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TERRA33A 

En donar a la llum aquest llibre, no em proposo altra cosa 
que posar a l'abast de tothom la vida de la meva estimada 
ciutat durant alguns anys enrera, perquè els que vinguin deS' 
pres de nosaltres, en un instant, solament amb fullejar aques ' 
tes pàgines, puguin sapiguer el que ha estat Terrassa i el que 
és actualment. 

No he escrit una història de Terrassa sinó uns i)etits 
apunts, perquè jo no sabria fer-la, i encara que tingui reculli-
des moltes efemèrides, no estic prou documentat per parlar 
dels fets ocurreguts en aquesta ciutat segles enrera. Si en parlo 
en algun lloc, és que, assessorat per historiadors de fama, he 
vist assenyalat un camí, i l'he volgut també seguir, encara que 
no amb la seva autoritat, al menys amb la més bona voluntat 
i empès per l'afició que sento per les qüestions d'història i per 
l'amor que porto a la meva volguda ciutat natal. 

He recollit, doncs, els fets històrics, tal com els conten els 
historiadors al-Iudits, i els he complementat amb la relació 
dels esdeveniments posteriors. El fruit de la meva tasca per 
sistent, és aquest llibre, que confio, benvolgut lector, a la teva 
benevolència. 

« 



TERRASSA 

Torre del Pjilau 

Per començar recordaré alguns dels testimonis mes remots 
de la existència de Terrassa, 

La Torre del Palau, encofurnada entre paiets modernes, 
assenyala, malgrat el temps transconegut, el lloc on s'establí 
el primer nucli de terrasencs. 

Segons Sdbem per unes concessions fetes als catalans per 
Ludovic Pius, el dia 1 de gener de l'ány 815, reportades per 
En Soler i Palet en el seu llibre Egara-Terrossa. en aquella 
època ja existia la nostra llavors vila, al voltant del Castell, 
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el qual ja tenia certa rodalia o terme. Els senyors del Castell 
gosaven del dret ditjui^e castri, amb obligació de recollir els 
habitants de la vila dins del Castell en cas de guerres. 

Els moradors d'aquest Castell l'únic reste del qual queda 
la Torre del Palau, ademes de mantenir-se lliures del do ' 
miní serrahí, contribuïren, amb els Francs, a deslliurar Barce
lona, motiu pel qual obtingueren la famosa Capitular de Car
les el Calb, l'any 884, el quart del seu regnat. 

Finestral flòtic de la Torre Uel l^alau 

Transcorregueren molts segles, durant els quals, aquesta 
fortalesa depenia de Barcelona i dels seus reis, els quals, per 
medi d'un castlà o governador, regien la vila. 

Sabem que posteriorment, el 19 de febrer de l'any 1622, 
Na Ginabreda, vídua de Tormo i el seu fill Lluís, vengueren el 
Palau a l'Universitat de la vila, per 29.500 lliures. 

En aquest Palau es reunien els Consellers que regien els 
destins de la vila de Terrassa; era el que avui en diríem ia 
Casa de la Ciutat. 
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L'Universitat terrassenca fou propietària d'aquell Castell, 
fins el dia 8 de juliol de 1661. que un comerciant de Barcelona 
nomenat Pere de Fices, el comprà per 32.000 lliures. 

Aquest senyor tenia una gran influència entre els nobles 
i sentia una admiració per la vila de Terrassa, 

La Torre del Palau (abans de la restauració) 

El fill de l'esmentat Pere de Fices féu fallida i els béns 
anexes al Castell es fraccionaren i passaren a mans de diver-
sos propietaris. L'últim d'ells, Joaquim de Càrcer i d'Amat 
Marquès de Castellbell i de Castellmenyà, el va vendre, el dia 
1 de maig de l'any 1874, davant el notari de Barcelona Joaquim 
Serra, al notari de Terrassa Joan Carranca i Busquets, qui 
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anys després el vengué al notari Ramón Estalella i ultima-
ment aquest el vengué a l'actual propietari, el notari Francesc 
Badia. 

El notari Carranca fou el qui feu la restauració del cim de 
la Torre. Hi construí una galeria des d'on s'ovira la ciutat i els 
seus bells encontorns. ;, :̂., ,, 

# » 

Terrassa a mig segle passat, estava rodejada de muralles. 
Els terrassencs sols podien comunicar-se amb l'exterior de 

la vila per alguns portals, cada un dels quals tenia una porta. 
Segons consta en el Llibre d'actes de la Corporació muni

cipal, amb data 11 d'octubre de 1840 i 11 de febrer de 1841, 
l'encarregat de tancai aquestes portes cada dia, al fer-se fosc, 
era un tal Josep Bernades (a) Beí, 

Les portes que tenia cura de tancar eren, en aquella data, 
la del Portal de la Guia, Porta del Rei, Quadra i Sant Pere. 
Hi havia, ademes, les portes de Sant Joan, Sant Valentí, Sant 
Domènec i Sant Roc, les quals, naturalment, algú altre es 
devia cuidar de tancar. 

A l'any 1848 la vila encara continuava fortificada, però 
quatre anys després, els terrassencs ja presentaven proposi' 
cíons a l'Ajuntament per a l'enrunament de les muralles. 

La viia necessitava eixamplar-se i les muralles eren un 
obstacle. Pel novembre de l'any 1876, després que ja feia 
quinze anys que era enrunat el Portal del Rei, l'Ajuntament 
extengué la següent acta: 

«Tenint en compte que les obres de fortificació existents 
en aquesta vila són obstacles pel trànzit a les vies públiques i 
perjudicials a l'urbanització, i no essent necesaria llur conser
vació per haver-se ja normalitzat la vida ciutadana, s'acordà, 
per unanimitat, procedir a la venda, en pública subhasta, pel 
sistema de puges, el dia 19 de novembre de 1876, Sense que en 
el mateix s'admeti postura, que no cobreixi els preus mínims 
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que després es fixaran, i en atenció a que la comissió d'obres, 
ha estudiat prèviament la manera de que la venda produeixi 
els millors resultats possibles i valorades les fortificacions 
equitativament, de conformitat amb l'informat per la comissió, 
s'acordà també, per unanimitat, fer-se la venda per tots, ser
vint de preus limitats els que a continuació s'expressen: Portal 

Portal ae U Guia 
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de Sant Roc i Rava!, 250 ptes.; Portal de Sant Valentí. 200 
ptes.; extrem del carrer del Nord amb exclossíó de les portes 
grans, 750 ptes.» 

La ciutat de Terrassa, en pocs anys es desenrotllà ràpida
ment i s'extengué per tots quatre costats. 

Veu's ací el detall del cens de la població durant els segles 
XIX i XX. 

.,'"'' • ; í ' j . : ' ' ; • •.-. rr^íS 

1824 4.195 habitants 1897 15.540 habitants 
1827 4.332 » 1904 15.872 » 
1828 4,990 » 1910 22,986 » 
1846 5.225 » 1921 30.532 * '/>, 
1847 5.302 » 1924 33.947 » 
1857 8.721 » ,. 1925 35.427 » 
1861 8.873 » 1926 36.090 » 
1877 11.057 » 1927 36.871 » 
1887 11.480 » 1928 37,208 » 
1888 11.931 » 

* * * 

Des de l'any 1100 la nostra ciutat és coneguda arreu del 
món per la seva indústria de panyeria. Cap el segle XIIl tenia 
comerç amb Nàpols, Sicília. Esmirna i Alexandria. E!s jueus 
d'Orient usaven els nostres gèneres i tenien sempre disposades 
dues galeres per a transportar els panyos d'una banda a l'altra 
del Mediterrà. El rei Alfons VI, en 1422. exigí que tothom ves
tís amb teixits del país, decomisant els que vinguessin de l'es
tranger. L'any 1609 va fundar-se un convent de R. R. P. P. Re
coletos, els quals muntaren una gran fàbrica, que desaparegué 
en 1870 per a engrandir el Passeig. L'invasió francesa portà 
una quasi total paralització en la nostra indústria, més alguns 
anys després reaccionà, i tornà a prendre esbranzida. 

En l'any 1833 va ;iíxecar-se el primer edifici destinat a 
fàbrica de vapor, del que n'existeix encara una part en el no
menat vapor de la Companyia, que es suposa íou la segona 
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d'Espanya, L'any 1845 començaren a funcionar els primers 
telers amb màquina Jacquard, i el 63 els primers telers mecà
nics en el Vapor Gran, inaugurat el 1859, 

Dos anys mes tard ja s'havien posat en marxa les primeres 
selfactines i en l'antic Vapor Busquets l'industrial Francesc 
Roura instala les primeres màquines de rentar llana. 

Mercès a l'activitat terrassenca, avui la nostra ciutat és 
una de les més importants en la fabricació de panyos, i pot 
competir amb les fàbriques estrangeres. 

L'Escola Industrial d'Arts i Oficis de Terrassa, la més im
portant d'Espanya, és un brillant coronament a la tradició 
d'íntel-Iigència i treball. 

* » » 

Terrassa ha passat també les seves èpoques de revolta, 
que deixaven, desgraciadament, alguna estela de sang. La 
pesta ia flagel·là així mateix diverses vegades. 

Quan no foren els francesos, que durant tres anys 1808-11 
dominaren la població i cometeren mil crueltats i mil sacrile
gis, la pesta s'emportà el mes granat de la joventut. Quan 
semblava que la pau amb el francès havia de deixar tranquils 
els terrassencs, s'alçaren els carlins. i durant un gros nombre 
d'anys, Terrassa tingué d'estar sempre alerta d'escomeses, çó 
que imposibilita el treball i la creixença de la vila. 

Vingueren després les revoltes del 1842, el motí de quintes 
de 1845, la revolució del 1865, la sorpresa dels carlistes del 
1872, la vaga del 1902 i la setmana tràgica del 1909. 

* * * 

Al començar el segle passat, la Casa de la Vila estava ins 
tal'lada a la Plaça Major, en una casa que hi havia davant 
mateix de l'Església del Sant Esperit. 

A la planta baixa d'aquesta casa hi havia uns porxos, com 
encara hí han en algunes places de Catalunya. Dessota d'a-
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quets porxos hi instal laven les taules els carnicers, els quals 
pagaven arrendament a l'Ajuntament. 

Al primer pis hi havia instal·lades les oficines municipals 
i el saló de sessions. 

Després de les Festes de la Pau de l'any 1820. en aquell 
àngul de Plaça, fou colocada una placa de marbre que deia: 
Plaza de la Constitución. 

Aquesta placa fou arrancada en l'any 1847. 
Aquells porxos foren enrunats í es recularen les parets 

d'aquell costat de Plaça Major, a fi de que l'Església del Sant 
Esperit tingués mes visualitat des de qualsevol lloc de la 
Plaça. 

A últims de l'any 1836 es començà a construir al Raval 
l'edifici que actualment hi ha l'Institut Industrial, lloc on 
abans havia estat la caserna de la vila. 

L'Ajuntament s'hi traslladà a l'any 1840, fins que, en una 
reunió de la Corporació í la Junta d'Associats tinguda el dia 
1 d'abril de l'any 1898, s'acordà fer una permuta amb l'edifici 
que ocupava l'Institut. 

E! c.isal que ocupa actualment l'Ajuntament és l'antiga 
Casa Galí, que el seu propietari féu construir l'any 1779. per a 
ínstalar-hi la seva casa particular i a la vegada la seva fàbrica 
de panyos. 

Aquesta casa fou enrunada en el mes de juny de l'any 
1900 amb motiu de trasUadar-s'hí l'Ajuntament i en el seu lloc 
s'hi aixecà l'actual edifici inacabat, d'estil gòtic, de 390 me
tres quadrats, segons projecte de l'arquitecte Lluis Moncunill, 
construït per J. i P. Almirall pel tipus de 42.850*30 pessetes. 

El saló de sessions s'inaugurà per la Festa Major de l'any 
1903. 

Veu's ací la llista d'alcaldes que durant els segles XIX i 
fins a l'actualitat han regit els destins de la ciutat: 



ANY OUH 
ACTUAKEN ALCALDES 

1800 Ignasi Busquets . . . . 
1 Salvador Vallhonrat 
3 Pau Mauri Duïcet . . . . 
4 Salvador Vallhonrat 
5 Jaume Soldevila . . . . 
7 Josep Vendrell 
8 Salvador Vinyals Galí . 
9 Joan B. Vendrell 

10 Josep Martí Marcet. 
11 Joan B. Vendrell . . . . 
13 Joan Ponsa Sobrevals . 
15 Josep Mauri Suris . 
18 Jaume Martínez 
20 loaquim de Sagrera Domènech 
21 Pau Busquets Biosca 
22 Antoni Rodó Martínez . 
23 Miquel Vinyals Galí 
24 Josep Mauri Suris . 
25 Cristóbal Rodó . . . 

ANT QUE NASQUEREN 

25 maig 

20 Octubre 

S. Vitenh de Caldaii 

12 novembre 

25 gener 
11 octubre 
18 maig 
13 maig 
12 novembíe 

1745 
1737 
1745 

1781 

1759 

1777 
1781 

1777 
1794 
1794 
1796 
1781 

ANV QUB MORIREN 

30 maig 
26 gener 
30 maig 

25 febrer 

6 febrer 

13 abril 
23 gener 

1 maig 
22 febrer 
15 juny 
5 agost 

22 gener 

1808 
1813 
1808 

1843 n? 
70 

> 
1829 

70 

> 

1845 
1844 

1825 
1867 • 

1885 
1872 
1844 



ANr QU-E 
ACTCAUEN ALCALDES ANÏ QUE NASQUERE^ ANï QUE MORIREN 

1826 Bartomeu Amat Torres . \. ., St. Pere de Terrassa 17S8 12 novembre 1859 
27 Josep Oller Biosca . . - , 10 abril 1790 
28 Manuel Frutos Leonardo. .* . Ruedas(León) 17/2 18 febrer 1848 
36 Bartomeu Amat Torres . .,- S. Pere de Terrassa 1788 12 novembre 1859 
41 Josep O. Mauri Puig ,, \ , . ^ Garceiona 17 setembre 1807 5 desembre 1857 
42 Tomás Sagrera Font . '^- 18 gener 1808 11 octubre 1862 
» Agusti Galí Galí . . . . . . 22 octubre 1798 Barcelona 

43 Miquel Vinyals Galí , , - . 13 maig 1736 5 agost 1872 
» Josep Rodó Martínez , , - . 1793 2 desembre 1857 

44 Pau Galí Ga l í . . . , ; . - , . 6 abril 1803 22 » 1863 
46 Agustí Galí Galí . , ' - , , . 22 octubre 1798 Barcelona 
48 Joan Daura Torrents . - , ,, . . Vilanova 1812 22 desembre 1857 
» Jaume Rodó . . .• . ''. ^ , 

49 Serafí Sanmartí Coma . . .. - . - . Manresa ' '' 1819 2 novembre 1876 
50 Josep Segret Moratones . - 1 juliol 1808 22 » 1893 
52 Salvador Vallhonrat , , . 
54 Miquel Vinyals Galí . -:, • -.- - • . 13 maig -• ^ 1796 5 agost -• - j " 1872 
56 Antoni Galí i Coma . -i , , . 9 agost 1805 31 octubre 1883 
57 Josep Cadafalch Bugunyà . . . St. Llorenç Savall 1816 6 juny , 1874 

•a 
73 > 
Ui 
in > 

^ 
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1859 Josep Segret Moratones . . . . 1 juliol 1808 22 novembre 1893 
63 Ignasi Amat Galí 1 febrer 1817 30 març 1891 
65 Miquel Trullas Oller . . . . 18 desembre 1817 Barcelona 30 març 1898 
68 Domènec Ventalló Llobateras 2.. juny 1805 7 octubre 1878 
> Antoni Galí i Coma . . . . 9 agost 1805 31 » ' 1H83 

69 Jaume Vailhonrat Rovira 20 desembre 1815 26 juny 1896 
77 Jaume Colomer Forrellad 8 gener 1826 9 juliol 1892 
79 Isidre Abelló Espinach . . . . La Riba 1827 24 maig 1880 
80 Isidre Torres Falguera . . . . 6 març 1826 16 febrer 1895 
81 Narcis Argemí Vendrell . . . . 28 octubre 1829 25 desembre \ 1885 
83 Joaquim Marinel-lo Bosch 15 » 1838 23 » 1901 
85 Isidre Torres Falguera . . . . 6 març lí'26 16 febrer 1895 
88 Domènech Domingo Margarit 15 juny 1847 Panticosa 30Juliol 1908 
91 Joan Barata Quintana . . . . 14 maig 1854 1 agost 1923 
92 Miquel Homs Rosés . . . . 24 » 1853 
93 Josep Ventalló Viutró . . . . 20 abril 1856 28 març 1919 
94 Ramón Cortès Prat, . . . . 16 » ld49 Barcelona 19 febrer 1925 
95 Josep Ventalló Vintró . . . . 20 » 1856 28 març 1919 
97 Joan Marcet Palet 8 Juny 1867 Barcelona 5 febrer 1927 

ON 



ANT ÜUE 
ACTUAREN 

A L C A L D E S ANÏ QL-E N A S Q I : E B E > ANï QUE MOBÍREN 

1898 Pelegrí Matalonga Paveras 14 octubre 1861 Barcelona 23 febrer 1912 

99 Francesc Belil Roura 17 març 1863 

1900 Josep Ventalló Vintró 20 abril 1856 28 març 1919 

1 Pelegrí Matalonga Payeras 14 octubre 1861 Barcelona 23 febrer 1912 

2 Joan Salas Morral . 5 juny 1849 29 març 1915 

3 Joaquim Alegre Pujáis . 30 març 1873 7 juliol 1918 

4 Alfons M. Ubach Solà . . , 9 desembre 1862 

6 Joan Vailhonrat Prat , , 7 juny 1867 8 maig 1915 

9 Josep Rigol Casanovas . , 10 gener 1881 

10 Josep García Humet 13 juny 1864 2 febrer 1915 

12 Josep Ullés Jover , . 14 juliol 1878 

18 Emili Soler Anglada . 21 març 1883 

22 Pere Salom Morera. . Sabadell 11 octab» 1884 

23 Josep Freixa Argemí . Olot 1 febrer 1862 23 abril 1925 

24 Pere Ribas Martin , . . 8 juny 1889 

25 Josep Ullés Jover , . 14 juliol 1878 

PI 
73 
73 > 
W 
W > 



Ei Castell de V^Up^radis (segons un gravat del tie¿k darrer) 

El Castell de Vall paradís 

S'ha parlat molt d'aquelles antigues runes de l'anomenat 
Castell d'Egara. Els historiadors han omplert pàgines enteres 
amb fantasies sobre l'origen i història d'aquest monument te-
rrassenc i molt pocs han aclarit el veritable nom que deu tenir 
i que els terrassencs, per ésser el veritable, l'hauríem d'·anc 
menar. 

Aquelles parets fosques i clivellades, que el temps cuida 
d'anar ennegrint i enrunant, i que segles passats formaven una 
fortalesa amb els seus torricons i les seves belles arcades, avui 
es van tornant un munt de runes i van perdent paulatinament 
aquella forma esbelta i d'esplèndida majestat. 
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Aquesta ombra de fortalesa és el Castell de la Cartoixa de 
VallparadÍS, edificat al començament del segle XII. 

L'historiador en Josep Soler i Palet, en el seu discurs a 
l'Acadèmia de Bones Lletres, en referír-se al dit Castell, va 
d i r : " • ' ^ • • .. • V 

«Si el Castell proper a Sant Pere de Terrassa hagués exis
tit quan va tenir lloc l'auxili dels habitants del Castre de Te
rrassa ais Franchs sitiadors de Barcelona, hauria portat aquell 

EI Castell üc Vcillparnclis 

castell forà el nom d'Egara i no el de Terrassa, tota vegada 
que ha estat sempre enclavat en terme d'Egara; i llavors si es 
pretengués que d'ell haguessin Sortit els auxiliars dels deslliu-
radors de Barcelona, la Capitular de Carles el Calb, de l'any 
844, no parlaria com parla del Terraciatn castellum sinó de 
l'-Egarum o Egarensíum castellum; car sí no es va perdre la 
memòria del setge d'Egara, com existeixen documents que fan 
reaparèixer el seu nom a mitjans del segle X i ens el conser-
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ven fins a mitjans del segle XIIÍ, menys s'hauria esborrat de 
dit castell el nom d'Egara si abans l'hagués ostentat.» 

A l'any 1314 el rei Pere el Cerimoniós va extendre un pri
vilegi des de Barcelona a favor de donya Blanca de Centelles, 
filla de don Bernat de Centelles i de Saurina, de Terrassa, el 
qual concedia llicència per a que en ei terreny que havia 
heredat hi construís un Monastir de Cartoixans proveït de 

Claustres de U Csrtolu del Vallparadis 
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tot el menester com era costum en dits convents, í él día 6 de 
febrer de l'any 1344 donya Blanca de Centelles, llavors ja vídua 
de don Guillem Galceran de Calders, fundava la Cartoixa del 
VallparadÍs, entregant el Castell als Pares de dita Ordre que 
lí donaren el títol de Sant Jaume. 

Complert el desig de donya Blanca aquesta va fer grans 
reparacions, ampliant l'edifici, construint claustros, dels quals 
avui solament en queda un angle i cinc pilastres com una 
ombra de la bellesa que degué ésser durant alguns segles. 

A l'any 1343 moria aquesta respectable senyora i el seu 
cadàver va ésser enterrat entre aquells murs, i el dia 16 de 
juny de 1349 Na Gilberta de Corbera va definir com hereu de 
donya Blanca, al Prior de Sant Jaume tots els drets i accions 
que tenia sobre dit Monestir. 

Amb data 20 de gener de 1414 va publícar-se a la vila una 
crida del batlle Jaume Bosch fent-se saber que el reverend i 
honorable procurador del Convent del Monestir de Sant Jau
me de VallparadÍs de l'ordre dels Cartoixans havia venut al 
reverend Fra Barthotneu de Ríusec, mestre en Santa Theolo' 
gia. Vicari General de tota l'Ordre de Madona Santa Maria 
del Munt del Carme i Prior Provincial de Catalunya, el Mo
nestir el qual deu instituir-se en dita casa sota l'advocació de 
la Verge Maria de la Vall de Sant Jaume de dita Ordre del 
Carme i els frares Cartoixans varen traslladar-se a Montalegre 
emportant;se'n les despulles de la il-lustre dama fundadora 
del Monestir. 

El dia 5 d'agost de l'any 1432 \a entrar en possessió de dit 
Castell En Jofre de Sentmanat per títol de venda a son favor, 
feta pel Reverend Prior del Convent de Frares del Carme de 
Barcelona, degudament autoritzat pels Administradors de 
l'Hospital de la Santa Creu, la qual venda va ésser otorgada 
en diverses dates davant del notari Joan Torroni de Barce
lona. 

I fins el 7 de novembre de l'any 1751 varen ésser propic 
taris de dit Castell els senyors de Sentmanat, fins a set gene
racions, passant de successió en successió, ja que en dit dia 
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don Francesc de Sentmanat i Torrellas per venda de gràcia va 
otorgar-Io a favor de don Menna d'Agulió i de Pinós, Mar
qués de Gironella, davant del notari Sebastià Prats. 

Al cap de deu anys però, va tornar a ésser posseïdor de dit 
Castell la família Sentmanat puix que en virtud d'una venda 
del Marqués de Gironella, davant del notari Josep Bonaven
tura Fontana als 18 de setembre del 1761, va quedar de pro
pietat de don Joan de Sentmanat qui instituí hereu universal 
a ril-lustre Francesc de Paula Gasol de Sentmanat com a 
successor seu, davant del notari nomenat últimament, el 26 de 
novembre de l'any 1781, 

En Joan Mas. procurador constituït per don Francesc de 
Paula Gasol, va fer-ne entrega, una vegada mort aquest, a 
Pere Busquets, procurador de l'Iltre senyor Joaquim M.", Mar
qués de Sentmanat, fill de ! anterior, que llavors residia a 
França. Aquesta entrega fou concedida baix escriptura firma
da pel notari públic don Ramon de Miquelerena a 22 d'abril de 
l'any 1844 amb imposició d'un cens de 160 rals de velló, el qual 
import fou aprovat i ratificat pel mentat litre, senyor Joaquim 
M.°, davant del vice-Cónsol de S. M. católica a Montpeller, 
don Tomàs de Villalonga, segons apart del document lliurat 
per aquest mateix en 30 d'abril del 1845 i En Pere Busquets va 
fer la venda a don Josep O. Mauri í Puig, fabricant de draps 
de llana i propietari, natural de Barcelona i veï de Terrassa, el 
dia 17 d'abril de l'any 1852 davant del notari^ de Ja vila don 
Joan Carranca i Busquets amb llibertat d enrunar dit Castell, 
sense obligacó d'edificar cap més casa en la mateixa hisenda, 
atenent que va fer-se amb aquest concepte per l'estat ruinós 
en què es trovaba l'edifici. 

El propietari comprador morí el dia 5 de desembre de 
l'any 1857, passant per dret de successió a la senyora Anna 
Galí, la vídua, fins que l'hereu don Josep Mauri i Gali arribà 
a major edat. 

Heus-aquí en breus notes l'historial d'aquest edifici que 
es conserva mig enrunat, ple d'esquerdes, ran del torrent de 
VallparadÍS, on amb la força dels anys s'ha anat reduint de 
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proporcions i s'ha vist rodejat de cases de moderna construc
ció per la creixença de la ciutat que, prescindint de la seva 
valor, ha anat estenent-se al seu entorn. 

No té res de notable, però la fantasía s'ha extés d'una 
manera considerable i és de necessitat que els terrassencs 
sàpiguen amb més o menys comentaris, quin és el veritable 
origen del mal anomenat Castell d'Egara i que no és res menys 
que el Castell de la Cartoixa de Sant Jaume de Vallparadís. 

C<i]ii:ila ú\: Suiil Juuiiie qut i)i:upa\a KÍ lluc on hi ha 
la Torre de la vídua Soteras 
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Creu del cunci ilit du IJ Citu tiinii ttiie en 
nlijun Ictiips scnynlnvii els lerines de Snnt 

Pere i Tcrrnssa 

3ant Pere i Terrassa 

En el discurs que En Soler í Palet va pronunciar a l'Aca-
dimia l'any 1906, va dir que en 7 kalendes febrer del 1180 apa
reix per primera vegada el nom de la població de. Terrassa 
aplicat al poble veí de Sant Pere d'Egara. Es una donació del 
Comte Ramon Berenguer III a favor de la catedral i bisbe de 
Barcelona de totes les capellanies perteneixents al Comte en 
tot el bisbat susdit í entre elles hi va inclosa S. Peíri de Te-
rracia. El P. Fita suposa que Egara va ésser dominadn per 
llur fortalesa o castre, Xerrada la qual va fer a la ciutat d'E

ra i al Castell de Terrassa no sols coexistents sinó depèn-
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dents l'un de l'altre en una data en que havia transcorregut 
un segle i mig de l'invasió serraína a la nostra terra i durant 
el qual espai de temps havia cessat ja tot record d'Egara. 

L'úitim document en qué s'anomena el nom d'Egara, és 
una acta firmada per l'Abad de Sant Llorenç del Munt, Gui
llem III a favor de Guillem de Ficulnea, de Sant Pere de 
Eéera a l'any 1262, segons el doctor Vergés en el seu llibre 
Sant Llorenç del Munt. 

Aixís es doncs, que fins el segle XIÍI es conservà adherit 
al poble de Sant Pere proper a Terrassa, el nom d'Egara, 
sense modificació transformadora, mitjansant el testimoni de 
documents en manuscrits, i aixís com en els segles X, XI i XII 
s'intitulava indistintivament l'esmentat poble E^ara, Sant 
Pere d'Egara i Sant Pere de Terrassa, d'aliavors ençà va adop
tar-se aquesta darrera denominació perdent del tot ei nom 
gloriós d'Egara. 

Amb tot í regir-sc en unes mateixes lleis i una mateixa 
autoritat, el poble de Terrassa va anar conquerint mes impor
tància que el de Sant Pere, al qual li fou arrebassat el Prio
rat, quina dignitat eclessiàstica recorda la categoria de l'es
glésia i l'autoritat judicial del veí poble. Degut a aquesta 
alteració de categories, varen originar'se considerablement 
odis entre una i altra població, fins que un Reial Privilegi del 
9 de març de 1562 va dividir la Universitat en dues. 

L'Ajuntament de Terrassa era compost per sis regidors, 
dos síndics i dos diputats. Llur territori comprenia solament 
un quart d'hora de circunferencia amb 700 cases i 2.500 habi
tants. 

El poble de Sant Pere el formaven 183 cases, 102 masies i 
1.239 habitants comprés en un territori de quatre hores d'am
plada per tres i mitja de llargada aproximadament, i era regit 
per un Ajuntament format de cinc regidors, dos síndics i dos 
diputats. 

Els Ajuntaments eren lliures l'un de l'altre en tot el que 
es referia a policia i imposicions. Tenien absoluta indepen
dència en l'ordre econòmic, però no en l'administració de 
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Justicia, ja que aquesta depenia, la d'ambdós pobles del batlle 
de Terrassa i això era motiu de que sortissin a relluir antigues 
rivalitats i que el batlle fos censurat pels samperencs, els 
quals de cap manera volien ésser governats per un batlle de 
fora. 

En una carta donada a Madrid el 7 d'agost del 1800, el rei 
Carles IV va ordenar la total separació de l'Ajuntament de les 
parròquies foranes de la jurisdicció de i a vila corresponent. 
Cofn a conseqüència d'aquesta ordre des d'allavors Sant Pere 
i Terrassa varen viure en completa independència l'un de 
l'altre. 

Com que l'aleshores vila de Terrassa gairebé no tenia ter-
tne, no podien sortir de casa els seus habitants que no entres
sin en la jurisdicció de les autoritats de Sant Pere, i d'aixó se 
en derivaven els naturals conflictes. Per altra part, com que 
Terrassa tenia major nombre d'habitants, els tributs munici
pals i la contribució de l'Estat eren més elevats que a Sant 
Pere i en conseqüència els comerciants d'aquest poble podien 
vendre llurs mercancies a millor preu que no pas els de la 
vila, ço que era aprofitat per bona part dels terrassencs, els 
quals anaven a fer les seves compres al veí poble i malgrat 
l'extremad.i vigilància passaven els gèneres de contraban, sen
se pagar els coriesponents drets. Demés, molts santperencs 
treballaven a Terrassa, on hi havia la quasi totalitat de l'in
dústria i gastaven a Sant Pere els seus jornals. El resultat de 
totes aquestes circumstàncies era que bona part del diner 
procedent de Terrassa anava a parar a Sant Pere i en conse
qüència el comerç del veí poble tenia una vida próspera men
tre el de Terrassa portava una vida esllanguida. 

" Aquest estat de coses va durar un segle i les gestions que 
téren els terrassencs pei lograr altra volta l'anexió duraren 60 
anys, ja que s'iniciaren el novembre de l'any 1841 i no va ob 
tenir-se la derogació del decret de Carles IV fins el 5 d'abril 
de 1904. 

L'Ajuntament de Sant Pere celebrà l'última sessió el 10 
de juliol següent. 
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Exterior de l'csglé&ia de Sant P«re I el baptisteri 
de Snnt Miquel 

La església de ^Sant Pere 

En entrar al pont que travessa el torrent del Vallparadís, 
se'ns presenta a la visió el bell aspecte harmònic que ofereix 
el conjunt de les esglésies de Sant Pere i Santa Maria amb el 
baptisteri de Sant Miquel al mig. 

Damunt de la portalada d'entrada al pati, punt divisori 
de les al·ludides esglésies, hi ha un escut de pedra que fa do ' 
ble dibuix amb les quatre barres catalanes i dos lleons com 
arrapats representant Aragó i Castella, sostingut per dos 
monos. 

Tot això es coronat amb una creu del segle XV renaixc 
ment senzill, amb uns àngels al cap d'un capitell sisebat. 

A l'esquerra d'aítat pati. hom hi trova l'església parroquial 
de Sant Pere, la qual ha sofert varies modificacions durant 
els segles. La construcció es creu que data del segle XII menys 
el creuer que se suposa del segle VI. 

Pel maig de l'any 1895. una acurada inspecció de l'arqui
tecte diocesà Francesc Villar i Carmona, d'acord amb el Pre
lat, féu procedir a la restauració de dita església, en les quals 
niillores hom hi invertí 32.000 pessetes. 

