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UNA C OSA C A DA DI A 

P R E F A C I 

/I JUAN jo era jovenet vàreig comprar un Almanac que era 
V | ^ com una- Enciclopèdia; tenia /wr nom «ñnilly-Baylliere» i 
a les primeres pàgines, a més del santoral ki havia una efemé
rides variada que et parlava de lols els països del món i més 
avall hi quedava un espai per a fer-hi notes. 

Llavors va venir-me al pensament d'aprofitar aquell espai 
apuntant-hi un fet del dia, però com que no n'hi havia sem
pre, de fets, aquell espai quedava en blanc i si passava alguna 
cosa a Terrasa ho apuntava sense donar-hi cap mica d'impor-
lància. 

En aquests almanacs, que vaig anar-los comprant cada any, 
hi trobo registrats bon nombre de fets que van passar en aque
lla època: la primera pedra de l'Escola Industrial, la visita de 
Salmero7i, una pedregada seca que va fer moll mal, un amic 
que el va matar el tren, una tdona que\ va caure a facera i en 
trencar-se una ampolla que portava a les mans li va tallar el 
dit xic de la mà dreta, un amic que treballant va caure d'una 
bastida, es va badar el cap i encara és viu, gràcies a Déu. 

Allò va eslimular-7ne per anar registrant coses i més coses 
i avui dia aquells almanacs tenen una importància extraordi
nària. 

Va ésser el principi d'una tasca que m'ha afavorit les meves 
hores lliures durant mig segle i de la qual no em sento gens 
penedit. 

Arran d'això, tenint acoplades més de sis mil efemèrides, 
m'he entretingut a recollir d'enire elles les que m'han semblat 
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més importants, i oferir un llibre més als meus estimats amics, 
perquè quan els llegeixin siguin curiosos de voler saber 'el 
«que* va passar a Terrassa, i al mateix temps que sabrà coses 
ignorades, també sabrà coses que com a terrassenc li desvetlla
ran l'interès, perquè moltes d'elles han estat viscudes o n'han 
sentit parlar. No té cap transcendència literària, però evoca un 
munt de records dels que han viscut a la nostra ciutat. 

En conjunt és «n compendi d'esdeveniments en el qual s'fti 
troben sessions de l'Ajunlamenl, amb molts acords que s'han 
portat a terme i d'altres que han quedat pendents, petites bio
grafies d'homes que hem conegut i que han ajudat a honorar el 
nom de Terrassa, concerts, reformes urbanes^ visites de persona
litats, fets que potser podran sewtr per als futurs historiadors 
alleugerint-los la tasca de recerca, etc. 

Fetes aquestes declaracions, ja em perdonarà el bon amic 
si m'he equivocat, ja que tot ha eslat sempie per divulgar els 
fets que s'han desenvolufmt en la vida terrassenca, en la vida 
de la nostra volguda ciutat. 
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GENER 

1 GENER DE i6oi.—- Havcnt estat anunciada la visita del se
nyor Bisbe, i'Ajuntament acorda que es faci una porra amb les 
armes de Terrassa, demanant abans llicència al lloc tinent de 
Catalunya. Aquest acord es va prendre amb el vot en contra 
de Gabriel Riera, Pau Pi, Onofre Ramoneda, Joan Rovira i 
Mateu Rovira. Per a aquesta gestió foren nomenats els honora
bles consellers Pere Salt i Jaume Comellas, i que les despeses 
fossin pagades amb béns de la vila. 

2 GENER DE 1877. — En aquest dia morí a Màlaga el cantant 
terrassenc En Francesc Oller, on es donà a conèixei com a tal 
per allà el 1838, a París. Els anys 1844 i 1845 actuà en els tea
tres de Madrid (el Cruz i el Príncipe), cantant com a baix l'òpe
ra ((Lucrecia Bòrgia». El dia 12 de setembre de l'any 1847 
donà un concert en l'antic teatre que hi havia on hi ha l'edifici 
de l'Institut, al carrer de Sant Pau. Després d'haver cantat en 
alguns altres teatres d'Espanya, deixà la carrera artística í 'es
tablí a Màlaga com a professor de piano. El cantant Oller, amb 
tot i ésser amb l'art italianíssim per procedir de les més hon
roses files de l'escola antiga, fou no obstant tingut sempre per 
una autoritat respectable, i solament cl progrés del sistemes 
d'ensenyament i el gust musical de l'època 1Í pogueren pren
dre cl privilegiat lloc que ocupava entre la colònia artística de 
Màlaga. La seva mort va ésser molt sentida en la capital an
dalusa. 

3 GENER DE i886. — El Casíno del Comerç, instal·lat on és 
avui el Centre Social Catòlic, tenia un senzill saló de lectura 
en el primer pis del carrer de la Fontvella, i en l'any 1880, 
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En Veciana va proposar la ¡nsiaHació d'una biblioteca, però 
no va arribar-sc a portar a cap fins el 3 de gener de l'any 1886, 
que va inaugurarse amb tota solemnitat. 

Va haver-hi parlaments i lectura de treballs literaris. Un 
dels qui presidiren l'acte fou don Alfons Sala i Argemí, que 
llavors comptava 23 anys d'edat. 

La Junta Directiva era formada per: Ramon Trias Curet, 
president; Joan Godcol, viceprcsident; Josep Rius, tresorer; 
Josep Galí i Martí Navarro, vocals; Joan Vallhonrat, secretari, 
i Joan Font, subsecretari. 

4 GENER DE 1841. — Haveut rebut una soHicitut de TlHustre 
Prior en data 3 de desembre passat, l'Ajuntament acordà nome
nar Joan Baptista Gali i Pere Comerma per a que formin un 
plànol de la casa Vicaria, per fer-hi les millores que siguin ne
cessàries per tal que pugui ésser habitada. 

5 GENER DE 1588. — Aqucst dia es celebrà consell general en 
el cementiri de Sant Pere, per manament del batlle de la vila 
En Joan Mitjans i amb assistència de 86 parroquians. El Con
seller en cap va manifestar que el batlle de Barcelona volia 
unir el Priorat de Santa Maria amb la parròquia de la vila, i 
com que això resultava en perjudici de la forana, s'acordà do
nar poders als honorables Bugunyà, Gorchs, Borrell, Bonvilar 
i Roca Busquets perquè s'ocupessin si era necessària l'esmèn-
tada unió. 

6 GENER DE 1915. — Avuí fa cls aoys de la mort del músic 
lerrassenc Nlsidre Mogas i Palet, fill d'un mestre fuster del 
carrer de Sant Pere, núm. i, i que va néixer el dia 3 de maig 
de l'any 1867. La seva vocació fou de seguida per la música, i 
ja de molt jove va anar a perfeccionar els seus estudis a Barce
lona i als 18 anys ja s'establia a Terrassa per donar lliçons de 
solfeig. En època de Caramelles fou quan refermà la seva per-
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sonalitat i reunia una bona colla d'amics i l'ormaven el que en 
aquell temps en deien l'estudiantina, anant a donar serenates 
als terrassencs que per la seva simpatia s'ho mereixien. Aquella 
música, que es feia popular, era escrita tota per En Mogas, el 
qual tenia un bon encert en escriure composicions dintre l'am
bient terrasscnc, les quals feien les delícies dels qui les escol
taven. En morir-se el mestre Marc Biosca, En Mogas va desem-
penyar el càrrec de mestre de Capella del Sant Esperit, però 
va deixar-ho perquè la seva salut ja no li ho permetia. 7 ambé 
havia estat mestre de Capella a l'església de Sant Pere. El dia 
I de juliol de l'any 1918 el seu retrat, junt amb altres dos 
músics terrassencs, fou col·locat al saló d'actes del «Sindicat Mu
sical» d'aquesta ciutat, a la vegada que els varen retre un 
homenatge. 

