 

AI 1880 la Academia Médica de Valladolid va 
nombrarlo soci corresponent per 1' invenció d' un 
instrument anomenat: Oloscopoprensor, del que 
entre altres revistes va ocuparse'n lo Journal oj 
Oiotogi dels Estats Units de 1' Amèrica del Nort 
y 'n donà dictamen favorable la citada Academia 
de Barcelona. 

També al 1881 la Academia Medica de Palma de 
Mallorca li donà '1 lilol de soci corresponsal per 
una memoria en que tractava deLoscuer^POsextra
ños en el conducto auditivo, 

Al 1883 obtingué'l prémi fundat pel Doctor Gari 
en dita Academia de Barcelona, per haver presentat 
en aytal concurs un estudi sobre La acción del al
cohol en las enfermedades agudas del pulmón y 
del corazón. 

Lo senyor Verdós es ademes soci de la Societé 
française d' Olologie el de Laringologie, soci fun
dador de la Sociedad española de Laringología, 
Otología X Rinologia, soci de V Económica Bar
celonesa de Amigos del País y individuo numerari 
de la Sociedad médico-farmacéutica de San Cosme 
y San Damián de Barcelona. 

En lo Congrés médich celebrat á la mateixa, fou 
representant de la Secció d' Higiene. També sigue 
individuo del eos municipal d' higiene. 
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Ingressà en la redacció de la Gaceta mèdica de 
Cata[u7i)'a y es colaborador de la Revista de cien
cias médicas, de la de Laringología, Otología y 
Rinologia y de! Bollettino della Malattie deW Ore-
chio, della gola e del naso, de Florencia. 

Veus aci les obres publicades pel senyor Verdós: 
Acción terapéutica del alcohol en las pneumo y 

cardiopatias agudas. (Madrid, £ / cosmos editorial 
un voiúm en 4.") 

De la Metaloscopia de las neurosis tincas (Tipo
grafía deis Suc. de Ramírez y Comp.' Barcelona 
1879. En 4.") 

Elementos de física aplicada á la medicina y á 
lajisiología por A. Moitessier. Traducció. (Bar
celona, imp. de Riera 1880. En 8.'' major y ab 
grabáis). 

De los cuerpos extraños en el conducto auditivo 
y su extracción por un instrumento nuevo, (Bar
celona, imp. deis germans Riera 1886. En 8." me
nor). 

Clínica de obstetricia, (Barcelona tip. de Sán
chez, 1886. En 4.") 

Tratado de la fiebre por S. Botkin.. Traduhit 
del francés. (Barcelona 1878. En 4.") 

Literatura otológica española... Publicada en 
les Memorias de la Sociedad española de Otología 
Laringología y Rinología, (Barcelona imp. de 
Sánchez 1886). 

La sordo-mude^ y su curabilidad, (Barcelona, 
imp. de Amat y Martínez, 1892. En 4.''' major). 

Comentarios teóricos y prácticos sobre la pato-
logia del oido, (Madrid. Dos volums en 4.") 
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Al any 1880 funda la Clínica especial pera enfer-
melats deí oído, nas y coll. 

L' Elias (ob. cit.) 1' inclou. 

VICENS 

A QUEST és, segons lo que se sap dels prelats 
Egarenchs, lo setè de dits bisbes, puix que en 
lo cctau Concili de Toledo de I' any 653 hi" 

consta son nom per haver sigut en aquell repre
sentat per r arxiprest Servand, com se desprèn de 
la següent sotscrició: Seruandus krxipi^esbyter 
Vicetilii Episcopi Ecclesice Agarensis subscripsi. 
Te d' advertirse que la paraula Agarensis ha de 
Uegirse Egarensis^ com ho ha fet Ambrós de iMo-
rales y ho feu també Antoni Agustín, al parlar del 
faisbe Egarench Tauro, y que aqueix Servand se 
ha de suposar que era V Arxiprest de V Iglesia Ega-
renca. 

En Balaguer diu que alguns han confós á Vicens, 
ab Getta. 

Diu en Pujades, que entre 'Is bisbes assistents al 
citat Concili de Toledo, hi figura Scua de Egara, 
entenentse per Egaren. la abreviatura Egabren. 

Respecte á aquest Concili, cal fer constar que 
com en altres, hi regna entre Ms historiadors una 
gran disparitat de criteri, puix menires en Beuter 

% • : 



— i65 — 

posa aquest Concili al any 652, Mariana al 655, 
Viladamor, Pujades y Morales al 656 y Baluzi, 
Aguirre, Baroni, Risco y la Sacrorum Conciliorum 
nova, etc. al 653, data que creyém la més verídica. 