L'Ajuntament ho subvencionà amb 2.500. 
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Això portà també l 'enrunament d'un edifici que hi havia 
a l'extrem Est del pati; el qual servia de rectoria i casa del 
campaner, construcció circundada de galeries cobertes de 
grans jàceres, el conjunt de la qual donava un aspecte molt 
típic i interessant a l'ambient genuinament místic d'aquell 
lloc. 

Lts esglésies de Sact Peic des del torrent del V.·Up^rndis 
.segons un grovat initicj 

A primers de juny d'aquell any. foren descobertes a! da
vant la porta d'entrada de l'església de Sant Pere. aquelles 
interessants pintures murals del segle XIV. i que durant llargs 
anys havien estat ocultades amb una capa de morter d'uns 
tres centímetres de gruix. 

Aquestes pintures formen varis compartiments dividits 
horitzontalment per mitjà de faixes amb fullatge. En la compo
sició d'aquesta excepcional obra d'art predominen els colors 
vermell de maiigre, groc i negre. 

Es també interessant el descubríment que va fer-se en 
aquella mateixa època a l'absis de dita església. 

Sota una capa de morter foren trovades altres pintures 
més d'edat que les primeres, alhora que foren descubertcs 
unes capelles en miniatura, dues a la part superior i quatre a 
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sota d'aquestes, formades per uns arcs sostinguts per colum' 
netes de diverses formes en llurs canyes i diàmetre i amb típics 

capitells. 
Al fons d'aquestes capelletes és exornat amb pintures 

atribuïdes al segle X. Dessota l'aia de l'altar major fou trova' 
da altra ara d'estil lomànic. 

Algun lemps després fou enrunat l'altar, obra de l'escul' 
tor Nicolau Trabé, construït a mig segle passat. En el centre 
d'aquest altar hi havia una gran imatge de Sant Pere. Aques
ta imatge es trova arreconada a la rectoria. 

Passaren una trentena d'anys que a l'altar major hi havia 
solsament l'ara, una creu i els quadres. En dies de solemnitat 

L'altar maior de l'es^lísla de Sant Pere a t'any 1890 
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lli possaven uns plafons pintats per l'artista Toniàs Viver i 
que ara serveixen per adornar la capella del carrer de la Rec
toria per la processó del Corpus. 

Capitell tiovat prop del» fonaments de l'esglísla de Sant Pere 

El dia 28 d'abri! de 1918 s'inaugurà el nou altar segons 
projecte de l'arquitecte Massó de Girona. 

El dia 30 de maig de l'any 1926 s'estrenà l'orgue construí-
da en els tallers de Collbató i baix la direcció d'En Silvi 
Pui^gina, orguener de Gènova. 

En una de les campanes del campanar gran hi ha aquesta 
inscripció: «Jacobus Palles me fecit 1627, pesa 20 quintars i fou 
bencida el dia de Nadaí de l'any 16:4.» 

L'altra diu «Fou feta la present campana essent Prior 
litre, D. Jaume Fàbregas Clariana 1730. 

De les del campanar de sobre l'absis podem dir que l'una 
fou beneïda al mateix dia que la de l'any 1634 i pesa 12 quin
tars. L'altre diu: «R. Bartomeu Costa benei. Jaume Palet de la 
Quadra, pagès í Josep Guitart del Mas Pedresa, obrers, i pa
drina Maria Eulària Bell i Falguera any 1730». 



CciufiiUiI ] Lb̂ -K'9i.i üc ."l'iiiiii Miijiii, iibitiis de Ic9 excavacions 

-L^església de 3anta Maria 

Ei dia 2 de gener de 1112 En Ramon Berenguer era Comte 
Qe Barcelona, i el Bisbe En Raimond Guillem consagrà l'es-
é'ésia, quasi en el mateix lloc on s'hi aixecava l'antiga Cate
dral d'Egara. 

Al peu mateix d'aquest bellfssim exemplar, a l'any 1917 
foren descoberts trossos de paviment del que havia estat la 
Catedral d'Egara, i un mosaic al centre del qual hi ha una 
grossa estrella i a un costat una simbòlica figura d'un peix. 
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També a la part dreta de la façana de la dita església i 
sobre les ruines romanes s'hí trobaren enterraments del segle 
VI amb teules romanes. 

A la façana s'hi veuen dues làpides dels segles XII í XIII, 
una és per recordar al pbre. Arnald de Bernaldi i l'aitra al 
militar Pere de Toudel. 

En un dels montants de la part esquerra del creuer hi ha 
dues làpides de marbre. Una és de l'any 139, que per decret 
dels decuríons del Municipi d'Egara es feia memòria amb 
aquella lápida de l'Emperador Cèsar Titus Aelíus Antonínus 
Pius, i a l'aitra, Grania Anthusa la dedica a la memòria del 
seu marit Quíntus Granius Optat, fill de la Tribu Galeria, 
primer magistrat d'Egara. 

Des del novembre del 1568 fins al març del 1601, va dís-
cutir-se l'unió del Priorat de Santa Maria de Terrassa amb 
l'església del Sant Esperit i Sant Pere i en 19 de maig d'aquell 
any, el Bisbe Coloma va enviar un decret dictant els estatuís 
i ordinacions pels quals havien de regir-se i gobernar-se les 
dites esglésies. 

Aquest bellíssim exemplar romànic construït amb volta 
esférica, te l'absis de ferradura per dins i es quadrat a l'exte
rior. Sobre les voltes semícirculars s'hí aixeca el cimborí, 
quadrat en la base i octavat al sortir sobre la teulada, tenint 
a sobre el campanar, també quadrat. 

En l'any 1611 devien fer-hí noves reformes; probablement 
varen ésser tapades les pintures, que es descobriren en l'any 
1917, a sota la volta de l'absis i a l'absidiola de la dreta del 
creuer representant Jesucrist coronant a la seva Mare, en la 
primera, i el martiri de Sant Tomàs de Cantorbery, l'aitra. 

En í'ara de l'altar major s'hi guarden les relíquies dels 
sants riiàrtirs Sever, Julià i Valentí, les quals hi foren col·loca
des el dia 24 de setembre de l'any 1612, aixecant-se'n acta que 
copiaren del trasumpte original pergamí En Torres Amat i En 
Villanueva. Aquestes relíquies, segons el mateix Torres Amat, 
foren enterrades pel bisbe Raimond Guillem, sota l'ara de l'al 
tar major i en el segle XVil varen ésser traslladades a sobre. 
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L'acta de la troballa d'aquestes relíquies diu: «que havien 
sigut trobades amb molta dessensia dins un vas de vidre en 
l'altar major d'una ara de marmol consegrada, un batum ab 
set efigies a tall de prelats y emperadors.» 
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Altar major de l'esglésla de Santa Maria a últims del segle passat 

L'església de Santa Maria tenia les parets interiors cober
tes de morter i una capa de calç bruta i clapada. Per l'agost 
del 1917 el reverend Rector Josep Homs va ordenar fer una 
neteja la qual va donar ocasió que es descobrís que les voltes 
del creuer amenaçaven enrunar-se i va haver-hi necessitat de 
ittontar nou pilans macissos per a sostenir-les i al mateix 
temps posar-hi un bon reforç que assegurés tot el cimborií 
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campanar. Fetes aquestes millores que varen durar 15 mesos, 
quedà assegurat per complert l'edifici. 

El dia 27 de desembre de l'any 1918 va ésser descompost 
l'altar. Veus aquí com ho esplica Mossèn J. Gudíol: «Treta 
l'ara aparesqué al mig del soport una cavitat que contenia un 
pot de vidre verdosenc amb tapa del mateix material, presen
tant aquesta ia seva somitat daurada. Obert e! pot s'hí vegé 
al seu interior un altre potet de terra-cuita diferents draps i 
relíquies i restes d'un pergamí i un paper molt consumits». 

«Tot va ésser cuidadosament recullít i dipositat a la casa 
rectoral». 

«Ens atrevim a sentar com a cosa indubitable, que la ma-
ñera com havien estat deposats en l'interior de l'altar, en el 
moment de,sa consagració, demostra un usatge litúrgic que 
de cap manera correspon a la consagració de I'any 1112, 
devent referir-se a la de I'any 1612, de la que parlen ad perpe
tuara rei mernorians un pergamí í un paper existents en 
l'Arxiu Parroquial de Sant Pere de Terrassa. A aquesta data 
de principis del segle XVII. creiem correspon el pot de vidre, 
la bosseta de drap de íil blau i els restes de paper de que s'ha 
íet menció. El potet de terra-cuita amb el Higam de reda roja 
interior, els corporalets i l'altre drap semblen correspondre a 
la consagració del 1112, com hi perteneix el pergamí que con
tindria la memòria.» 

«Aquestes relíquies foren reintegrades altra volta dintre 
l'altar amb motiu de la consagració del mateix, feta pel 
Hm. Dr. Justi Guitart, bisbe de la Seu d'Urgell, als 15 de 
gener de 1921.» 

Aquest temple és una de les millors joies que hi ha a 
Terrassa; te 121 pams de Ilarc i 32 d'ample i s'hí guarden unes 
bellíssimes obres, unes pintures de Huguet i uns plafons 
que s'atribueix a Borrassà (segle XV), 
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Interior del Baptisteri de Sant Miquel 
(D'un gravat anllc) 

-El Baptisteri de St. Miquel 

D'aquest notabilfssim monument se n'han ocupat varis 
historiadors i artistes, conceptuant-lo com un dels més rars i 
millors exemplars. 

El crític d'art En Joaquim Folch i Torres díu: «Si aquest 
haptisteri com avui permet creure l'estat de treballs d'explo
ració del senyor Puig i Cadafalch, fos del període visigod, 
constituiria un dels més importants monuments de l'art de 
construir de l'Europa pre-carolíngía, i, juntament amb el de 
Portiers, serien els més notables » 

En Puig í Cadafalch diu: «Aquesta basílica cristiana, en
cara que tingués la catedral al costat, era pobre i rústica com 
cl poble que la voltava.» 

En les pretèrites èpoques de revoltes els bisbats s'empa
raven amb els pretoriums i per això es troben quasi tots ins
tal·lats conjuntament. A la ciutat d'Egara es formà un bisbat 
^nit, naturalment amb una basílica, construcció que ocupava 



38 EL BAPTISTERI DE SANT MIQUEL 

una àrea extensa, composta d'església, palau bisbal, habita ' 
ció per la clerecia i baptisteri d'immersió. 

En l'església de Sant Miquel s'hi celebraven, en els pri
mers temps del cristianisme, les cerimònies del bateig per 
immersió; quina significació era la següent: el neòfit que re
nunciava des d'aquell moment a seguir a Satanàs, era posat 
dins de la piscina plena d'aigua. El bisbe, únic a qui era do
nat aquest privilegi, li tirava l'aigua al cap. Després rebia 
l'infant el menjar eucarístic, la mel i la llet, i era vestit de 
blanc fins arribar a la Pasqua. 

En el mes de juny de l'any 1906, en fer unes excavacions 
es trovà una capa de morter que, destapada completament, 
demostrà l'existència de la piscina. En ésser perforada es des
cobrí la conducció o clavagueró que, segons la litúrgia, retor
nava a les entranyes de la terra l'aigua beneïda que havia ser
vit per al baptisme. 

Amb la desorganització de l'Estat visigod i les invasions 
dels alarbs, desaparegué el bisbat d'Egara, i la basílica fou 
abandonada. Els edificis s'enrunaren, enfonsant-se les cober
tes. Sols les parets quedaren en peu, les quals en venií la re
construcció del segle IX, varen cobrir-se tal com estan avui, 
seguint l'estil d'aleshores i aprofitant bon nombre de mate
rials procedents de la extingida catedral visigòtica. 

Aquest baptisteri conté vuit columnes, sobre les quals 
carreguen uns arcs en íorma de ferradura. 

Quatre d'aquestes columnes, cilíndriques, sostenen ims 
capitells visigòtics i romànics de diferent gruix. 

Durant el curs dels segles el baptisteri ha estat objecte 
d'algunes restauracions, vàries d'elles encaminades més a 
consolidar-lo que a procurar-ne l'istil primitiu. 

En l'Arxíu de la Rectoria de Sant Pere hi ha una nota 
que diu: «Des del mes de març de 1809 fins el 8 de maig de 
1828, l'església de Sant Miquel de Sant Pere de Terrassa havia 
estat inhabilitada per celebrar-hi el sant sacrifici, a causa de 
haver la utilitzada les tropes franceses, fent vàries excava-
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cions i arruïnant alíars. Se providencia fer-la compondre 
abans d'un any de viure-hi el reverend Joan Saboya, 

En l'any 1818, el senyor Ardiaca Torras de Barcelona, 
amb beneplàcit del Reverend Rector d'aquesta panòquia de 
Sant Pere i el Reverend Prior de Terrassa, féu fer excavacions 
majors a fi de descobrir una església de la que es tenia notícia 
existir abaix de la mateixa església de Sant Miquel igual a la 
de sobre i amb iguals columnes, la qual no es va trobar. 

Únicament es descobrí una petita església subterrània 
amb tres Capelletes, existint sota l'altar major, junt amb l'es
cala a eila contigua, la qual es judica haver estat en altre 
temps el baptisteri de les dones així com l'església de sobre 
la dels homes, quan s'administrava el baptisme per immer
sió.» 

Aquestes obres varen portar-se a cap a instància de l'Il-
lustríssím Torres d'Amat, de la Reial Acadèmia de la Història 
i foren sufragades pel terrassenc il·lustre En Joaquim de Sa-
grera, secundat pel Prior Francesc Casals. 

En una visita que hi féu el bisbe Català, en 22 de febrer 
de 1884, es donà compte a dit Prelat de la necessitat de con
solidar dita Església, ja que perillava desplomar-se l'arc d'en
trada i estava completament esquerdada la paret que dóna a 
niigdia, arribant a sostenir-se sols per mitjà de pilans de fusta. 

La restauració es portà a cap i es començaren les obres 
el dia 30 de maig del mateix any, baix la direcció de l'arqui-
fecte diocessà Francesc de Paula Villar. 

El Rector, mossèn Jaume Bosch, inicià una suscripció a 
la que hi contribuí amb 500 pessetes el bisbe Català, amb la 
mateixa quantitat l'Ajuntament de Terrassa i amb 750 pesse
tes el de Sant Pere. 

El co*t d'aquestes obres importà més de 2.000 pessetes. 

En una visita que hi féu el Cardenal Casañas l'any 1903, 
li fou sol·licitat no enterrar més al voltant de l'església, per 
tal de fer excavacions en aquell terreny, per si es podia des
cobrir quelcom més del que havia estat la catedral d'Egara. 
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A l'any 1907 s'hi deixà d'enterrar i vint anys després, 
temps marcat per la llei, es començaren a treure les terres, 
í es deixà al descobert les finestres d'aquella cripta. 

El 18 de gener de 1927 es reuní la Junta de Museus baix 
la presidència del Bisbe Doctor Miralles, i acordà de nou res-
taurar i consolidar aquelles parets que, baix projecte de l'ar-
quitecte senyor Puig í Cada/alch i sota la direcció de l'arqui
tecte provincial senyor Jeroni Martorell, foren objecte de 
reparació. 



Plaça Major t façana església Sant Esperit en l'any 1683 

L'esglesia del 3ant Esperit 

Segons un Llibre de l'Arxiu Parroquial de Sant Pere de 
Terrassa, d'un Consell celebrat el dia 15 de juliol de l'any 
1543, convocat amb repicament de campanes de l'església de 
Sant Fruitós ' presidit per Honorat de Montanyans, sortí la 
iniciativa de construir «una església parroquial dins la pre
sent vila de Terrassa.» 
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Aquest Consell acordà la construcció per 72 vots en pro 
i 42 en contra. 

Encara que es vagi començar a edificar a l'any 1548, de
gut sens dubte a la dificultat del transport o a manca de mit
jans, les obres avançaren amb molta pausa, ja que segons 
una nota de Speculum, el 17 de gener de 1574, s'imposaren 
primeres pedres, cen una església edificada en força de lli
cencia per causa coneguda donada pels bisbes.» 

No obstant, ja s'hi celebrava missa i s'hi predicava des 
del 15 de setembre de 1559, i en 1560 es compraven dos es
cons, un per l'església de Sant Pere i l'altra per la del Sant 
Esperit. 

Ei dfa 2/ de setembre de l'any 1574, els consellers de la 
vila, acordaren nomenar a N'Antoni Vidal tallador per la 
construcció de l'altar major, pagant-li un sou per lliura de 
fusta. 

Ai 15 d'abril del 1598 foren coliocats un rengle de xíprés 
al porxo. 

En una visita feta pel bisbe doctor Alfons Coloma, el dia 
24 de març de 1601, a l'església del Sant Esperit, firmà un d e 
cret erigint en parroquial l'església de Terrassa, suprimint la 
de Sant Pere i traslladant la cura d'ànimes i els títols de 
Prior, canonges, diaconil, monjo i beneficiats de les esglésies 
de Sant Pere, Santa Maria i Sant Miquel a l'església del Sant 
Esperit i Sant Pere de la vila «attesa la noblesa y gran fabrica 
de aquella la nova parrochial y per obviar dissencions y dis-* 
cordies,> 

Des de allavores fou nomenada del Sant Esperit i Sant 
Pere i fou beneida el dia 21 de febrer de 1619 per l'Abad de 
Montserrat Fra Josep Costa, fill de Terrassa. 

El lloc on es ara Casa Prioral i darrera l'absis, havia estat 
el Cementiri. A l'any 1766 es construí la Casa Prioral i el doc
tor Francesc Casals fou el primer Prior que traslladà sa resi
dencia des de l'església de Sant Pere a la del Sant Esperit per 
ordre del Bisbe. 
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A l'any 1833 va desaparèixer del tot el cementiri per ha
ver-lo traslladat al lloc on es actualment, en uns terrenys 
dels quals feu donació el Marqués de Sentmanat. 

PUçB Major 1 façana de l'csglésla del Sant Esperit a mfg sejle passat 

A 1* any següent es feu desaparèixer el chor que hi havia 
al centre de la nau de l'església, el qual li donava l'aspecte 
de les catedrals, 

Aquesta església és d'una sola nau de 14'50 metres d'am
pla per 44'50 UaFC, mes 7'50 que te el presbiteri, i 4 el chor 
de la Comunitat fins arribar a l'absis. 

Durant els últims anys, en els quals era Prior el reverend 
Heribert Font, es varen fer grans reformes, s'instal'là el gran 
orgue a l'any 1882 pel constructor Vílardebó, és reformà la 
nau i es renovaren alguns altars, als quals hi posaren uns bells 
reixats i finalment es construí la cripta, on s'hi guarda una de 
les millors joies del temple, un Crist jacent d'alabastre, obra 
de l'escultor Martí Diaz que l'executà de l'any 1539 al 1544, 

La figura del Crist en el seu llit de mort, es d'un treball 
anatòmic admirable. 
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Les imatges de ia Verge i Sant Joan, tallades en un ma
teix bloc, son totes dues plenes d'expressió. 

Segueixen, no amb tant de mèrit, les figures de Maria 
Magdalena, Maria Cleofé i Maria Salomé i als costats clouen 
el grup Josep d'Arimatea i Nicodemus, En els plecs de la 
roba del Crist hi ha una inscripció que diu Opus Martini 
Diez de Liazasolo, Í544. 

El dia 20 d'octubre de l'any 1917 es publicà un dictamen 
de la Junta d'Arquitectes sobre un concurs obert per a cons
truir una nova façana a l'església del Sant Esperit. En 4 de 
desembre següent l'Ajuntament votà una subvenció de 20.000 
pessetes, i el dia 19 de març de 1918 fou colocada la primera 
pedra, i es comcnsà a construir e! 26 de febrer del 1920, segons 
projecte dels arquitectes Alexandre Soler i March i Amadeu 
Llopart. 

^^ 

Criat jacent de t'esglésla del Sant Esperit 

Priors de l'església del Sant Esperit desde l'any 1800: 
Doctor Francesc Casals Canals, morí 29 setembre de 1856 

a l'edat 92 anys. 
Doctor Jaume Santacana, morí 26 setembre 1865 als 57 

anys. 
Doctor Heribert Font Carsi, morí 16 maig 1886 als 51 

anys. 
Doctor Josep Oriol Roig Marcer, morí 24 febrer 1907 als 

63 an / s . 
Doctor Josep Molerá Calmet, actual príor. 





Terrassa, ciutat 

El dia 30 de novembre de 1876, el governador de Barce
lona, Castor Ibànez de Aldecoa. fén una visita a Terrassa, es' 
tatjant-se a la casa Amat, del carrer de Sant Pere, on rebé la 
visita oficial de l'Ajuntament i les Comissions representatives. 

Durant l'entrevista va suggerir-se entre els visitants, l'idea 
de què Terrassa, llavors vila, molt bé podria obtenir el títol 
de ciutat, comptant amb l'influència del governador qui sen-
tía pels terrassencs gran simpatia. En conseqüència, en sessió 
del 7 de desembre següent, s'acordà enviar un comunicat al 
governador Castor Ibànez, demanant-li trametés dit document 
al llavors ministre de Governació, En Francesc Romero Ro
bledo, perquè es dignés proposar al rei Alfons XII, el decret 
atorgant a Terrassa el títol de ciutat. 

Aquest missatge era firmat per l'Alcalde Jaume Vallhon-
rat qui adiciona al document un petit historial, posant de 
relleu les belles gestes i actes gloriosos de la vila, durant els 
passats segles. 

Ja canviat l'Ajuntament, essent alcalde En Jaume Colo
mer Forrellat, i quan menys hom ho esperava, rebé la corpora
ció el següent comunicat, que fou llegit en sessió del 4 d'abril 
de 1877: 

«En consideración a la importancia que por el aumento 
de población y desarrollo de la industria y comercio ha sabi
do llegar la villa de Tarrasa, vengo en concederle el título de 
Ciudad a que es acreedora.—Sevilla 29 de Marzo de 18/7. 
Alfonso. — Ei Ministro de Gobernación, Francisco Romero 
Robledo.» 

L'Ajuntament acordà, en conseqüència, enviar un ofici al 
Rei i altre al Minístie de Governació, agraïnt la distinció de 
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què havia estat objecte la ciutat. Al mateix temps anuncià la 
celebració d'aqueix aconteixemcnt pel dia 14 del mateix mes 
d'abril. 

En la data d'aquesta memorable sessió, formaven l'Ajun-
tament l'alcalde Jaume Colomer i els regidors Pere Comerma, 
Francesc Sucarrats, Josep Ros Coll, Bonaventura Marcet, Isi
dre Abelló, Francesc Costa Avellaneda. Llorenç Turu, Agustí 
Palet Cortés, Vicens Oliu, Antoni Viader Guix, Josep Barba 
Gotsens, Miquel Palet Cañameras, Isidre Pala í Joaquim 
Morera. 

Arribà el dia 14 que era dissabte, senyalat per l'esmentada 
commemoració. Tothom deixà d'acudir al treball, A les set 
del matí, l'orquestra d'En Badrines, la de l'Arnau, la del Llon-
gueras i la banda del Regiment de Navarra, composta de 39 
músics, recorregueren la ciutat, mentre els terrassencs endo' 
massaven els balcons de llurs cases i les campanes eren Ileu' 
çades al vol. 

A dos quarts de nou es féu donació a cada pobre que por-
tava una xapa-ensenya, amb què llavors eren distingits els 
captaires terrassencs, de 3 lliures de pa, una de carn, una 
d'airòs i quatre rals en metàl·lic. Així mateix es féu amb els 
presos i asílats. 

Mentrestant, el drac i els nans voltaven pel Raval, acom
panyats d'una de les orquestres. 

A les deu es celebrà 'un solemne ofici Te Dcum, amb 
assistència de les autoritats, empleats municipals i represen-
tants de les corporacions. 

A les quatre de la tarda, tingué lloc un concert a la Plaça; 
a les cinc una funció teatral a profit dels pobres i a les deu del 
vespre ball en tots els casinos. 

Les façanes dels edificis oficials, foren esplèndidament 
il·luminades. 



Pantán del Guitart 

Constitució de la "Mina 
pública de aguas de Tarrasa •>y 

A I'any 1835, l'Ajuntament va sol'licitar del Reial Patri
moni la concessió d'aigues de l'allavors vila de Terrassa, ac
cedint at 1836 i encarregant-se desseguida l'Ajuntament dels 
treballs de construcció de la primitiva mina a En Francesc 
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Puigmartí, de Barcelona, qui va renunciar al cap de poc per les 
moltes dificultats que hi havia per a portar a terme les obres. 

Però a mida que passava el temps, més els veins veien la 
necessitat que hi havia de proveir-se d'aigua potable no sola
ment pel seu us domèstic, sinó també per a l'indústria i l'a
gricultura, 't- ;• .. 

Allavors fou quan el día 9 de gener de l'any 1841, després 
de moltes gestions i mercès al bon zel del patrici En Domènec 
Ventalló i Llobateras. va contituir-se la societat «Mina Públi
ca de Aguas de Tarrasa», formalízant-se l'escriptura al 17 de 
març de l'any següent, i al 14 d'abril del mateix any l'Ajunta
ment va otorgar llurs dominis i facultats sobre les aigües a 
favor de dita Societat, amb escriptura pública de cessió auto
ritzada pel notari don Francesc Soler i Ler. 

Aquesta societat va constituir-se per accions, aconseguint 
desseguida un capital de 100.000 pessetes. 

Al mes de maig del 1843 varen arribar les primeres aigües 
3 la vila per la part de la Riera de les Arenes i per la part de 
la Riera del Palau, no allargant-se el ramal de la primera fins 
al març del 1879, passant per les hisendes de can Petit, Mot-
llor i Torre de Mossèn Homs fins arribar a la Ríereta i un ra
mal fins al Torrent de la Gripia a l'any 1880. 

L'Ajuntament de Sant Pere va oposar-se a la continuació 
de la mina per tocar als terrenys de la seva jurisdicció, dicta
minant don Salvi Thos i Codina a favor de dit poble, segons 
document firmat en 23 de novembre del 1880. 

El 13 de setembre 1846 fou nomenada una comissió com
posta dels regidors Tomàs Rovira, farmacèutic; Isidre Torres 
' Josep Espadamala. adroguers, per a que quedessin en obser
vació a fi de fer arreglar els carrets que havien quedat en mal 
estat a causa de la colocació de canons per a la conducció 
d'aigues de la Mina. 

El 24 de setembre d'aquell mateix any la Junta de Govern 
de la Mina demanà permís a l'Ajuntament per a construir un 
edifici sobre el camp de la seva propietat. Aquest edifici es el 
del carrer de la Societat i Sant Valentí on hi ha el dipòsit. 
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' AI 31 de juliol del 1881, varen arribar fins a la població 
les aigües procedents de la Gripia i a l'any 1895, la societat 
«Mina Pública de Aguas» va adquirir la Mina Matalonga, 
construida per allà el 1886, a l'objecte de recullir unes aigües 
que havien estat descobertes per mitjà de pous ordinaris a can 
Amat, prop del torrent de la Xuriguera, 

El dia 19 de maig de 1919 varen inaugurar-se els nous cla
rificadors instal·lats al carrer del Pla de l'Ametllera, i el ma
laurat farmacèutic en Joan Mach i Vendrell va fer l'anàlisi, 
afirmant: Que l'aigua analitzada pot considerar-se potable 
des del punt de vista de Hnr composició microbiana. 



Els Caus 

La c o n s t r u c c i ó d e l p a n t à n d e l G u i t a r t 

a l t o r r e n t d e l a X u r i g u e r a , 

Al prestigiós terrassenc Ramon Busquets i Soler, propie
tari de l'antiga fàbrica Busquets, se li va suggerir la idea de la 
construcció d'un mur de contenció de les aigües en el torrent 
tíe la Xuriguera, i l'exposà a l'arquitecte Joan Bta, Feu, el 
9uai tenia com ajudant l'arquitecte terrassenc Antoni Pasqual, 

El dia 26 d'abril de l'any 18%, convidats pel senyor Bus
quets, els senyors Cadevall, Barata, P Colomer, LI. Monset, 
A. Solà. J. Puigbó. J. Casamada. Pi de la Serra, D. Ubach, 
Escuder. Viver, Ventalló, D. Domingo, M, Guillemot, Surra-
"és. M. Utset. F. Roig, Verdós, F. Aymerich, J. Bta. Galí, 
F. Giralt, Feiner, Romero, J. Tobella, M. Marcet ialgun altre, 
varen recorre els llocs que es creien més a propòsit per a cons
truir-hi el mur de contenció. 

El 23 d'agost del mateix any, la Mina Pública d'Aigues va 
celebrar una reunió a l'objecte de deliberar sobre la conve
niència de la compra-venda de la Mina Matalonga i al mateix 
temps presentar als accionistes els projectes que l'entitat es 
proposava portar a cap. 
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El dia 18 de setembre de I'any 1897 la Junta de Govern de 
la Mina Pública d'Aigües va posar-se d'acord amb Vlnstitut 
Industrial i la Cambra de Comerç per a portar a cap els tre
balls necessaris a l'objecte de construir com mes prompte 
millor un pautan per a portar aígues per a la industria de Te
rrassa. 

I el 16 d'octubre del mateix any va adquírír-se !a Mina 
Matalonga amb el propòsit de servír-se d'ella per a conduir a 
Terrassa les aigües del pantàn de la Xuriguera que es projec 
tava construir entre les hisendes de can Guitart i can Amat. 

Va nomenar'se una comissió composta deis senyors Joan 
Cadevall, president de la Cambra de Comerç; Josep Escudé, 
president de l'Institut Industrial; Isidre Pala, per la Mina 
Pública i Jacinte Bosch, Josep Mauri. Josep Guardiola i Fran
cesc Alegre. 

Va acordar-se redactar les bases de l'empréstít que neces
sitava emetre La Mina Pública per a portar a cap l'obra i als 
pocs moments varen subscriure's 150.000 pessetes. 

El dia 31 d'octubre de l'any 1898 varen començar-se les 
obres, segons el projecte de l'arquitecte Joan Bta. Feu i a cà
rrec dels contratistes mestres d'obres Jaume Amat i Bernat 
Bovio, pel tipus de subhasta de 331.552 pessetes. 

La construcció d'aquesta obra va durar tres anys. 
El mur de contenció, te un gruix de 40 metres en la base, 

de 5 metres en la part superior, í de 2 metres en els extrems 
laterals. La seva alçària es de 40 metres. 

La conca receptora de les aigües te uns 8.725.000 de 
metres quadrats i pot augmentar fins a 10 milions sempre i 
quan la columna mitja d'aigues que anyalment cau a la co
marca sigui d'uns 52 centímetres, el qual dona un promig 
anyal de pluja en temps normal igual a un volum de 4,493,375 
metres cúbics-, i descomptant un 5 per -cent per pluges no 
aprofitables i un 70 per cent per filtracions, absorció i evapo
ració, va calcular-se que donaria un remanent d'aigua aprofi
table de 1.106,392 metres cúbics o sigui aproximadament unes 
mil plumes continues d'aigua anyals. 



L e s galeres a Terrassa 

Abans d'utilitzar-se les galer^ís la gent viatjava en cadira 
de posta, i al començà el segle XIX, varen començar-se a es
tablir a Terrassa les galeres. 

Aquest vehicle va instal'Iar-lo un home que tothom el co
neixia pel Cagavit i tenia l'estable i cotxeria rn una casa a mig 
quilòmetre de la vila, al lloc on aproximadament ocupen els 
carrers de Topete i Sant Genis. 

Els viatges que feien a Barcelona no tenien dia fixe: Quan 
la diligència era plena, ço que se sabia amb tres dies d'antici
pació, marxava a la capital, quedant-ne sempre una de reser
vada per sí una necessitat urgent exigia un viatge extraor
dinari. 

El punt de parada era a la Plaça Major, cantonada al ca
rrer de l'Església, i al marxar passaven pels carrers de Sant 
Pere, Nou, Creu, Major de Sant Pere, i agafant el camí de 
sota de can MotUor, el qual condueix a les Arenes, passava 
pel costat d'on ara hi ha la caseta de can Gorcs, a l'esquerra 
de l'actual via del Nord, seguint sempre el camí de carros fins 
3:1 dret d'on ara està la caseta de la Torre Bonica, baixava 
baix el torrent i enllà... El viatge era de set hores fins a Bar
celona i costava 12 rals velló l'anar i 11 el tornar. 