7 GENER DE 1872. — L'AdmÍnistració Econòmica de la pro
víncia consultà l'Ajuntament si seria útil instal·lar un estanc al 
carrer del Nord i un altre al carrer de Topete, i l'Ajuntament 
hi donà la conformitat. Vint-i-cinc anys després, o sigui l'any 
1906, Terrassa ja comptava amb deu estancs: Felip Có, a la 
Creu Gran; Josep Colct, carrer del Nord; Joan Domènec, car-
rrer de Sant Pere, 45; Raimond Figueras, carrer de l'Església, 
número 5; Joan Gorina, Sant Pau, 27; Joan Mas, Sant Fran
cesc, 21; Francesc Perarnau, Fontvella, 78; Joan Plans, Tope
te, 75; Baldoiner Sagristà, Fontvella, 16, i Antoni Xairó, Cre
mat, núm. 1. 

8 GENER DE 1857. — «Por parte del señor Presidente de la 
Corporación Municipal se manifestó que se trata por varios 
particulares de esta Villa, de colocar un hilo eléctrico desde la 
Estación del ferrocarril que vaya a parar a una de las casas 
inmediatas al campanario, por medio de cuyo hilo se anuncia
rá la salida de todos los trenes con un cuarto y media hora de 
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anticipación, y recibido dicho aviso, se podrá hacer saber al 
público tocando de un modo determinado el reloj de la Torre». 
Còpia exacta del Llibre d'Actes de l'Ajuntament de l'any 1857. 
Aquest timbre fou col·locat dos dies després de parlar-ne l'Ajun
tament. 

9 GENER DE 1898. — En cl Tcatre Principal va estrenar-se la 
popular sarsuela del mestre Fernández Caballero que té per 
nom í»La viejecita». Del paper de la protagonista s'encarregà 
la popular artista Sofia Romero, de gran renom en aquell temps, 
i la presentaren el dia del benefici del primer actor i director 
En Ramon Alarcón. El mateix dia, en el programa del teatre 
del Retiro publicava una nota que deia: nPróximamente es
treno de la zarzuela «La viejecita», para cuya obra la empresa, 
deseosa de presentaria como es debido, aumenta el personal de 
la compañía y coros y confecciona decorado, vestuario y atrezo». 

10 GENER DE 1926. — Avui fa anys que el «Terrassa», secció 
de hockey, va guanyar per primera vegada el títol de campió 
de Catalunya. Les seves actuacions, pictòriques d'entusiasme, i 
la seva efectivitat, ben manifestada, determinaren que aquell 
equip de hockey obtingués el preat títol de campió, després 
d'una lluita en la qual pogueren vèncer el Polo i el Pompeya, 
els considerats com a més potents. I aquest equip terrassenc el 
formaven espormens com Datzira, Argemí, F. Badiella, Surra-
llés. Boix, Vancclls, Puigbó, Freixa, Roig, Argemí J. i Ubach. 
La premsa barcelonina va desfer-se en elogis de l'actuació d'a
quells braus minyons terrassencs que amb aquell esport van 
posar-se en aquell honorat lloc. La segona vegada que va obte
nir el títol de campió fou l'any 1930. El dia a d'abril de 1933 
fou campió d'Espanya. 

11 GENER DE 1838. — En aqucsta data morí un gran músic 
terrassenc, nomenat Francesc Vinyals i Ribas, que deixà diver-
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ses obres, unes començades i d'altres gairebé acabades, en les 
quals s'hi veia un gran talent musical si no s'hagués produït 
la mort relativament aviat. En Baltasar Saldoni diu que essent 
gairebé un noi, el violí fou la seva arma a Urgell. L'ésser bon 
patrici, li féu menysprear les ofertes de Napoleó, del qual vol
gué més ésser enemic al camp de batalla que rcbre'n les da
dives. A les catedrals de Burgos, Santiago, Segòvia i Palència 
fou admirat com a mestre de Capella, i a les d'Àvila i Sevilla 
com a gran organista. Tenia lü anys que guanyà la plaça de 
mestre de Capella de Martorell, on hi formà una excel·lent ca
pella de música amb deixebles ensenyats per ell. Va néixer a 
la nostra ciutat el dia 5 de novembre de l'any 1790 i morí a 
l'edat de 48 anys, desempenyant la plaça d'organista de l'esglé
sia de Sant Isidre de Madrid. 

12 GENER DE iQiï. — Durant molts anys el carrer dei Mas 
Adei era conegut per carrer dels Civils, perquè hi havia la ca
serna en aquell carrer. Per la importància de la població re
sultava insuficient i fou quan se'n construí una d'cxprofessa en 
els terrenys que hi tenia les teles a encolar l'industrial En Mar
tí Colomer, del carrer de Sant Leopold. Aquella caserna és 
obra de l'arquitecte En Melcior Vifials i construïda pels con
tractistes Ferran i Pagès, per encàrrec de l'nAlbcrguc del Sol
dado», havent-ne pagat 120.000 pessetes. Té dos pisos pels 
costats, enmig fa xamfrà entre dos carrers i consta de tres pi
sos. Llavors s'hi podien allotjar 36 guàrdies casats amb llurs 
famílies, i a les sales dormitoris hi cabien 50 guàrdies solters. 
Tenia a més sala d'armes i dues sales per a oficials. El pati té 
80.000 pams quadrats. Va inaugurar-sc el dia 12 de gener de 
l'any 1912. 

13 GENER DE 1927. — En aqucst dia es cometé un atraca
ment que va conuiioure iota la població. En una casa del car
rer de Galileu, a dos quarts de quatre de la tarda, estant-se 
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una noia a casa seva va sentir uns passos i en sortir de l'habi
tació es va trobar dos homes ben vestits, que portaven la cara 
tapada, els quals la intimidaren que digués on tenia els diners. 
La noia va negar-s'hi resoltament i, agafant una copa de vidre 
que U vingué a mà, la llen(-à contra el lladre. Aquest aleshores 
va amenaçar-la amb un ganivet, però la valerosa xicota, lluny 
d'espantur-sc, li tirà el pom del capsal del llit. S'entaulà una 
lluita entre la noia i un lladre quan aquest volia privar-la que 
sortís a demanar auxili. Va provar de tancar-la a una habitació, 
però la porta no ajustava bé. Finalment, un dels lladres va 
agafar unes espardenyes que hi havia dessota el llit i amb les 
betes va lligar les munyeques de la noia i li va tapar la boca 
amb un mocador. Entretant el company de robatori regirà els 
armaris i calaixos, apoderant-se de 400 pessetes en bitllets que 
hi havia guardades dins d'una carpeta, i desaparegueren. Quan 
al cap de mitja hora la mare entrava al pis, va trobar-se, amb 
l'esglai que és de suposar, la filla lligada i presa d'una fort:i 
excitació. Es donaren els auxilis necessaris i les corresponents 
denúncies; la noia accidentada no va tornar la paraula fins 
Tendemà al matí. 

14 GENER DE 1887. — A l'cntrada del carrer de Sant Genis hi 
ha una font, única a Terrassa pel seu estil, que fou construïda 
als tallers dels germans Abelló i s'inaugurà el dia 14 de gener 
de l'any 1887. Aquest font fou per a substituir-ne una altra que 
hi havia a l'entrada del carrer de Sant Domènec, a l'esquerra, i 
el seu trasllat va produir un rebombori pel veïnat perquè els 
d'aquells encontorns havien d'anar a cercar l'aigua més lluny, 
arribant al punt que els veïns passaren a recollir firmes per 
protestar contra el regidor que va fer la proposició del susdit 
trasllat. Aquest regidor era un ebenista del carrer de l'Era 
nomenat Antoni Iglésies, però que era conegut pel Seró. 