ISIDRE VILASECA Y RIUS 

L o Reverent Don Isidre Vilaseca y Rius nasqué 
á Manresa '1 dia 20 de Febrer de 1836, essent 
fill de pares pagesos de escasos cabals. Feu 'Is 

estudis de llatinitat y humanitat en la predita ciu
tat, y "Is de P^üosofia, Teologia Dogmática y Teolo
gia Moral ab cànons, en lo Seminari de Barcelona, 
obtenint á més de la Llissenciatura en Sagrada Teo
logia, '1 grau de Baxiller en Filosofia y Lletres. 

Durant quatre anys fou sustituí de càtedres al 
Institut de segona ensenyança y á 1' Escola Normaí 
de Barcelona, y desde molts anys ve exercint lo càr-
rech de vis-director del Real Coiegi Tarrassench. 

Ha sigut un incansable publicista, donchs á més 
dels molls articles de propaganda católica y de ca
rácter literari publicats en varis periódichs, ha do
nat á Ilum una píla de llibres de text pera 1* ense
nyança de i' Historia, de la Geografia y de la Relli-
gió, al ensemps que n 'ha publicat molt també de 
devoció, com ho demostrará la següent lüsta: 

Sania Inés mártir, patrona de Manresa. 1866. 
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Vida de la Beaia Germana Cousin, Traducció 
lliure del francés. 1868. 

Carias científicas religiosas sobre los pecados 
capitales. 1878. 

Historia de la pasión y muerte del hijo de Dios 
según los cuatro evangelios. 1880. 

Diálogos írascendefitalessobre eldogma católico. 
Lectura escocida para uso de las escuelas de 

instrucción primaria, por un profesor que lleva 
veinte años de práctica en la enseñanza. 1881. 

Vida de Santa Eulalia, mártir de Barcelona. 
1882. 

La Comunión de los Santos. Diálechs. 1883. 
«Lo pillet deis ous». Saynel de fácil representa

ció. 1884. 
Apuntes de historia universal, por un graduado 

en filosofía y^ letras. i885-i886. 
A un bachiller nemine discrepante y otras mu

chas personas. Diálechs. 1886. 
Navidad y Reyes. 1886. 
Apuntes de historia de Españapor un graduado 

de filosofia y letras y Arcade romano, 1887. 
Programa de catecismo é historia sagrada, 1887. 
Las procesiones. Diálech. 1888. 
Devocionario indispensable. 1888. 
Compendio de geografia, pera us dels alumnes 

especialment de primera ensenyança, de semina
ri, etc. 1888. 

Compendio de Historia Sagrada. 1888. *" 
Ascensión y Pentecostés. Diálechs. 1889. 
Compendio de la vida de Sta. Germana de CoU' 

sin. Traducció lliure del francés. 1890. 

< ; 
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Compendio de urbanidad. 1889. 
Biografia del Reverendo P, D. Jacinto Coma y 

Gali, mínimo. 1893. 
Excitación á favor délas ánimas del pur gatorio. 
«Nou mes de Maria» compost per Isidre Vilaseca 

y Rius. 1893. 
Cuaderno de piedad. i8g5. 
Un sábado de cada mes dedicado á María San-

íísijna. 1895. 
Ademes ha donat á 1' estampa una Vida de San 

Francisco de Paula, un Mélode de lectura elemen
tal razonada, '1 Discurs llegit á 1' acte del reparti
ment de premis del R. Golegi Tarrassench (1894), 
y tema, Co?isideraciones sobre la manera como Dios 
atiende á las necesidades del hombre; y una serie 
de llibrets en català y en castellà titolada «Un gra 
de blat» dels que n' ha publicat per ara aquestos 
cinch: «Oracions del Cristià», «La Santa Missa», 
«La primera Comunió», «Examen de cacichs» y 
«Lo Sant Jubileu de 1900». 

Lo Sr. Vilaseca es Arcade Roma y Conciliari de 
la Joventut Católica de Tarrassa. 

BENET VINYALS Y GALI 

EN Saldoni digué en sa obra Efemérides de mú
sicos españoles (1860) que 'I P. Benet Vinyals 
havía sigut mestre de música del Golegi de 

Montserrat, mes ab tot y que aixís li digueren des-
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de Tarrassa, manifestà en son Diccionario Biográ-
fico-BibliográJico {\%^ó) que no havia trobat des
prés cap document que IÍ confirmés ayial dita, 
semblantli empro molt positiu que 'J P. Vinyals 
hagués estudiat música á Montserrat y sigut un 
bon organista, essent també probable que aquest 
Vinyals fos germà del P. Joseph Vinyals y Gali, 
fill de Tarrassa y que aviat biografiarém. 