Ai arrivar a Moneada canviaben les caballeries i dinaven. 
A la segona desena del segle XIX, com que la vila s'ana

va engrandint va haver-hi necessitat de posar nou servei de 
galeres i el besavi del que això escriu, Antoni Petit i Arquer, 
*^errassenc de soca i arrel, es qui va cuidar de posar-la¡ per 
3ixò tothom el coneixia per En Petit de la Galera. Tenia la 
Cotxeria al carrer de la Cisterna des del n.** 10 al 16. on més 
tard va ser l'Hostal del Merro, i l'estable al costat de casa 
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seva, carrer de Baix Plaça n.° 22. També hi havia hagut a cal 
Marieta que tenien l'estable i cotxeria al carrer de l'Església 
n." 5 i el mateix lloc l'utilitzaven per a despatx de bitllets per 
ésser aprop del lloc de les parades. 

Al 16 de març diíl 1856, va entrar en agulles el primer tren 
a l'estació del Nord i les galeres varen resultar un servei inútil 
per a passatgers, però va anar-se conservant per a portar car
ga, canviant la forma del carruatge i així ha anat seguint fins 
ai Peret de la Manela. la Vidua Cardús. etc. 

N'Antoni Petit va morir el 14 de desembre del 1863 i el 
seu fill Joan va anar seguint l'ofici del seu pare, fins que un 
dia, anant a buscar llenya, al passar per la Riera del Palau, 
avui Rambla d'Egara. ai lloi- aproximadament on hi ha la 
canttmada del carrer de Clan's, va saltar per davant del 
carro amb tant mala sort que la roda va pasaar-li per sobre 
l'esquena, morint instantàniament. Era -el dia 3 d'abril del 
1865. 

La casa Petit de la Galera va deixar el negoci, i l'estable 
va servir fins el novembre de 1909 per a establar-hi el bestiar 
de les pageses que venien dels pobles del voltant a vendre a la 
Plaça Major quan encara no hi havia la Plaça del Mercat. 
Després varen desaparèixer per aíxecaV-hi una casa-habitació, 
conservant-se encara la casa pairal amb aquella façana tota 
abonyegada, de finestres petites per les quals cada matí entra 
una curta estona el sol, com donant-li un bes en veneració i 
en memòria dels temps passats. 

Hom pot afirmar que degut al seu estat, dintre pocs anys 
aquesta casa desapareixerà del tot. 



Estació del l'crrocanil del Nord 

El Ferrocarril del Nord 
a Terrassa 

Com havem dit anteriorment el primer tren del ferroca
rril del Nord va arribar a la nostra ciutat el dia 16 de març de 
1 any 1856. que va escaure's ésser el diumenge de Rams. 

El trajecte era solsament d'aquí a Barcelona i per á ins
tal·lar la ferrovia van estar-hi més de 2 anys, treballant-hi uns 
500 operaris, entre els quals cal comptar-hi 20ü penats que va 
cedir el Govern, sota la vigilancia d'alguns soldats de la guar
nició, baix la direcció de l'enginyer Pere d'Andrés i Puig-
dolleis. 

De bell principi funcionaven solsament quatre trens dia
ris, dos al matí i dos a la tarda. Els preus per al transport de 
viatgers eren els següents : primera classe, 12 pessetes; segona 
classe, 9'50 pessetes, i tercera classe, 7 pessetes. 

Als primers dies els terrassencs es mostraven refractaris 
a viatjar en ferrocarril, i per a traslladar-se a la capital se* 
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guien utilitzant les diligencies d'En Petit de la Galera í d'En 
Marieta, fins que es varen convencer de la major rapidesa i 
comoditat que els oferia el tren de! Nord, encara que, natU' 
ralment, no era de bon troç el que és avui. 

D'un gravat de l'època 

Les cases més a la vora de l'Estació eren les que varen tirar 
a terra en 1917 per a urbanitzar la Plaça de Mossèn Cinto 
Verdaguer, lloc on ara hi ha instai'Iat el parterre. Allà s'aga
fava un camí que anava a passar a prop d'un clos que en 
deien «La Facína», que era entre mig d'on hi ha els carrers de 
Sant Ignasi i Sant Valentí, i seguint el que es avui el carrer 
del Nord s'ajuntava amb el camí que en deien de Matadepera, 
que venia de la part del carrer de Mas Adei, passant pel cos
tat del clos del dipòsit de la Mina Pública, i pel costat d'un 
camp d'oliveres que era conegut pel camp d'En Ventalló, fins 
arribar a l'Estació. 

La continuació d'aquest camí encara existeix a sobre el 
moll de descàrrega on s'hi urbanitza un carrer, i va a parar a 
la Plaça de les Bruixes i carretera de Matadepera, 

Per a facilitarais passatgers el poder ésser o l'estació a 
l'hora que sortien ejs tiens, hom va col'locar un fil elèctric dea 
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de l'Estació a una casa de prop del campanar de la Parroquia 
del St. Esperit, per tal que amb les campanes avisessin mitja 
hora i un quart abans les sortides dels trens. 

En dos anys va augmentar un lüO per 100 el contingent de 
passatgers í naturalment, va anar disminuint el que utiltzava 
les diligencies fins que es tingueren de retirar del tot. El dia 
de l'inauguració varen arribar amb el primer tren el governa-
dor civil don Ignasi Llasera i Esteve, el capità general don 
Joan Zapatero i el caporal segon de Capitania don Joaquim 
Bassols. ,, _: ; , ; 

Va fer la benedicció el Pvre. terrassenc doctor Joaquim 
Coll i Torras, assistit del Rector de Sabadell i el Rnd. Magí 
Morgades, vicari de Terrassa. 

Acabada la ceremonia la comitiva va dirigir-se a l'Esglé-
sia del Sant Esperit, on va cantar-se un Te-Deum. 

Cinc anys després, el dia 3 de juliol de l'any 1860, amb 
motiu de la Festa Major va inaugurar-se el trajecte de Terras
sa a Manresa. Llavors va créixer considerablement la nostra 
població per la part alta, car els nous mitjans de comunicació 
i transport oferien les naturals facilitats per al seu desenrot
llament. 

L'any 1899 per resultar insuficient la primitiva Estació pel 
gran tràfec que tenia, va enrunar-se l'antic edifici i s'aixecà 
l'actual el qual va inaugurar-se el dia 21 de desembre d'aquell 
niateix any. 

El dia 14 de març de 1929 arribà a Terrassa la primera lo
comotora elèctrica, i el dia 1 d'Abril següent, s'inaugurà el 
servei elèctric de Terrassa a Barcelona, La linea corrent elèc
trica que s'utilitza és subministrada a les sub-estacions per les 
«Energia Elèctrica de Catalunya», en corrent alterna trifásica 
de 25,000 volts i és transformada en les sub-estacions en co
rrent continua a 1,500 volts que és tal com s'utilitza la linea. 
Cada tren ordinari, compost de dues unitats, porta 38 seients 
de segona classe: 138 seients de tercera classe i pot fer-se el 
viatge de Terrassa a Barcelona amb quaranta dos minuts. 



El telègraf i els correus 

El dia 7 d'abril de l'any 1864 un sub-director de Telègraf 
va demanar a l'Ajuntament establir una estació telegràfica a 
Terrassa, indicant la casa núm. 24 del carrer de la Societat, 

L'Ajuntament va trobar acceptable la demanda i va donar 
el permís seguidament, comunicant-ho al mateix temps ai go
vernador, i aquest no va contestar fins el dia 8 d'agost de l'any 
1867. 

L'instal·lació, en definitiva, va inaugurar'Se el dia 5 d'oc-
tubre de l'any 1865. Duranf les revoltes del 67 i 68, l'Ajunta
ment va rebre ordre prohibint l'ús del telègraf, per evitar con
tacte amb els revoltosos de fora. Com que els industrials ja 
s'havien acostumat a aquest servei de comunicacions, varen 
trobar-lo a faltar i demanaren al govern que. quan menys pels 
seus usos particulars, poguessin utilitzar el telègraf de l'Esta
ció del Nord. 

El servei de correus estava a càrrec d'un home sol. De í'úl-
tim que hi ha record és del farmacèutic En Joan Bta, Rovira 
i Girbau qui a la vegada que feia medicina, repartia les cartes 
a domicili. El 26 de setembre de 1844 fou reemplassat per En 
Gabriel Roca, conegut pel Bieló; repartia o feia repartir les 
cartes, la majoria de les vegades, per les dones de casa seva, 
amb molta irregularitat, oi més quan arribaven per conducte 
de caixes portades per mules que venien de Manresa. 

El dia 28 de novembre de l'any 1867 la Societat pel foment 
i defensa de l'indústria terrassenca va demanar altra vegada 
l'instal·lació del telègraf i acordà nomenar una comissió, com
posta dels regidors Salvador Ballber i Gabriel Roca, per a que 
estudiessin l'assumpte í es posessin d'acord per a emetre el 
corresponent dictamen. 
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El 2 de gener de l'any següent, els industrials terrassencs 
s'oferíren pelg treballs necessaris a l'objecte d'instal'lar el telè
graf, firmant una escriptura governativa. 

Restablerta la normalitat varen obtenir de nou el permís 
i s'instal'là l'oficina al carrer Nou, núm. 6, pis primer, en una 
casa coneguda per «Cal Puig, de la Bauma» que servia també 
de central de correus. . , 

Mig any després, l'oficina de correus es traslladà al carrer 
del Teatre, núm. 4. Llavors varen posar-hi un administrador 
amb un sou de 12 rals diaris i, havent deixat de fer de carter 
En Bieló, va ocupar el càrrec En Francesc Solà. ' 

L'any 1872 varen instaíTarse els correus al carrer de Ga-
vatxons, núm. 20, en el mateix local on En Tomàs Rovira i 
Brusi hi tenia la farmàcia. El telègraf va ésser traslladat al 
carrer de Sant Pere, 39 i durant l'any 1873 al carrer de Sant 
Antoni, núm. 36, a una casa coneguda per «Cal Feliu de les 
premses». 

Ei dia 15 de juliol de l'any 1880 es varen tornar a ajuntar 
els correus i el telègraf i s'instal·laren al carrer de Sant Anto
ni, núm. 64. 

L'any 1881 va acordar-se posar bussó a l'Estació del Nord 
per a recolUr correspondència. Llavors ja feien el servei dos 
carters. En Josep Solà i En Vicens Iranzo. 

L'any 1891 varen tr;islladar-se les oficines al carrer de Sant 
Pau, núm. 25 bis i, el 1901, al carrer de la Fontvella, núm, 127. 

La secció de correus va tornar-se a separar dels telègrafs 
ínstal·lant-se, l'any 1905, al carrer de Sant Josep, núm. 22 i la 
Secció de telègraf va continuar al mateix lloc, fins a l'any 1923, 
que va traslladar-se al carrer de Sant Jaume, núm, 50, on està 
actualment. 

Els correus, el mes de setembre del 1911, varen ésser tras
lladats al local on són ara, carrer del Nord, núm. 74, i presta
ven servei un administrador i sis carters. 

Actualment fan el servei un administrador, 11 carters i hi 
han 12 bussons distribuïts per la ciutat, per a la recoUida de 
la correspondència. 



El telèfon a Terrassa 

La primera vegada que a l'Ajuntament es parlà de telèfons 
fou en sessió del 23 d'agost de l'any 1883, amb motiu d una 
sol·licitud del terrassenc Josep Vallhonrat Servóle per instal 
lar un tub que passant per sota terra, posés en comunicació 
el seu despatx amb el seu domicili de la Plaça Major núm. 8. 
Ran d'aquesta petició, l'alcalde, Joaquim Marinel'lo, exposà 
al Consistori que l'havia visitat un delegat de la Societat Anò-
níma de la Telegrafia Telefònica de França, per tal d'enterar-
se de les condicions que sobre aquest particular tenia esta-
blertes el Municipi. I com fos que dita Corporació encara no 
s'havia ocupat mai d'aquesta qüestió, el susdit delegat s'oferí 
per a facilitar les dades que poguessin convenir, a fi de procu
rar l'establiment, a la nostra ciutat, de línies telefòniques d'in-
terés particular. 

El Cos Municipal es donà per enterat i posà l'oferta en 
coneixement de la Comissió de Foment, perquè l'estudiés í 
obrés en conseqüència. 

El 26 de setembre següent, En Francesc Giralt instal·lava 
a casa seva, carrer de Sant Pau núm. 12, un micròfon cons-
truït per la casa Brequet de París, el qual era similat al telè
fon i podia instal·lar-se en les cases particulars, per a comuni
car-se d'una habitació a l'altra. 

Hom trobava tan important i curiós aquell invent, què, 
en comentar-lo s'arribà a dir que se sentia el tic-tac d'un re
llotge de butxaca que funcionés en l'altra aparell. Es feren 
proves amb dos mil metres de fil, d'un aparell a l'altre. 

El 24 d'octubie següent, alguns industrials sol·licitaren, 
en una instància dirigida al Director General de Telèfons, la 
competent autorització per a instal·lar una xarxa telefònica de 
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caràcter purament privat i local, destinada exclusivament a 
facilitar les relacions comercials i industrials de la ciutat, en 
el radi d'un quilòmetre. ''' '•- '.'•:•• i " • ' ' • ' ' , 

EI primer timbre elèctric, del sistema deis que s'utilitzen 
en les portes d'entrada, fou col·locat el mes de març de 1884, 
a la vidriera de la casa d'un rellotger anomenat Salvador Arch 
del carrer de la Fontvella, número 18, bis. 

Pe! novembre següent, Francesc Giralt assegurava que, 
dintre poc temps, la ciutat tindria instal·lada una xarxa tele
fònica. • •^:, ',\-\ 

Un mes després, a l'Ajuntament es llegia una comunica
ció de la Junta Directiva de l'Institut Industrial, en la que deS' 
pres de remarcar els grans aventatges que representava Tin-
venció del telèfon, no sols als industrials en general, sinó 
també a l'Administració Municipal, sol'licitava de i a Corpo
ració que s'acordés l'instal·lació, a la nostra ciutat, d'un servei 
telefònic inter-urbà, segons ço disposat per aquest servei en el 
reglament del 12 d'agost últim, en els seus articles 25 i se
güents: 

L'Ajuntament es féu seu, en tots conceptes, el propòsit 
de la Junta de l'Institut, acordà enviar a la Superioritat, una 
instància en aquest sentit i nomenà concessionaii a Francesc 
Giralt perquè, cas de ser atesa la petició, cuides de l'instal-
lació, servei, conservació i unió amb la xarxa general de telè
fons, mitjançant tarifes mòdiques mensuals. 

No pogueren portar-se a terme aquets bons propòsits, 
doncs la Direcció General de comunicacions negà el permís a 
l'Ajuntament. 

*^Cal esmentar que en aquella època, el telèfon s'utilitzava 
solament a Madrid i a Barcelona, amb alguns centenars d'abo
nats. 

Es passaren alguns anys sense ni sols parlar-se de telè
fons. L'únic terrassenc que treballava perquè és portés a cap 
l'obra, el citat Francesc Giralt, qui més d'un cop havia escol
tat contestes de menyspreu de boca d'algun industrial a qui 
ell proposava una instal·lació particular. Era opinió d'alguns 
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que el telèfon era, dintre la població, un estre inútil, i que per 
fer negocis no hi havia necessitat de gastar diners en una ins
tal·lació. . . -. 

Els sabadeJlencs, amb el senyor Joan Sellares al davant, 
no foren de la mateixa opinió dels terrassencs i treballaren pel 
seu compte, amb una constància extraordinària, fins que arri
baren a obtenir una Central Telefònica, .;: 

Els terrassencs es decidiren, finalment, a sol·licitar el telè
fon, més ja no hi foren a temps. La Direcció General els co
municà que sols podia instal'iar-se una sucursal de la Central 
de Sabadell. 

EI 24 de setembre de 1891, l'Institut Industrial va rebrer 
del concessionari de Sabadell En Pere Brichs, unes proposi
cions per a insfaliar el telèfon a Terrassa. 

Dit concessionari demanava com a garantia un niíním de 
80 abonats durant 5 anys baix els següents preus: Una estació 
particular 160 pessetes i'any; per cada estació mes 125. Una 
estació al servei de 2 abonats. 200 pessetes; de 3 o 4, 240 pes
setes; per cada associat mès 50 pessetes; casinos i societats 
250 pessetes; dependents de l'Estat o del Municipi, una re
baixa del 40 Vo. 

En sessió del 29 d'octubre de 18S1 el regidor Joan Ger-
main proposà instal·lar la Sub-central a la caserna de la 
Guardia Civil, situada al carrer de Mas-Adei, número 70, i en 
Pelegrí Matalonga. en representació d'En Pere Brich de Saba
dell, oferí amb les reformes que fossin necessàries la casa nú
mero 65 del carrer de la Fontvella, lloc on ara hi ha instal·lada 
La Cuina Moderna. L'Ajuntament acceptà aquesta última 
proposició i procedí a l'instal·lació, en el segons pis de dita 
casa, comensant el servei el dia 1 de gener de l'any 1892. 

La primera fàbrica que s'abonà al telèfon fou la casa Freí' 
xa, instal·lada al Vapor Busquets, (avui Central Elèctrica), í 
el primer particular En Francesc Giralt, qui vivia al carrer de 
la Fontvella, número 90. 

Des d'aquesta casa En Giralt havia fet experiments de te
levisió, en combinació amb la mateixa Central, amb alguns 
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resultats, doncs hom podia observar unes sombres força de
tallades. 

No era possible, des de Terrassa, comunicar directament 
amb Barcelona, Per a fer-ho, es comunicava primerament a 
Montcada, amb un telèfon que hi tenia un tal Pere Vila, qui 
trametia la comunicació a Barcelona o vice-versa, amb auto
rització que tenia firmada en data 28 d'abril de 1894. En el 
mes de juliol del 1896, li foren prohibides al Vila dites confe
rències. Es fonamentà l'ordre de prohibido, en què dit proce
diment perjudicava extraordinàriament els ingressos del te
lègraf, . , , 

Pel maig del 1898, la Cambra de Comerç sol'Hcità que, 
des del seu aparell, pogués telefonar a qualsevol lloc de fora 
la població, . , -• ^ • •'. •' '•••'• 

Pel juny del 1909, l'estació sub-centra! del carrer de la 
Fontvella es traslladà al carrer de Sant Pere, número 43, lloc 
on està actualment installada. 

Llavors comptava Terrassa amb 280 abonats, que paga
ven, d'abonament trimestral, 22 pessetes els particulars i 25 
els industrials. 

Feien el servei quatre telefonistes a l'Urbana i una a l'In-
ter-urbana. 

El funcionament dels Telèfons seguí normalment a la nos
tra ciutat, fins a primers de juny del 1928, que la Companyia 
anuncià un fort augment de tarifes. Això féu que es reduissin 
a menys de 600, els 1.100 abonats que hi havia a Terrassa. 



L e s fàbriques a vapor 

L'any 1833 Terrassa aixecava un edifici per a instal'lar-hí 
la primera fàbrica a vapor, la segona a Espanya, 

Aquest edifici, propietat de Narcís Galí, era de tothom 
conegut pel nom de Vapor de la Companyia del qual es con
serva encara avui una part de les quadres a l'interior de la fà' 
brica de panyos de la Vídua de J. Marcet Poal, entre els ca ' 
rrers del Pantan i Rasa. . , 

L'entrada era per tots dos carrers. En la part del carrer de 
la Rasa hi havia un pati llarg, on hi dipositaven el carbó per 
a alimentar la màquina, que estava instal·lada a l'entrar a mà 
esquerra. 

En l'any 1841, seguí la construcció de les fàbriques de can 
Segret i can Busquets. 

Aquests edificis servien per a montar-hi les noves inven' 
cions de maquinària, que a passos agegantats s'anaven esta
blint per a la fabricació de panyos. 

A principis del segle passat, tots els gèneres eren encara 
fabricats a mà; es cardava la llana a mà, es filava amb torn, i 
es teixia amb teler manual. Les peces eren batanades amb 
maces, i es tenyia pel mateix procediment. 

Entre els terrassencs més actius dels qne treballaven per 
la perfecció de llurs gèneres hi figurava N'Ignasi Amat i Galí, 
qui, l'any 1845, montà la primera màquina francesa «Mull 
Genny», per a la filatura de llana. 

En Pau Busquets, pef mediació d'un francès anomenat 
Tomàs Roumens, conegut per En Pol, montà els primers ba-
tans cilíndrics. 

Aquell any s'establí la primera màquina Jaquard, en els 
teler de la fàbrica d'En Galí i Codonyet, edifici que encara 
avui existeix en el carrer Mitjà del Passeig, niirn. 22 i 24. 
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En juliol del 1864, els industrials Jacinte Bosch i Armen-
gol Germans, posaren en moviment les primeres màquines 
Selfactines, construïdes i instal'lades per la casa Platt, i l'in-
dustrial Francesc Roure, posava a can Busquets, la primera 
màquina de rentar llana. 

El día 6 de juny de 1866, l'industríal bataner Tomàs Rou-
mens, enviava una sol·licitud a l'Ajuntament per a establir 
una màquina a vapor, a la fàbrica que la Societat de la Mina 
Pública tenia al carrer Mitjà del Passeig, al mateix lloc on 
anteriorment hi tenien els telers els germans Galí í Codonyet. 
Aquesta màquina, aplicada a l'indústria batanera, tenia una 
caldera d'una força de 6 cavalls nominals, una pressió de 3 
atmosferes, amb una màxima de 6, de forma cilíndrica i de 
gruix i capacitat com del bullidor proporcional a la seva força 
màxima. Estava posada a flor de terra i a una distància míni
ma de 40 pams dels edificis particulars i de 30 de la via pú-
blica. j '^i- • : 

Fou la primera màquina de vapor que construí els tallers 
El Vulcano de Barcelona, la qual fou montada per Mr. Güay, 

En 1873, En Francesc Izard posava a la seva fàbrica del 
carrer del Vall la primera prempsa contínua, sistema Bech, la 
qual fou substituïda al cap de poc temps per altra del sistema 
Longtam. 

Veu's aquí el moviment extraordinari que durant mig 
Segle tingué la nostra ciutat per al perfeccionament de l'in
dústria que sempre ha col·locat Terrassa a un lloc ben honròs. 



. . ^ ; ; . J 

D'iiD gravat ae l ' ípoca 

L'il·l ummacio per gas 

Antigament els carrers de la vila al fer-se fosc, eren il·lu
minats per mitjà d'uns fanals alimentats d'oli que un home 
nomenat Josep Ventayol es cuidava diàriament d'encendre i 
apagar, cobrant de l'Ajuntament un sou per cada fanal. 

Els carrers també havien estat il·luminats per uns cn-
graiellats de ferro que'n deien teieres, alimentades amb llenya, 
les quals donaven més escalfor que claror. 

El dia primer d'octubre de l'any 1842, s'inaugurà a Barce
lona, l'iriuminació pública per gas i dotze anys després, el 
dia 27 de juny de l'any 1854, un terrassenc anomenat Pau Ju
lià, va presentar a l'Ajuntament de Terrassa una proposició 
per a posar l'instariació a la nostra aleshores vila. L'Ajunta
ment va creure que era una empresa massa atrevida, que oca* 
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síonaria moltes despeses, i en aquelles circumstàncies no po-
dria disposar del capital necessari, ••;'-•• • ' "• ;.\n 

Varen passar quatre anys més i En Pirlegrf Negre va pre
sentar una altra proposició amb el corresponent plec de con
dicions, i va nomenar-se una comissió, composta dels regi-
dors En Miquel Trullas, En Jaume Marínel'lo, En Jaume 
Hatarí i en Pere Pascual, per a que activessin els treballs que 
fossin necessaris. 

Poca cosa devia fer aquella comissió, tota vegada que 
' Ajuntament va tornar-se'n a ocupar cinc mesos després, a 
instàncies de! regidor N'Ignasi Amat, i va ésser cridat En Pe-
'cgrí Negre per si acceptava noves reformes i negociacions 
que li proposaven els regidors i va negar-s'hi; finalment perÒ, 
va convenir-se en acceptar la primera proposició presentada 
per En Pelegrí Negre, o sigui cremar 22 metres de gas cada 
^ e s , i l'Ajuntament li entregaría 22 rals mensuals per fanal. 
Aquesta proposició no devia tirar-se endavant, tota vegada 
que no se'n parlà fins en la sessió del 7 de febrer de 1859, en 
Rue la casa A, Huberti i C." va presentar una altra proposició. 

En 21 de setembre d'aquest mateix any. En Joan Valies í 
Tutuach va comprometre's a instal·lar el gas dipositant deu 
mil pessetes, a condició de que li fossin retornades quan-l'em-
presa n'hagués invertit sis mil. 

El 13 d'octubre va presentar-se a subhasta i el 31 de gener 
de l'any següent va formar-se la contracta definitiva amb la 
casa Joan Vallés > C'"*, començant-se l'instal·lació el dia 27 de 
"larç amb 97 fanals, i s'inaugurà oficialment el dia primer de 
iuny de l'any 1860, 

Aquesta empresa que la formaven En Joan Vallés i En 
Joan Juncosa i Gilabertó, montà la fàbrica en el mateix- lloc 
on encara és ara, del carrer de Rubí, avui Pare Font, mim. 18, 
^ntre els carrers de Gibert í Gasòmetre, nom aquest darrer 
^üe li fou posat segurament perquè un dels portals de la fà
brica del Gas, on tenen els dipòsits, dona a aquest carrer. 

Mig any després hi havien 126 fanals i l'any 1873 en cre
maven 132. 
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• A l'instaliar-se hi havien 22 abonats qnc pagaven una 
pesseta, i es consumien, en conjunt, uns 40 metres diaris. 

Del gas que es produia aleshores se'n gastava molt menys 
que el que actualment es fabrica, i a la vegada, resultava més 
econòmic, puig era elaborat amb carbons especials, de tant 
bona qualitat que ni deixaven koc. ,:>v.'L 

Al cap del primer trimestre ja se'n consumien 100 metres 
i al segon 160. 

AI demanar les indústries utilitzar el gas per a motors, va 
començar-se a consumir gas Hulles, per raons d'economfa, i 
es deixà de produir el veritable gas per il·luminació, 

;: A primers de gener de l'any 1886, va comprar la fàbrica 
«La Propagadora del Gas», la qual va rebaixar el preu fins a 
0'31 ptes. metre, suministrant gas nomenat Hüller. 

A l'entrar, a ma dreta, en la fàbrica del carrer de Rubí, hi 
ha una placa de marbre que diu: «Essent director gerent Don 
Antoni Rovira i Borrell, fou adquirida aquesta fàbrica, en 
l'any 1886.» 

En lí,97 es pagava el gas a 0'25 ptes. metre cúbic i se'n 
consumien 1.200 metres diaris. 

Pel Juliol de 1898 va augmentaren 2 cèntims i mig per 
metre cúbic. 

La fàbrica ocupa l'esmentat carrer, en e! qual hi té l'en
trada principal, amb una porta de ferro que porta gravada la 
data 1860 i els carrers Gasòmetre i Giberc. Hi ha tres dipòsits 
de gas de 1.2Ü0 metres de cabuda l'un, 800 l'altre i 300 el més 
petit. 

A Tany 1927 a Terrassa cremaven 700 fanals, i el consum 
total entre servei públic, indústries i particulars, era de 90.000 
metres mensuals. 



L'electricitat a Terrassa 

• • . . , • • ' . - . . • • • ' • • • ' ^ l < U 

Pels voHs de l'arty 1884, el terrassenc En Francesc Giralt 
Ssrrà. deíitjós de portar novetats a la seva estimada ciutat, 
va muntar una instal'lació elèctrica, la,primera a Terrassa, en 
el Vapor Galí, on hi tenien la maquinària els industrials Sal-
vans, f^ermans i BusQuetr. 

Va posíir-hi tres lampares d'arc voltaic, alimentats per 
una màqtúna dinamo-elèctríca, sistema Bruch, procedent 
d'Amèrica, que donava una llum molt blanca. Essent com era 
una novetat, cridava força l'aten^ió. 

En Giralt, al¿un temps després, va posar uns llums a casa 
ei seu amic En Salvador Arch, rellotger instal lat al carrer de 
la Font'Vella núm. 18. 

Pel Juliol de l'any 1893 el «Centre Industrial Terrassenc», 
posà a prova una illumínació p e r a particulars, instalant:el 
fluid a la Botiga Biosca, la farmacia Coll i la barberia Neia, 
del carrer de St. Pere números 28, 26 i 22 respectivarr.ent i a 
cal Sanana del carrer Major, donant molt bon resultat. 

L'ínstaliació definitiva de relectrícítat, no va portar-se a 
cap fins dotze anys després. 

El dia 16 de juny de l'any 1896, davant del notari En Ra
mon Estalella, va firmar-se una escriptura per a instalar-se a 
Terrassa la Societat General d'Electricitat i produir el fluid 
per a arrendar-lo al públic. 

El capital de la Societat va fixar-se a 60.000 pessetes, re
presentades per accions al portador de 250 pssetes cada una, 
poguent augmentar-se el capital amb una nova sèrie del ma* 
teix valor, sempre que les necessitats del servei ho demanes
sin, instal·lant-se les màquines a l'interior de les cases núm. 27 
i 29 del carrer Cremat, inaugurant-se el dia 1 de febrer 4c 
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l'any 1897. Les màquines que feien el fluid eren un generador 
de vapor per al desenrotllament de 200 cavalls nominals, pre
vist d'accessoris, caixa de rentatge i demés aparells per a ob
tenir la purificació del gas; un gasòmetre per a alimentar una 
força de 400 cavalls; 3 motors a gas de la casa Crossley, que 
desenrotllaven 25 cavalls de força cada un; 2 dinamos de 142 
ampers els qual treballaven a 120 wolts, produint un total de 
34.080 wats, que estan les lampares a 3 i mig wats, donaven 
un total de 9.737 bugies, disponibles per al consum; altres 2 
dinamos de 71 ampers cada un, que produïen la meitat de les 
sumes anteriors i moguts per un sol motor, que al mateix 
temps que servien de reserva, suplien les demés hores de 
menys consum. En casos extraordinaris, podia funcionar tota 
la maquinària, havent-hi llavors fins a 14.600 bugies disponi
bles. Aquests dinamos eren de la casa Crompton, La casa 
Julíus G. Mevílle, de Barcelona, va cuidar-se de l 'instaliació, 
obres de fàbrica i línies aèries. 

L'any 1904 es cotitzaven a 0'70 ptes. el quilovat í actuava 
de gerent en Jaume Parrot. 

L'any 1907 es pagaven a 0'90 ptes. i la Societat ja feia ges
tions per adquirir els terrenys on anys enrera hi havia la fà
brica Busquets, en els carrers de Vilanova i Unió, 

En aquell temps sols es permetien el luxe de gastar aquest 
fluid les principals cases més acomodades. El poguer tenir 
electricitat, era de les coses més luxoses. 

L'any 1912 la Societat «Energia Elèctrica de Catalunya», 
volia establir-se a Terrassa, volguent competit amb la «Socie
tat General» i va ésser quan varen començar a estendre ca
bles soterranis, sumínistrant fluid a les fàbriques, les quals 
moltes d'elles instal·laven motors, deixant les màquines que 
fins llavors havien donat la força per mitjà del vapor. 

La Companyia «Riegos y Fuerza del Ebro», en nom de 
«La Barcelonesa», també volia suministrar fluid i entrar en 
competència, però varen veure que per la necessitat de la po
blació, fora una cosa impossible i possant-se d'acord les tres 
companyies, varen formar-ne una, conservant perxò el nom 



' L'ELECTRICITAT A TERRASSA 71 

primitiu o sigui «Societat Generat d'Electricitat», i es reparti
ren les zones entre Terrassa, Sabadell i Manresa. 

A principis de! 1913 era tan gran la competència, que un 
gros nombre de corredors seguien les cases oferint el fluid a 
0'40 ptes i moltes varen ésser les que aprofitaren aquells 
avantatges. 

L'any 1915, instal·lada la Companyia als terrenys de can 
Busquets i feta l'unió amb les altres, va augmentar-se a 0'50 
ptes., després a 0'60 i dos anys més tard ja es pagava a 075 
pessetes. 

Actualment a Terrassa hi ha 12,200 cavalls de força dis
ponibles. • •'* . • - • • . ; • • • -} 

L'Estació transformadora-reductora rep 25 míl wolts i són 
transformats a 6.000, de tres línies d'alimentació. 