15 GENER DE 1921. — En cl trcH dc les deu del matí, arribà 
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a la nostra ciutat l'il·lustríssim doctor Justí Guitart, bisbe de la 
Seu d'Urgell, que vingué a consagrar l'ara de l'església de Santa 
Maria. Començà l'acte amb tota solemnitat, a dos quarts d'onze, 
assistint al doctor Guitart el M. Iltrc. Prior Dr. Molerá i el 
Rector de les Escoles Píes, R. P. Marcó. Seguidament de la con
sagració s'hi celebrà la missa segons ritual. El Dr. Guitart, des
prés de la cerimònia, visità l'església del Sant Esperit, marxant 
a primeres hores de la tarda. 

16 GENER DE 1856. — El Ministre de Governació donà auto
rització a la ((Societat Mina Pública d'Aigües de Terrassa», per 
a expropiar els terrenys marcats per l'arquitecte Vilar i que 
eren propietat de Teresa Petit, Benet Motiló i Pere Bosch de 
Basca, per a utilitzar-los per a la conducció de les aigües per a 
la vila. 

17 GENER DE iSig.—• Eu plena guerra contra el francès, el 
general Suchet ocupava la línia del Llobregat fins al moment 
que, en virtut d'una proposta del general Manso, els aliats es 
disposaren a treure'l d'aquelles encontrades. Hi havia, però, 
cl general Van Halen, que caigué presoner del Suchet i trobant-
se ja en llibertat i a Terrassa, el dia 17 de gener de 1813, junt 
amb el general Manso, signaren els dos de ferm per a recupe
rar, junt amb el Baró d'Aroles, les places de Monzó, Lleida, 
Penyiscola i d'altres, les quals foren ocupades els dics 13, 15 i 
18 de febrer següent. Gran efecte produí a Suchet la pèrdua 
d'uns punts tan importants i no va tenir altre remei que aban
donar Girona després de saquejar-la i emparar-se a la salva
guarda del castell de Figueres. 

18 GENER DE 1927. — Al saló dc scssious dc l'Ajuntament es 
celebrà una reunió per tractar dc la restauració de les pintures 
murals i dels retaules de Ics esglésies de Sant Pere. Assistiren a 



14 BALTASAR RAGÓN 

aquesta reunió l'Excm. i Iltrni. senyor Bisbe de la Diòcesi, 
Dr. Miralles, el qual la presidí. Hi assistí a més l'alcalde se
nyor Ullés; cl senyor Plandiura, delegat regi de Belles Arts; 
el Prior, Dr. Molerá; el doctor Homs, rector de Sant Pere; 
el rector dels Escolapis i els senyors Vancells, Viver, Pi de la 
Serra, Eugeni Ferrer, president d'Instrucció Pública de l'Ajun
tament, el secretari i d'altres. 

ig GENER DE 1930. — A l'Acadcmia de Belles Arts de Saba
dell s'inaugurà una interessant exposició d'obres, organitzada 
per la Casa del Vallès, de Barcelona, a la qual assistiren en col-
laboració divuit artistes tcrrasscncs. 

20 GENER DE 1927. — Era per allà l'any 1910 que el carrer 
de Colom estava en un estat intransitable, amb molts alts i 
baixos, tot terra vermella i que es feia molt difícil el pas deis 
carruatges. I fins l'any 1926, setze anys després, no es va decidir 
d'asfaltar-lo. Llavors l'Ajuntament va posar-los a subhasta pú
blica i fou adjudicat cl treball a Jaume Mañosa i Boadella, pel 
tipus de 2i.739'2i pessetes, començant-sc l'obra el dia 17 de 
juliol de 1926 i va acabar-se el dia 20 de gener de l'any següent, 
o sigui que va durar mig any. 

21 GENER DE 1913. — Al carrer Major hi havia viscut un ca
pellà que tothom el nomenava mossèn Bagolini. Era el reverend 
P. Josep Maria Rodó i Poal, que després d'haver passat molts 
anys a Amèrica, cap els últims de la seva vida tornà a la seva 
ciutat nadiua, on hi va néixer el dia u de juny de l'any 1834. 
Va cursar els primers estudis a Barcelona, donant classes de 
llatí i gramàtica castellana, acabant d'estudiar a Vic i després 
de cantar missa, el dia ig de març de 1860, va fer-se frare fran
ciscà i s'embar(à per a missioner a Lima i al Perú. Després d'al
guns anys de bregar per aquelles terres, va retornar l'any 1870 
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per viure al costat de la seva germana, ingressant a la Comu
nitat del Sant Esperit, on durant alguns anys actuà de xantre 
de la parròquia. El dia 19 de març de l'any 1910 celebrà amb 
tota solemnitat Ics bodes d'or del seu sacerdoci, a l'església del 
Sant Esperit, actuant de padrins el senyor Joan Marcet Palet 
i la senyora Àngela Masqué de Sensada. El nomenar-lo mossèn 
Bagolini era perquò la casa de la seva germana, on vivia, era 
coneguda per cal Bagolini. En aquesta casa va morir el dia ai 
de gener de l'any 1913, a l'edat de 79 anys. 

22 GENER DE 1928. — Fa cls auys que va morir el més popu
lar dels mestres de música, En Josep Escursell i Montori, cone
gut per tothom pel ((Pepet Campaner». Havia dirigit grups co
rals i particularment organitzava Caramelles, tenint una pacièn
cia inesgotable per ensenyar Ics cançons entre les masses obre
res, que se sentien contentes d'ésser ensenyades per En ((Pepet 
Campaner», Als últims anys es va arraulir en el piano del Cine 
Recrcu i a cada sessió, tarda i nit, contínuament tocava el pia
no a base de sarsuela de la seva òpoca, que per això tenia una 
memòria fantàstica i els altres dies donava lliçons a les cases 
particulars. Nasqué el dia 12 de gener de 1867. 

23 GENER OE 1845. — En aquesta òpoca, de mig carrer de To
pete en avall no hi havia cap més casa i els camins que s'este
nien, un d'elis donava al Viveret, una casa encara existent que 
hi ha a mig carrer d'aquesL nom. Un altre carrer anava a Rubí. 
Una de les últimes cases que lú havia al carrer de Topete era la 
coneguda per cal Tano, cantonada avui al carrer de Sant Quir
ze, cl propietari de la qual era En Pau Barba. Aquest senyor, 
per poder edificar niés avall de casa seva, va demanar en la data 
esmentada, que l'Ajuntament posés a ratlla el camp que hi 
havia entre cl camí del Viveret i la Caseta del Malel. Aquesta 
caseta és encara existent a la carretera de Rubí, davant de la 
Central Elèctrica. 



l6 B A LT A S A R R A G Ó N 

24 GENER DE 1920. — En aqucst dia va ocórrer la mort d'En 
Domènec Pujolà, el qual havia estat director d'aficionats durant 
els deu anys que actuà l'Ateneu Terrassenc. Tots eh aficionats 
d'aquella època havien reconegut En Pujolà com l'home més 
a propòsit per dirigir una companyia d'aquella categoria, pels 
grans coneixements que tenia en el teatre i la paciència per 
ensenyar i dirigir els qui els agradava treballar damunt un es
cenari. Cap a les seves velleses, per guanyar-se la vida, després 
d'un gran nombre d'anys de fer de teixidor a cal Sala Germans, 
va fer l'ofici de carter de Correus. 