Mori á Tarrassa als 42 anys y '1 día 4 de Juny 
de 1809. 

FRAiNCESGH VINYALS Y RIBAS 

TINGUÉ sa naixensa á Tarrassa 1 día 5 de No
vembre de 1790, y havent aprofitat sa felis 
disposició pera la música, als pochs anys de 

elat començà son estudi en dita població, y contant 
sols 7 anys, obtingué per oposició la plaça de vioM 
á Sta, Maria del Pi de Barcelona. Després ingressà 
á r Escoia de música de Montserrat leninlhí per 
mestres als PP. Viola y Boada. Als 16 anys guanyà 
la plaça de mestre de Capella de Martorell ahont al 
cap d" un any presentà al públich un nombre 
d' alunmes instruhits per ell en tots los instruments 
y aptes pera "1 cant, formant ab ells una bonaCa-
pella de música. Això ho alcancé ab un nou mèto
de de música admirable per sa senzillesa y segure
tat pera I' entonació, de tai manera que pera ap«n-
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dreno 's necessitava cap instrument acompanya-
lori. 

Sos «circols armónichs» y demés travalls cientí-
fichs, fan veure lo molt que iravallá pera facilitar 
aytal ensenyança. 

Possehi una magnífica veu de contralt y un per
fecte estil de cant. 

Les catedrals de Burgos, Santiago, Segòvia y 
Palència y altres que en lo temps d' en Vinyals eren 
r empori del saber músich, li donaren placas de 
contralt, en públich certamen, y les grans so
cietats d* algunes d' aquestes ciutats, pogueren 
apreciar les condicions artístiques del nostre com-
patrici. 

A les catedrals de Lerma y de León fou admirat 
com á mestre de Capella, y á les d' Avila y Sevilla 
com á organista, de quina especialitat n' era un ver 
mestre com ho prova '1 fet d' haver conquerit lo 
primer lloch en pública oposició contra 'i senyor 
Aimazán, en la plaça d' organista de 1' Iglesia de 
Sant Isidre de Madrid. 

Diu d' en Vinyals, en Baltasar Saldoni en son 
Diccionario Biográfico Bibliográfico de efemérides 
de músicos españoles, que essent quasi un noy, '1 
violí fou la seva arma á Urgell, y ja home, li dona 
triomfs á la Cort, fentli guanyar una plaça sa des
tresa en la viola. 

L' esser bon patrici, li feu despreciar les ofertes 
de Napoleón I de qui volgué mes esser enemich al 
camp de batalla, que rebre ses dadives. 

Morí ais 11 de Janer de 1838 á Madrid, y deixá 
varies obres, unes començades, y altres quasi aca-

=*t 
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bades, en les que 's vehia la gran revolució cientí
fica musical que hauria produhit á no haver mort 
relativament aviat. 

En Donadíu, 1' Elias y en Cornet, també '1 cata
logan. 

JOSEPH VINYALS Y GALI 

Lo P. Vinyais ó Viñals vejé la llum á Tarrassa 
al any 1772 essent segurament germà del que 
després d' aquest biografiarém. 

Prengué I' hàbit de monjo en lo Monestir de 
Montserrat del qual havia sigut deixeble, al primer 
de Maig de 1791, tenim per lo tant allavores 19 anys 
y miïj d' etat; y fou després mestre de Capella de 
dit Golegi de música. 

Deixà escrites algunes obres relligioses musicals 
notables que li donaren bastanta reputació, y les 
quines, segons en Saldoni,'s perderen totes. 

A més de bon compositor, fou mestre en lo violí 
y lo violoncello. 

Mori en sa vila natal als 10 6 als 11 de Janer de 
1825. 

També 'I citan en Cornet y Mas y 1' Elías de Mo
lins. 
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SALVADOR VINYALS Y GALI 

AQUEST invicte patrici, batejat als 22 d' Octu
bre de 1781 á la Colegiata deTarrassa, fou un 
dels tarrassenclis que més se distingiren en 

la defensa de la nostra terra invadida per les tropes 
del gran ussurpador de començament del actual 
sigle. 