Una part d'aquesta corrent va al carrer de Vilanova i es 
reparteix per la ciutat. 

El motor de la Centra! de Terrassa és Síncrono de la Casa 
«General Elèctric» d'Amèrica, de 2.000 quilovats ampers. 

Actualment els abonats passen de 8 000 Entre ells hi ha 
43 fàbriques que utilitzen la força. Vint i-sis d'aquestes són 
les que utilitzant la màquina de vapor, varen instal·lar l'elec
tricitat que va ésser d'una utilitat extraordinària durant la 
gran guerra, tota vegada que no es trobava carbó enlloc. 

De la Central surten 7 cables soterranis per a repartir la 
força a dites fàbriques. 

També te instalada una línea doble que serveix per'a ali
mentar la Central instalada a l'Estació del Nord per l'electri
ficació del ferrocarril. 

La «Companyia General d'Electricitat» té a Terrassa un 
ingrés de 3 milions de pessetes l'any, solament entre llum i 
força. 

Ademes hi ha «La Catalana de G a s i Electricitat», que té 
repartida la força en 4 fàbriques. 

L'any 1907 va inaugurar-se l'enllumenat per mitjà d'.\rcs 
voltaics, al carrer de Sant Pere i el dia 17 d'abril del 197,4 als 
carrers de la Fontvella i Gavatxons. 



El cinematògraf a Terrassa 

Era l'any 1896 que el dia de la Festa Major com a número 
important instal·laren una tela a la Plaça Major, davant del 
carrer de Cantaré i al vespre s'exhibien vistes fixes i algun 
paisatge en que s'hi movia un tren o una renglera d'oqucs; 
alió interessava d'una manera extraordinària a la nombrosa 
gentada que hi acudia i que en déia els quadros disoluent». 

Ço pintoresc era que abans de començar, amb una man
guera mullaven la tela perqué deien que amb la força del llum 
que s'hí projectava podia cremar-se. 

Les primeres figures en moviment varen exhibir-se al PaS' 
seig pel març de l'any 1898 que va portar-íes en una barraca 
un italià nomenat Ferruccini, i un any després en una altra 
barraca d'un alemany nomenat Polak. 

Al Teatre Principal també varen donar-s'hi algunes pro ' 
jeccions encara que de poca importància, les quals varen 
inaugurar-se el 18 de març del 1900. 

El dia 11 d'agost de 1901, En Gaietà Galizia va inaugurar 
les sessions de cine a una barraca instal·lada al Raval, quan 
aquest formava un passeig central, on es donaven projeccions 
extraordinàries de la guerra anglo-boer amb els corresponents 
cops de bombo i soroll de llaunes de zenc per a simular les 
canonades. Aquestes sessions duraven un quart. 

El dia 24 de juliol del 1902, el mateix cine va installar-se 
al Passeig dit dels Samalers. 

El Teatre Retiro, el 28 d'octubre de 1903 la sucursal del 
Cine Clavé va posar-hi el quilomètric nom de Lentlplastico-
cromocoliserpentigraf amb sessions de cine. Va durar sís 
mesos. 

Quan En Galizia va poguer obtenir teatre, després de 
recórrer diferents pobles, el 4 de setembre del 1904, va Instal* 
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lar-se al teatre del Retiro donant programes que es compo
nien de 10 poliícules d'uns 20 a 200 metres de cada una i l'en-
trada costava 0'25 pessetes butaca iO' lSa públic. En feien 
dugués sessions el dissabte, quatre diumenge a la tarda i du ' 
gues a la nit. • 

Quan havia pagat les pel·lícules, drets de teatre, timbre í 
impremta etc., etc., tot plegat... dómino. Amb un fonógraf i 
un geperut vestit de bailarina varen comensar-se a donar els 
espectacles amb varietés. . j .- -, 

Al Principal, l'abril de 1906, varen projectar pel·lícules de 
la casa Lumier quan En Galizia era al Retiro. 

Una vegada aquest va haver acabat la contracta, va mar
xar de dit teatre, i una altra empresa de la qual formava part 
el propietari del Teatre Josep Domingo, enlluernat dels plens 
que feia En Galizia, va tornar-lo a obrir amb el mateix quilo
mètric nom, i el dia 9 de juny de 1907, En Galizia va inaugu
rar el local construït exprofés al carrer de Llessamf. lloc ara 
ocupat per la Manufactura Textil, on va comensar a projec
tar-se les pel·lícules amb un home que explicava els argu
ments i les situacions dels drames amb tots els detalls. Aques
ta costum va extendre's per tots els cines. 

Hi havia families que els interessaba més que el «xerraire» 
fos bo que no pas el programa de pel·lícules que s'anunciava. 

El dia 13 d'octubre de 1906 va ínaugurar-se un saló exclu
sivament per a cine i espectacles d'art, que sobre el café Con
dal tenia per nom Arts-Lucis. Era una nota d'un gust refma-
díssim. 

El 18 de setembre de 1912, va inaugurar-se el Teatre del 
Recreu. Així successivament han anant evolucionant els es
pectacles de cine, haventhi hagut temporades amb cinc sales 
on s'hi exhibien films de vuit a deu parts i d'unes tirades de 
3 a 5.000 metres. 



La primera Casa de Banca 

En el carrer de l'Esglésía número á hi havia una ferretería 
propietat d'En Pau Paloma, el qual tenint molta amistat amb 
la casa Demetri, Solà i Amat, banquers de Barcelona, aquests 
li oferiren el cobrament de lletres a Terrassa. 

A causa de les moltes ocupacions que En Paloma tenia, 
poc temps de fer operacions amb dita casa de Banca, va ofe
rir el negoci de cobrament de lletres a un amic seu nomenat 
Bonaventura Marcet i Biosca, i aquest a canvi, Ü montà una 
merceria, ampliant també el de la ferreteria en un nou esta
bliment que a l'any 1883 es traslladà al mateix carrer número 
10 quin interior dona al carrer de Mustarol. 

En una casa del carrer de Sant Pere, cantonada al carrer 
de Llessamí, que fou després enrunada per eixamplar dit ca
rrer, hi vivia el propietari terrassenc En Bonaventura Mat ' 
cet i Biosca, el qual hi tenia instal·lada una botiga de grans. 

Aquest senyor, mercadeixava amb els pagesos de la vila 
i dels pobles del voltant i deixava als seus parroquians, diners 
amb un tant per cent d'interès limitat. 

Fet el conveni amb En Pau Paloma, el dia 4 de febrer de 
l'any 1865, provà de fer noves operacions de Banca, amb les 
cases Antoni Freixa i Jover i C * de Barcelona, í anà ampliant 
paulatinament el seu camp d'acció, fins que a l'any 1872, aju
dat per aquestes cases, començà les operacions pel seu comp
te propi, obrmt comptes corrents i fent la negociació de lle
tres, amb tant bon encert que, als pocs anys ja va extendre's 
per Madrid i demés places de la Península, traslladant el do
micili al carrer del Raval núm. 16. 

L'any 1887, va posar al davant del negoci el seu fill Joan, 
qui havent viscut en aquell ambient, prompte va posar-sc al 
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corrent de tot, i amb la sera cooperació la casa assolí una im
portància extraordinària. 

El dia 4 de març de l'any 1893, morí el fundador de la 
casa bancària, a l'edat de 63 anys. El seu fiil. Joan, va conti
nuar el negoci amb el nom de «Hijo de Buenaventura Mar* 
cet». 

L'any 1915, seguint les operacions de Banca i Borsa, va 
assocíar-se amb els seus antics dependents En Miquel Alave-
dra i En Miquel Mogas i un any després entrava a la societat, 
el fil! d'En Joan, Bonaventura. Junts seguiren la Casa amb el 
nom de «Marcet i Companyia», i arribà a ésser una de les 
banques particulars més importants de Catilunya i quasi de 
la Península. Llavors va adquirir la casa núm. 14 del mateix 
carrer i amplià les dependències. 

A l'any I9l9, va ésser traspassat el negoci a l'entitat 
Banco Hispano Americano, que va començar a actuar en 
aquesta plaça amb aquest nom ei dia 30 de juny de dit any; 
figurant com apoderats, duríint els primers anys, En Bona
ventura Marcet i Soler, En Miguel Alavedra i En Miquel 
Mogas, 

Les cases núms, 16 i 14, en que estava instal·lat el Banc 
Hispà Americà, foren adquirides més endavant, per aquesta 
entitat als seus propietaris En Joan Marcet i Palet i En Bona
ventura Marcet i Soler, pel preu de 187.500 pessetes. Amb tot, 
l'Ajuntament havia adquirit els drets dominicals de la senyo
ra Marquesa de Castellvell i va fer us del dret de retracta, en 
mèrits del qual el Banc Hispà Americà va haver de fer entre
ga a l'Ajuntament de dites finques, per tenir rebut el preu de 
compra. Es per això que el Banc Hispà Americà va traslladar 
el dia 21 de novembre de l'any 19i7 les oficines al lloc on es 
ara: carrer de Sant Pere, núm. 25. 



EI mercat tnstalat B la Raiubla 

Els mercats 

A principis del segle passat, el veritable mercat eslava 
instal·lat a la nostra Plaça Major, solament els dimecres de 
cada setmana, dia en què cobraven la setmanada els obrers i, 
per consegüent, molt a posta per a fer les compres. 

Aquest mercat consistia en la venda de queviures de totes 
menes, que oferien les pageses que venien dels pobles del 
voltant. Els demés dies sols es trobaven a la PJaça carnisse' 
ries i gallinaires i algun que altre jorn un hume conegut pel 
Nonet de Martorell, que es dedicava al comerç de peix sec. 
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Els productes que es necessitaven els dies de la setmana que 
no eren de mercat, es trobaven en les petites botiguetes dis
persades per la vila, on, segons es deia, no resultaven els que
viures tan econòmics com els del dimecres al mercat. 

El 12 d'abril del 1843, el Cap Polític va concedir permís a 
l'Ajuntament per establir, ultra el del dimecres, altre mercat 
el diumenge. 

Pels vols de l'any 1850, un home conegut per Piteus, pro
cedent de Sabadell, començà a posar al mercat una parada 
de sabates. Seguidament en vingueren d'altres, venedors de 
roba, objectes de cuina, etc., progressant i extenent-se així els 
mercats del dimecres i diumenge, a la Plaça Major, 

Les pageses s'instaliaven al costat de les carnisseries i 
demés taules, posant-se els demés a la paret de l'esgíésia. En 
cas de no ésser suficient dita paret, es situaven els venedors a 
les voreres del carrer de Gavatxons. 

•El dia 14 de maig de 1857. l'Ajuntament acordà instal·lar 
altre mercat a la Plaça de la Creu, el qual hi remangué durant 
una vintena d'anys, principalment els diumenges i dies de 
festa. Les verduleres i pagesos ocupaven els quatn; angles 
d'aquest mercat, oferint un aspecte molt pintoresc. 

El dia 14 de setembre de 1859 l'Ajuntament acordà fer 
pagar 4 maravedisos diaris als venedors del mercat, per tal de 
sufragar les despeses del mosso que recullia les desterres dels 
carrers, Els forasters que portaven de un a sis cistells, paga
ven 4 maravedisos i els que duien de un a tres coves, en pa
gaven 8. 

A la Plaça Major prengueren tan increment i importància 
els mercats, que no es podia donar un pas per aquella via, 
essent encara més difícil la circulació de carruatges. 

Finalment, en sessió del 24 d'octubre de 1861 s'acordà 
traslladar-lo al Raval, perquè no fos interrumput el pas dels 
carruatges pels carrers de la Fontvella i Gavatxons. 

En venir les revoltes del 67, es dictà un decret, disposant 
que no es podia treballar en dia festiu. Això féu que el mercat 
dels diumenges al Raval tos suprimit, perquè de tot es venia 
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en ell menys articles de primera necessitat, entrant, per tant, 
de ple en el referit decret. 

El 13 de desembre del 1877, els comerciants Pau Paloma í 
Josep Feiner, del gremi de venedors de seda i llana, presenta
ren una instància a L'Ajuntament, demanant-li disposés que 
cap venedor ambulant pogués exercir la seva indústria sense 
la corresponent matrícula, i que àdhuc tenint la, no se'ls per
metés posar parades a la via pública en dies que no fossin els 
assenyalats de fira o mercats, amb el ben entès que els pri
mers duraven dos dies i els segons eren solament els dime
cres de cada setmana de les 10 del matí a les 2 de la tarda. 
Demanaven, per últim, els citats comerciants en la seva ins
tància que es prohibís a dits venedors vendre pels carrers els 
seus gèneres i oferir-los en alta veu. 

Després d'aquesta petició, l'Ajuntament establí pel mer--
cat del dimecres un horari especial, car podia durar des de la 
sortida del sol, fins a les tres de la tarda. Tornà a establir tam
bé els dels diumenges, que duraven fins a migdia, deixant en 
complerta llibertat als venedors ambulants per anunciar llurs 
mercaderies, no deixant, però, posar parades en lloc mes que 
no fos la Plaça Major. 

Ei dia 2 de maig de 1879 l'Ajuntament va rebre una ins ' 
tància signada per Miquel Marcet, Antoni Rimbau i altres, 
demanant que fos traslladat al Raval, com abans hi havia es
tat, el mercat d'articles que no fossin comestibles, i que 
s'assenyalessin pel mateix 4 hores de durada pels dimecres i 
diumenges a fi de què els venedors ambulants perjudiquessin 
el menys possible als de la localitat. 

Aquesta petició no fou atesa fins el dia 24 de juliol se
güent, traslladant-se, per consegüent, en aquesta data els 
mercats al Raval, 

Com sigui que els fabricants acordaren llavors pagar els 
jornals els dissabtes, el mercat que es celebrava el dimecres 
anà perdent importància fins que s'arribà a extinguir. 

El del diumenge al Raval, anà celebrant-se, fins que erl 
l'any 1909 els botiguers enviaren una queixa a l'Ajuntament, 
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fent'li veure els perjudicis que els ocasionava dit mercat i fent 
esment, de passada de què els venedors que el formaven, no 
donaven cap garantia al comprador. Havent minvat molt, 
per fi, la venda extraordinària que s'hi havia fet anys enrera i 
quedant per tant reduït a molt poques parades, l'Ajuntament 
decidí retirar del tot el mercat del Raval i traslladar-lo a la 
Rambla d'Egara. De moment, les parades eren en nombre in-; 
significant, augmentant al poc temps d'una manera extraer ' 
dinaria. 

Ran d'unes denúncies fetes sobre l'incompliment del des
cans dominical, l'any 1924, tornà a prohibir-se el mercat del 
diumenge. L'Ajuntament, compost de vocat» associats, acor- ' 

dà traslladar el mercat altra volta als dimecres de cada set
mana. 

En 20 de gener del 1926, l'Ajuntament obrí una informa
ció entre les entitats terrassenques, sobre si havia de supri
mir-se o no el mercat í el dia 18 de març següent, després 
d'escoltar les diverses opinions, acordà que continués aquest 
a la Rambla. 

El 14 d'abril següent, amb motiu de les obres de la col-
lectora que va ter-se en dita via, el mercat es traslladà a la 
Plaça del Progrés, el lloc actual, 



La fira Instalada al carrer de la Footvella 

Les fi es nres 
En maig del 1338. el rei don Pere concedia un privilegi 

perquè la vila pogués celebrar fira cada any per Santa Creu. 
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EI mateix rei, en 1343, donà permís perquè aquesta fira 
tingués vuit dies de durada. ' 

EI dia 7 d'agost de 1384, es trobava a Terrassa l'Infant 
Martí, el qual indultà a varis mercaders i particulars de la' 
culpabilitat en què incorregueren per haver-se atrevit a nome
nar Batlle especial de la fira a En Pere Esteve, havent-hi altre 
Batlle nomenat per dit Infant, que tenia el senyorio de Terras
sa, i al qual batlle, li negaven els referits tota intervenció a la 
fira amb gran perjudici de la jurisdicció reial. 

El 13 de març de 1577, l'Universitat de la vila disposà que 
els lloguers de les cases d'enfront de la Plaça, en dies de fira 
i mercats, els cobressin els obrers de l'Església per a sufragar 
les despeses de l'obra de la Parròquia. 

El 6 de maig de 1598, els Consellers presentaven una re-
questa al Batlle, perquè exigís un dret de taula als venedors 
en les fires i mercats. 

Havem pogut comprovar que la fira de Santa Creu data 
ja del segle XIV. Això fa creure, tenint en compte el temps 
transcorregut, que les fires d'aquella època no devien tenir la 
més petita semblança amb les actuals. Aquella fira s'havia 
celebrat sempre a la Plaça Major. 

La creixença de la població féu que s'establís, ultia la de 
maig. altra fira a l'octubre. En sessió del 20 de setembre de 
1854 l'Ajuntament acordà suspendre la fira d'octubre corres
ponent a aquell any, a causa del còlera, que s'havia estés per 
Barcelona. 

En altra sessió de l'Ajuntament, 24 d'abril de 1857, s'acor
dà que la fira, que cada any s'esqueia el dia de la festa de la 
Salut de Sabadell, fos traslladada al dia de Santa Creu, tal 
com era abans. 

El 30 de maig de 1859 varis veïns obtingueren de l'Ajunta
ment que les fires es fessin el segon diumenge de gener, el 
primer diumenge de maig i el quart diumenge d'octubre. A 
l'any 1865 va suspendre's aquesta ultima, per haver-se decla
rat el còlera morbo a Barcelona. 
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Un R. D. del 26 de juny de 1867, implantà el descans do
minical, prohibint, demés, la venda en dies festius d'articles 
que no fossin de primera necessitat. En 24 d'octubre del ma
teix any, acordà l'Ajuntament, sol·licitar del Governador civil 
la facultat d'ordenar les fires de la següent manera, o sigui tal 
com es celebraven en el temps de llur implantació: 

Traslladar la del gener, a la diada de Sant Antoni Abad, 
la del maig, a la de Santa Creu i la de l'octubre, a la de Sant 
Miquel, o sigui el 17 de gener, el 3 de maig i el 29 de setem
bre, respectivament i que en cas d'ensopegar-se en diumenge 
alguna d'aquestes dates, es celebrés la fira el dia següent. • , 

Una volta celebrada la de Sant Miquel, aquell any, 
l'Ajuntament rebé un ofici del governador, assabentant-lo de 
què els dies de fira quedaven excluits del descans dominical. 

El 27 d'agost de l'any següent aparegué en el Butlletí 
Oficial un R. D. amb data 13 d'aquell mes, rectificant l'acord 
anterior i, per consegüent, l'Ajuntament es vegé obligat a po
sar altra vegada les fires en dies feiners. 

AI venir les revoltes del 68, aquest darrer acord quedà 
sense efecte i l'Ajuntament traslladà les fires als diumenges, 
com a l'any 1859. 

Tampoc es celebrà la fira d'octubre de l'any 1870, per ha
ver-se extés la febre groga a Barcelona. 

El 1874 fou any de plugues, essent això la causa de què la 
fira de gener no es celebrés fins el dia 11 de febrer i la del pri
mer diumenge de maig fins el dia 17 del mateix mes. 

La fira de la Plaça Major prengué amb el temps grans 
proporcions, arribant a fer-se impossible el pas per la matei
xa, tot i haver-se ampliat pels carrers de la Font-vella i Ga-
vatxons. 

El dia 10 de gener de 1878 l'Ajuntament féu fer un pregó 
que deia: «Es fa present que essent insuficient en dies de fira, la 
Plaça Major per a contenir totes les taules i llocs de venda que 
acostumen a establir-s'hi. i per tal de subsanar dita deficiència 
l'Ajuntament ha acordat que en els dies de fira els venedors de 
verdures s'instal·lin al Raval i els de tocino a la Riera». 
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EI día 2 de setembre de 1883. l'Ajuntament decidí que la 
següent fira s'allargués fins al Passeig, cosa que no es portà a 
cap fins per la fira del gener. 

Aquest trasllat ocasionà algun disgust entre els venedors 
que no hi estaven del tot conformes, per creure el Passeig un 
lloc massa apartat del centre de la població. i 

i. 

En sessió del 17 de gener de 1884, de conformitat amb un 
dictamen verbal de la Comissió de Governació, l'Ajuntament 
acordà suprimir la fira del següent diumenge de gener i tras-j 
Hadar la del quart diumenge d'octubre al tercer diumenge de 
novembre. 

Fou la causa d'aquesta determinació el poc contingent 
que hi havia a les fires, de venedors i compradors, que min
vaven tots els anys, fent decaure d'una manera extraordinària 
les fires, que perdien progressivament en importància. 

El 5 de maig de 1894, és suprimí l'instal·lació de parades 
des de la font de la Font-vella al carrer de Puignovell i dos 
anys després es feia sols al Passeig, tal com en l'actualitat. 

En aquella època les úniques atraccions que hi havien a 
les fires eren uns cavallets moguts a braços dels quals en 
queden encara alguns —que s'instal·laven al lloc que és avui 
Plaça del doctor Robert, una barraca amb figures de cera 
una de vistes fixes, una de bunyols, la dels ocells de la bona-
ventura i la del «pím, pam, pum». 
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Pont de Sant Pere («egoas un gravat antic) 

El pont de 3ant Pere 
Era el dia 18 de novembre de 1579 que es reunien els Con-

cellers del poble de Sant Pere, els quals acordaren edificar un 
pont sobre e! torrent del Vallparadís donant poders a BartO' 
meu Bugunyà, Joan Feliu. Jaume Roca Busquets i Jaume Pa-
rellada, encarregant l'obra al mestre d'obres En Ramon Suris. 

Una vegada començades les obres, passaren alguns anys 
paralitzades per complert fins que el dia 8 de gener de 1595 es 
reprengueren accedint a una demanda d'ajuda feta pels obrers 
de la parròquia de Sant Pere i els Concellers acordaren entre
gar 100 lliures quan estigués acabat. 

Els parroquians de Sant Pere facultaren a dits obrers su
plicar al Bisbe de la Diòcesi Alfons Coloma per a que aquest 
decretés que de les rendes i els censáis que rebia l'obra de dita 
església es destinés a la construcció de dit pont. 

Veus aqui unes Ordinacions decretades per dit Bisbe i 
que En Soler i Palet publicà en un Apèndix de la «Monografia 
de l'Església del Sant Esperit». 
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«ítem, per quant hauem vist que lo pont que los pagesos 
han comensat a edificar en lo torrent per lo qual se va de dita 
Vila a ia dita Iglesia de Sant Pere ha de ser de gran utilitat y 
descans perals dits pagesos que ah major comoditat los qui 
estan de part demunt de dit torrent ab tot que sien pochs se 
poran conferir en dita Parrochial de St. Esperit i St. Pera pera 
oyr los dits oficis divináis per so manam a dits pagesos que 
dins dos anys pròxims a costas i despesas llurs propies sens 
que en manera alguna la dita universitat de dita Vila i tinga 
de contribuir fassen acabar lo dit pont y a la fabrica de aquell 
donam y aplicam tota la pedra de les capelles de Sta. Eulalia 
y de St Sadurní que attes estan profanades los concedim lli
cencia de enderrocar aquelles i la pedra y manobra quen exiva 
se convertesta en la fabrica de dít pont». 

En 3 d'octubre de 1610 varen quedar altra vegada inter
rompudes les obres per manca de capital, i en aquesta situa
ció els Concellers acordaren fer una talla. 

Tampoc devien cobrir les despeses de la construcció per 
quan en 13 de març de 1616 es disposà que cada veí treballés 
un dia per dit pont, portant'hi els materials que convíngues-
sín, i castigant-se amb una multa de vint sous qui no prestés 
aquest servei 

Altres qüestions d'ordre econòmic obligaren a interrom
pre les obres de dit pont, fins que per fi, el dia 7 de gener de 
1626, els Concellers varen prohibir cl pas dels carretons, ço 
que fa suposar que l'obra era rescentment acabíída. 

Aquest pont té 19'30 metres d'alçada, 57 de llarg i 3'50 
d'ample. 

En ia sessió de l'Ajuntament celebrada el 12 de juny de 
l'any 1918, va presentar-se una proposició signada j)els regi
dors Tobella, Ros i Torrella demanant que'l pont fos trans
format en terraplé. 

Després d'una borrascosa discussió en la qual defensaven 
la continuació del pont els regidors Josep Benet i Josep Ven
talló, fou rebutjada la proposició per 10 vots contra 8. • 



Pont del PBB&dg 

El pont del Passeig 

Pel juliol de l'any 1847 es presentà un projecte per a la 
construcció d'un pont que des de la porta de Sant Antoni es 
pogués anar a Sant Quirze per sobre el torrent del Vallpa-
radis. 

Igualment el presentà En Llàtzer Matalonga el dia 18 de 
març de 1869, però ni un ni altra s'arrivàren a portar a la 
pràctica. 

El dia 26 de febrer, de l'any 1895, en el Palau de la Dipu' 
tació Provincial va fer-se la subhasta de les obres de la 3." sec
ció de la carretera de Sant Sadurní de Noia a Sentmanat i en 
aquest troç hi anava compresa la construcció del Pont nome
nat del Passeig, sobre el torrent de Vallparadís. 

En aquella època, a l'altra part d'aquest torrent encara 
no hi havia cap casa, tot eren vinyes i camps; a l'esquerra hi 
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havia solament la Cartoixa del Vallparadfs, amb la Capella 
de Sant Jaume al costat, i a l'esquerra el Cementiri. 

Per anar al primer hi havia un camí, a continuació del 
carrer del Castell, que traspassava el torrent i s'ajuntava amb 
el que actualment va a la font de Santa Maria; i per anar al 
segon hi havia el que hi ha a l'extrem del carrer de Sant 
Quirze, lloc conegut per «La Torre» i un altra que passant 
pels safaretjos de sota el pont pujava fins on és ara a mig 
carrer de l'Igualtat. Era un camí ample vorejat d'ametllers. 

Les obres del pont varen ésser adjudicades al contractista 
Josep Sanz i Soler, pel tipus de 96.185*36 pessetes. El dia 22 
d'abril de 1895 es començà la construcció, baix plànol de l'ar
quitecte enginyer Jacinte Mumbrú. 

Per la seva construcció no va montar-se cap bastida; l'o
bra i materials eren transportats per mitjà d'un cable d'acer 
d'una llargària de 130 metres, posat paralel'lament a l'eix del 
viaducte i amarrat. 

Els fonaments s'havien calculat a 2 metres de profundi
tat, però a conseqüència d'ésser el terreny fals, fou precís bai
xar fins a 5, originant l'augment del pressupost en 45,131'54 
pessetes, que va aprovar la Diputació el dia 28 d'abril de 
l'any següent. 

Aquest pont té 7 arcs, amb pilans de 16*30 metres d'alça
da des de començament de fonaments. 

L'alçada total es de 23'20 metres i té 112'20 metres de 
llargada. 



Él convent de Sant Franceíc i Hospital Casa de Caritat de Sent l-tàtxer 

El Convent de 3t- Francesc 

Començava l'any 1609 quan els lerrassencs, que desitja
ven poguer posseir un Monestir de religiosos digne de la vila, 
reuniren en Consell l'Universitat i nomenaren a Pere Vilar, 
Pau Pi i Jaume Comelles per a que fessin les gestions neces
sàries per a portar a terme els seus propòsits. 

EI Frà Lluis Berenguer, va obtenir el 24 de març d'aquell 
any, permís del Ilsm. Bisbe, Rafael de Rovirola, per a poguer 
establir a Terrassa una ordre religiosa. Al cap de pocs dies 
vingueren a aquesta ciutat els P. P. Recoletos de Sant Fran
cesc, els quals s'hostatjaren en cases particulars. 

En aquestes, un pagès anomenat Pau Riera de l'Hostal, 
feu donació expontània dels seus terrenys, on hi havia ínstal-
lada l'hisenda del Mas Solà. 

Segons consta en els documents de l'època, l'esmentat 
propietari cedí els citats terrenys al R. P. Frà Francesc Camps, 
president dels religiosos que hi havia en la localitat; al Revc-
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rent P, Frà Francesc Cargantes, guardià de! ool-Iegi de Sant 
Tomàs, de Vich; Frà Pere Jover secretari de la provincia i al
tres pares presenciaren la donació, de la qual va extendre'n 
escriptura l'escribà Joan Mas. 

El dia 22 de setembre del mateix any va procedir-se a 
col·locar, en els citats terrenys, la primera pedra i es continuà 
seguidament la constiucció de l'edifici, avui Convent de Sant 
Francesc, que ocupava, demés del lloc on ara és, el que ac
tualment ocupen les Presons, que en aquell temps servia de 
sagristia del Convent. També formava part del Convent, el 
què ara és Hospital, encara que no tenia les proporcions que 
avui té aquesta Santa casa, i seguia, demés, tot el que en el 
present son horts, fins abaix del torrent Aquests últims te
rrenys foren cedits per la senyora Isabel de Sentmanat. 

Els RR. PP. prengueren possessió del nou edifici el dia 1 
de febrer de l'any 1612 i a l'endemà, després de celebrar-se 
Vespres, tingué lloc una solemne processó, per a commemo
rar l'inauguració del nou temple, a la qual va assístír-hi tot el 
clero i gairebé la totalitat del poble. Eien portadors del pal'H 
els consellers de la vila, Antoni Rovira, Pere Aymerich, A n t e 
ni Arnella i el batlle Francesc Galí. El vicari perpetu, Reve
rent Jaume Gorchs. portava ei Santíssim Sagrament. Assistia 
també a aquesta processó, el president del Convent Frà Joan 
Palau. 

Ordinàriament hi havia en aquest Convent 28 frares. 
Entre els que gosaren del sant repòs d'aquella casa hi fi

guraren el Beat Salvador d'Horta, Pare Llauradó, Ramon de 
Blanes comte de Centelles, Frà Feliu Rodó, Frà Francesc 
Píftit, í Frà Joaquim Ventalló i Salvany. Aquests tres últims, 
fills de Terrassa. 

L'any 1809 va utilitzar-se eí Convent per a Casa de Bene
ficència i asil pels pobres i malalts, logrant aixís salvar un 
gran nombre de famílies de les quals s'havia apoderat la peste 
i la misèria després de la guerra dels francesos. 

Va ésser Convent dels PP. Recoletos durant dos segles i 
mig, o sigui fins el 2 d'agost de l'any 1835, en la qual data els 
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incendiaris, després d'haver destruit part de l'històric Mones
tir de Sant Cugat dei Vallés, es dirigiren a Terrassa amb í'ín-
tent de cremar el Convent de Sant Francesc. Les autoritats i 
tots els terrassencs, sense distinció de clases, s'oposaren a 
aquests malèfics intents í feren tornar enrera aquella gentada 
que estava dominada per l'esperit de destrucció. 

Ei mateix dia al vespre, els religiosos franciscans, tement 
mals majors, varen abandonar aquell sant refugi per ^ no tor
nar-hi mai més. 

Després, d'aquest edifici va apoderar-se'n l'Estat i va ésser 
tancat fins que els veins dels carrers de Sant Antoni, Fontve-
Ua i Nou, varen enviar un comunicat a l'Ajuntament per a que 
es fessin gestions per a tornar-lo a obrir. En efecte, ei dia 21 
d'agost de l'any 1842 el Regent del Regne va donar la ordre de 
que es podia obrir novament sempre i que l'edifici servís per 
a casa de beneficència o escoles públiques. 

L'any 1855 va ésser enrunat el que servia de sagristia per 
a aixecar-hi el nou edifici per a presons i a l'any 1660, amb 
àmpliament dels claustres varen instal'lar-s'hi les Escoles Pies 
i a l'any 1869 que s'hi traslladà l'Hospítai. 
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L'Hospital i Casa 

de Caritat de 3ant Llàtzer 

Trobem una nota, amb data 7 de febrer de l'any 1631, 
procedent del Llibre de Consells de l'Universitat, que diu: 
«Han determinat que Mossèn Joseph Martínez Cirugià es visi
tador dels pobres del Hospital de St. Llàtzer de la present 
vila, la present Universitat juntament amb los dits senyors 
Sub-Batlle lo enfranquexen que no ha de anar a sometents.» 

Tenim, ademes, nota d'un privilegi del rei Felip IV a fa
vor dels Síndics de l'Universitat de la vila per a vendre censos 
per atendre les despeses de l'Hospital, firmat al 24 de setem
bre de l'any 1638, les quals notes ens indiquen que Terrassa 
en aquella època comptava amb un Hospital, que portava 
precisament el mateix nom del d'ara. 