25 GENER DE 1903. — En aquest dia el sometent de Terras
sa va celebrar amb tota solemnitat la festa de la benedicció de 
la bandera a la Masia de Can Amat de la Muntanya. A dos 
qurts de nou del matí es reuniren al pati de l'Ajuntament 430 
homes que formaven el cos del sometent i amb la bandera, a la 
qual feien escorta 30 homes més. es dirigiren a peu a Can Amat, 
passant pels carrers del Pantà, Cervantes i Sant Llorenç, acom
panyats per una banda del Regiment de Barcelona. Al tren de 
les Qio arribà el general subinspector del Sometent, don Ma
nuel Ruiz i Ranoy i comissions dels partits de Granollers, Ma
taró, Arenys, Vilassar, etc. De Terrassa hi assistiren també els 
diputats Alfons Sala, Barata i Alegre. A les 10 es celebrà la 
missa i després l'arxiprest de la catedral de Barcelona, Dr. Vi-
larrassa, va beneir la bandera, pronunciant un eloqüent sermó. 
Després el general passà revista i es celebrà un banquet, al qual 
assistiren 500 comensals. De retorn a peu, la banda del Regi
ment donà un concert al Passeig. 

. 26 GtNER DE 1939. — A les tres de la tarda entren a la ciutat 
les tropes de Franco, per la carretera de RclHnàs, Rubí i Ma
tadepera, i són llençades al vol les campanes de les hores i la 
de l'església de Santa Maria, les úniques que quedaren a la 
ciutat .La gent es llença al carrer amb entusiasme delirant, i 
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les tropes que travessen la ciutat són saludades pel poble amb 
entusiasme. Entre tant es veuen cares conegudes que durant els 
anys de captiveri havien estat separades de nosaltres i dels seus 
éssers estimats, i tot són abraçades i petons d'alegria. Es forma 
una manifestació en el Raval i des del balcó de l'Ajuntament 
els representants dels herois alliberadors parlen al poble, que 
els aplaudeix i victoreja. Cap al tard comença a ploure, i en 
el Passeig del Comte d'Egara, enmig d'una completa foscor, 
arriben autos que amb llurs focus íHumincn tota una filerada 
d'arbres que semblen fantasmes. En un dels cotxes arriben 
amics que durant els trenta mesos han lluitat al costat dels 
nacionals per alliberar-nos a tots. La llum del cotxe sembla 
més brillant que mai i destaca enmig de les tenebres com nn 
raig de llum clara i potent. La pluja d'aquella nit fou l'aigua 
purificadora que va servir per netejar el baf verinós que ha
guérem de suportar durant aquella època de terror. L'himne na
cional re-ssonà per tots els carrers i per l'interior de totes les 
cases. Foren fixats bands a les cantonades, assegurant l'ordre 
i el benestar. 

27 GENER DE 1934. —Avuí fa cls auys que morí el Dr. Benet. 
Durant mes de cinquanta anys sense interrupció, fins pocs dies 
abans de morir, va exercir la medicina amb una competència 
i un zel extraordinari, qualitats que li guanyaren reputació i 
estimació generals. Més que un metge fou un sacerdot de la 
medicina, puix que en la pràctica de la seva carrera vessà el 
seu cor de cristià prodigant a mans plenes la caritat, especial
ment entre els obrers del Ferrocarril del Nord, entre els quals 
exercí un veritable apostolat durant els molts anys que fou 
metge de la Companyia. L'any 1909 desempenyava la presi
dència de la «Joventut Catòlica», avui «Centro Social Católico». 
L'any 1932 cl Sindicat de Metges de Catalunya li dedicà un 
homenatge i el nomenà soci honorari de l'entitat. Era tan bo 
que fins i tot fou víctima de la seva natural bonhomia. Quan, 
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en algun cas concret, se 1Í feia veure la seva excessiva bona fe, 
no se'n sabia plànyer, però preferia pecar per excés que no pas 
per defecte. Està clar que la seva qualitat, la més rellevant del 
seu caràcter, fou esmerçada en tota la seva amplitud en el clos 
per a ell sagrat de la seva llar. Morí a l'edat de 73 anys. 

28 GENER DE 1914.—'A Tcrrassa va ocórrer un esdeveni
ment inesperat. En la casa número 79 del carrer de la Fontvella 
deixà d'existir el veterà actor de l'escena catalana N'IscIe Soler 
i Sarasot. I en tal dia com avui va efectuar-se l'enterrament, al 
qual assistiren les grans figures del teatre, com Enric Borràs, 
Ramon Tort, Àngel Guimerà. Antoni Piera, etc., i gran nombre 
d'escriptors i periodistes barcelonins. El dol fou presidit pel 
seu fill polític, don Antoni Torrella, catedràtic de l'Escola In
dustrial; don Conrad Roure i don Hermenegild Goula. A més, 
l'alcalde de la ciutat, don Josep Ullés, el diputat a Corts, don 
Alfons Sala, i els provincials Alegre i Barata, i l'Ajuntament 
en corporació. El senyor De Lianza hi anava en representació 
de l'Ajuntament de Barcelona, acompanyat del senyor Ribé. 
El cotxe, atapeït de corones, des de la casa mortuòria, va anar 
a l'església del Sant Esperit, i després passà pels carrers Gavat-
xons i Sant Pere i el Teatre Principal, on la Banda Municipal 
hi tocà una marxa fiinebre i el clergat hi cantà un respons, 
seguint després pels carrers de Sant Pau, Fontvella i Passeig, 
on s'acomiadà el dol davant d'una gran gentada. L'alcalde se
nyor Ullés, en nom de la família, donà les gràcies als assistents 
en arribar al Cementiri del Vallparadís, on reposen les des
pulles del gran actor. 

29 GENER DE 1888. — En la casa número i i del carrer del 
Vall, on anys enrera hi havia hagut una societat nomenada «jEls 
Parrots», en tal dia com avui va fundar-se un «Centre Artís
tic», en el qual s'hí arreplegaren els terrassencs enamorats de 
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les arts. N'era president Enric Torrella, vicepresidcnt Enric 
Ochoa, i figuraren entre els socis fundadors Antoni Boada i 
Puig, Pere Autonell Guardiola, Ramon Coll i Gorina, Baró de 
Corbera, Josep Viver de la Torre Bonica, Isidre Mogas, Joaquim 
Vancells, etc. 

30 GENER DE 12-12. — EH uns documcnts de l'època d'En 
Jaume I el Conqueridor ens parlen d'una visita que aquest rei 
va fer a la vila de Terrassa el dia 30 de gener de l'any 1242. 
Llavors concedí als habitants de la vila i palau que tots els liti
gis llurs regissin sotmesos al batlle d'aquell lloc. Signaren cl 
document, a més del rei. En Guillem d'Entenza, Asalit de Gu-
dal, Sans d'Horta, Guillem de Terrassa i Arnau Sort. En aquell 
temps la vila de Terrassa i el Palau eren del rei i els seus se
nyors li eren feudataris. El reí don Jaume el Conqueridor tornà 
a Terrassa el dia 18 de juliol de l'any 1272, o sigui trenta anys 
després, i signà una carta al vescomte de Cardona. 