En Salvador Vinyals, un dels principals fabri
cants de genres de llana y perteneixent á 1'ilustre 
familia d' aquest nom, de quina brillant fortuna 
influencia política y fins de quin apellido no 'n 
queda altre recort que la en altre temps luxosa casa 
hostatje de reys y princeps y avuy encara en mans 
d' un possessor estrany á la família, era batlle de 
Tarrassa per allá V any 1808 ó siga al iniciarse la 
guerra de 1' Independencia, y tof seguit organisá á 
un bon nombre de vehins armats, y sots la seva 
comanda, s' aparellà á la defensa de la allavores 
vjla, sense perjudici de sortir pels volts de la ma
teixa pera tirotejar als escamots de francesos que 
rondaven per la comarca y fins de pendre part en 
accions tan renyides y desastroses pera les tropes 
imperials com la que tingué lloch en los primers 
dies d' Abril de 1810 á Sant Julia d' Altura, en 
quin punt, la divisió del General Schwartz, proce
dent de Manresa, fou dispersada per les tropes de' 
General Milans del Bosch y "Is somatens de T a r -
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rassa y Sabadell manats pels tarrassenchs Sagrera 
y Vinyals y en TuruU de Sentmanat, 

En companyia del coronel Don Joaquim Sagre
ra, assistí en Vinyals á tan varies accions y prestà 
particularment lans bons serveys personals y mate
rials á la causa de la pàtria, que meresqué 'Is elo
gis de la Gaceta Española de per allá '1 Maig de 
i8og consignáis en lo tomo 3 . " de 1' obra del P. 
Raymond Ferrer ^arce/ona cíïuíiVa, en quin pe-
riódich oficial^ al donarse compte deis molls ser
veys prestats per en Saleta de Sant Hilari Sacalm, 
se diu que 'I senyor marqués de Coupigny, Coman
dant General del exércil, eleva á S. M. la noticia 
deis mèrits contrets per en Saleta per los quals á 
n' aquest fórentli concedits los honors de Comis
sari de Guerra «y una medalla igual á la que deu 
donarse al valerós Vinyals, Balite que fou de Tar-
rassa». La Gaceta Militar y Política de Cataluña 
del 22 de Juny de 1809 transcriu les mateixes pa
raules de la de Madrid, referents á en Saleta y en 
Vinyals. També se 'n feu ressó 1'Adolph Blanch 
en lo I . " tomo de sa Historia de la guerra de la 
Independencia en el antiguo Principado. 

L' antich secretari y ajudant de camp del Gene
ral Manso, publica I' any 1863 una Necrología del 
dil compte del Llobregat y en ella s díu que «entre 
Jos bons vehins de ia lleal Tarrassa, n' hi havia de 
moll amichs d' en Manso y ab ells los senyors Don 
Salvador Vinyals y Don Joaquim Sagrera, homes 
incansables y d' acció», sapigut lo qual, no es es
trany donchs que en Vinyals tingués I' encárrech 
de facilitar al exèrcit del Principat Jos panyos ne-
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cessaris, com aixís consta en una Relació de les 
quantitats rebudes per V Intendent Don Joan Gui-
nart, qui als 27 de Març de 1810 entrega á Dea Sal
vador Vinyals de Tarrassa, per ordre de la Junta 
Superior del Principat y pera compres de panyos, 
540 duros plata. 

La Junta Superior de defensa de Catalunya acor-
da al Agost de 1810 la concurrencia deis Diputats 
per la regió á les Corts que devien celebrarse á 
i' Illa de León^ ananthi ab un barco espanyol per 
no havérselhi proporcionat un altre inglés de guerra 
com s' havia insinuat. Y es digne de notarse que 
abans d' assistir á dites Corts, invitaren los Dipu
tats catalans als naturals y habitants del Principat 
á que 'Is hi donessen les instruccions, plans ó noti
cies y los hi fessin les reflexions més pertinents 
pera poder ésser més fidels interpretes de 1' opinió 
del pahís en !o si de les esmentades Corts; y que lo 
Bisbe d' Urgell, nombrat com á altre de dits Dipu
tats, fou després excluhit per no ésser natural de 
la regió. Entre 'Is vintidós Diputats elegits per 
aquesta pera representaria en les citades Corts, hi 
figurà Don Salvador Vinyals. 