També, una nota del 8 de novembre de l'any següent, díu 
que uns entusiastes del joc de pilota organitzaren un partit * 
entregaren el benefici a aquest establiment. 

En el mateix lloc on ara hi ha la Plaça Mercat, entre la 
peixeteria i la porta d'entrada per la Rasa, lioc que era c o n c 
gut pel Portal de la Guia, hi havia un edifici de dos pisos, 
que ocupava una superfície de 1798 metres 49 decímetres, dels 
quals 1075'67 eren edifici i el restant eren patís i hortalissa, 
valorat tot junt en 41.173'26 ptes. Aquest edifici fou en^ 
runat l'any 1898, per a construir-hi la Plaça Mercat, Hi havia 
estat instal·lat l'Hospital molt abans de l'any 1861, en que les 
autoritats varen solicitar del bisbe el portar-hi el Sant Sagra
ment, efectuant-se la cerimònia corresponent el dia 26 de 
març d'aquell any, a dos quarts de vuit del vespre, amb prO' 
Cesso que va passar pels carrers de la Fontvella, Palla, Sant 
Pere I Raval. 
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El Rnd. Prior. Mossèn Heribert Font, va creure que Ter
rassa necessitava un Asil per als vells pobres o invàlits i pre
sentà una proposició a l'Ajuntament, el qual, en sessió del 12 
de juliol del 1868, va acordar ampliar l'Hospital per aquest fi i 
l'anomenà des d'aleshores «Hospital i Casa de Caiitat de Sant 
Llàtzer», baix la cura de les Germanes Carmelites de la Ca
ritat. 

Aquesta santa casa era administrada pels que formaven 
l'Ajuntament, que aleshores va creure convenient nomenar 
una Junta exprofessa per a que amb més llibertat pogués ad
ministrar els interessos d'aquella casa. Aquesta Junta va que
dar designada el dia 28 de desembre de l'any 1868, baix la 
següent lorma: Prior, Heribert Font, president; Maurici Puig-
dollers, comptable; Josep Mata. dipositari; Antoni Galí, Jau
me Jover i Magí Tobella, vocals; i Antoni Ubach í Soler, 
secretari. 

El dia 22 de febrer de i'any següent, aquesta Junta presen
tava una sol'licitud a l'Ajuntament demanant que l'edifici dels 
P. P, Recoletos del Passeig, llavors desocupat, servís per a 
instal'lar-hi l'Hospital i Casa de Caritat de Sant Llàtz'^r, tota 
vegada que havent-se ampliat aquest establiment, necessitava 

;més espai i no disposava de més terreny. 

La sol'licitud va ésser atesa i a primers d'abril següent es 
començaren els treballs pel trasllat. 

Aquest terreny i edifici en conjunt tenia llavors 3,919 me* 
tres, comptant-hi una gran extensió de terreny qae a mida del 
temps s'ha edificat per atendre noves necessitats. 

El mateix Prior Font, el dia 3 d'octubre del 1879, va obte
nir la conformitat de l'Ajuntament per tal que en aquell benè
fic establiment s'hi recollissin els infants pobres o desam-
parats. 

EI dia 31 de desembre del mateix any varen començar de 
prestar-hi servei les Germanes Terciàries Carmelites Descal
ces, que és la mateixa Comunitat que hi ha actualment. 

Durant alguns anys, aquestes Germanes es cuidaren de 
la recapta a domicili per atendre les despeses; més endavant 
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varen ésser substituïdes per un cobrador, el qual recull les 
caritats dels terrassencs, mitjançant un rebut. 

El dia 11 d'octubre de l'any 1917 fou coMocada la pri
mera pedra del nou edifici construít a! marge del torrent 
de Vallparadís. En aquest nou edifici hi ha sala de festes, deS' 
patx d'administració i Galeria de retrats dels protectors. 

Actualment, en l'Hospital i Casa de Caritat de Sant Llàt' 
zer, hi han 130 individus cuidats per 20 germanes de la Ca
ritat. 

Entre ells hi ha 35 noies i 25 nois; els restants son asilats 
i hospitalitzats. 

Els claustres cada dia han anat perdent la seva antiga 
forma, puix quasi no tenen importància baix el punt de mira 
artístic. Les capes de cals i els embans que per a aprofitar el 
lloc s'hi han posat, han transformat aquells claustres de tal 
manera que mai més semblaran el que foren, 

L'únic que es conserva encara son unes majòliques repre
sentant la vida llegendària de Sant Francesc d'Asis que varen 
ésser costejades pel senyor del Castell de la vila, don Pere de 
Fices per allà l'any 1673. 

Una de les'malbliques'derclau«tre de l'Hospital 



Reial Col·legi Tcrra^senc. (Fotografia feU a l'any 1885) 

Reial Col·legi Terrassenc 

Reunits uns quants terrassencs, impulsats pel bon zel í 
patriotisme, constituiren una societat comanditaria amb el 
nom de Vinyols, Rovira, Ullés i C * que tenia per objecte la 
fundació d'un Col·legi de Segona Ensenyança en la nostra 
ciutat. Es dirigiren seguidament al Director de ['Institut de 
Segona Ensenyança de Barcelona, Joan Cortada, per a que 
els indiqués una persona competent per a confiar-li la direcció 
del projectat Col·legi. 

En Cortada va designar al professor del Reial Col·legi de 
l'Escorial, el Reverend doctor Anselm Ignaci Cabanes. 

Acceptada la direcció per aquest, va començar-se la cons
trucció de l'edifici el 4 de maig del 1864 baix el plànol de l'ar-
quitecte Daniel Molina, secundat pel mestre d'obres Pere 



REIAL COL'LEGI TERRASSENC 95 

Comerma. Va inaugurar-se aquest nou centre d'ensenyança, 
honra i orgull dels terrassencs tots, el dia 1 de setembre del 
mateix any. Comptava amb més de 40 pensionistes i seguida' 
ment varen inscriure's diferents joves procedents de vàries 
orovincies d'Espanya i alguns de l'estranger. 

En l'any 1870 hi havien 372 alumnes. 
L'any 1873 morí el doctor Cabanes i sobressortí la fi

gura del doctor Cadevall, deixeble de l'anterior, qui va saber 
omplir el buit que representava aquella pèrdua. 

EI 4 de novembre del mateix any es confià a l'esmentat 
doctor Cadevall la direcció artística i literària que havia dei
xat el seu mestre, La direcció moral i religiosa fou confiada 
al reverend doctor Isidre Vilaseca i Rius. 

Després, per defunció dels gerents Miquel Vinyals i Llàt
zer Ullés, la societat fou transformada el 3 de setembre 
de 1884 en anònima Colegio Tarrasense. Formava la direcció 
Tomàs Rovira, Isidn; Torres i Folguera i Antoni Ubach. AI 
mes d'agost de 1889, va rebre la següent distinció: 

«Por Real Orden del 31 de Julio próximo pasado, dada 
en el Palacio de San Ildefonso y dirigida al Sr. Presidente de 
la Sociedad Colegio Tarrasense, D. Isidro Torres Folguera, 
S. M. la Reina Regente, en nombre del Rey, su augusto hijo 
D. Alfonso XIII (q, D. g.) ha tenido la designación de otorgar 
al expresado Colegio, como gracia especial y honorífica el 
título de Real, y de poder ostentar en la fachada del edificio 
que ocupa, en sus diplomas y demás documentos el Escudo 
de las Armas Reales». 

Aquest edifici és de forma rectangular i medeix 64'50 me
tres dallare per 57'50 d'anjple i 18'40 d'alçada. Els jardins, 
horta i patis de recreu ocupen uns 17.600 metres quadrats. 

Als corredors del primer pis hi ha unes explèndides pin
tures, obra d'En Pere Viver, representant una bella coliecció 
zoològica. El saló d'actes i teatre és d'un estil arabesc amb 
alegories a la ciència, a les arts, a l'indústria i al comerç. 

Actualment són propietaris de l'edifici els R. R. P, P. de 
es Escoles Pies, els quals van entrar en possessió de l'edifici 
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i continuaren l'ensenyament el dia 16 de setembre de l'any 
1901. 

Quan el Rei Amadeu va visitar'lo l'any 1871, va dir: «No 
hay otro en España ni en Italia». Quan va visitar-lo Cánovas, 
va dír: «Este Colegio es una vergüenza para Madrid». 



El coles Plea 

Les Escoles Pies 
En data 3 d'octubre de l'any 1828, el Rnd. Prior, Francesc 

Casals i l'Ajuntament, varen dirigir una comunicació al rei 
Ferran Vil, en la qual declaraven que un poble per ésser feliç 
no era suficient que fos traballador, sino que també era ne-
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cessarí instruir-lo en els principis d'una moralitat cristi.'.na i 
que per tant seria una gran millora per a tothom que es po
gués fundar a Terrassa una Casa de Escolapia per a nois í 
una altra amb quatre o sis monges de Caritat que al mateix 
temps que es dediquessin a l'ensenyança de les noies, podrien 
servir per a l'auxili deis malalts de l'Hospital. 

El rei va atendre el prec que varen fer-H les autoritats en 
quant a la segona part, però en quant a la primera no va 
esser-ií possible, perqué consultat el P. Provincial no va po
der hi accedir, segons va dir, per manca de professors. 

Vint anys després, el dia 10 d'agost de l'any 1848, e! pa
trici, aleshores regidor. En Domènec Ventalló i Llobateras va 
proposar a l'Ajuntament establir Escoles Pies per a primera í 
segona ensenyança. Es nomenà una comissió composta pel 
proposant, í per Josep Vinyals, Serafí Sanmarti*. Jaume Ball-
ber í Pau Busquets, encarregada de portar a cap el projecte. 

No devien obtenir cap resultat positiu, tota vegada que 
fins el dia 15 de març de l'any 1818 no va tornar-se'n a parlar 
i aleshores es formà ía següent comissió: Miquel Trullas, Joa
quim Matarí, Domènec Ventalló, Antoni Tàrrega i Serafí San-
martf. El dia 13 d'abril del mateix any va enviar-se una sol-
licitud a la Reina Isabel II i una altra al Govern. 

El dia 7 d'abril de l'any següent, l'Ajuntament va propo
sar la compra dels terrenys on ara hi ha el Convent de Sant 
Francesc, i l'Hospital de Sant Llàtzer, per 17 mil rals 1 sub
vencionar a les Escoles Pies amb 11.916 rals i 67 cèntims 
si s'instal-laven en aquell edifici. Aquestes quantitats s'ha
vien d'obtenir per subscripció i el dia 28 d'agost següent 
varen reunir-se a Ca la Vila uns 200 contribuents per tal d'es
tudiar el projecte. 

Entre tant, el doctor Ventalló va rebre una lletra, amb 
data 1 de desembre de 1859 del llavors diputat a Corts En 
Joaquim M.* de Paz, en la qual li comunicava que el Ministre 
de Gracia i Justicia havia autoritzat l'establiment de les Esco
les Pies a Terrassa i que s'havien donat les ordres necesàríes 
al Governador, al Rvnd. P. Comissari General Apostòlic 
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i . 
una comunicació al Ministeri de Foment, Negociat d'Insíruc-
ció Pública. Mes tard, però, va rebre una lletra del Goverfia' 
dor. Ignaci Llasera, en la qual li notin.;ava que havia d'ajor-
ndr-se I'instal l.ició per a esperar qtie hi haguessin professors 
a propòsit. I fins cl dia 23 de maig de l'any 1862 va estar la 
vila esperant. En aquesta data, l'Ajuntament va nomenar una 
altra comissió, formada pel mateix Dr. Ventalló, Antoni To
rrella i Marian Ros. 

El dia 15 de desembre d'aquell any va reunir-se altra ve
gada l'Ajuntament per acordar definitivament l'instaliació. ja 
que llavors tenia impressions del tot favoriíbles, però entre els 
regidors havia ja germin;it l'element liibera!. que va fer-hi una 
gran oposició, fins a l'extrem de passar-se a votació. 

Varen votar en pro Antoni Domingo, Salvador Ballber, 
Gabriel Roca, Joan Vinyals, Jaume Solà, Antoni Torrella, 
Domènec Ventalló, Marc Barba i Àngel Casals; en contra 
Francesc Roig, Isidre Torres Falguera, Jaume Vailhonrat i 
l'alcalde Josep Segret. 

Una volta aprovada l'instaliació va acordar-se llogar amb 
caràcter interí el clos de can Segret, on avui hi ha el magat
zem J. Freixa, fills, en el carrer de Sant Pau i fins el 12 de no
vembre de l'any següent, que es va rebre la R. O. autorit ' 
zant-la í que es comptava amb professors i mitjans per a 
sostenirla, no va quedar definitivament instal·lada l'Escola 
Pia en el Convent de Sant Francesc, lloc que avui es Hospital 
de Sant Llàtzei i es formalitzà l'escriptura de conveni el dia 
22 d'agost de l'any 1864, davant del notari de Barcelona, En 
Pau Cardellach. 

A l'esclatar la revolució de setembre, l'any 1868, varen 
tancar-se aquestes Escoles i com que el poble va mostrar una 
hostilitat que hom no esperava, amb tot i les gestions que 
després varen fer-se per la seva reapertura, entre el Reverend 
Ildefons Corselles, de la Comunitat del Sant Esperit, el Rector 
de les Escoles Pies i l'Ajuntament, en la última reunió c e l e 
brada el dia 1 de desembre d'aquell any, va acordar-se clau-
surar-les indefinidament. 
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I la vila, convertida ja en ciutat i seguint noves evolu
cions, va passar una serie d'anys sense l'ensenyança de les 
Escoles Pies. 

Per llá el 1890 varen instaliarse a Terrassa els Germans 
de la Doctrina Cristiana del Beat de La Salle i el dia 16 de 
setembre de l'any 1901, retirats aquests, s'inaugurà l'actual 
Col·legi de les Escoles Pies, en l'edifici de l'antic Reial Col-
leg, Terrassenc. 



Caixa d'Eitalvla 

L a Caixa a Estalvis 
Per R. O. el dia 29 de març de 1877 Terrassa, llavors vila. 

va ésser declarada ciutat í a iniciativa del bon patrici N'Anto
ni Ubach i Soler va fundar-se la Caixa d'Estalvis, la qual es 
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va inaugurar el dia 14 d'abril, quan la població celebra\ala 
concessió de! nou títol. 

Aquesta entitat va instal'lar-se en l'antic edifici de la casa 
Galí del Raval, que havia adquirit de poc l'institat Indus
trial, i que més tard va comprar l'Ajuntament per constituir-
hi l'actual Casa de la Ciutat. 

A l'acte de la inauguració de la Caixa d'Estalvis va assis' 
tir-hi tot l'clement oficial, el qual va fer grans elogis de la ini
ciativa. Fins avui, aquesta entitat ha obtingut brillants re
sultats. 

El reglament que fou remés a la superioritat per a llur 
aprovació el dia 16 d'abril, fou aprovat per R O. el 14 de 
juliol i el dia 2 d'octubre següent, baix la presidència de 
l'Alcalde En Jaume Colomer i Forrellad. va constituir-se la 
primera Junta Directiva de la següent forma: Director, Isidre 
Torres i Folguera; comptable, Miquel Gibert i Torrebadetla; 
tresorer, Antoni Galí i Coma; secretari, Antoni Ubach i So
ler; vocals. Lluis Vancelts i Pon;ich, Daniel Ubach i Ubach, 
Gabriel Tiias i Badia, Fidel Poal i Juíresa, Joaquim Monset i 
Galí, Josep Mata i Masqué, Jaume Casamada i Viver. Jacinte 
Bosch i Curet i Gaietà Alegre i Trias. 

En aquesta reunió va acordar-se fer un pregó anunciant 
que comensarien les operacions el dia 7 del mateix mes i re
partir una al·locució en la que es donaven instruccions al 
públic sobre el funcionament de la Caixa. 

Foren en gran nombre els obrers de la nostra industria 
que varen demanar llibretes per a fer imposicions, les quals 
ben tost ascendiren a una suma considerable. 

En el local de VInstitut va estar-hi instal·lada la Caixa 
d'Estalvis fins el dia 6 de gener de 1884 que va tras4ladar-se al 
Banc de Terrassa, en el carrer del Passeig número 7 í de allà, 
totes dugués entitats juntes, es traslladaren al carrer de Sant 
Jaume número 26, fins que la Caixa va lograr construir-
se un edifici propi, el que ocupa actualment al carrer de la 
Rutlla, lloc conegut pels Quatre Cantons, ets terrenys del 
qual varen ésser comprats el dia 31 de maig de l'any 1895. 
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Els terrenys i l'edificació varen costar a la Caixa d'Estal
vis 48.83575 pessetes i en la construcció varen intervenir-hi 
els mestres d'obres, Aymerich i Gorina; mobles i fusteria, 
Pere Sabater: pedra, Gumfaus: guix, Aldabó i Brugueras; fe
rros, A. Montserrat í Jaume Bros; Itauneria, Casademunt i 
Odena i pintura, Viver i Oiscante. 

Aquest edifici, d'estil gòtic, fou projectat per l'arquitecte 
Lluis Moncunill i va inaugurar-se el dia 29 de novembre de 
1895. Deu anys després, o sigui el dia 14 d'octubre de l'any 
1905, varen ésser comprades dugués cases de la part dreta de 
la façana a causa de que les necessitats de l'entitat obligaven 
a una ampliació de l'immoble per ésser insuficient el que deu 
anys enrera s'havia construït. 

L'adquisició d'aquestes cases junt amb les obres de re
forma, va costar a la Caixa 55.193'51 pessetes. 

El dia 22 de gener la Caixa d'Estalvis acceptà ésser su
cursal de la de Pensions, per a la Vellesa i Estalvis de Bar
celona. 

L'any 1920. aquest edifici va ésser objecte d'una altra re
forma en virtut de la qual es va inutilitzar el portal principal 
construint l'entrada per un costat, amb ço que va sortir-ne 
perjudicada l'estética que guardava dita façana. Aquesta re
forma es va portar a cap per ampliar els llocs interiors. Va 
costat 104.736*18 pessetes. 

En conjunt, actualment l'edifici de la Caixa ocupa 
6.976'21 pams quadrats de terreny. Últimament ha adquirit 5 
cases del carrer de Baix Plaça i 3 del carrer del Vall per 
65.745'85 pessetes amb l'intent d'amplíar-ho quan sigui neces
sària la reforma d'aixamplis del carrer de Cantaré, que serà 
quan desapareixerà la finestra gòtica que tant bell aspecte 
dona en aquella típica via. 

A l'inaugurar-se la Caixa d'Estalvis, l'any 1877, compta
va amb 116 imponents, amb un capital de 17.173'93 pessetes i 
a primers de l'any 1926, comptava amb 17.933 imponents, amb 
un capital de 10.071,591 pessetes. AI celebrar les seves bodes 
d'or repartí 80.720 pessetes en beneficència. 



La Creu Roja 

EI doctor Joan Cadevall Diars havia rebut una comuni
cació de la Delegació especial de l'Associació de la Creu Roja 
a Barcelona, en la qual se"! nomenava President de la Comis' 
sió que havia d'encarregar-se de la constitució de la Creu 
Roja en aquesta ciutat. 

A tal fi es reuniren, a l'InsUtut Industrial, el día 12 de de
sembre de I'any 1898, un bon nombre de terrassencs. que sen
tien gran simpatia per la Creu Roja. Una volta practicats els 
requisits que marcaven els articles del Reglament general, el 
citat President delegat. En Joan Cadevall, donà per consti
tuïda la Comissió del districte de Terrassa de VAssociació 
Internacional de la Crea Roja, i es nomenà la següent 
Junta: 

President, loan Cadevall Dlars: vice-president primer. 
Joan Salvans Armengol; id. segon. Domènec Palet i Barba; 
dipositari de cabals. Joan Marcet Palet; comptador, Joan 
Bta. Galí Coll; vice-comptador, Josep Tobella Pi; director de 
magatzem, Miquel Homs Rosés; secretari; Miquel Galí Figue
ras i vice secretari, Miquel Fargas. 

EI dia 9 de gener següent, una comissió de l'institució re
centment constituïda a la nostra ciutat, és traslladà a Barce
lona, a fi d'estudiar varis assumptes relatius a la bona marxa 
d'aquella associació. Com sigui que aquell mateix dia desem
barcaven repatriats, procedents de Cuba i Filipines, la comis
sió terrassenca, acompanyada d'alguns membres de la capi
tal, anà a presenciar el desembarcament i observà, a la 
vegada, la bona organitzazió de la Creu Roja de Barcelona 1 
el bon material amb què comptava. 
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Deu anys després de constituïda a la nostra ciutat, la 
Creu Roja. comptava, ja, amb material bastant complert pels 
cassos de necessitat. 

EI número de socis era de cinquanta-vuit, tots ells obli
gats a prestar els serveis necessaris, en els cassos convinguts. 

Hi havia muntades quatre ambulàncies, distribuïdes en 
diferents llocs de la ciutat; la central estava instal·lada a l'A
juntament, altra al Vapor Galí del carrer de Sant Leopold, 
altra al Vapor Matarí i Salallasera i una altra al Vapor Solà 
de la Carraca. 

Cada una d'aquestes ambulàncies estava proveïda d'una 
llitera, un botiquí, dos rentamans i demés materials d'assis
tència. En la central hi havia una llitera articular model, per 
a la conducció i operació de ferits. 

El dia 11 de març de l'any 1911, s'inaugurà el servei de 
brigada, que formaren de seguida 60 homes, a les ordres del 
Comandant En Joan Ramoneda i Surrallés. 

A l'any 1919 la Creu Roja montà un servei que nomenà 
Protectora del soldat terrassenc a VÀfrica que en combina
ció amb Mar i Cel. de Barcelona, auxiliava els soldats de 
l'Àfrica i llurs famílies, 

A l'any 1921, agraït el «Seguro Tarrasense» dels bons ser
veis que la Creu Roja local havia prestat, li féu ofrena d'una 
llitera amb rodes, proveïda de tots els accessoris, últim mo
del en la seva classe. 

La Creu Roja havia tingut sempre el seu estatge principal 
en una de les dependències del pati de la Casa Consistorial, 
fins el dia 29 de març de l'any 1925, que s'instal·là en un local 
apropiat, al carrer de Topete, número 9. 



Centre Mèdic 

El Centre Mèd I C 

Aquest Centre va inaugurar-se el dia 15 de setembre de 
l'any 1882, en un jirimer pis del carrer de la Palla. 

Els socis fundadors foren: Baudilí Aregay. Joaquim Mo
rera, Josep Ullés i Massaveu, Antoni Pous Uriach, Pau Ayme' 
rich i Gilabertó, Jacínte Pujáis. Pau Samaranch i Salvador 
Calsína. 



EL CENTRE HÉDIC , ~ íiñ 

Al constituir-se, d'acord amb l'Ajuntament, auxiliaven als 
malalts pobres de la població, servint a la vegada de .Casa de 
Socors per als accidentats. EI primer any l'Ajuntament va 
subvencionar aquest Centre amb 940 pessetes. Alguns temps 
després s'installà als baixos de Ca la Ciutat, lloc on és ara 
l'Institut Industrial, amb entrada pel carrer Cremat. 

Al trasUadar-se la Casa de la Ciutat al mateix carrer o si
gui al lloc que ara ocupa, el Centre Mèdic també va traslla-
dar-s'hi. 

Més tard va instal'Iar-se als baixos de l'Hospital, a l'en
trada a ma dreta, on va funcionar durant alguns anys, fms 
que el metge senyor Ullés i Jover, que llavors també actuava 
d'alcalde, va impulsar amb gran interés la construcció d'un 
edífící propi, que ademes d'ésser el lloc social dels metges 
servís també per Dispensari Municipal i centre de cures d'ac
cidents del treball i d'accidentats a la via pública. 

Aquest edifici, obra de l'arquitecte municipal Josep Maria 
Coll, va construir-se en terrenys de l'Ajuntament í a càrrec 
d'aquest, en el carrer de Sant Quirze, número 2, cantonada 
al carrer de Baldrich i va inaugurar-se el dia 7 de maig de 
l'any 1916. El seu cost és de 40.000 pessetes. 



(El Seguro Tarr«sciuc> 

•ííEl >Seguro T a r r a s e n s e 

c o n t r a l o s a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o » 

A propòsit d'haver-se dictat la Uei d'Accidents del 30 de 
gener de 1900, sobre la responsabilitat deis patrons en cas de 
accidents entre els obrers a les fàbriques i tallers, nasqué l'ini
ciativa de juntar-se els industrials terrassencs i fundar una en
titat a fi d'ajudar-se mútuament. 

Era el dia 20 desembre de l'any 1900 que es trobaven re
units els terrassencs Alfons Sala, Joan Cadevall Diars, Ra
mon Cortès Prat, Francesc Alegre Roig, Salvador Busquets 
Soler, Lluis Salvans Armengol, Josep Garcia Humet, Joaquim 
Mogas Ballber, Bartomeu Solà Tost i Antoni Calsina Casta-
ñé, a fi de formar un reglament pel qual s'havia de regir la 
societat que s'anava a constituir baix el nom de «El Seguro 
Tarrasense contra los accidentes del trabajo». 



«EL SEGURO TARRASENSE» 109 

Aprovat el reglament pel governador, el dia 8 de gener 
següent es reunien un bon nombre d'industrials, als quals els 
interessava la nova entitat i es constituí la següent Junta di
rectiva: President, Josep García Humet; vice-president, Joan 
Salvans Armengol; tresorer, F r a n c e s c Soler Puigdollers; 
comptador, Jaume Armengol Padrós; vocal primer, Emili Ma-
talonga Aymericb; id. segon, Francesc Abelló Bufí; id. tercer. 
Carles Pagès Ventayol; id. quart, Joaquim Mogas Ballber i 
secretari, Maurid Gibert Escudé. 

I el «Seguro Tarrasense» quedà instalat als baixos de 
l'Institut Industrial, o sigui al carrer Cremat número 32. 

Seguí durant alguns anys amb una vida normal fins a 
l'any 1915 que, pel gran increment que prengué el treball pro
duïda per l'excés de feina a les fàbriques s'utilitzà gent 
inepta i foren molts els accidents que ocorregueren, els quals 
ocasionaren un dèficit molt pronunciat a i'entitat. 

Passats fres anys, pujaren ràpidament els ingressos, fins 
a coMocar-se al lloc envejable on es troba actualment. 

Llavors fou quan es creà el càrrec d'administrador, a fi de 
què «Ei Seguro Tarrasense» pogués atendre detingudament a 
llurs associats i s'amplià l'assistència de curació, montant 
com a via d'assaig una Clínica al carrer del Raval, núm. 27. 

A l'any 1922 l'entitat comptava amb un benefici de 64 mil 
679'45 pessetes. 

No prou satisfets de la nova obra, el «Seguro Tarrasense» 
cercà nous horitzons amb desitjós d'ampliar eb llocs per a 
atendre més convenientment a llurs associats, i la Junta amb 
conveni amb la de l'Hospital, va fer reformes a un edifici 
construït pocs anys abans, producte d'un donatiu del Prior 
Roig, lloc que fins llavors la Junta de l'Hospital l'utilitza' 
va per escoles pels assilats. 

Les dites Juntes varen fer una contracta per 12 anys. 
Aquest edifici instal·lat a la Plaça del doctor Robert 

s'inaugurà el dia 24 d'abril de 1924. 
Un any després celebraven les bodes de plata amb tota 

pompa i solemnitat. 
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El «Seguro Tarrasense», malgrat que les disposicions 
de la Ilei obliga abonar mig jornal ais obrers, l'cntitat terras-
senca des del principi ha entregat rl jornal íntegre per 
creure que en circumstàncies anormals és quan més hom 
necessita l'ajut econòmic. 

Amb tot i això el dia 5 de març del 1929, és reuniren els 
socis i acordaren establir una Obra de Supervivència, pri
mera de la seva classe a la Península. 

L'objecte d'aquesta obra és concedir als íills dels obrers 
que perdin el pare, o en el seu defecte, la mare, un auxili que 
substituint, en el possible, el jornal del cap de casa, els ajudi 
a viure fins que estiguin en condicions de poder treballar. 

Durant l'any 1928 necessitaren l'assistència mèdica 2.542 
accidentats i s'indemnitzaren 37.660'55 pessetes. 

La Junia Directiva per l'any 1^29 quedà constituïda amb 
)a següent forma: President, Miquel Mogas Ballber; vice-
president. Ramon Costa Blasi; tresorer. Marc Comerma Ay
merich; comptador, Antoni Pous Roca; secretari, Josep Guar
diola Ros; vocals, Jaume Comerma Marinel-lo, Ramon Reig 
Cabanes, Manuel Codina Ventura, Joan Duch Agulló i admi
nistrador, Roc Prunes Sanllehí. 



Allí [luaquetg 

L'Asil Busquets 

El gran patrici En Salvador Busquets i Soler va fer el seu 
darrer testament el dia 16 de febrer de 1901. nomenant mar-
mesaors als seus amics En Gaspar Armenfjol ¡Taló, En Fran
cesc Comas i Singla i als senyors president, více-president, 
tresorer, comptable i secretari, que en e! dia eren i succesíva-
ment han d'ésser de l'Associació «EI Amigo del Enfermo», 
d'aquesta ciutat. 

A a(iuests senyors va nomenar-los hereus universals per 
què s'incorporessin de tots els seus bens, emprant-los en la 
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construcció i sosteniment d'un edifici Asil per acullir als in
fants d'un i altre sexe de les classes obreres d'aquesta ciutat, 
encarregant-se d'aquests serveis les Germanes de la Caritat 
de Sant Vicens de Paul. 

Havent mort En Salvador Busquets el dia 1 de .maig de 
1901. els marmessors varen instal·lar de moment aquest AsÜ 
al carrer de l'Església, número 13, lloc que havia estat Convent 
de ies Germanes Carmelites, inaugurant-lo el dia 1 de gener 
del 1903 mentres es buscava un lloc apropòsit per alçar un 
edifici propi, segons voluntat expressa del testddor. 

Per l'octubre del 1906, va adquirir-se un terreny d'uns 
334.653 pams situat entre els carrers de Vinyals i Cisterna í en 
29 d'abril de l'any següent, va començar-se a construir l'edí-
flci, que ocupa uns 24.600 pams. dirigit per l'arquitecte En 
Lluis Moncunill. 

El dia 3 de gener de l'any 1908, va instaliar-s'hi l'Asil 
quan ja feia cinc anys que aquest funcionava en l'altre edifici 
indicat i va inaugurar-se oficialment en 24 d'abril del 1908. 

Des del seu començament, aquesta obra ha anat creixent 
gradualment i en el dia d'avui hi troben aculliment els fills 
dels obrers en nombre considerable entre nens i nenes, men ' 
tres llurs pares treballen fóra de casa a bé que per malalties i 
circumstàncies especials no poden atendre als seus fills. 

Aquests hi fan estada tot el dia. i allí se'ls alimenta, ins
trueix i educa convenientment. Els nois, fins als 7 anys, i les 
noies, fins a 14 o 15 anys, on aquestes, demés, se les ensenya 
de labors propies fins que son col·locades a les fàbriques o 
tallers, 

EI valor de l'edifici es calcula en unes 200,000 pessetes. 



Correr del Raval, a l'esquerro. TAjunlamenl i al fons, I'InstltuI Industrial 
(D'unn fotografia de l'any 1897) 

Institut Industrial 

El día 7 de desembre de 1337, el rei Pere III concedia als 
pelaires i teixidors de llana, llicència per a que es constituis-
sin en Gremis o Confraries, a fi de que corporativament po
guessin atendre a la defensa de llurs interessos industrials, 
ajudant'Se mútuament. 

En 23 d'octubre de 1387. el rei Joan I aprobava les Orde
nances o reglaments de varis Gremis de fabricants i el dia 6 
de gener de 1401 queda constituida una Confraria baix l'advo
cació de Sant Antoni Abad. 

Kls Gremis visqueren cinc segles, i tots els associats se'n 
sentiren sempre orgullosos de perteneix-hi, íins que el dia 3 
de juny de l'any 1813, un home anomenat Comte de TorC' 
no, que exercia de diputat a les Corts de Cadiç, presentà un 
projecte en el qual concedia àmplies llibertats a tothom per 
a establir fàbriques sense necessitat de permis, poguent exer
cir qualsevol indústria o professió mecánica sense nece^i tat 
d'examen, títol o incorporació als Gremis respectius. 
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Aquesta proposició es transforma en R. D. que es publica 
el dia 8 següent, el qual disposava la completa abolició de 
dits Gremis. 