31 GENER DE 1767. — A la Placcta que avui és coneguda per 
la Font-trobada, dos cents anys enrera en deien la Placeta de la 
Creu, perquè hi havia la creu que hi ha a la Creu Gran. També 
en varen dir la Placeta dels Forns, perquè on hi ha les màqui
nes Singer, hi havia els forns on hi anaven a pastar cl pa els 
terrassencs. Però darrerament tingué de nom, però no del nos
tre record, el de Placcta de Mossèn Salvi, segons resten escrip
tures, i és que en aquell lloc hi havia viscut un sacerdot fill 
de Terrassa, nascut a Can Amat de la Muntanya, nomenat Sal
vi Amat i Ubach, que era beneficiat de la parròquia del Sant 
Esperit, que va morir el dia 31 de gener de l'any 1767. 
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FEBRER 

1 FEBRER DE i6i2. — Ell aqucst dia i amb tota solemnitat 
fou portat el Santíssim Sagrament al Convent de Sant Fran
cesc. Després de celebrar-se vespres, tingué lloc una solemne 
processó per commemorar la inauguració del temple, a la qual 
assistiren tot el clergat i gairebé la totalitat del poble de Ter
rassa. Eren portants del pal·li els consellers de la vila Antoni 
Rovira, Antoni Amella, Pere Aymerich i cl batlle Francesc 
Galí. El vicari perpetu portava el Santíssim Sagrament. Una 
vegada inaugurat, en aquest Convent ordinàriament hi havia 
sempre vint-i-vuit frares. 

2 FEBRER DE 1902.—El dia 17 dc geucr anterior va ocórrer 
una catàstrofe en el Pont dc Vilumara, en la qual hi deixaren 
la vida gran nombre d'obrers, conseqüència del que quedaren 
en la misèria bon nombre de famílies d'aquell poble tan mo
dest. Terrassa, que sempre s'ha mostrat caritativa davant d'una 
desgràcia, el dia 2 de febrer següent, iniciada per la Creu Roja 
de la nostra ciutat, va fer una recapta pels carrers, a la qual hi 
prengueren part les societats terrassenques i es recolliren 625 
pessetes. Vint dies després l'alcalde del Pont de Vilumara va 
venir a Terrassa a donar les gràcies en nom d'aquells desven-
turats obrers perjudicats. 

3 FEBRER DE 1933. — Entre els carrers Portal de Sant Roc i 
Guttemberg, durant alguns anys, va haver-hi un quiosc de be
gudes al mig de la Rambla, i com que tenia un compromís 
amb l'Ajuntament, no es podia treure, malgrat destorbés amb 
les reformes, però per fi el dia 3 de febrer de l'any 1933, va 
portar-se a cap l'enderrocament. 
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4 FEBRER DE 1865. — La ferreteria de Pau Paloma, l'any 
1865 estava instal·lada al mateix carrer de l'Església, número 3, 
o sigui al davant d'on viu ara. El senyor Paloma, que era llavors 
un petit comerciant, tenia una ferma amistat amb la casa De-
metri Solà i Amat, banquers de Barcelona, els quals li oferiren 
el cobrament de les lletres. A causa de les moltes ocupacions 
que tenia el senyor Paloma, oferi l'ocupació de fer operacions 
bancàries a un amic seu nomenat Bonaventura Marcet, i aquest, 
a canvi, li muntà una merceria al davant de la mateixa casa on 
vivia, on l'any 1883 hi muntà una ferreteria amb pas al car
rer de Mustarol. La ferreteria per aquest carrer i la merceria 
pel carrer de l'Església. El senyor Bonaventura Marcet comen
çà de mercadejar amb els comerciants i pagesos de la vila i de 
fora, i el dia 4 de febrer de 1865 començà a fer operacions de 
banca amb les cases Antoni Freixa i Jover i Companyia, de 
Barcelona, i l'any 1872 traslladà el seu despatx del carrer de 
*Jant Pere al Raval, número 16, on l'any 1887 posà al davant 
el seu hli Joan, i l'any 1893 aquest canvià el nom per «Hijo de 
Buenaventura Marcet». Aquesta fou la primera Banca que 
funcionà a Terrassa. 

5 FEBRER DE iQSt'j. — Després d'una reunió tinguda entre 
l'Institut Industrial i els dependents de comerç de Terrassa, en 
aquest dia començaren els dependents de magatzems í despat
xos l'horari de la setmana anglesa. Aquest consistí en l'cstabli 
ment de la jornada de les 9 a la 1 al matí, i de 2 a dos quarts 
de 7 del vespre, deixant el treball els dissabtes a la una del 
migdia. 

6 FEBRER DE 1344 .^ A l'any 1314 el rei Pere el Cerimoniós 
va extendre un privilegi des de Barcelona a favor de Donya 
Blanca de Centelles, lilla de don Bernat de Centelles i de Sau-
rina de Terrassa, el qual concedia llicència perquè en el ter-
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reny que havia heretat hi construís un monestir per a cartoi
xans proveït de tot el que era menester, com era costum en 
dits convents, i el día 6 de febrer de l'any 1344, donya Blanca 
de Centelles fundava la Cartoixa de Vallparadís, lliurant el 
castell als pares de dita Orde, que li donaren el nom de Sant 
Jaume. Complert el desig de donya Blanca, aquesta va fer 
grans reparacions, ampliant l'edifici, construint claustres, dels 
quals avui en queda solament un angle i cinc pilastres. El día 
5 d'agost de l'any 1432 entrà en possessió de dit castell la famí
lia Sentmenat, que en foren propietaris durant tres cents anys. 

7 FEBRER DE 1926. — En aquest dia morí l'industrial En 
Pau Amat i Bugunyà. La majoria de terrassencs recordaran 
encara la figura d'aquest ancià actiu i emprenedor que nasqué 
a la masia de Can Amat d'Ullastrell, el dia 25 de juliol de l'any 
1847. Quan tenia 18 anys va venir a viure a Terrassa, i molt 
aviat, d'un senzill pagès es convertí en un fort industrial, i a 
l'any 1868 ja treballava per compte propi, sota la raó social 
P. Amat i Bugunyà, on arribà a crear-se una brillant posició. 
Tenia un cert aire de tranquil·litat, però en les seves converses 
hom observava l'home impulsiu i de grans coneixements. L'any 
1888 fou elegit regidor del nostre Ajuntament. L'any 1908 fou 
nomenat president de la Cambra de Comer<;, i del desembre 
de igog al desembre de 1912 exercí la presidència de l'Institut 
Industrial. Amb la cooperació dels industrials terrassencs Fran
cesc Jover i Josep Aymerich i Grané, l'any 1908, varen aixecar 
aquell edifici-fàbrica de la Rambla d'Egara. Havia exercit càr
recs a la Mina Pública d'Aigües, a la Junta de Reformes So
cials, fou caporal del Sometent i vicepresident del Banc Co
mercial de Terrassa. 

8 FEBRER DE 189Í.—En tal dia com avui es va produir un 
incendi a una de les quadres de la fàbrica Sala i Badrinas, del 
«Vapor TarrasenscH del carrer de Prim. Era un dissabte, aproxi-
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madament a les vuit del vespre, quan lot just feia mitja hora 
que els setmanals havien deixat el treball, que el vigilant de la 
fàbrica, anomenat Ramon Tusell i Gorina, es donà compte 
que per damunt d'un empostissat sortia fum i a la vegada se 
sentia una fortor de socarrim. No tingué temps de sortir a fora 
per demanar auxili, puix el foc, a causa del vent, prengué 
proporcions formidables, l:t qual cosa féu que aquell home 
quedés esmorteït i sense esma de tocar la campana que hi havia 
per demanar auxili. Quan hi arribaren els bombers, era impos
sible de salvar l'ediíici, ja que el sostre i part de parets era 
tot un munt de runes. El material destruit fou valorat en 
150.000 pessetes i estava assegurat en diverses Companyies. 