Significat en Vinyals com á Constitucional, sofrí 
també les conseqüències que 'Is absolutistes, aixe
cats en armes en lo Vallés sols les ordres del cabe
cilla Agustí Saperes (a) Caragol, feren pesar sobre 
los tildats d' ideas lliberals, aixís es que quan 
aquells que havien entrat à Tarrassa 'I ï8 de Juliol 
de 1822, sortiren d' ella cap al vehí poble de Mata
depera, se 'n dugueren en rehins á alguns richs 
vehins, y entre ells, á en Vinyals. Lo mateix passà 
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lo 23 de Juliol de 1S23 en que, havent entrat á la 
vila una partida de realistes disfressats, s' apodera
ren de varis vehíns d* importancia, entre'Is que hi 
havía també en Vinyals. Y es que aquest era Co
mandant del batalló de Milicia urbana que s' havía 
organisat á Tarrassa pera resistir á les /orces rea-
listes, per lo qual ademes s' havía posat la població 
en estat de defensa, lancantse les muralles y forti-
ñcantse 1 punts més estratégichs. 

Havem sigut en Vinyals, se pot ben dir, lo prin
cipal cap deis Constitucionals tarrassenchs, no es 
estrany que durant lo mando de Catalunya pel 
Comte de Espanya, fos acusat per aquest dei crim 
de conspirador, aytant mes, quant, per la fama de 
lliberal que Tarrassa tenia, s" hi refugiaven molts 
dels que fugien de Barcelona perseguits per aytal 
despóiich General. Aíxísdonchs, acusat en Vinyals, 
al Març de 1829, de tenir en llur poder gran nombre 
de fusells y municions, fou arrestat per la policia á 
la Ciutadela de Barcelona junt ab son masover. 

Ab tot, no havéntselhi trobat quiscuna culpa, fou 
posat al poch temps en llibertat. 

Mori en sa població natal, ben volgut y respectat 
de tols los bons tarrassenchs. 

En lo Resumen histórico de la insurrección de 
Cataluña desde 1808 á 1813 de F. E. J. ó pros
pecte de r obra calcográfica ó colecció de estampes 
representant los principals successos de dita guerra, 
se diu que en dita obra ilustrada s veurien inmor-
lalisats tols aquells catalans que un verdader pa
triotisme conduhí al camp de Marte, com ho foren 
losque allá 's citen, entre Ms quals s'inclou als 
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Vinyals de Tarrassa, '!s Pagès y Colomers Jel Va
llés y tants altres que han merescut justament 
r afalagador titol de benemèrits de la pàtria. 

PERE VIVER Y AYMERICH 

FILL de Tarrassa en quina ciutat nasqué 1' any 
1870, va ésser dedicat al dibuix per son avuy 
difunt pare, pintor decorador de dita població 

y ben reputat per senyes, revelant en lo Real Gole
gi Tarrassench, ses especials aptiiuls pera 1' art á 
que 's dedica, les quals se feren més evidents al 
entrar de deixeble aprofiladissim en lo Centre Ar-
tistich de Tarrassa, ahont aprengué la pintura ab 
los professors Sivilla y Martinez Altés. 

S' ha entregat al conreu del pahisaije inspirantse 
especialment en la manera del celebrat pahisatjista 
ja biografiat senyor Vancells, havent figurat sos 
quadros en les darreres Exposicions de Belles Arts 
de Barcelona en V última de lesqualssiguéllorejai. 

Ha pintat també algunes notables decoracions en 
los teatres tarrassenchs. 

Actualment es professor de pintura en dit Golegi 
Tarrassench. 

; Í ^ ^ Í ^ 
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Veus aquí fínida la nostra tasca^ mes ó menys pesada 
pels nostres llegidors^ segons sia '1 prisma ab que 's pro
posaren resseguiria. Grans novetats no n' hi han pas 
trobatj ideas ni judicis propris, lampoch, puix que no 
fou aquest lo nostre intent, ni era del cas lo formular-
los: y no cal parlar del llenguatje, que ab tot y '1 nostre 
amor al de la terra, no hem pogut may manejar aytal 
com mereix son august abolori. Empro 'ns fem l'ilusió 
de creure que hi hauran vist realisada l 'empresa que 
projectarem d' honorar á tants y lants tarrassenchs de 
bona memoria per liurs excepcionals fets, especialment 
en lo terrer de les arts, de les lletres y de les ciències, 
desde que, convençuts del complert oblit en que gene
ralment los tenien los nostres compatricis, tan capficats 
ab llurs afers industrials y distrets ab los embolichs de 
la política ó 'Is atractius del Cassino, emprenguérem 
ja fa alguns anys en la prempsa local tarrassenca, una 
campanya reivíndicadora de la consideració deguda als 
que dedicaren sa inteligencia al saber, per medi del lli
bre, de r obra d' art, de 1' elucubració científica ó de 
la solució mecánica. 