Com fos que en alguns pobles no acatessin aquest decret, 
el dia 20 de desembre de 1836, les Corts decretaren el resta
bliment de la llei i es modificaren essencialment l'esperil, or
ganització i finalitat de les institucions gremials, però no 
s'aboliren del tot i passaren a ésser associacions voluntàries. 

El 20 de juliol de 1868 encara existia el Gremi de Fabri
cants, baix l'advocació de Sant Antoni Abad. 

Alguns temps després es formava el Gremi de Fabricants 
de teixits de llana i la Societat de Fabricants per a la com
pra i venda de desperdicia de llana. 

A la primera hi figurava, com a cónsul primer, En Josep 
Busquets i Soler, i a la segona, com a president, N'Antoni 
Galí i Coma, 

Aquestes dues entitats és reuniren el dia 24 d'octubre de 
1873 i acordaren una unió. Formaren un sol bloc i adoptaren 
el nom de Institut Industrial. Quedà nomenada la següent 
junta: Gaietá Alegre Trias, president; Francesc Sanmartí Ga
lí, vice-president; Miguel Marcet Coll. comptador; Miquel Gi
bert Torrebadella, tresorer i Josep Prats Miarons, secretari. 

Als primers anys, aquesta entitat estigué instal·lada en 
un pis del carrer de la Fontvella, número 22, casa propietat 
dels hereus de Salvador Vallhonrat, on a l'any 1863 hi havia 
el «Casino del Comerç» que llavors coneixia tothom pel «Ca
sino de la Rata». 

A causa de les deficiències del servei de correus amb mo
tiu del qual una gran part dels fabricants rebien la correspon
dència la majoria de les vegades, amb un retard considerable, 
l'Institut contractà un home que, per aquest servei, anés cada 
dia a Barcelona i fes el canvi de la correspondència. 

El dia 21 de maig de 1876 es fundà, en et mateix Instituí, 
uija^ societat d'informes contra fallides, que adootá el nom de 
«Defensa Comercial de Tarrasa», 
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El 17 d'abril de 1877 l'Institut Industrial adquirí, per 65 
nii! pessetes, l'ediíici propietat de la senyora Brígida Rích, 
vídua de Galí, Des de llavors la societat comptà amb un edi ' 
ficí propi instalant les oficines al segon pis d'aquella casa del 
Raval, número 22, on actualment es troba l'Ajuntament, 

Abans d'ésser enrunat o sigui a l'ocupar-Io l'Institut, 
aquest edifici medía 10.704 pams quadrats de casal, 6.210 de 
magatzem, 42,107 de pati i 750 de cubert. Era construït a l'any 
1779, pel fabricant de panyos don Ignaci Galí, el qual hi havia 
muntat el seu magatzem i casa particular. 

En entrar-hi l'Institut, fou objecte de grans reformes. Per 
la Festa Major de l'any 1877 s'inaugurà a l'edifici una Fonda 
que fou instal lada al primer pis, administrada pel terrassenc 
Pere Domingo. 

En els baixos, una nova entitat nomenada «Circol del Fo
ment» hi instal·là un café, a la dreta. A l'altre costat s'hi es
tatjà, la «Caixa d'Estalvis», recentment fundada, la qual hi 
habità fins a l'any 1881, 

El primer de febrer de 1878, prengué possessió de la Fon
da i café, un cuiner del Restaurant «Ambos Mundos», de Bar
celona, anomenat Josep Pompidor, el qual. dos mesos des' 
pres. instal·lava un establiment de banys en els baixos, prop 
del jardí. 

Els fabricants de Terrassa, per mediació de l'Institut, tin
gueren ocasió de presentar llurs productes a l'Exposició Uni
versal de Barcelona a l'any 1888. 

EI dia 30 de juny de 1890, la popular societat «Ateneu 
Terrassenc» arrendà per 1.750 pessetes anuals tot l'edifici de 
l'Institut, a excepció del segon pis, on aquest hi tenía instal-
lades les oficines. 

Aquest arrendament fou a condició d'utilitzar la planta 
baixa sempre que convingués, 

L'Ateneu s'instal·là al nou local, el dia 25 de novembre 
de l'any següent. 

A l'Exposició de Xicago, de l'any 1893, revestí extraordi
nària importància l'instal·lació de l'Institut Industrial, en r e 
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presentació dels fabricants terrassencs, els quals delegaren 
.alguns obrers per assistir-hi, subvencionats, ademes, per 
l'Ajuntament. 

EI dia 1 d'abril de 1894, Tlnstitut organitzà un miting per 
a protestar dels projectes de Tractats de Comerç amb Ale
manya, Italia i Austria. També en celebrà un altre de protec
cionista, el dia 14 de juliol de 1895, presidit per N'Antoni 
Ubàch i Soler, president del Sindicat de contribuients. 

Entre tant, organitzada pel Foment del Treball Nacional, 
es celebravií una exposició al Palau de Belles Arts de Barce 
lona en la que l'Institut i Cambra de Comerç hi muntaren una 
secció que meresqué grans elogis, àdhuc del llavors minis
tre d'Hisenda, Joan Navarro Reverter, que fou el qui inaugu
rà ei certamen en nom del govern. 

El dia 1 d'abril de 1898. l'Ajuntament celebrava sessió 
extraordinària amb la Junta de vocals associats í es discutiren 
i aprovaren les bases de permuta de l'edifici Casa Consisto
rial amb el de l'Institut, traslladant-se. aquesta entitat, al lloc 
on és actualment, que s'inaugurà a últims de juny d'aquell 
mateix any. 

Aquest edifici té 228'20 metres quadrats. 
El dia 1 d'abril de 1917 invitat per l'Institut, En Francesc 

Cambó, donà una conferència en el teatre Principal sobre el 
tema; «L'acció privada i l'acció de l'estat en les indústries que 
tenen sobre producció». 

El dia 21 de desembre de 1928, entre els socis de l'Institut 
i Mútua Fabril, tingué Hoc una reunió en la que s'acordà una 
fusió entre ambdues entitats. Quedà nomenada la següent 
junta, que actualment representa l'Institut: Pere Amat, pre
sident; Antoni Torrella, vice-president primer; Josep Geis, 
vice-president segon; Miquel Duran, tresorer; Josep Badrinas, 
bibliotecari; Miquel Cots, vocal primer; Narcís Freixa, vocal 
segon; Josep Rigol, vocal tercer i Josep Casamada Mauri, 
secretari general. 
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La Cambra de Comerç 

EI ministre d'Hisenda Camacho, amb motiu de les refor
mes en la tarifa del subsidi industrial, va volguer reconstituir 
els Gremis únicament per a distribuir l'impost i tant bon punt 
va publicar-se el Reial Decret, el dia 9 d'abril de l'any 1886, 
van reunír-se a l'Ajuntament la major part dels fabricants de 
Terrassa per a portar a cap la constitució de la Cambra de , 
Comerç i es nomenà una comissió per a estudiar-ho. 

Pocs dies després va quedar constituida la Cambra de 
Comerç i es nomenà la següent junta organitzadora; Josep 
Mauri i Galí, president; Joan Bta. Gaif i Coll. secretari; Da
niel Ubach, Lluis Vancells, Gabriel Trias. Andreu Solà, Va
lentí Guix, Isidre Pala, Bonaventura Marcet i Miquel Caste
lla, vocals. La nova entitat s'instal'lá en el mateix local que 
ocupava llavors l'Institut industrial o sigui on ara hi ha la 
Casa de la Ciutat. 

A primers de juliol quedà nomenada definitivament la 
següent junta directiva; President, Jacinte Bosch i Curet; v i cc 
president. Pere Soler Buhigas; comptable, Lluis Salvans; tre* 
sorer, Alfons Ballber i secretari. Josep Cots. 

Secció industrial: president, Miquel Gibert; vocals, Emili 
Matalonga, Pere Verdós i Pasqual Sala; secretari, Francesc 
Ruiz. Secció mercantil: president, Bonaventura Marcet; vo
cals, Valentí Iglesias, Francesc Giralt, ïgnaci Piera i secretari, 
Miquel Castella. 

El dia 31 de juliol de l'any següent va comensar-se a pu
blicar el Boletín de la Cámara de Comercio com a portaveu 
de dita entitat. 

Amb motiu d'uns pressupostos confeccionats pel minis
tre d'Hisenda Villaverde, els comerciants tancaren les portes 



l i é LA CAMBRA DE COMERÇ 

el día 25 de juny de l'any 1899 des de les 11 a les 12 de! migdia 
presentant la població un aspecte depriment. 

Per una solicítut de la Cambra de Comerç, l'Ajuntament 
pel setembre del 1899, funda en el Reíal Coilegi una en
senyança del Peritatge Mercantil i Mecànic. 

Seguint la campanya iniciada per les Cambres de Comerç 
de Saragossa per a exij^ir del Govern l'introducció en els pres
supostos d'importants economies que permetessin refer la fa
llida de la nostra indústria amb motiu de la pèrdua de les co
lònies, va celebrar-se un miting el teatre Principal, el dia 17 
de setembre de 1899, del qual se'n va ocupar tota la premsa 
de la Península, 

Va prendre-hi part Santiago Alba, president de la Cam
bra de Comerç de Valladolid; Ramon de Castro, de la de Va
lencia; Basiii Paraíso, de la de Saragossa; Albert Rusiñol, del 
Foment del Treball Nacional de Barcelona; i Raventós, de la 
Propietat Urbana de Madrid. 

En virtut d'una llei dictada el 29 de juny de l'any 1911, 
les Cambres Oficials de Comerç i Industries percebeixen el 2 
per cent sobre la contribució dels industrials i comerciants, i 
aquests son electors de les Cambres. 
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El Banc de Xerrassa 

Al carrer del Passeig número 7, conegut també, antiga-
ment, pel carrer de cal Porcia, s'instal·là el «Banc de Terras
sa», que es fundà el dia 1 de desembre de 1881, a l'objecte 
d'ajudar, amb els seus recursos, directa o indirectament, a les 
classes productores i a tota empresa que contribuís al desen-
rotllament de la riquesa del país i en particular de la loca-
litat. 

Es fixá el capital del Banc en 5 milions de pessetes, divi 
dides en deu mi! accions de 500 pessetes cada una. 

Daquestes accions, en /oren destinades 1.500 a subscrip
ció pública, que fou coberta sis vegades, 

El régim i administració de la societat l'exercia una junta 
que fou integrada pels senyors següents: President, Gaíetá 
Alegre Trías; vice-president, Antoni Ubadi Soler; directors, 
Miquel Gibert Torrebadella, Joaquim Galí Riera i Josep Mau
ri Gaif; vocals, Jacinte Bosch Curet, Joaquim Monset Galí i 
Joan Barata Quintana i secretari, Joan Vallés i Mitjans. El 
Banc començà a funcionar ei 24 del mateix mes. 

Mig any després, aquesta entitat muntava una Companyia 
de Segurs d'Incendis, a prima fixa, en la qual s'associaren la 
majoria dels fabricants de Terrassa i molts particulars. Des
prés de l'inccndí ocorregut l'any 1885 a Can Canela, del carrer 
de Serrano, quedà disolta dita Companyia de Segurs. 

Aquell any el Banc finí l'exercici amb un benefici liquid 
de 59.088'41 pessetes. 

A l'any 1892 es traslladaren les oficines del Banc al carrer 
de Sant Jaume número 26, lloc on actualment hi ha el Banc 
Comercial. 
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En 1900, la Junta de Govern del Banc de Terrassa era for
mada per Antoni Ubach i Soler, president; Francesc Alegre i 
Roig, více-president; Josep Mauri, Miquel Gibert, Josep Mata, 
Joaquim Monset, Jo;in Barata, Joan Vallès i Josep García Hu ' 
met, vocals i Francesc Lleó i Ubach. administrador. 

A l'any 1904 fou repartit als accionistes un dividend de 
16 pessetes per acció i quedà un remanent de 1.009'12 ptes. 

A l'any 1920 el Banc tenia establertes 20 sucursals en di
ferents pobles de Catalunya, i obtingué un benefici de 2 mi
lions 475'814*9l pessetes. 

Ei dia 22 de març de 1924, convocats prèviament es reuni
ren els accionistes del Banc de Terrassa, a l'objecte de com
plimentar un article del Reglament, que preveia que en cas 
de determinada pèrdua de part del capital, s'havia de resol
dre la forma de liquidació del Banc, 

Signada per tres dccíonistes es presentà una pri)posició 
que la Junta de Govern va fer-se seva, en la qual es demana
va als accionistes que s'acordés procedir a la liquidació en el 
termini màxim de 60 dies; es designaren els senyors Josep 
M." Milà i Camps, Félix Escalas, Ignaci Soler. Francesc Co
mas i Ignasi Utset, per a que formessin la Junta liquidadora, 
i es facultà als mateixos per a contractar, amb el nou Banc. 
en tràmits de constitució, la liquidació de la part de l'Actiu i 
Passiu del Banc, que mútuament es convingués. 

S'acordà també, en aquesta reunió, admetre la dimissió 
que per dificultats d'ordre moral, pràctic i jurídic, presentà la 
Junta de Govern del Banc de Terrassa, i es féu constar l'a
graïment de l'Assemblea per la seva gestió. 

El dia 3 d'abril següent, quedava disolta l'entitat Banc de 
Terrassa i es començaren els treballs per a la constitució d'un 
nou Banc; s'aprovà el projecte d'estatuts, que constava de 33 
articles i quatre disposicions transitòries. 

El nou Banc, que quedà instal·lat en el mateix domicili 
de l'antic, adoptà el nom de «Banc Comercial de Terrassa» í 
fixà el capital en 8.942,000 pessetes representat per 17.8W tí-
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tols-accions de valor nominal de 500 pessetes cada una, divi
dits en dues sèries, A, i B. 

Les accions de la sèrfe A. que representen 4.471,000 pes
setes del capital, prengueren el nom d'accions ordinàries, 
equivalents cada una a quatre de l'antic Banc de Terrassa. :••. 

Les accions de la sèrie B. que es nomenaren preferents, 
representen l'altra mitat del capital, o siguin 4.471,000 pesse
tes, que produeixen un interès fixe anual del 6 per cent i te
nen una participació en els beneficis. Una vegada amortitza-
des aquestes accions preferents i el crèdit reconegut a favor 
del Crèdit Bancari i dels antics consellers, el nou Banc pas
sarà altra vegada a ésser propietat exclusiva dels antics accio
nistes del Banc de Terrassa. 

El dia 10 d'abril següent, quedà nomenada aquesta 
Junta de Govern: Pau Amat Bogunyá, Josep Aureli Petit, 
Gaspar Armengol, Josep Guardiola Roca, Josep Jover Rou-
mens. Frederic Marimon Parera, Francesc Salvans Armengol. 
Emili Soler Anglada i Joan Marcet Palet. aquest darrer di
rector. 

Per vocals suiilents es nomenà a Josep Clapés Rovira. 
Narcís Freixa Ubach. Josep Fontanals Guillemot i per la Co
missió inspectora a Ramón Argemí Comerma, Josep Guix 
Ribas i Miquel Mogas Ballbé. 

S'establiren agències a Olesa de Montserrat. Rubí i oo-
rresponsalia a Sant Cugat del Vallés. 

En la reunió tinguda el 24 de gener del 1927. es llegí la 
memòria i balanç de l'any anterior, el qual donà un benefici 
líquid de 535.307'64 pessetes o sigui 126.218 pessetes més que 
l'any anterior. 
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L'Acondicionament 
Terrassenc 

La iniciativa llençada pel patrici En Bartomeu Amat en 
una conferència donada a l'Institut industrial, el dia 12 de 
març de 1904, sobre el tema: L'acondicionament de fibres 
tèxtils, va ésser acollida amb entussiasme per un bon nombre 
d'industrials, motiu del qual varen reunir-se els senyors Joan 
Marcet. Joan Fontanals. Josep Freixa, Alfons Sala, Lluís Sal ' 
vans, fosep Garcia Humet i Claudi Ramoneda, amb el fi de 
crear un Acondicíonament amb la garantia del capital neces
sari per a llur instal·lació, reservant tots els beneficis p e r a 
amortitzar el capital, i una volta feta l'amortització, devien 
destinar'se al Patronat de l'Escola Industrial i el Foment de 
la industria local. Fou el primer Acondicionament que va ím-
plantar-se a Espanya i va inaugurar-se el dia 17 de setembre 
de l'any 1906, en un edifici del carrer del Nord, número 104. 
En la pari darrera d'aquest edifici, que donava al carrer de 
Sant Valentí, hi havien els magatzems. 
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Des de bell principi va confiar-se la direcció a En Fran
cesc Pi de la Serra. 

La primera Junta Directiva fou composta tal com se
gueix: President, Josep García Humet; vocal, Lluis Salvans; 
tresorer, Claudi Ramoneda; comptable. Joan Fontanals i se
cretari, Joan Marcet. 

L'any 1907 varen passar per l'Acondicionament Terras-
senc 1.491,436 quilos de llana; ei 1917 va ésser l'any de màxi
ma producció: 14,767,219 quilos; el 1922, 13.054,616 quilos i el 
1926. 8.510.377 quilos. 

Vist l'increment de producció que va notar-se des d'un 
principi, fou necessari aixecar un edifici exprofés i aquest va 
construir-se baix la direcció de l'arquitecte En Lluis Moncu-
nill, en uns terrenys del Passeig de 22 de juliol, entre els ca-
rrers dels Àngels i Canonge Rodó, els quals ocupen una ex' 
tensió de 7.000 metres quadrats. El nou edifici compta amb 
dependències i magatzems a propòsit per a fer les opera
cions d'acondicionament amb tota seguretat. Va inaugurar-se 
l'any 1916. 

Les mercaderies dipositades en els magatzems de l'Acon
dicionament poden pignorar-se mitjansant la negociació o 
endós del resguard de dipòsit que es lliura per l'establiment. 

Hi ha, demés, un Laboratori d'anàlisis químico-industrial 
on es fan tota mena d'anàlisis i comprobacions de productes 
químics i de matèries tèxtils, baix la direcció de l'enginyer 
d'indústries tèxtils, En Daniel Blanxart i Pedrals, 
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Escoles Industrials 

A principis de l'any ISOI. VInstitut Industrial i la Cam
bra de Comerç exposaren al Govern un pla per a l'instal-
lació d'una Escola Industrial a la nostra ciutat. 

El comte de Romúnones, llavors ministre d'Instrucció 
pública i Belles Arts, acollí l'idea que trobà acertada, doncs 
no hi havia en tot Espanya un tal centre d'ensenyança, 
essent una vergonya que la majoria de les fàbriques i tallers 
nostres haguessin d'estar sota el govern d'enginyers i perits 
extrangers. 

Això féu que es dictés el R. D. del 17 d'agost de 1901, el 
qual establia l'ensenyança tècnica en els seus tres graus: ele
mental (en les Escoles elementals d'indústries), superior (en 
les Escoles superiors d'indústries) i professional (en les Esco' 
les d'enginyers industrials). 

A Terrassa li fou concedida una de les nou Escoles Supe-
líors d'Indústries, creades en virtut d'aquell decreti el 25 d'oc
tubre d'aquell any es dirigiren a Madrid els senyors Bartomeu 
Amat, enginyer industrial, Lluis Salvans i Armengol, presi
dent de la Cambra de Comerç, Ramon Cortés i Prat, presi
dent de l'Institut Industrial; Alfons Sala, diputat a Corts í una 
delegació de l'Ajuntament, indicant al Ministre d'Instrucció 
Pública que l'Ajuntament tenia el propòsit de construir a la 
nostra ciutat un edifici destinat exclusivament a Escola Supe
rior d'Indústries, a la qual incorporarien les ensenyances de 
l'antiga Escola Municipal d'Arts i Oficis, si atorgava oficiali
tat als estudis que s'hí donguessín, segons el pla de dit Reial 
Decret del 17 d'agost de 19i)l. 

HI 23 de desembre següent s'aprovà la sol·licitud, trans
formant-se l'Escola d'Arts i Oficis en Escola Elemental d'In
dústries í d'Arts i Oíicis, la qual s'inaugurà el dia 3 de febrer 
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de 1902, presidint la festa el llavors Rector de l'Universitat En 
Rafel Rodríguez Méndez, pronunciant el discurs d'obertura el 
catedràtic terrassenc En Pere Vacarissas. 

L'endemà s'inauguraren les classos, utilitzant interina
ment, en espera del nou edifici, un local de la casa núm. 4 del 
carrer de Topete, 

El dia 9 de maig d'aquell mateix any, el comte de Roma-
nones féu una visita a la nostra ciutat, acompanyat de l'al
calde de Barcelona senyor Amat, del doctor Méndez Nuñez, 
rector de l'Universitat, del president de la Diputació i altres 
personalitats. 

La comitiva és dirigí al lloc on havia de cel'lebrar-se la 
cerimònia de posar la primera pedra per aixecar-s'hí l'edifici 
que és avui Escola Industrial, obra de l'arquitecte terrassenc 
En Liuis Moncunill. 

El pressupost del nou edifici ascendí a 300.000 pessetes. 
El local destinat a secció de màquines fou ei primer de 

inaugurar'se, 2 d'octubre de 1903, aprofitant la festa d'abertu-
ra de curs, que presidi el sub-secretarí d'Instrucció Publica i 
Belles Arts, el Rector de l'Universitat, el governador civil, el 
president de la Diputació i altres personalitats. 

Aquests tallers foren els primers a Espanya que funciona
ven en una Escola Industrial. 

El dia 3 de juliol de l'any següent, i acabada tot just cons
truïda la nau principal de l'edifici, s'hi celebrà una Exposició 
local, amb èxit extraordinari, i el dia primer d'octubre se
güent s'inauguraren les classes en el nou edifici. 

En 1904, els súbdits alemanys Alfred Wríesi i Ernest Lle-
onard feien a l'Escola un donatiu de maquinària i el govern 
concedia la Creu d'Alfons XII a dits senyors per la seva gene
rositat. 

En setembre de 1905 tot cl material del Laboratori químic 
existent a l'Institut general í tècnic de Barcelona, valorat en 
400.000 pessetes fou transportat a la nostra Escola Industrial, 
per haver quedat suprimida l'ensenyança de Perits mecànics í 
químics en aquell Institut. 
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En desembre de l'any següent el Govern concedí un crè' 
dit de 68.000 pessetes per a invertir-les en les obres de l'edifici 
i en setembre de 1911 el ministre de la Governació envià una 
subvenció de 3.000 pessetes. 

A últims de 1911, la ca^a Platt Brotbers i C " , féu un do
natiu de màquines, les quals ocupen tota una sala que fou 
inaugurada el dia 10 de març de l'any següent pel ministre 
d'Instrucció Pública, Amalí Gimeno. '• 

Els tallers mecànics s'inauguraren a últims de 1913, amb 
assistència del ministre d'Instrucció Pública Francesc Ber-
gamín 

Per a fer-se càrrec de l'importància que assolí aquest es
tabliment d'ensenyança, cal solament dir que a l'any 1913 hi 
havia inscrits 581 alumnes, arribant a 2.726 les inscripcions a 
les matrícules, de les quals varen ccIebrar-se 2.553 exàmens, i 
acabaren la carrera 62 perits. 

En el curs 1925-26 s'Inscribien 1.134 alumnes amb 4.401 
matrícules i el següent 26-27, 1.197 alumnes amb 4.856 m a 
trícules. 

Podem dir, finalment, que la nostra Escola Industrial 
compta amb un bon Claustre de Professors per a les en-
senyances dels Peritatges Mecànic, electricista, químic i tèxtil 
amb ampUació d'aquest últim fins al grau superior d'enginyer. 
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La societat coneguda avui amb el nom de «Centre So
cial», és fundà en el carrer de Sant Jaume. núm. 2, ei dia 21 
d'abril de 1878. 

Eren l'objecte de l'entitat fomentar la religió catòlica en 
tots els seus aspectes i sostenir escoles nocturnes gratuïtes, 
baix la protecció de la Inmaculada Concepció í del Sagrat 
Cor de Jesús. 

Poc després de la seva fundació, aquesta entitat traslladà 
el seu domicili al carrer de St. Cristòfol, en un local que hi 
havia un Col·legi dirigit per un mestre nomenat Camps. 

El 23 de setembre del 1883 hi tingué lloc un acte el més 
important dels celebrats, per tal de recaptar cabals per a so
córrer als habitants de Ischia. Fou presidit pel canonge doctor 
Bonaventura Ribas, de la Catedral de Barcelona. 

El dia 6 de gener de 1884. inaugurà un nou local en el ca
rrer de Sant Antoni, núm. 64, lloc on ara hi ha el Centre Ex
cursionista. 

El dia de la inauguració hi assistí el Canonge Collell, cele
brant una festa que consistí en una lectura de poesies i un 
concert a càrrec dels professors terrassencs Marc Biosca, Cla
riana i Vacarisas. 

El gran pati que conté aquella propietat, servia per l'es-
bargiment de la quitxalla, que s'hi reunia els diumenges i de-
mes dies festius, quines tardes eren invertides entre l'estudi 
del catecisme i els lleures propis de la seva edat. Durant els 
diumenges de quaresma, eren conduïts els nois al sermó de 
la tarda. 
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A últims de l'any 1896 l'entitat passà d'aquest local al 
carrer de la Rutila núm, 9, on hi havia també un espaíós patí 
que tenia la mateixa utilitat que el del local anterior. 

El día 6 de gener de 1897 s'inaugurà el saló de festes ins-
ta i ia t a la part del darrera del primer pis, al costat del saló 
de cafè que comunicava als balcons del carrer. ^ 

Es donà una funció teatral, representant-se un drama en 
tres actes titoiat «Els dos íills», preuent-hi part els aficionats 
Homs, Cardona, Marcet, Galí. Fortuny, Puig. Font i Roma. 

Presidiren l'acte el M. litre. Prior Roig, l'Alcalde i el doc
tor Isidre Vilaseca, Pvre- El decorat era pintat pels senyors 
Viver i Cascante. 

A la Plaça Major, sobr^ la drogueria de Can Pons, hi ha
via instal·lada una entitat catòlica baix el nom de «Associació 
de Catòlics», quins components pactaren una unió amb els 
de «Joventut Catòlica», elegint nova junta, que presidí al doc
tor En Josep Benet i Salas. Aquesta unió es celebrà amb una 
festa el dia de la Candelera de l'any 1897, i consistí en Comu
nió general, banquet, funció teatral i l'adreça d'un telegrama 
d'adhessió a l'Excm. Bisbe de la Diòcesi. 

Durant molt temps, es donaren en aquell saló de teatre 
representacions d'obres ben acceptables, sobressortínt d'entre 
totes «Josep a Egipte». 

El vespre del dia 22 d'octubre de 1899 i quan feia poc que 
havien tocat tes vuit, es desplomà el sostre de dit local, pro
duint se un gran terrabastall. No hi hagueren desgràcies per
sonals descomptant algunes rascades i el fort sust que tingué 
En Pere Carreras i Solà. 

Aquest edifici l'havien fet construir els terrassencs Pere 
Torras i Marian Prat Amat, l'any 1867. 

Des de llavors quedà inutilitzat aquell saló i la Juntíi cre
gué convenient canviar de domicili, cercant un local interí en 
espera d'un altre de millor. Així es féu, traslladant-se a l 'antí' 
ga casa Ventalló del carrer Cremat, núm. 15, 

Més endavant es disolgué el «Casino Tarrasense», i quedà 
per llogar la casa que ocupava en el carrer de la Fontvella, 
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núm, 40, on fins el 1895, hi havia estat instal·lat el «Casino 
del Comerç». La «Joventut Catòlica» cregué que aquell local 
era apropòsit per la seva societat, ingressant, per consegüent 
en el mateix. 

El saló que havia servit pels balls, s'utilitzà per sala d'es
pectacles, muntant-hi un escenari de reduïdes dimensions. 

En ocasió d'una visita que hi féu l'Iltm. Bisbe Laguarda, 
l'any 1911, cregué convenient l'entitat canviar el nom de «Jo
ventut Catòlica», ja que aquest títol semblava representar so
lament a la joventut i com sigui que existia llavors una mar
cada tendència social, s'acordà substituir el nom pel de 
«Centre Social», presentant un nou reglament al Govern Ci
vil el dia 20 de febrer de 1911. Actuava de president, N'Eugeni 
Ferrer. 

Prompte es feren al local grans reformes, canviant el saló 
d'espectacles pel de cafè i construint-se en el que fins llavors 
havia estat cafè un esplèndjt teatre que s'inaugurà el dia 22 
de març de 1913, amb la representació del drama «L'hereu de 
la Baronia». 

I així han passat bon nombre d'anys durant els quals ha 
tingut l'entitat un bon ingrés de socis. S'hi han donat confe
rències i funcions de teatre catòlic, que comporta l'exclusió 
d'actrius. A l'istiu hi tenen lloc audicions ben concorregudes 
de sardanes, que se celebren en l'espaiós i fresc jardí. 

En una reunió tinguda el dia 28 de novembre de l'any 
1927 fou presentat el pla de compra de l'edifici, donant 
l'Assamblea un vot de confiança a la Junta Directiva, per les 
gestions que fossin necessàries. Finalment, el dia 13 de desem
bre següent, davant del notari Francesc de P. Badia és firmà 
l'escriptura de venda per 125.000 pessetes, a favor de l'entitat 
«Centro Social». 
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En un pis del carrer de la Fontvella, número 8, varen 
reunir-se el día 7 de febrer de l'any 1860. un firup de terras-
sencs a l'objecte de fundar un casino, una modesta societat, 
on econòmicament poguessin passar les vetlles í les tardes del 
diumenge. El grup estava format per Miquel Pous, Joaquim 
Pagès, Feliu Sallent, Tomás Roumens, Jaume Vallhonrat, 
Ramon Trias, Salvador Palet. Àngel Canals, Ramon Patanás, 
Miquel Cots, losep Casanovas, Isidre Jufresa, Pere Casano
vas, Francesc Castet. Pere Mr. Armengol. Francesc Aymerich. 
Miquel Torres, Ignasi Ramoneda, Isidre Cases, Pau Vila, Jo
sep Font i Armengol, Josep Ribes, Salvador Palet i Jaume 
Pala. 

El dia 15 del mateix mes es tornaren a reunir i acordaren 
designar una comissió composta dels cinc primers, per a re
dactar el projecte de reglament i fer les oportunes gestions 
per tal de llogar la casa en la qual es trobaven reunits i una 
vegada realitzats aquests treballs, nomenar la Junta Directiva. 

El dia i de març va presentar-se el reglament que va ésser 
aprovat í es va elegir la següent Junta: President, Ramon 
Trias; Vocal primer. Salvador Palet; Vocal segon, Ramon Pa
tanás; Tresorer, Àngel Casals; Secretari, Miquel Pou. 

El primer mes varen cobrar-se 1.032 rals de 43 socis que 
ja formaven part de la societat. 

Quan va saber-se que s'havia fundat aquesta societat i 
que tenia per nom Casino dels Artistes, formada per desi-
dents d'una i altra societat, la gent va creure que els qui la in
tegraven es proposaven economies i varen motejar-la amb el 
nom de la rata, que va popularitzar se d'una manera ex
traordinària. 
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I el ilia 22 de març següent va canviar-se el primitiu nom 
pel de Casino del Comercio. 

Coni que el nombre de socis augmentava, va acordar-se 
el dia 15 d'abril, canviar de local per ésser insuficient el que 
ocupava, i es traslladà al mateix carrer número 24 i així com 
el primer local era solament un pis, el nou era tota la casa, el 
propietari de la qual En Salvador Vallhonrat, la va llogar per 
400 pessetes anyals- Al cap de l'any hi havia 99 socis. 

El dia 25 de novembre de l'any següent va acordar-se 
anar a fer la vetlla sí un soci es posés malalt o pagar l'50 pes
setes per a fer-hi anar a un altre i que al morir un soci assis
tirien a l'enterrament 12 socis amb atxes enceses, en nom de 
la societat, tal com havien fet els antics Gremis. 

En el mes de juny de l'any 1863, ja tornava a ésser insu
ficient la casa d'En Vallhonrat i varen nomenar una comissió 
composta d'En Leandre Comes. Salvador Palet, Francesc Fa
rrés, Gaietá Barba, Josep Feiner i Josep Tiana, per a que fes
sin els treballs per tal de trobar un altre local de més cabuda, 

I en efecte, el dia 11 del mateix mes varen llogar la casa 
número 40 de la Fonvella on ara hi ha el Centre Social. 