9 FEBRER DE 1685.—-En el dia d'avui es reuniren els saba
ters i corders i formaren la Confraria dels seus patrons Sant 
Cristòfol i Sant Crispí. Cent anys després, en aquesta Confraria 
s'hi afegiren també els gremis d'espardenyers, pcllaires i fer
rers. Ço que vol dir que aquesta Confraria va viure més de 
cent anys. 

10 FEBRER DE 1924. — El «Tcrrassa F. C.» obté el títol de 
Campió en el Grup B. El resultat total donà set victòries al 
«Terrassa», dos empats i un partit perdut. El nombre de gols 
que obtingueren els nostres fou de 23, amb 10 en contra. La 
puntuació final donà el primer lloc al «Terrassa», per 17 punts, 
i al ((Gràcia» el segon, per 14. Fou la segona vegada que cl 
«Terrassa» era festejat amb els llorers de campió. El nostre 
Club, vencedor del Campionat de Catalunya, de segona Lliga, 
en 1915-16 ja havia triomfat esplèndidament, i en una catego
ria superior triomfà en aquest Campionat català de 1923-24. 
Els principals jugadors que varen prendre part -en la brega fo
ren els següents: Massagué, Fernández, Canals, Roig, Argemí, 
Rovira, Santolària, Broto, Papell, Sagarra, Rediu, Lavilla i 
Marcet, tots terrassencs, menys el darrer, però que actuà amb 
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el mateix entusiasme que tots els altres i per tant tols meres-
queren els mateixos honors. 

11 FEBRER DE 1872. — En aqucsta època es reunien cada dia 
uns quants terrassencs de bon humor, en una botiga de sabater 
nomenada a cal Sabater Marina, situada en el carrer de la 
Fontvella, número 47, i allà es va formar el que avui en diem 
penya, que posaren per nom <(La Sabata». Aquell any varen or
ganitzar un Carnaval per fer una recapta per auxiliar els po
bres de la població. Enviaren la seva adhessió els Casinos dels 
Artesans i Unió i va dirigir-se un comunicat a l'Ajuntament 
sol·licitant el concurs dels gegants i els nans. El diumenge dia 
11 de febrer era el dia de Carnaval, i la comitiva reunida al 
Vapor Segret, avui Vapor Ventalló, va dirigir-se a l'Estació per 
fer una bona arribada al rei de la broma. Després s'organitzà la 
manifestació, que emprengué la marxa amb el següent ordre: 
Obria pas el drac, vomitant foets i petards; seguidament els 
nans i ball de bastons, sac de gemecs, dos guàrdies muntats, 
una estudiantina cantava cançons amoroses mentre invitava el 
públic a contribuir amb una almoina per als pobres de la vila. 
Seguidament la comissió, abillada amb frac i barret de copa. 

12 FEBRER DE iSgg. — En el Teatre Principal va estrenar-se 
la popular sarsuela de Miquel Echegaray, amb música del mes
tre Caballero, «Gigantes y Cabezudos». La direcció va anar a 
càrrec dels mestres Vega í Conti. La interpretació va ésser ex
cel·lent, sobressortint la popular tiple Mesejo en el paper de 
Pilar; en Montero, de Sargento; Timoteo, en Daina, i Pas
qual, en Bcrger. Entrada a butaca costava 1,50, i la general, 
0,50 pessetes. Aquesta sarsuela, a Terrassa, en deu anys, va re
presentar-se trenta-vuit vegades. 

13 FEBRER DE 1920. — En aquest dia l'Ajuntament va co
mençar a treballar per portar a terme l'eixamplament del car-
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rer Major, i comprà la casa assenyalada amb el número 47. 
L'origen fou perquè l'estació del tramvia estava emplaçada al 
capdavall de la Rambla, davant del carrer de l'Infant Martí, 
i era necessari urbanitzar el carrer Major per donar facilitats 
a la Companyia del FF. CC. de Catalunya perquè pogués còmo
dament emplaçar l'estació principal i delinitiva. 

14 FEBRER DE 1915. — Fcia mig any que havia esclatat la 
guerra europea i el «Gremi d'Artistes)>, en ocasió de celebrar 
el Carnaval amb tot l'esplendor possible a la nostra ciutat, va 
muntar una carrossa en la qual formava una fenomenal «olla», 
dins la qual hi anaven cinc personatges molt populars llavors: 
el rei Jordi d'Anglaterra, Poincaré, l'emperador d'Àustria, el 
Kaiser i el zar de Rússia, moll ben abillats i caracteritzats. Les 
cares d'aquestes ligures eren construïdes per l'escultor Josep 
Armengol Ballber. Aquestes cinc figures sortien del cos en 
amunt per sobre l'olla com si estessin en una tribuna a una 
alçada a nivell dels balcons. A baix a la carrossa i damunt tam
bé del carro, un grup d'indis que saltaven i ballaven al seu estil. 
Aquesta carrossa va cridar tant l'atenció que la gent es troba
va pels carrers en nombre extraordinari. 

15 FEBRER DE 1835. — Té lloc cl primer enterrament al ce
mentiri del Vallparadis, i fou el cadàver de Francesc Solà i 
Amat, de 60 anys d'edat, natural de Sallent. Primerament es ce
lebra la benedicció pel reverend Dr. Casals, Prior de l'església 
del Sant Esperit. Fn aquella època tingué gran importància, 
tota vegada que per anar a aquell cementiri s'havia de baixar 
al torrent del Vallparadís pel carrer del Castell i tornar a pujar, 
perquè no existia pont ni terraplè i els cadàvers els havien de 
portar a braços. 

16 FEBRER DE 1830. — La majoria de terrassencs coneixen el 
carrer de Sant Antoni pel nom de carrer de la Quadra. La 
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Quadra consistia en una gran extensió de terreny situat al llarg 
del torrent del Vallparadís. La Quadra la formaven cinc masos. 
El Castell, propietat del Marques de Sentmenat, senyor de la 
Quadra; la caseta d'En Pi; el mas de !a Clastania, que és a 
can Canela; Can Palet, i Can Figueres. Més tard es construï
ren unes cases al camí que anava del convent dels PP. Recoletos 
al veí poble de Sant Pere, que és avui carrer de Sant Antoni. 
La població s'anava engrandint i molt sovint els veïns de la 
Quadra tenien topades amb els tcrrassencs, àdhuc amb Ics ma
teixes autoritats. El dia 8 de maig de l'any 1816, l'Ajuntament 
de Terrassa, presidit pel batlle senyor Mauri i Suris, envià 
una sol·licitud al Govern demanant la unió de la Quadra del 
Vallparadís amb la vila de Terrassa, i el decret es va rebre el 
dia 16 de febrer de l'any 1830. 

17 FEBRER DE 1935.—'Amb motiu de les festes commemora
tives de la canonització de Sant Pompilí, vingué a la nostra 
ciutat, per assistir a dites festes, l'Excm. i Rvdm. Prelat d'a
questa diòcessi, Dr. Manuel Irurita. Arribà a les deu del matí 
i es dirigí a l'església del Sant Esperit, que era ple de gom a 
gom de fidels, i celebrà l'ofici que el senyor bisbe oficià de mig 
pontifical. El Rvd. Dr. Josep CastelUort, catedràtic del Semi
nari Conciliar, féu d'una forma magnífica el panegíric de Sant 
Pompili. En el transcurs de l'ofici, la Schola Cantorum, dirigida 
pel seu mestre En Lluís Puig i Matas, va cantar admirablement 
tiOrbis Factor)). A les dotze del migdia, acabades les cerimònies, 
el Dr. Irurita retornà a la capital. Fou la darrera vegada que 
vingué a la nostra ciutat. 