Si ho hem lograt, no hem pas de dirho nosaltres, 
mes abans de que *ls entesos y 'Is curiosos nos jutjcssen^ 
ha calgut fcrloshi avinent lo fi que 'ns mogué á n ' aquest 
nou llibre, pera que en llur judici, hi pesi, en contra
posició als defectes de 1' obra, 1' anhel patriótich y la 
bona voluntat ab que la havem escrita. 

-^f^f^ 
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Blanch, Bartomeu 20 
Boada, Francesch 21 • 
Boada, Jacinto 26 
Bosch, Pau a8 
Busquets, Joseph 29 
Busquets y Soler, Salvador 31 
Cabanes y Anselm, Ignasi 33 
Cabanes y Brunes, Estanislau 35 
Cabassa y Millastra, Francesch 36 
Cadevall y Diars, Joan 37 
Cardellach y Roca, Gabriel 41 
Cardellach, Miquel 4a 



^ - 1 7 8 -
' Planes 

Cardellach y Busquéis, Nemessi 44 
Cardellach y Busquets, Pau 44 
Castellet, Bonaventura de 47 
Coll y Gorina, Ramón 5o 
Comas, Aleix 5i 
Comas, Alfons 5i 
Comes, Pere Sa 
Corlada, Jaume. 52 
Cortada, Plàcid Sj 
Cosia, Joseph 54 
Díez, Martí. 56 
Escuder, Miquel 58 
Eugeni 60 
Fàbregas y Clarina, Joan Jaume 6a 
Falguera, Joseph 64 
Fizes, Pere de 64 
Font y Cars!, Heriben 68 
Font y Joan Pau 70 
Gabriel y Carreras, Pere 73 
Girbau, Gáyela 74 
Granio, Quinto 75 
Grau, Bonaventura 78 
Grau y Alá, Ezequiel de 82 
Guarda, Joseph 83 
Guilard, Aniich 83 
Ilergi 84 
Ireneo 85 
Joan 87 
Jorba, Pere 88 
Llaurador, Pere 8g 
Marlnello y Bosch , Joaquim 90 
Marinello y Guardiola, Joseph gi 
Marsal y Bogunyá, Pau 93 
Marsal y Bogunyá, Ramon 94 
Medina, Joseph 96 
Montserrat y Boada, Joseph , , 97 
Monset y Galí Joaquim 99 
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Planes 

Nebridi lOO 
Oller y Biosca, Anton 103 
Oller, Francesch 106 
Ortigues, Pere 108 
Palet y Barba, Domingo n o 
Palanas, Celestí 113 
Paz y de Casanovas, Joaquim M.* de {*) 113 
Pi, Baldomero 117 
Poal y Jofresa, Joseph 117 
Pont, Francesch 119 
Puig, Joseph 120 
Puig y Petit, Joseph 121 
Puig, Maleu 121 
Puig y Petit. Pau 123 
Ramoneda y Busquets, Francisco 124 
Ramoneda, Ignasi J25 
Ramoneda, Jaume 126 
Roca y Roca, Joseph 127 
Rodó y Sala, Francesch 131 
Rodó y Escobet, Joan 134 
Rodó, Joseph Maria 135 
Rodó, Pau 135 
Sagrera y Domènech, Joaquim de 138 
Salvans Agustí, Lluis 143 
Samaranch y Ramoneda, Joaquim 145 
Sobrevalls, Carles 14^ 
Sofroni 146 
Tapias, Joan 147 
Tarrassa, Berenguer de 149 
Tauro [49 
Torras y Armengol, Francesch i5o 
Vacarisas y Bofill, Pere i54 
Vancells y Vieta, Joaquim i55 
Ventalló y Llobateras, Domingo iS/ 

(*) Al cap de sa biografia se 1' anomena Joscpti, per error d* im-
prempta. 
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Planes 

Ventalló y Viniró, Joseph tbj 
Ventalló y Víntró, Pere 160 
Verdós y Mauri, Pere . , 161 
Vicens ' , . 164 
Vilaseca y Rius, Isidre 1 ; ' i65 
Vinyals y Gaii, Benet 167 
Vinyals y Ribas, Francesch 168 
Vinyals y Gali, Joseph » ' , • • ,,• • • - 170 
Vinyals y Galí, Salvador ' . . . '. . 171 
Viver y Aymerich, Pere , , - 175 
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