Una vegada instal·lats en el dit nou local varen proposar-
se construir un saló per a poguerhi celebrar grans festes i 
balls i donar motiu a que el jovent entrés a la Societat, tota 
vegada qu(^ la majoria dels qui la formaven eren casats o ja 
entrats en anys. 

Aquest saló fou construït pel mestre d'obres Jeroni Torre
lla; guixaires, Francesc Durdi i Charles Baune-, vidriaire, 
Marc Coll i fusters. Josep Tiana i Josep Prat. Media 50 pams 
d'ample. 100 de llarg i 35 d'alçada. 

Una vegada construit el saló de ball varen veure que era 
un inconvenient anar del saló al café, majorment en dies de 
mal temps i pel maig de 1864 es va presentar una proposició 
per a construir un nou saló al costat o a continuació del saló 
de ball. 

Però aquest saló de ball encara s'havia d'enrejolar, ço que 
va fer-se el novembre de l'any 1865 i costà 1.000 pessetes. Ai-
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xís es que fins aleshores els dies de ball s'havia de regar o en-
catífar el pis del saló per tal que s'hi pogués ballar còmo
dament. 

El Casino del Comerç va seguir alguns anys normalment, 
sense que cap contratemps destorbés la tranquiPfitat d'aquells 
casinaires de bona voluntat. 

El dia 15 de febrer del 1871, En Bartomeu P i i Gas, qui 
actuava de president va proposar l'institllacíó d'un saló de 
lectura i a aquest objecte va utilitzar-se una de les habita
cions del primer pis. • • / . 

Algun temps després s'acordà que durant l'hora de reunió 
havien de parar-se tota classe de jocs. 

A aquest efecte, passava el conserge En Pau Esquius o 
En Jordi Puig per tots els salons de café i de joc, tocant una 
campana que servia d'avís que s'anava a començar la reunió 
o votació. 

Fins aleshores per la fira es celebrava solament un ball a 
la nit, i a la fira d'hivern d'aquell any va començar-se a fer 
ball a la tarda i l'any següent a la nit. Es feia pagar 6 rals a 
cada ballador. 

El 24 d'octubre del mateix any va estrenar-se el saló de 
café, que és el saló en que actualment hi ha instal·lada la sala 
d'espectacles del Centre Social. , , ..,,. \ 

Per les festes majors í Carnaval, s'itilitzaven els dos sa
lons per a ball i es muntava un envelat al jardí, que servia per 
café. 

A primers de juny del 1876, el Casino comptava amb 572 
soris. Llavors el café servit amb tassa o copa vaha 6 quartos, 
la gaseosa també i la cervesa un ral. Un joc de cartes 0'75 pes
setes i un dómino, dos quartos per cada jugador. 

Per les festes de Nadal i Reis, que és quan es jugava el 
quinto, es pagava un quarto per cada jugador i arribant a 34, 
el Casino es cobrava una pesseta. 

Les juntes generals tumuituoses han esdevingut tradicio
nals en aquesta societat. 
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Ja aleshores, en vista deis debats violents que s'havien 
produit al discutir'Se l'expulsió de socis per escandalosos o 
per haver comes actes que desdeien del bon nom de la socie
tat, l'AIcaide va enviar un comunicat al que era president. 
En Pere Matalonga, anunciant-li que, en endúvant, el primer 
presidiría personalment les reunions. Per tai 'd'evitar-ho, el 
president va suspendre una reunió que havia de tenir lloc ei 
diumenge següent. 

Varen entrevistar-se el President i l'Alcalde i aquest deixà 
sense efecte el seu comunicat. 

El 23 de maig del 1880, En Veciana va proposar l'instal-
lació d'una Biblioteca; va passar però, molt de temps amb un 
senzill saló de lectura. La Biblioteca, tal com l'havien projec
tada alguns casinaires, va inaugurar-se, amb tota solemnitat, 
el dia 3 de gener del 1886. 

A aquesta festa, va calcular-se que hi assistiren unes 2,000 
persones. 

Pel Carnaval de l'any 1892 va prendre's l'acord de que no 
podia entrar cap dona soltera en els balls de màscares, que 
no anés disfreçada. Aquest acord va ocasionar disgustos, ja 
que alguns dels socis es veieren privats de portar-hi les seves 
íilles, que volien disfrutar de la festa sense contribuir-hi. Això 
no volia dir que els balls de màscares fossin immorals: molt 
al contrari del que son ara. L'acord va ésser pres amb el íi de 
que les noies, que desitjaven assistir al ball, es veiessin obli
gades a disfrei^ar-se i d'aquesta manera el nombre de parelles 
fós major. 

EI dia 25 de juny, de l'any 1894, va acordar-se en definitiu 
deixar l'antic edifici, nomenant una comissió per a que bus
qués nou local. 

EI 21 de febrer de 1895, va fer-se el contracte de la casa 
del carrer de Sant Pere, número 39. que ara ocupa el Casino 
i en conveni amb el «Casino Tarrasense», que va disoldre's, 
bona part dels socis varen ingressar en el Comerç. 

Amb la propietaria de l'edifici representada per En Joa
quim M.* de Paz es va convenir l 'arrendament d'aquella casa 
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per 15 anys, pagant 2.000 pessetes anyals els cinc primers 
anys; 2,250 els cinc segons i 2.500 els següents; començat a 
pagar el dia primer de gener d'aquell any. 

EI trasllat va ferse amb orquestra i cerca-víla el dia 28 
abril del 1895. El saló de festes s'estrenà aquell mateix any i 
costà a la societat 23.188'65 pessetes. 

A l'inaugurar-se la Biblioteca del Casino es va designar a 
un dels socis, Miquel Taló i Amigó, per a que cuides d'ella. 
En Taló arxivava i catalogava els llibres amb un interés ex
traordinari. Va donar una altra prova de l'afecte que portava 
a aquesta societat, amb la cessió d'una notable col'lecció mO' 
netária, que va inaugurar-se el dia 27 de març de l'any 19o3. 

A mida del temps s'ha augmentat la col'lecció amb do
natius que han fet alguns socis, els noms dels quals consta en 
la mateixa biblioteca en un pergamí emmarcat. 

El dia 11 d'abril de l'any 1909, acabant-se el termini de 
la contracta entre el Casino í el propietari de l'edifici, que era 
llavors Francesc Aymerich, el president de l'entitat, Castor 
R. Gómez va exposar als socis la nova contracta celebrada 
per 15 anys més a raó de 5.000 pessetes anuals, a pagar per 
trimestres a la bestreta. 

L'any 1910, la societat comptava amb 1.364 socis. 
Van transcorre alguns anys durant els quals la vida d'a

quest Casino es desenrotllava amb tota normalitat i es cele
braven les diades de l'any amb més o menys esplendor. D e 
més, els balls tradicionals dels Lletons, Floreig, Rebregats, 
Mirons i Casats, eren molt Uuits. Els organitzadors anaven a 
convidara les noies balladores en llurs respectius domicilis i 
aquestes abillades amb la clàssica faldilla llarga exhornada 
amb farvalans i amb una flor al cap, donaven una nota de be
llesa i animació als salons de la popular societat. 

Aquests balls es celebraven sempre en vigílies de festa, a 
la nit. A l'arribar a la ciutat la banda de regiment, que en al
táis festes es feia impreecindible. era rebuda per la comissió 
organitzadora i presidida per la bandera de ia societat, es dl' 
rigia a l'Ajuntament i més antigament a casa l'alcalde, on do-
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nava una serenata i després feia cerca-vila pels principals car
rers. Les noies bailadores sortien al balcó per a saludar els 
joves els quals les esperaven a l'entrada del saló per tal de 
comprometre els balls que havien de ballar aquella nit. 

El dia 6 de novembre de l'any 1918, van crear'Se les pen
sions graduades per la vellesa dels socis í al mateix temps va 
aprovat-se el reconeixement de la Caixa especial de pensions 
per invalidesa i vellesa de la dependència. 

Aquest acord va començar a regir el primer de gener de 
l'any següent. 

Aquell any va correspondre començar per cobrar a Mi
quel Ullés, Pau Paloma, Jaume Busquets, Salvador Codina, 
Josep Oliveras, Jaume Carreras, Rossend Alá, Isidre Pla i 
Ramon Santandreu. 

A l'entrar l'any 1920 va allargar-se la contracta .mib la 
Vídua de F. Aymerich de lloguer del local, per deu anys més. 
a raó de 6.000 pessetes anys. 

Hi havien, aleshores, 1.700 socis. 
El 23 de gener del 1924 va prendre's l'acord d'entregar 200 

pessetes en concepte de defunció d'un soci. 
A primers de gener de l'any 1927 la societat comptava 

amb 2.014 socis actius. 
El dia 30 de juliol del mateix any, va fer-se un nou con

tracte d'arrendament del local, que regirá des del primer de 
gener del 1930 fins al 31 de desembre del 1934. a raó de 8.000 
pessetes anyals de lloguer. 
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El 'íí'Casino de Artesanos» 

El dia 26 de juny del 1859 va presentar-se davant del no
tari don Joan Carranca i Busquets, una comissió composta 
dels terrassencs Andreu Marinel lo Vinyals, mestre de cases; 
Jacinte Bosch i Curet, fabricant; Francesc Castella í Cardona, 
baster; Gaietà Alegre i Trias, fabricant; Andreu Buxell Carn-
panaria, pelaire; Joan Guilleumas i Prat, sabater; Josep Mar-
cet i Biosca, magatzemista; Bra, Marcet i Biosca, fabricant 
de teixits de cotó; Bra. Piera i Ferret, droguer; Joan Agulló í 
Mans, fabricant. Pau Alegre, barber; Josep Solà i Coll, fa
bricant, i Pau Pí i Ragón, fabricant, tots els quals cons-
tituits en societat «Casino de Artesanos» per escriptura au
toritzada pel Notari, el dia 19 del corrent, i registrada a la 
Comptaduria d'Hipoteques ei dia 21 del mateix, arrendaven, 
per 10 anys, una casa del carrer del Vaíl, número 20, propie
tat de la senyora Ignàcia Fatjó de Font, la qual casa constava 
de planta baixa, de 50 pams d'ample per 200 de fons, i dos 
pisos, i per ella pagarien en concepte de lloguer, 2,600 rals 
anuals, per trimestres, en moneda d'oi o plata precisament, 
exciuint paper i calderilla. Dels deu anys d'arrendament, se
gons contracte, cinc haurien d'ésser obligats i els altres cinc, 
voluntaris. 

El nom de la societat va conservar-se fins el 10 de desem
bre del 1865. en què varen fusionar-se amb un altre, posant el 
nom de «Casino de Artesanos y de Tarrasa». 

Feta la fusió, va nomenar-se una comissió composta dels 
senyors Bra. Marcet i Biosca, cerealista; Josep Torrella i Ki-
cart, mestre d'obres; Benet Carbonell i Urpí, maquinista; Llo
renç Salallasera, droguer, i Andreu Simón, pelaire, pels «Ar
tesans», i Pau Escursell, pelaire; Josep Segret í Pou, prople-
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tari; Francesc d"Asís Roig, metge;Francesc Costa i Avellaneda, 
hisendat; Josep Lluís i Dinares, fabricant, í Felip Soler, liqui
dador de Dret d'Hipoteques, pel «Tarrasa», acudint llavors 
prop del propietari don Miquel Vínyals i Galí per a què els 
arrendés el local del carrer de Sant Pere, número 48, lloc on 
més tard va ésser el «Cfrcol Egarenc», que es componia de 
baixos, dos pisos i terrat, amb un hort grandiós que donava 
al carrer de Sant Pau. 

Pagaven 4,800 rals velló anuals i tenien contracte per deu 
anys, pagant per trimestres, que començaren a regir el dia 1 
de gener del 1866. 

El valor de la finca era de 280 mil rais velló, i es pagaven 
38 rals i 39 cèntims de cens, a don Ramon M.' de Càrcer i de 
Falguera, que habitava a Barcelona. 
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E l <v Cí rcu lo Egaren3e)'> 

Acabava ei dia 1 de gener de 1886 la contracta d'arrenda-
ment, la societat «Casino de Artesanos y de Tarrasa» i acor
dà seguir habitant en el mateix edifici, carrer de Sant Pere, 
números 48 i 50, en el primer pis i baixos, junt amb el saló 
de festes construït exprofés i que va costar 11.506 pessetes. 

Tot en conjunt, ocupava uns 3.274*43 metres quadrats. 
En el segon pis havien instal·lades les hipoteques. 

Però en una reunió general tinguda el dia 25 d'abril del 
mateix any, va acordar-se canviar el nom de la societat. Hi 
havien dos noms a escollir, «Círculo del Fomento» i «Círculo 
Egarense», i va adoptar-se aquest últim. 

El dia 29 de maig va començar a regir aquest nom í la pri
mera junta fou integrada per aquets senyors : Joan Carranca i 
Busquets, president; Leandrc Viiadot, vice-president; Ignaci 
Humet, tresorer; Magí Matalonga, vocal primer; Josep Boada 
Grau, vocal segon; Francesc Comas, secretari, i Andreu Arch 
vice-secretari. 

Abans d'acabar l'any, aquella casa velía, de pisos baixos, 
amb pati voltat d'horts i tarongers, va convertir-se en un su
perb edifici amb un espléndit jardí, essent costejat pel patrici 
En Pasqual Sala, qui va invertir-hi ia suma de 400.000 pesse
tes, i les obres varen durar més d'un any. 

L'arquitecte fou En Geroni üranell; Faust Aymerich, el 
mestre d'obres, Antoni Grifé, el fuster, i Cascanta i Viver, els 
pintors. El saló de ball fou decorat per En Soler i Rovirosa. 
Ha estat la major part de! temp.s el punt de reunió i conversa 
de l'aristocràcia terra.ssenca, on s'hi han donat eis més luxosos 
balls í valuosos concerts; en l'escenari s'hi han representat 
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una gran varietat d'obres teatrals. El seu jardí es dels millors 
que compta Terrassa. 

I com totes les coses del món fan les seves evolucions, en 
una reunió tinguda el 14 de març del 1920. va acordar-se can
viar el nom de «Circulo Egarense» per «Círcoi Egarenc» i fer 
uns nous estatuts redactats en català. 

Això fou causa de què alguns dels socis es donéssim de 
baixa, i aquets varen ésser els que algunes setmanes després 
varen fundar el «Gran Casino». 

A partir d'aquella data s'han celebrat en el Circol Egarenc 
diverses manifestacions d'art, entre elles, el concert per la 
Simfònica de Madrid el 12 de juny de 1920; el de l'Orfeó 
Montserrat, 28 de novembre de 1920; de l'Escola Choral, 19 de 
març de 1921 i Nadal del 1922; Quintet Wendlíng, 29 de ge
ner de 1921; el guitarrista Miquel Llovet. 19 de març de 1923, 
conferència sobre «La Passió» per l'Adrià Gual, etc., etc. 
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La Fraternitat Republicana 
( C a s u d e l P o t l e ) :..,\/'' ,̂ y., ,.,, ^ ,.; 

A principis d'aquest segle existia a la nostra ciutat un 
centre anomenat «Fusió Republicana» que estava instal·lat al 
carrer del Pantan, lloc on ara hi ha el chor «Els Amics». Era 
integrat per totes les fraccions que sentien els ideals republi
cans a excepció dels federals, que tenien llur estatge al carrer 
de Sant Antoni, número 39, 

Fou tant l'entusiasme que en aquella època es despertà 
entre els elements del republicanisme, que fou aviat insufi
cient el local on s'ailotjaven. *, ^̂  • .' :̂ : 

A fi de donar més ample camp a llurs aspiracions, el dia 
25 d'agost de 1903, fundaren la societat «Fraternitat Republi
cana», on hi tingueren cabuda els nombrosos adeptes terras-
sencs. 

El dia 12 d'octubre d'aquell mateix any, es constituí, a tal 
fi, davant del notari de Barcelona En Joan Soler i Vilarasau, 
una societat anònima amb el nom de Casa del Poble de 

. Terrassa, a l'objecte de posseir una o vàries finques urbanes, 
amb els seus patis i edificis, que en cas necessari pogués cons
truir o reformar, per a que servissin de reunió als elements 
d'idees progressives i en les que mitjançant les condicions que 
s'estipulessin hi poguessin allotjar i domiciliar-s'hi les entitats 
o collectivítats de tendència democràtica progressiva, baix la 
base de l'ideal republicà. 

El capital social de 5.000 pessetes i estava dividit en ac
cions de 125 pessetes. La quantitat es podia ampliar fins a 
100.000 pessetes, representant sempre, per accions, el mateix 
valor. 
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El día 29 de novembre següent, la «Casa del Poble», re
presentada per Josep Roca i Roca i Antoni Marsà i Bragado, 
cedia a la «Fraternitat Republicana», representada per Domè
nec Palet i Barba i Joan Muntañola i Agulló, en qualitat 
aquests dos de president i secretari de dita societat, respectiva
ment, l'edifici assenyalat amb el número 15 del carrer Cremat. 

Aquesta finca havia pertenescut a l'antiga Casa Ventalló, 
i anys enrera hi havia h.igut instal·lat el Cafè de l'Unió. Tenia 
a la part del darrera un esplèndit jardi, que llindava amb el 
carreró que avui té entrada pel carrer d'Iscle Soler, en els ter
renys del qual s'hi construí més endevant el teatre del Recreu, 

EI primer saló d'actes de la que és avui «Fraternitat Repu -
blicana» fou construit per una societat de recreu que tenia per 
nom «Centro Tarrasense» i s'inaugurà el 30 de gener de 1888 

La primera Junta de la nova societat «Fraternitat Re
publicana», fou constituïda de la següent manera: Presi
dents honoraris, Nicolau Salmerón i Alexandre Lerroux; 
president, Domènec Palet i Barba; vice-president. Josep Gar
cía Fernández; comptador, Gaspar Armengol; tresorer. Evelf, 
Estranger; vocal propaganda, Francesc Turu; vocal socorsos 
mutus, Bartomeu Puigmartf; vocal instrucció. Antoni Marsà; 
conservador edifici. Francesc Ciurana; vocal recreu, Jaume 
Soler; vocals cafè, V. Estapé, Jaume Rovira i Marian Figue
ras; secretari, Joan Muntañola; vice-secretari primer, Josep 
Parera í id. segon Isidre Vellsolà. 

Tres mesos després de la seva constitució, obria l'entitat 
unes escoles d'instrucció primària, retribuïdes i gratuïtes, per 
a analfabets i instal·lava una biblioteca en un dels salons del 
primer pis, 

El dia 9 de setembre de 1911 es va inaugurar la Joventut 
Federal Nacionalista Republicana de Terrassa, amb un míting 
contra la guerra del Marroc. 

N'era president En Salvador Imbers. i secretari En Ra^ 
mon Camps. 

La Fraternitat Republicana que, com totes les entitats 
polítiques, tingué els seus alts i baixos, hagué de suspendre 
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algunes de les seves seccions; més amb el temps anà recupe
rant les seves forces i el dia 7 d'octubre del 1921, fundà un 
Grup Choral, pel maig de l'any següent un Grup ExcursiO' 
nista, des del 1926, amb una secció artística i des de fi d'any 
1928, amb un grup esperantista. 

Ultra això posseeix una Secció Mutual per a malalties, in
validesa, vellesa i defunció i un Grup Pro-foment del Llibre» 
per al sosteniment i ampliació, de la Biblioteca. 

Durant la seva ruta ha fet aparèixer a la llum pública al
guns periòdics, òrguens de l'entitat; «Fraternitat Republica
na» (1903), «IJivertat» (1912), «Unión Republicana» (1915) i 
«La Acción» (1922). 

Des de l'any 1925 totes les dependències i salons de l'edi
fici han estat objecte de grans reformes, en les quals s'hi han 
invertit unes 80.000 pessetes. Una d'elles, i ben important, fou 
la del saló de festes, que s'inaugurà el dia 5 de desembre de 
1926, amb la interpretació de l'òpera II Trovatore, per nota
bles artistes cantants. 



El Centre de Dependents 
del Comerç i de la Industria 

A primers de juliol de l'any 1913 es reuniren els senyors 
Joaquim Quintana, Leovigid Cristòfol, Josep Ballbé, Josep 
Arisó, Castor R. Gómez i Josep Elías Seuba, tots dependents 
de diferentes cases comercials i industrials. En aquella reunió 
nasqué la idea de formar una societat que, baix el nombre de 
«Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria», s'hi 
juntessin els viatjans, comptables, teòrics, majordoms, llurs 
auxiliars i dependents de comerç en general, etc. 

La idea de moment fou acceptada i donà ocasió a què es 
celebrés altra reunió per tal de constituir definitivament la 
societat i nomenar la junta que havia de regir-la. 

Aquesta reunió es celebrà el dia 13 del mateix mes en el 
primer pis del carrer del Raval, número 2, on ara hi ha la Fo ' 
tograíia Amer-Amigó. Quedà nomenada la Junta següent: 
President, Joaquim Quintana; vice-president, Gaspar Armen-
gol; íd. segon. Pere Salom; íd. tercer, Francesc Duicet; treso
rer, Feliu Lluís; comptador, Pere Puig; bibliotecari, Josep 
Arisó; secretari, Joan Armengol; vocal primer, Josep Badie-
lla; íd. segon, Ignasi Utset i íd. tercer, Virgili Pascual. 

Provisionalment, el domicili social fou al carrer de Sant 
Pau, número 20. Al mes següent, s'instalava l'entitat al carrer 
de !a Fontvella. número 118, quin local s'inaugurà el dia 21 
de setembre següent. 

En el nou local, s'hi crearen les seccions de Socorsos i 
Instrucció i Cultura. Aquesta darrera donà classes de francès, 
teoria, comptabilitat, etc.. a les quals hi assistien un gran 
nombre de socis, molts d'ells major d'edat. 
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El primer professor de teoría fou N'Heremies Busqué, i 
el de írnncès Mr. Josep Fourcadi, qui, en declarar-se la gran 
guerra i oortat per un anhel de patriotisme, deixà les classes 
i marxà a allistar-se a l'exèrcit francès, morint en un combat, 
al bosc de Sorbona, 

A l'any següent, en 1914. era ja insuficient el local del ca
rrer de la Fontveila i després de vàries gestions, i d'una reunió 
celebrada el 8 d'abril. acordaren traslladar el Centre de De
pendents a l'antiga casa Amat, carrer de Sant Pere, núme-: 
ro 25. 

Fou nomenada una Comissió d'Esbarjo, la qual organitzà 
diferents festeigs per la festa Major i Carnaval, entre ells fou, 
sens dubte, el més interessant, un concurs de nines en el qual 
s'hi presentaren 140 exemplars. 

En la Festa Major de l'any 1915 celebrà el Centre uns Jocs 
Florals en els que sorti premiat amb la flor natural l 'eminent 
poeta barceloní En Josep Carner, qui nomenà reina de la festa 
a Na Maria Argemi i Solà. 

Poc temps després, la Cambra de Comerç féu imposi 
cíons de 50 pessetes a la Caixa d'Estalvis, als alum-nes més 
aplicats en les classes de dit Centre. 

Pel juliol de 1917, celebrà una Exposició de Fotografies 
presentades en el Concurs Nacional. 

Per la Festa Major de l'any 1918, organitzà una Festa de 
la Musica en la qual obtingué el primer premi el reputat com
positor En J. Sancho Marracó, qui elegí Reina de la Festa la 
gentil senyoreta Na Mercè Soler i Mata. 

En 22 de desembre d'aquell mateix any foren aprovats 
uns nous estatuts per la secció de Socorsos mutus. 

En el més de gener de l'any següent, una comissió s'en
trevistà amb l'Institut Industrial a l'objccte de formar un Sin
dicat o societat de resistència. A la vegada, la Comissió de 
Relació i Treball presentà unes bases per al millorament de la 
classe. 

Al juny següent, es formava un reglament exclusiu per la 
Comissió de Relació i Treball. 
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Per la Festa major s'organitzà un concurs de vanos que 
íou un aconteixement en art i bon gust. 

El dia 5 de setembre següent s'inauguraren les classes 
diürnes. 

El 14 de maig de l'any 1922 el Centre de Dependents tras
lladà el seu lloc social a la casa número 58 del mateix carrer 
de Sant Pere, on hi havia estat l'Hotel Pompidor i, més anti' 
gament, o sigui a l'entorn de 1883, el magatzem de panyos dels 
senyors Escudé i Gibert. 

Per la Festa Major del 1922. s'inaugurà una Exposició' 
Fira de material d'escriptori. 

En reunió celebrada el 27 de març del 1923 es proposà la 
creació d'una cooperativa, que s'ínstalià al cap de poc temps, 
al carrer de la Fontvella, número 25. 

En primer de febrer de 1924, el Centre de Dependents en
trava a formar part, com a Sub-seccíó Federada, a la Quinta 
de Salut La Aliança. 

Per l'abril del 1927 començà a publicar un Butlletí porta
veu de l'entitat. Aquest Butlletí deixà de publicar-se pel juliol 
de l'any següent. 

Es una reunió donada el dia 7 de gener del 1928, es pren
gué l'acord de dissoldre la Cooperativa, a causa dels pocs 
beneficis que donava a la societat. 

Durant aquest últim any s'hi donaren una sèrie de confe
rències ben remarcables. 



Afiti0a íaçaoa del Teatre Principal) 

El Teatre Principal 

En els jardins i ediílci on ara hi ha el magatzem de la casa 
Freixa, fills, hi havia el primer Teatre Principal però fou des
truït per un incendi la nit del 10 al II de juny del any 1847. 

FJs prestigiosos terrassencs Miquel Vinyals i Galí i Anto-
ni Cialí i Coma i altres que sentien la necessitat de proveir 
a la vila d'una sala d'espectacles, fundaren una societat i el 
dia 2Í, de íuny de lany 1854 adquiriren els terrenys on actual-
ment hi ha el Teatre Principal en la Plaça de Maragall i va 
comenvar-se a construir el primitiu edif.ci el dia 7 de març del 

1855. en dita Plaça. _̂ , , ., ^^ 
U comissió directiva i accionistes varen cedir-lo el dia 16 

de maig de 1657 a Ramon Mas i Xeima. pel terme de 16 anys. 
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amb qui van contractar la construcció del vestíbul, saló de 
descans, llotges, sillons, bancs de pati i segon pis, l'escenari 
amb liurs decoracions corresponents, les conduccions i apa
rells de llum i tot el necessari fins a deixar el teatre a punt de 
funcionar. 

Va inaugurar-se el dia 27 de novembre de l'any 1857, amb 
el drama «El Castillo de San Alberto». 

Es componia de 25 llotges, 281 butaques, 71 seients fixes 
i 500 llocs per a públic. L'aspecte de la façana era sencillís-
sim, com acostumaven a ésser en aquella època les de totes 
les grans cases; tenia ties portals amb arcada, els quals dona
ven a un vestíbol de bon aspecte, amb una escala que seguia 
d'un extrem a l'altre de l'edifici. Aquest vestíbol tenia tres 
portals que conduien. el de la dreta al públic, el del mig al 
pati i el de l'esquerra a les llotges de primer pis El portal del 
mig era sempre tancat i s'utilitzava el de l'esquerra per anar 
a pati o a llotges. Únicament en actes solemnes i festivals pú ' 
blics s'obria el portal central. 

També pel costat esquerra s'anava a l'escenari i per en
trar-hi solsament s'utilitzava el porlal de l'extrem del co i ' 
redor. 

Totes les parets mestres tenien un gruix de 80 centímetres. 
Va funcionar molts anys així, i s'hi feu alguna reforma de 

tant en tant, per enbellir-lo. Els últims anys. abans de l'actual 
reforma, tenia un aspecte trist i arreu se sentia la fortor de 
romàtic. 

Vistos, ja de temps, aquests i altres inconvenients, la 
Junta va creure convenient reformar el Teatre i convocà, a dit 
fi, un concurs d'arquitectes, amb la concessió d'un premí al 
millor projecte que. a judici d'un Jurat exprofés, es presentés 
a concurs. Entre els projectes presentats, fou escollit el dels 
arquitectes Enric Catà i Josep Guàrdia. Les obres de cons" 
trucció anaren a càriec dels mestres paletes Vicents Aymerich 
i Baltasar Gorina, pel tipus de 119.000 pessetes. El cost arri ' 
bá, però, a 200.000 pessetes. L'obra durà dos anys, Demés dels 
citats constructors, hi treballaren els següents operaris: 
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A la secció de pedra i marbres, Á. Gumfaus, J. Campeny, 
P. Ricart, J. Gargalto i N. Massana; Fusteria, Fornells ger
mans, de Terrassa i F, Garriga, de Barcelona; Pintura, Víver 
germans; Llauneria, M, Albiols, de Barcelona; Ferros forjats. 

Ftçana madcnu del Teatre Principal 



láO ÈL TEATRE PHINCIPAI 

J. Parpinyà, de id. i Boix í Puig, d'aquesta ciutat; Vidres i 
cristalls, Buxeda i Codorniu, de Barcelona; Tapisseria i eba
nistería, J, Prat, de Barcelona i Ignasi Singla, de Terrassa; 
Servei sanitari, Lacoma germans; Electricitat, Gibert 1 Jun-
yent; Aigua i gas, J. Comadran; Mosaic romà, del vestíbul. 
Màrius Moragliano, de Barcelona; Marbres de l'escala, Miquel 
Reig, de id. La cortina-teló fou pintada per l'escenògraí Fèlix 
Urgellés. 

El teló de beca, és el mateix de l'antic teatre, magistral
ment pintat per En Salvador Alarma. 

EI teatre Principal de Terrassa, edificat a la Plaça Mara-
gall, consta de tres pisos í pati. distribuïts els seients en la 
forma següent: 200 butaques i 20 llotges al pati; 81 butaques 
aníiteatre, dividides en dues files; 21 llotges al primer pis, 12 
llotges i 90 butaques repartides en tres files al segon, 66 seients 
davanteres, 44 seients fixos i 400 entrades generals al tercer pis. 

Té dues escales interiors i dues d'exttriors que donen a 
quatre portes de sortida. 

A sobre el vestíbul hi ha una gran sala-foyer i al tercer 
pis una sala per a servei de cafè. 

L'escenàri té una sortida al davant del carrer de Sant Jo
sep, independentment del teatre. 

Per tal de poder atendre a les despeses de l'edificació, fo
ren venudes, condicionalment, trenta llotges. La venda deu 
quedar anul·lada, una volta passats els 30 anys, a comptar 
del dia de l'inauguració. 

La Junta que portà a cap aquesta important reforma, la 
composaven els senyors Francesc Alegre, president; Gaspar 
Armengol, vocal; Joaquim Monset, tresorer: Alfons Maria 
Ubach, secretari i Joan Badrinas Petit, administrador. 

EI nou edifici s'inaugurà el dia 15 de desembre de l'any 
1911 amb la representació de l'opereta cGeísa». 

Els beneficis que s'obtingueren el dia de l'ínauguraciÓ. es 
repartiren entre les cascs de beneficència, de la següent for-
ma: 500 pessetes a la Junta d'Auxilis, 250 a l'Hospital-Casa de 
Caritat i 250 a l'Asil Busquets. 



El Teatre Retiro 

.̂ En els espléndits i frondosos jardins que havien estat el 
Pantan. origen del nom del carrer, va construir-se en l'any 1876 
un grandiós teatre al qual varen donar-li el nom de «Teatre 
Campos de ReiTeo» (d'això ve que encara alguns diuen carrer 
dels Campos del carrer del Pantan) i tenia una cabuda de 
2.500 a 3.000 espectadors. 

Ocupava el lloc del que actualment hi ha i, demés, tra
vessava ei que es avui carrer de Sant Gaietà fms al peu d'una 
espléndida cascata que encara avui s'en conserva algun vesti
gi al pati de la casa d'en Joan Bta. Escudé de dit carrer, la 
qual el terrasscnc En Tomas Amat. malgrat les reformes que 
va fer. va volguer conservar-la. 

Aquest teatre, doncs, va inaugurar-se amb una companyia 
de sarsuela gran, ja que en aquell temps es desconeixia el gè
nere petit, 

També va utilizar-se molt temps per sala de ball, on els 
diumenges a la tarda s'hi reunia un gros nucli de terrassencs i 
s'organitzaven balls seguits amb dues orquestres que tocaven 
en acabar l'una, l'altra, 

A l'any 1879 va declarar-s'hí un incendi i en poques hores 
no va quedar-hi res, destruint, demés, els «nanos» que hi ha
vien en aquella época, per cert molt interesants, i que l'Ajun
tament "Is havia cedit per a les representacions de «El Rei 
Tranquil». Llavors dit teatre tenia també per nom «El Prado 
Egarense». 