18 FEBRER DE 1908. — AquelI any tota la vora del riu de la 
part de Manresa va sentir-se castigada per unes grans inunda
cions, que van deixar totes les fabriques completament destro-
cades, i per aquest motiu un gran nombre d'obrers a la misèria. 
El dia 18 de febrer de l'any 1908, la ciutat de Terrassa, com 
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sempre humanitària, va recaptar la quantitat de 10.852,20 pes
setes. Després, la Comissió Executiva va publicar el següent co
municat: ((La Comisión Ejecutiva nombrada por las entidades 
de esta ciudad convocadas por la Cruz Roja, al objeto de arbi
trar socorros para los pueblos de Cataluña damnificados por las 
últimas inundaciones, al dar por terminada su honrosa misión, 
cúmplele el grato deber de expresar a todas las Corporaciones 
y Sociedades particulares y al pueblo tarrasense en general el tes
timonio sincero de su profunda gratitud por haber respondido 
solícitos y generosos al caritativo llamamiento, dando una vez 
más pruebas de sus proverbiales nobilísimos sentimientos». Sig
naven Carles Pagès, president, i Josep Ventalló, secretari. 

19 FEBRER DE igi6. — Avui fa els anys que en una casa del 
carrer de la Riba fou descobert un segrcstament en la persona 
de Jean Juli Maria de Laboire, baró de Labatout. Per unes 
referències que va tenir el jutjat, aquest es presentà a l'esmen
tat domicili i descobrí amb horror que en una habitació de la 
casa i en un estat veritablement lamentable, estava assegut el 
baró en una márfega podrida, plena d'insectes i abillat amb 
una miserable camisa i un abric. Repugnava extraordinària
ment entrar a l'habitació. De seguida l'esmentat baró fou trans
portat a l'Hospital per la Creu Roja, i reconegut pels metges, 
els quals s'adonaren que tenia tota l'esquena plena de Magues 
i bardancs, fetes, segons suposició, amb un fust. L'autor d'aquest 
segrcstament es trobava fora de Terrassa i en arribar fou detin
gut a l'estació per la guàrdia civil i conduït a la presó d'aques
ta ciutat. 

20 l'EBRER DE i86o. — En aqucst dia, segons el llibre de ses
sions de l'Ajuntament, el terrassenc En Magí Solà va demanar 
al Consistori el trasllat de la font que hi havia al mig de l'en
trada del Passeig per posar-la a la cantonada de Cal Ursul. 
Aquesta font llavors fou traslladada a la cantonada de l'es-
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querrá on dóna entrada al carrer de! Passeig. El mateix terras-
senc va demanar el mateix dia rebaixar el pis del carrer que 
avui és del Teatre, des de la casa de Cal Puig de la Bauma al 
carrer de Sant Pere, per comoditat dels qui volien construir en 
aquell carrer. D'aquí ve el desnivell que hi ha des de la Plaça 
de Maragall fins al carrer de Sant Pere, ja que el terreny, per 
l'accidentat que era, no permetia el pas d'un carrer a l'altre, 
sinó únicament pel lloc nomenat de les «Escáleles», que en 
aquella època no n"hi havia, però sí un pas amb un pendent 
molt sobtat. 

21 lEüRER DE 1924.—Avui cs complcix l'aníversarí de la mort 
del popular mestre d"ensenyament don Ramon Trias i Curet. 
Pocs terrassencs hi ha, i principalment dependents de comerç, 
comptables i teòrics, que no recordin aquell mestre d'ensenya
ment, per haver-hi anat algun temps amb ell o haver sentit 
dir coses als seus amics. Es conten un sens íi d'anècdotes. I de 
fet era un home molt apte í bo per a la seva missió, que com
plia obertament, i els seus alumnes, encara que cl temien, esta
ven molt contents d'ell. A ia vegada era dipositari dels cabals 
de l'Ajuntament, càrrec que va exercir durant més de trenta 
anys. Va morir el dia 21 de febrer de l'any 1924. 

22 FEüRER DE 1869. La Junta de Beneficència, composta 
pel Rvd. Prior Heribert Font, president; Antoni Galí, Jaume 
Jover, Josep Mata, Maurici PuigdoUers i Antoni Ubach i So
ler, secretari, fan lliurament d'una sol·licitud a l'Ajuntament 
que l'edifici de l'ex-convent dels P. Recoletos del Passeig servei
xi per a Hospital i Casa de Caritat de Sant Llàtzer. 

23 FEBRER DE 1905. — Quan el poble de Sant Pere estava se
parat de Terrassa, l'Ajuntament del poble veí utilitzava per a 
escorxadors aquell edifici que hi ha a l'extrem del carrer de 
Parellada, una cantonada de! carrer Major de Sant Pere. En 
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fer-se la unió dels dos pobles, aquell edifici quedà dcsembrassat 
i en sessió del dia 23 de febrer de 1905, l'alcalde don Alfons 
Maria Ubach proposà uÍtlÍtzar-lo per alberg nocturn per als 
pobres vianants, i aquell mateix any ja se n'hi havien allot
jat 317. Aquest edifici s'utilitza encara, té ducs habitacions 
grans, una destinada als homes i l'altra a les dones. Els pobres 
que volen passar la nit a Terrassa, han de prcsentar-se de vuit 
a nou del vespre a ca la Ciutat, des d'on un empleat els acom
panya a l'alberg. Una vegada hi són, els prenen el nom i el lloc 
d'on són fills. Després els fan renlar la cara i les mans i si 
tenen algun objecte per guardar cl recullen a un lloc tancat. 
L'endemà a les cinc, si és l'estiu, o a les sís, a l'hivern, els fan 
aixecar i rentar-sc altra vegada. El màxim d'estada per indi
vidu és de tres nits seguides. 

24 FEBRER DE 1860. — A la Placcta que es forma entre el 
Passeig del Comte d'Egara i el carrer de Topete, hi havia un 
monument de pedra formant tres arcades, que era conegut pel 
Portal del Rei. Origina la construcció d'aquest portal, el fet 
d'haver entrat per ella els reis Ferran VII i donya Amàlia en 
la visita que van fer a Terrassa el dia 8 d'abril de l'any 1828. 
Des del Portal del Rei s'oferia una magnífica perspectiva. La 
Corporació Municipal acordà l'enderrocament d'aquest Por
tal el dia 24 de febrer de l'any 1860. Poc temps després des
apareixia per complet aquell monument que assenyalava una 
fita en la història de Terrassa. 

25 FEBRER DE 1883. — A la PUceta de la Creu de Sant Pere. 
quan encara no hi havia la carretera de Matadepera, sinó un 
carrer que en deien el carrer del Nord, hi havia una font a 
uns JO metres passada la via del tren. Aquesta font, molt ben 
construïda a l'estil encara de la influència isabelina, va inau
gurar-se el dia 25 de febrer de l'any 1883, però al cap de qua
ranta set anys aquella font fou enrunada per millorar la Pla-
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ceta de la Creu, i va inaugurar-se la nova que ara hi ha, el 
dia 11 d'octubre de l'any iggo. 

26 FEBRER DE 1803.—.Avui es complcix l'aniversari de la 
mort del Rvd. Francesc Ramoneda i Busquets, que va néixer 
a la nostra ciutat el dia Í 8 de raaig de 1717. Havia estudiat 
la música a Montserrat, de qual lloc en sortí un avantatjat 
compositor, i a l'any de la seva sortida del monestir, féu opo
sició a la plaça de mestre de Capella de la parròquia de Sant 
Esperit, que desempcnyà tota la vida amb satisfacció de la 
Comunitat i deis intel·ligents. Va escriure diverses obres reli
gioses molt estimades. 