Construít de nou. però sense gran esforç, a 1 any següent 
una nevada molt forta va aixafar-lo. 

Es construí de bell nou, inaugurant-se el dia 22 de maig 
de 1880 I va començar a actuar llavors el popular empresari 
En Josep Domingo, conegut pel Josepet dels Campos, pare 
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del prestigitador Mauri. I llavors varen reorganitzar-se també 
els antics i populars balls de tarda amb el nom de Teatre del 
Retiro. 

A l'any 1885, l'Ajuntament va acordar obrir i urbanitzar el 
carrer de Sant Gaietà i En Josepet va volguer fer un teatre nou. 

Aíxis, el dia 24 de setembre del mateix any varan donar-
hi la última funció, que va ésser «Lucrecia Borgia» i el 13 de 
octubre varen començar les obres que duraren fins el mes 
d'abril del 1886, inaugurant-se el teatre el dia 18 següent, amb 

il'ópera «La Traviata» cantada perla tiple Prradessi i el tenor 
Masip. 

En ell cada any ia companyia de Romea, aquella com-
•panyia d'inoblidables records í que amb tanta fe i entusiasme 
conreuava el Teatre Català, hi venia a passar una temporada 

-d'istiu representant totes les millors obres que havia estrenat 
durant í'any al seu teatre de Barcelona. 

Per la Festa Major del 1891, va instal'lar-s'hi l'Exposició 
Regional organitzada per ¡'«Institut Agrícola de Sant Isidre» 
de Barcelona la qual ocupava tot el te.'.tre, travessava el que 
avui es carrer de Sant Gaietà i baixant per l'escala de l'ano
menada cascata, seguia per aquell magestuós jardí —que en 
totes les estacions de í'any tenia un aspecte senyorial i que 
els terrasencs han anat destruint, ja sigui per als negocis, ja 
per conveniències particulars, i avui l'ocupa una fàbrica i l 'a' 
travessa el carrer dels Àngels. 

Aquest teatre té 14'80 metres de llarg. 13 d'ample i 9 d'al
çada, el pati i públic; i l'escenari té una obertura de 8'50 per 
6'70 metres. 

EI pati conté aproximadament una cabuda d'unes mil bu
taques, amb 10 llotges i el primer pis hi han 14 llotges, 160 
seients de cadira i uns 150 seients de públic. 

Vuit anys endarrera, a baix les pilastres que sostenen les 
llotges del primer pis hi havia uns seients de fusta destinats 
a públic i al Hoc on ara es públic tot eren llotges. 
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Rl Teatre Alegría 

En els senyorials jardins de la casa Amat, en el mateix 
lloc on hi ha l'edifici que avui forma part de la fàbrica Manu
factura Tèxtil S. A., per la part del carrer del Llessamf en 
l'any 1907, En Gaietà Galitzia hi féu construir un edifici que 
destinà a l'espectacle de cinema i varietats i el titulà Teatre 
Alegria. S'inaugurà el dia 9 de juny de l'any esmentat. , 

Ocupava una superficie de 1.100 metres quadrats. 
L'argument de les pel·lícules que es projectaven era es-

plicat en alta veu per un empleat encarregat especialment d'a
questa tasca. Cal dir que no era molt fidel en l'esplicació, 
doncs hi afegia bromades que divertien extraordinàriament el 
públic. 

Com sigui que l'empresari Galitzia tenia un contracte 
d'ocupació del local sols per deu anys, en terminar-se aquests 
cercà altre lloc apropósit per continuar els seus espectacles 
cada dia més moderns. 

Escollí el lloc on està actualment instal·lat, carrer de la 
Rasa, amb comunicació al carrer de Claris, on construí pel 
seu compte un nou teatre. 

Aquest nou edifici ocupa una extensió de 1.600 metres 
" quadrats. 

El terreny del mateix era propietat dels industrials llaners 
Coll Germans í durant molts anys s'utilitzà per a estendre-hí 
les peces de la secció d'aparells i acabats de la fàbrica Fran
cesc Surrallés. 

L'edifici és obra de l'arquitecte Lluis Moncunil! i és el més 
espaiós i sòlid dels que hi ha a Terrassa. Eou construït pels 
mestres d'obres Comelles i Baltà. 
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S'inaugurà el dia 17 de novembre de l'any 1917. Demés 
de les projeccions cinematogràfiques i de l'espectacle de va
rietats, s'hi han donat algunes representacions d'obres tea-
traís, en ocasió de la Festa Major o de visitar la ciutat grans 
companyies. 

Té una cabuda per a 2.000 espectadors, distribuïts en -10 
llotges, 200 seients de preferència i pati de butaques, circulars 
de sota les llotges i entrada general. 

La boca de l'escenàri té 9 metres per 8 i mig i 8 per 35 de 
fondària. •;• .r v . ; 'v; •-.•i' • 



El Teatre Recreo 

En els senyorials jardins que havien estat de la casa del 
doctor en farmàcia En Domènec Ventalló i Llobateras, del 
carrer Cremat, els quals ocupaven part del pati on hi ha el 
saló de ball de la Casa del Poble i corredor que va del carrer 
de Iscle Soler al carrer Major, va aixecar-s'hi, l'any 1912, 
aquest teatre, que és sens dubte el més gran de Terrassa. 

Fou construït pels mestres d'obres Pere Ferran i Ballbé i 
Joan Pagès i Oliveras, baix la direcció de l'arquitecte En Do
mènec Boada. 

Té una amplada de 25 metres, per 40 de fons i 10 metres 

d'alçada, d'un conjunt aproximadament de 1.028 metres qua-

drats, 
L'escenari té una obertura de 9 X 8 í 12 metres de fons. 
En conjunt, l'edifici i patis ocupen uns 1.664 metres qua-

diats i el seu cost fou aproximadament de 150.000 pessetes. 
En el seu pati, que és grandiós, hi han unes 900 butaques 

i 26 llotges i en el primer pis. 30 llotges i 120 butaques de pre
ferència. Tres anys enrera el que hi ha llotges als costats, era 
públic lins als dos últims i tot compost de graons de fusta. EI 
local on hi ha la cabina és de 30 metres quadrats. 

La boca del teló fou pintada pels germans Pere i Tomàs 

Viver. 
Com que relativament fa pocs anys que fou inaugurat, la 

seva història és molt breu. Va inaugurar-se la nit del 18 de 
setembre de 1912. amb l'òpera cAida», del mestre Verdi, i la 
recaptació fou cedida a les entitats benèfiques de Terrassa. La 
festa inaugural resultà un veritable ticonteixement. 



El Giné Catalunya 

En el pati de la casa núm. 11 del carrer de Sant Pere, es 
construí aquesta sala d'espectacles, baix la direcció de l'arqui
tecte En Melcior Vinyals. 

L'edificí s'aixecà a base de presentar-hí cinema i varietats 
encara que s'hi han donat també algunes representacions de 
drama i sarsuela, tot i la reduïda cabuda de l'escenari. 

Té una extensió total de 450 metres quadrats. L'alçada és 
de 13 metres. La planta baixa té una cabuda de 800 seients, 
amb dues llotges procèniques al primer pis. Hi han 14 llotges 
i a la preferència hi caben 100 espectadors. 

Hi ha, demés, una galeria en el segon pis amb 50 seients. 
Es calcula que en conjunt és suficient per 1.250 espectadors. 
Per entrar des del carrer a la platea del teatre, s'han de pujar 
20 graons i té una sortida pel carrer de Llessamí. 

Va inaugurar-se al dia 28 de març de 1916, essent empre
sari En Pere Romaní i es destinaren els ingresos d'aquell dia a 
profit de la junta d'Auxilis. 

D'un any en aquesta part ha estat tancat sempre. 



E! dior .Lo Juventud TarraBense» a l'ony 1914 

£1 chor 
<-í'La J u v e n t u d Tarrasense>·> 

Aquesta societat choral. degà de totes les entitats choráis 
terrassenques, coneguda pel Coro Vell, es fundada de l'any 
1858. 

D'un grup d'amics sortí la idea de fundar aquesta entitat, 
sota la bandera del gran Clavé, i una volta íundada es reunien 
f^ssaijaven a la Cartoixa de Vjillparadís. 

Durant els primers anys foren dirigits per un guitarrista 
igualadí; després s'encarregà de la direcció el popular mestre 
terrassenc En Baldomer Pi, el qual feia els assaigs al seu pro
pi domicili del carrer de la Fontvella. 

Pel juny de l'any 1862 tingueren lloc en els Camps Elís-
seus de I3arcelona els memorables concerts Euterpenses i el 
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chor «La Juventud Tarrasense» prengué part junt amb altres 
31 societats choráis de Catalunya en un dels certàmens orga
nitzats per En Clavé. 

La composició que era obligació cantar fou «Els Pesca
dors» i el Coro Vell, sota la direcció del mestre Pf, obtingué 
el quint premi consistent en un ram de llorer i una artística 
corona d'argent. 

Per cert que en aquest festival volien estrenar l'estandart, 
i no fou així a causa de que quan els delegats anaren a recu-
Ilír-lo a la casa on s'hi feia ei brodat, s'adonaren de que la 
torre brodada que hi havia al mig estava decantada. 

Com sigui que la casa brodadora no volgué fer la modifi
cació, s'originà una acció judicial resultat de la qual fou que 
algun soci perdé quantitats ben respectables per a voler de
fensar un dret de la Societat. 

Algun temps després s'encarregà de la direcció el popular 
filantrop Miquel Vives. 

A causa de les revoltes del 1868 es produïren diversos íu ' 
cidents, motiu del qual «La luventud Tarrasense» restà disol' 
ta durant tres anys. 

A l'any 1871 un grup dels més antics es retornaren a jun
tar en una casa del carrer del Vall. I altra volta el Coro Vell 
quedà en suspens a causa deis bands i decrets els quals no 
permetien reunions de cap mena ni sortir a altes hores de 
la nit. 

Passà algun temps fent una vida molt migrada, motiu del 
qual alguns cantaires es dispersaren i formaren altres socie
tats, una d'elles «La Llanterna», fins el dia 27 de novembre de 
l'any 1891 que fou lliurat el reglament al Govern civil i oficial
ment quedà reconstituida «La Juventud Tarrasense», insta-
lant-se al carrer del Pantan i baix la direcció del popularíssim 
pianista En Josep Escursell, més conegut pel Pepet Cam
paner. 

A l'any 1897 es traslladaren al carrer de Sant Francesc, a 
la casa pairal de Can Guitart de la Riera. 
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Passaren moltes vícissituts durant alguns anys quina cau
sa principal era la qüestió econòmica. 

• A l'any 1900 s'instalaren en ei Cafè del Sac del carrer del 
CoI'Iegí i un any després al carrer de l'Era número 16. 

Llavors fou quan començà una nova vida floreixen, motiu 
del qual fou el traslladar-se a l'any 1905 al carrer de Sant 
Francesc número 50, Hoc on ara estant instal·lats. 

Durant aquells anys tingueren per mestres a Claudi Sa-
lom i En Jaume Puig i Torra; a l'any 1910 es feu càrrec de la 
direcció el mestre N'Anton Morera i des de l'any 1928 estant 
sota el mestratge del compositor Ramon Serrat. 

Et dia 25 d'abril de l'any 1920 es celebrà un homenatge a 
l'únic soci fundador que llavors hi havia supervivent En Ja-
cinte Vila í Arderiu. 

! j ( , ^ - • ; . . • 



Chor Els Amic*, a l'any IS90 

E l cKor E l s A mies 
S'acostava la Pasqua Florida, de l'any 1877 i uns quants 

joves varen engrescar-se a sortir a cantar les Caramelles. 
Els assaigs es celebraven en les cases particulars dels cho-

ristes; al vespre, després de sopar, es reunien a cal Carreras, 
conegut pel Sis dits o a cal Lepis. ambdós vivien al carrer del 
Vall; l'un al número 3 i l'altre al 18. Els ensenyava de cantar, 
el músic terrassenc. En Jacinte Badrinas i Falguera. 

Va ésser tal l'èxit que obtingueren cantant les Caran^elies 
que una volta passada aquella Pasqua, es determinaren a 
fundar un chor i, a manca de local, s'hostatjaren com a rello
gats en una societat del carrer mateix del Vall, lloc on ara hi 
ha el nou edifici de les Germanes Carmelites. En aquell local 
hi havia instal·lat aleshores el Círcol Republicà í també un 
grup que en deien Els Amics. 
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Varen obrir una subscripció per a poder adquirir una 
bandera. La feren confeccionar de color biau ciar, amb una 
torre al mig i dos rams de llorer, tot brodat a mà. La varen 
estrenar el día de Pasqua Granada, de l'any 1880 i ho celebra
ren amb un gran bali corejat. 

Algun temps després, els qui perteneixien al Círcol Repu
blicà varen traslladar-se a L'Unió, un cafè instal·lat a la Creu 
Gran mim. 31, del qual era propietari En Joan Donadeu í els 
chorístes restaren en el mateix local i adoptaren el nom de 
Els Amics. 

Més tard varen traslladar-se a la casa del Raval, núm. 42, 
que en deien a Cal Graells, 

Poc temps després, com que anava creixent ei nombre de 
socis, varen traslladar-se al «Cafè Español», carrer Cremat 
núm. 8, del qua! eren propietaris En Barceló, conegut pel Ly, 
i En Llongueres, pare de l'actual propietari de l'antic Cafè de 
les Víctimes. 

Com que no estaven allistats a l'Associació Euterpense 
d'En Clavé, feien concerts a casa seva. quasi pot dir-se que 
solament per donar fe de vida. Les primeres cançons que va
ren cantar van ésser «La donzella de la costa» i algun ballable 
amb acompanyament d'orquestra. 

Al morir-se el seu primer mestre, el substituïren En Clau
di Salom, En Pau Arnau i un que li deien el Xic Deri. 

Altra vegada canviaren de casa per anar a cal Delfín, im 
cafè que hi havia al carrer Major número 9, ara enrunat amb 
moliu de la reforma; d'allà passaren al carrer de Sant Josep, 
a cal Figueras, conegut pel Barrólo, on, en un cobert, hi fe
ren, per primera vegada, el cafè a compte de la societat; des
prés al carrer de Sant Cristòfol núm. 39, i el dia 18 de juny de 
l'any 1892 varen inaugurar amb tota solemnitat el gran saló 
de café en el carrer de la Creu Gran, lloc on hi havia hagut 
L'Unió, de que hem fet menció primerament, per haver-se 
traslladat aquesta entitat al carrer Cremat, núm. 13, on hi ha 
la Casa del Poble. 
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En aquest local de la Creu Gran, ara domicili particular 
d'En Ramon Solà i Viver, fou on el chor Els Amics va donar 
més fe de vida. Associat ja als chors d'En Clavé, donava con
certs cada una o dues setmanes, en els quals, demés, hi pre
nia part un duo, format per Joan Argemí (tenor) i En Francesc 
Bruguera (baríton), que va adoptar e! nom de duo «La con
quista», perquè va adquirir renom cantant fragments de l'obra 
cLa conquista de Madrid», llavors en voga. 

Aquest chor va presentar-se a un Certamen celebrat a Sa
badell, el dia 1 d'agost de l'any 1892, en el qual va obtenir el 
tercer premi amb el cant «La primavera», d'En Serra, única 
vegada que ha pres part en festivals d'aquesta classe. 

Alguns anys després va trasüadar-se al local que ara ocu
pa, al carrer del Pantan, número 49, on el dia 11 de juliol de 
l'any 1903, va estrenar el penó que ha presidit, d'aleshores 
ençà, tots els concerts i festivals. Aquest penó està plé de 
cintes, que dona el testimoni de l'agraïment dels pobles i ciu
tat que ha visitat. 



Chut «La IJantcraa*. (Fotogratíolde'l'nny.^^'*) 

L a societat choral 
<í'3iempreviva L a Llanterna^> 

Era a l'estiu de I'any 1885 que uns quants cantaires dessi-
dents del chor «Juventud Tarrasense». es reunien en una casa 
de Sant Pere que en deien a cal Safont, situada a la Plaça de 
la Creu, i de tant en tant, feien excursions a la nit a la font 
de l'Apotecari, lloc on s'hi va per un camí del darrera la ma' 
teíxa casa. 

Allí, desgranant les cançons que sabien del chor en que 
havien pertencscut. va acordarse formar un altre chor i amb 
conveni del mestre Jaume Puig i Torrd. assajaven noves can
çons en el carrer de Topete, numero 104, davant mateix on 
ara hi ha la societat. Després varen anar al carrer de l'Auro-
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ra, a casa d'un deis cantaiies anomenat Agustí Gusf, i més 
tard, trobaren local apropòsit a cal Peret de la Facina, un 
cafè que hi havia al carrer del Nord, número 11. 

Al mes de novembre d'aquell mateix any. ja varen anar a 
cantar al Teatre Conservatori de Manresa. 

Un dels dies que assajaven una de les peces del seu reper
tori, titulada «La Ciència i el Sabre», el seu autor, un tal Du
ran, va donar la idea de que aquell chor havia d'anomenar-se 
«La Llanterna», perqué il·luminés els cantaires per a desgra
nar amb més coratge llurs cançons. I d'aquí va quedar per 
sempre el nom de «La Llanterna». 

Tenien l'estandart fet d'estora, amb pincells d'espart per 
borles. 

Al volguer cantar cançons d'En Clavé, la filla del gran 
mestre els aconsellà que aquell nom no era prou apropòsit 
per a figurar entre els noms de les entitats Euterpenses i fou 
quan varen afegir-hi el de «Siempreviva» però sense treure el 
de «La Llanterna», 

A l'any 1893, varen traslladar-se, amb cafè propi, al ca
rrer del Passeig, número 7, a la casa coneguda per cal Pòrsía, 
on fins llavors va haver-hi el Banc de Terrassa, i després va 
instal lar-s'hí la impremta Morral. A l'any següent, amb mo
tiu de construír-se el magatzem que es ara de J. Freixa, fills, 
el patrici Pasqual Sala va fer construir exprofés un local al 
costat mateix d'on eren. cantonada al carrer de l'Esclop. 

Allí va inaugurar-se la Biblioteca el dia 19 juny de l'any 
1909, a base d'un donatiu que va fer al morir el patrici don 
Lluis Salvans i Armengol i impulsats pel soci honorari En 
Francesc Gallifa i Girbau. 

Alguns anys després aquest chor va traslladar-se al carrer 
de la Fontvella número 65, per l'abril de l'any 1922. al lloc en 
que ara es. carrer de Topete, número 97, on, en forma gaire
bé met.ifòrica. En Marc Armengol Iha transformat en Orfeó, 
al qual Terrassa hi té fundades esperances. 

Aquest Orfeó va donar el primer concert en públic, el dia 
16 de març del 1924, i el dia 1 de maig de l'any 1926, va estre-
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nar la nova senyeía dibuixada pel reconegut artista En Tomàs 
Viver, 

Després de cinc anys que aquest chor fou convertit en 
Orfeó, acordaren adoptar per endavant el nom de «Orfeó 
Terrassa», celebrant per aquest motiu una festa el dia 7 d'oc
tubre de l'any 1926. 

Posteriorment i després aquesta societat choral ha donat 
un bell nombre de concerts, entre els que cal remarcar el 
del dia 11 de gener de 1925 en el qual executà la primera 
audició de «La mort de í'escolà» i la Vil Sessió de Concerts 
Blaus que es donà el dia 2 d'abril de 1926. 

Té muntada una secció de Rítmica i Plàstica que dirigeix 
la professora Na Isabel Xuclà, la qual en feu una exhibició en 
el Casino del Comerç la nit del 24 de febrer del 1929. 

Des del 1924 existeix un Grup Excursionista molt nom
brós i entussiasta de les belles coses, i ademes es publica un 
butlletí mensual des del 1926 que dirigeix En Josep Puig i Ar' 
naus que alhora dirigeix també una companyia d'aficionats 
al teatre, els quals donen en el saló de festes de la societat 
algunes representacions de les obres més celebrades del teatre 
català. 



Lo U i u . a i_̂  

L a Escola Ckoral 

Era a començaments de l'any 1900 que uns quants entu
siastes de les nostres coses es reunien a fer tertúlia en el do
micili del conegut artista En Joaquim Vancells, carrer de la 
Fontvella, núm. 28, i entonaven algunes de les belles cançons 
de ia nostra terra. Un dels germans Vancells. En Francesc, va 
llençar la idea de formar un chor. 

Amb uns quants amics més varen juntar-se en un café 
conegut pel Bròquil, nom que se li donava perquè en les pa
rets del local hi figurava un fris pintat per A. de Riquer a 
l'estil modernista que dominava en aquella època, el motiu 
decoratiu del qual era semblant a un bròquil. Estava instal-
lat als baixos del mateix local on hi ha l'Institut Industrial, 
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Una vegada instal·lats allà, sota la direcció d'En Martí 
Alegre, secundat algunes vegades pel mestre A, Morera, va-
ren començar a cantar cançons populars del país, amb un 
entusiasme cada dia més gran. Seguidament va obrir-se una 
subscripció per a adquirir una bandera, la qual durant molts 
anys va presidir la vida de la nova agrupació clioral, amb tot 
í la seva extraordinària alçada. ..:" . 0 / 

Aquesta bandera va estrenar-se per anar a rebre l'Orfeó 
Català, en una visita que va fer a la nostra ciutat el dia 1 de 
juliol de l'any 190J. 

En ei local on ara hi ha el Centrp Excursionista hi havia 
formada una petita entitat, VAgrapació Reéíonalista, els so
cis de la qual professaven els mateixos ideals que els nous 
cantaires. A aquests els interessava un local més gran que el 
de que disposaven, tota vegada que el chor ja comptava amb 
un nombre regular de cantaires i a tal efeete varen trasliadar-
se a l'esmentat local del carrer de Sant Antoni, 64, on es 
constituïren en Secció chora! de VAérupació Reéionaïista. 

En una visita que efectuaren a l'Agrupació alguns com
panys d'ideals, entre els quals hi figurava el mestre Joan Llon-
gueras, la Secció choral improvitzà un petit concert. Els visi
tants admiraren la bona voluntat d'aquell grup de cantaires i 
llençaren la idea de organitzar-lo degudament. El mestre 
Llongueras es va oferí a dirigir-lo i a últims de 1901 estava ja 
en plena vitalitat l'agrupació choral que havia de donar dies 
de glòria a la nostra volguda ciutat. 

En una vetllada celebrada el dia 20 d'abril de 1902. en 
honor a Bartomeu Robert, aquest chor va donar la seva pri
mera audició en públic, cantant «L'Emigrant», «Cançó de ta
verna» i «Barquejant». 

El dia 21 de setembre del mateix any va fer la primera 
excursió, la qual ctmsistí en una visita íntima a Sant Andreu 
de Llavaneres, poble on acostumava a passar l'ístíu el nostre 
compatrici l'artista En Joaquim Vancells. 

A principis de l'any 1903 va sorgir la idea de convertir el 
Chor en Orfeó. Els mateixos cantaires varen oferir la coope-
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ració de les seves germanes, fills i filles i dirigits pel mestre 
Joan Llongueras, amb N'Antoni Badrinas de subdirector do
naren tots junts un concert d'assaig en el local social, el dia 
14 de maig de l'any 1903. Homes i nois, estrenaren «Primave
ra eterna»; homes i noies «Príncep d'amor» (choral de Bach) 
i «La Verema» (de O . Lassus). 

El nou Orfeó, feu la seva presentació oficial el dia de la 
Festa Major del mateix any (6 de juliol), en el Teatre Princi
pal. El coneert constituí un èxit remarcable. 

El dia de Sant Esteve del mateix any, en un altre concert 
al Teatre Principal, va donar la primera audició del «Cant 
dels joves», vigorós himne que l'eximi poeta Maragall va es
criure expressament per a la nova agrupació chorai i al qual 
va posar música el mestre Morera. 

Va donar algun que altre concert, i amb l'empenta formi
dable que portava va voler concórrer al certamen de chors 
que es celebrà l'any de 1904 a la ciutat de Mataró i la secció 
d'homes amb «Els pescadors» i «Cançó de taverna» va obte
nir el segon premi. 

Les tres seccions varen assistir als bellíssims Aplecs a 
Sant Llorenç, Coll d'Eres i la Mata que organitzà en 1904, 
1905 i 1906 l'Agrupació Regionalista. 

A començaments de 1906 va adoptar el nom d'Escola 
Choral. 

El dia 18 de març del 1906 va obtenir un dels majors èxits 
amb el concert que va donar en l'Associació Wagneriana de 
Barcelona. 

Poc temps després va formar-se la secció de Gimnasia 
Rítmica, segons el mètode del gran educador E. jacques Dal-
croze. Va ésser la primera escola que amb aquest mètode va 
implantar-se a Espanya. En aquella època va quedar definiti
vament consolidada la nostra Escola Choral. Llavors la mas
sa choral la constituien 160 cantaires. 

Per la Festa Major de l'any 1907 va estrenar-se el nou lo
cal de l'Agrupació Regionalista aixecat exprofés en la Plaça 
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de Mossèn Cinto Verdaguer, on l'Escola Choral va donar un 
bon nombre de concerts. 

El dia 26 d'abril de l'any 1908 va donar un concert amb 
la primera audició de Gimnasta Rítmica, en el Palau de la 
Música Catalana, de Barcelona. 

Durant la quaresma de cada any organitzava unes ses
sions selectes d'art, en les quals hi prengueren part l'eminent 
mestre E. Granados; el quartet Ainaud; la eximia cantatriu 
Barrientos; la pianista Madriguera, etc. 

El dia 28 de juny de 1909 va fer una excursió a Palma de 
Mallorca i en aquella gran Seu va cantar la missa Aetenna 
Cristi manera de Palestrina, omplint d'emoció a quants 
fidels es trobaren en aquella magestuosa nau. 

Va donar un concert en el Teatre Principal d'aquella cíu' 
tat, que resultà un altre èxit. La Secció de Gimnasia Rítmica, 
composta de nens i nenes de 6 a 10 anys, s'emportà l'admira
ció de tots quants assistiren al concert. 

L'Escola Choral cantava aleshores composicions dels més 
grans mestres clàssics, nacionals i estrangers. 

El mestre Director, Joan Llongueras, comptava amb la 
collaboració dels mestres Josepa Sabater, Antoni Borràs í 
Lluis Puig. Juntats llurs esforços, varen donar grans jorns de 
glòria a la nostra Escola Choral. 

El dia 5 de maig del 1910 l'Escola Choral va veure's h o n c 
radd amb la visita de la Sra. Corima Wagner, filla del gran 
compositor, acompanyada del seu espòs Frans Beidier, del 
seu fill Sigfried i els amics Granados, Pena i Moragas. 

El 29 de juny va donar un concert a Rubí, 
El 24, 25 i 26 de juliol d'aquell mateix any va fer l'excur

sió a València, on va donar dos concerts en l'Exposició Na
cional. 

A últims de l'any 1910, l'Escola Choraí comptava amb 65 
homes. 28 noies, 30 nois i 3i nenes, amb 107 socis protectors. 

El 5 de desembre va rebre's un diploma d'honor en recor-
dança d'haver celebrat el Concert en l'Exposició Nacional de 
València. 
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El dia 21 de juny de 1911 l'Escola Choral va fer una ex
cursió a Girona, on va donar un concert i ia Secció de nens i 
nenes una audició de cançons amb gestes, amb un èxit ex
traordinari. 

El mestre Liongueras, a fi de perfeccionar-se en els estu
dis sobre la Gimnasia Rítmica, marxà a Dresden per a seguir 
d'aprop la bella obra d'En Delcroze i va encarregar-se de la 
direcció de l'Escola Choral el mestre Joaquim Pecanins, a úl
tims del 1911. 

El dia 25 de febrer de l'any següent l'Escola Choral va do' 
nar un concert simfònic a tota orquestra, cantant «La Crea' 
ció» d'Haydn, en el Teatre Principal. 

El dia 10 de març del mateix any l'Escola Chora!, junt 
amb l'Orfeó Gracíenc», va donar un concert en l'esmentat 
teatre i va cantar-se per 250 executants el poema simfònic de 
Lamote de Grignon «La nit de Nadal». 

EI dia 1 de setembre, l'Escola Choral va tornar la visita a 
r«Orfeó Manresa» en la ciutat de Bages, estrenyent així els 
lligams de germanor entre els dos orfeons, 

El mestre Joan Llongueres, retornà de Suïssa a darrers de 
l'any 1912. Llavors es formà la Capella de Música de Sant 
Pere que ha donat sempre íé de vida com a llevat de l'Escola 
Choral. 

El 27 de juliol de 1913, va fer una visita a l'Escola. l'Orfeó 
Gracienc, el qual donà un concert en el local de l'Agrupació, 
i els dos Orfeons junts cantaren «Tanhauser», de Wagner. 

L'any 1915, l'Escola Choral, va voler tenir una vida inde
pendent i encara que continuà en el mateix local de l'Agrupa
ció Regionalista, es deslligà completament de l'entitat que 
l'havia creada. 

El dia 11 d'abril d'aquell any va donar un concert en e! 
Teatre Principal, amb la cooperació de l'Orfeó Català. 

El 12 de setembre, amb tota solemnitat. l'Escola Choral 
anà a Montserrat a beneir la nova senyera i donà un concert 
en els claustres. 
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El día 22 de novembre de l'any 1916, va organitzar un 
concert a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Madrid. El dia 
19 de març de 1917 un concert simfònic dirigit pel mestre Ri ' 
bera, en el quai hi prengueren part 60 professors de l'Orques
tra del Liceu. 

El 7 de juliol de 1917. celebrà un aplec a Castellbisbal. 
EI 8 de setembre de 1918, en feu un altre al Turó de Mont

cada. 
El dia 25 del múteíx any donà un concert en el Casino del 

Comerç. 
La vida de i'Escola Choral va decaure considerablement 

durant una llarga temporada fins que a mitjans de l'any 1920 
va tornar a reviure al tornar-se a encarregar de la direcció el 
mestre Pecanins. 

El dia 26 de setembre de l'any 1920 va fer-se un homenat
ge al degà dels cantaires En Vicens Aymerich. 

El 2 de febrer de 1921 va donar un concert en el Teatre 
Principal estrenant «Empordà i Roselló», que va resultar un 
nou èxit. 

El dia 13 de març del mateix any donà un altre concert 
en el Casino del Comerç que cal senyalar com a data memO' 
rabie per l'entussiasme que va despertar. 

Ei dia 19 del mateix mes donà un concert en el Círcol 
Egarenc. que fou molt celebrat. 

L'Orfeó «La Formiga» de Castellbell, va fer una visita a 
l'Escola Choral. el dia 10 d'abril de 1921, celebrant conjunta
ment un concert en el Teatre Retir. 

El dia 9 d'octubre del mateix any, l'Escola Chora! va do
nar un concert en el teatre Eldorado de Barcelona, amb la 
cooperació de l'Orfeó Gracienc. 

El 14 de maig dp 1922 celebrà un Aplec a «La Mata» i el 
dia 17 de desembre del mateix any un concert en el Centre 
Social. 

L'anormalitat de les circumstàncies ha influit en la vida 
de l'Escola Choral, que ha esdevingut molt recollida. No obs^ 
tant el dia 11 de maig de 1924, va donar un concert en el Tea-
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tre Principal amb la primera audició de «El noi de la mare», 
de Nicolau. 

Passà una llarga temporada com si l'Escola Choral no 
existís fins que tornà a reaparèixer el dia 11 d'abril de l'any 
1928 començant els assaigs de nou, sota el mestratge d'En 
Joan Tomàs. 

Des d'allavors alternativament s'han donat alguns con
certs i vetllades, de les quals cal remarcar la de! dia 8 de ju
liol d'aqucII any, amb una conferència que donà En Lluis Mi-
llet sobre La música popular catalana en el saló de festes de 
l'Escola Choral i els concerts donats al Casino del Comerç, 
Centre Social i a l'Orfeó «Avant», de Esplugues del Llobregat. 

Un grup it la secció PlfciUca I Rítmica de l'EtcoU Choral 
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Aqueat llibre ha estat imprima en els tallers grïlfics de 

Joaep Ventayol, carrer del Nord, óO, Terrassa, 

acabant-ac el dia 1 0 de juny , de 1929. 
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