10 FEBRER DE igio. — En aqucsta data va visitar la nostra 
ciutat l'Excm. Capità General de Catalunya, En Valeria Wcy-
ler^ amb l'objecte de passar revista al Sometent. Feia molt 
poc temps que havia tingut una caiguda molt seriosa i com 
que encara li dolia el peu, es presentà a Terrassa amb una 
sabata i una espardenya, fet que com que era molt franc i molt 
popular fou objecte de molts comentaris, respectant, però, la 
personalitat del general. Fou rebut a l'estació del Nord per les 
autoritats terrassenques i la nombrosa gentada l'aplaudí forta
ment en baixar del tren, mentre una orquestra tocava la Mar
xa Reial. A l'Ajuntament fou rebut per l'alcalde senyor Garcia 
Humet. A la Rambla d'Egara es celebrà la revista, i el genera! 
Weyler féu lliurament a don Alfons Sala de la gran Creu del 
Mèrit Militar. Després visità l'església del Sant Esperit i el 
Crist jacent. 

28 FEBRER DE 1839. — El govcmador civil, assabentat que 
aquí a Terrassa assajaven per representar (iLa Passió i Mort de 
Jesucrist)), envià un comunicat a l'alcaldia prohibint la repre
sentació de la susdita obra, per creure-la atemptatòria a la reli
gió, a la cultura i al bon gust. 
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29 FEBRER DE 1839.—• És dictada una llei perquè puguin 
subsistir els Gremis, però amb caràcter d'associacions benèfi
ques, des del decret que va disokirc dites institucions, les quals 
existien des de l'any 1500. Trenta anys després va fundar-se 
l'Institut. 
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MARÇ 

1 MARÇ DE 1917. — La Junta de I'Hospital, acompanyada 
deis senyors Alegre i Vallès i Pujáis, visiten el president de la 
Diputació perquè encapsali una subscripció per recollir cabals 
per tal de portar a terme les obres en projecte d'aqucst benèfic 
establiment. 

2 MARÇ DE 1851. — EI Capità General dóna ordres perquè 
l'obrer que abandoni el treball sense una causa justificada i 
familiar, si és natural de la població, passat algun temps se'l 
considerí com a gandul, i si es foraster se'l faci marxar al poble 
d'on sigui fill, 

3 MARÇ DE 1841. — L'Ajuntament resol presentar a la Re
gència del Regne un comunicat demanant de nou l'ex-convent 
i fàbrica de saials, no solament per a Casa de Beneficència, sinó 
perquè serveixi per a caserna i per a escoles. Vint anys després 
els veïns del carrer de Sant Antoni demanaren (jue aquell edifi
ci de la fàbrica fos enderrocat per millor visual de dit carrer 
amb el Passeig. 

4 MARÇ DE 1888. — L'Ajuntament del poble de Sant Pere 
acorda fer una contracta amb la Companyia f(La Propagadora 
del Gas» per a instal·lar llum als carrers de dit poble i nomena 
l'alcalde i el regidor En Josep Carbonell perquè facin les ges
tions que siguin necessàries per portar a cap la susdita ¡nstal-
lació. 

5 MARÇ DE 1929.—El «Seguro Terrasense» estableix l'Obra 
de Supervivència, que té com a finalitat concedir auxili i pro-
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tecciü als fills dels obrers que tenen la dissort de perdre el pare, 
venint així l'esmentat auxili a suplir el jornal del mateix. Avui 
fa els anys que es reuniren per començar a regir el dia i d'a
bril, amb la següent Junta Directiva: President, Miquel Mo
gas; vice-prcsident, Ramon Costa i Blasi; tresorer. Marc Co-
merma Aymerich; conmptador, Antoni Pous Roca; secretari, 
Josep Guardiola Roca; vocals, Jaume Comerma Marinello, Ra
mon Reig Cabanes, Manuel Codina Ventura, Joan Duch Agu
lló, i administrador, Roc Prunes Sanllehí. El dia 8 de març 
següent, una Comissió presentà cl reglament al governador. 

(> MARÇ DE 1850. — Els veïns del carrer de Puignovell, vídua 
Argenií, Antoni Vallhonrat, Pere Aymerich, Vicens Bufí i Mi
quel Trullas demanen al comandant de la vila la destrucció 
d'un portal de defensa situat a l'extrem del carrer, que impedia 
el pas dels vianants i de les aigües. 

8 MARÇ DE 1877.—Segurament que la inajoria de terrassencs 
no saben encara perquè en diuen carrer de Surís d'aquell car
rer que fa cantonada al del Pantà. A mitjan segle passat, els 
terrenys d'aquell carrer pertanyien a l'acabalada família Galí, 
i el senyor Agustí Galí i Suris, en aquesta data, va cedir uns 
terrenys a l'Ajuntament perquè aquest hi edifiqués, amb la 
condició que allà on hi obrís un carrer de 8 metres d'amplada 
s'anomenés carrer de Surís, en memòria dels seus avantpas
sats. 

8 MARÇ DE 1925. — L'Associació d'Estudiants Catòlics de la 
ciutat celebra la festa de l'estudiant, i és bene'ida una bandera 
costejada per distingides famílies terrassenques. La festa es cele
brà a l'església de Sant Pere, i la bandera fou beneïda pel re
verend Dr. Josep Homs, rector de la parròquia i apadrinada 
pel director de l'Escola Industrial don Josep Baltà de Cela i la 
gentil damisel·la Na Júlia Amat i Llopart. Després se celebrà un 
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ofici que fou cantat per la Capella de Música, que interpretà 
la missa «Te Christe suplices», de Bonbin. 

9 MARÇ DE 1926. — El bisbe d'aquesta diòcesi, Dr. Miralles, 
va venir a Terrassa a fer la seva vtsita pastoral. En automòbil 
es dirigí a la Casa Prioral, on fou rebut pel Dr. Molerá, la 
Comunitat i la Junta d'Obra. Seguidament entrà al temple, ce
lebrant la cerimònia de la confirmació, actuant de padrins l'al
calde senyor Ullés i la seva esposa. Varen rebre el Sant Sagra
ment a l'església del Sant Esperit 393 nens i 368 nenes, i a la 
tarda, a la parròquia de Sant Pere, s'hi confirmaren 471 nens 
i 502 nenes, amb un total a les dues esglésies de 1.734 infants 
d'aquesta ciutat. A les sis de la tarda l'Excm. Sr. Bisbe retor
nava a Barcelona en automòbil. 

10 MARÇ DE 1912.— En aquesta data visità la nostra ciutat 
el ministre d'Instrucció Pública don Amali Gimeno i amb ell 
un gran nombre de personalitats, entre les que s'hi destacava 
el governador civil senyor Pórtela, el diputat provincial senyor 
Fages, el senador senyor Rahola, el president i fiscal de l'Au
diència senyors del Rio i Ribas, el secretari del Govern civil 
senyor Die, el delegat regi de Primera Ensenyança senyor Bat
lles i els catedràtics senyors Casamada, Alcobc, Domènech i Es-
tapé, etc. EI ministre va venir per inaugurar la Sala Platt, de 
la nostra Escola Industrial, i repartir els premis dels alumnes 
de dita Escola. A l'estació del Nord fou rebut pel diputat a 
Corts senyor Alfons Sala, els diputats provincials senyors Ba
rata i Alegre, l'alcalde senyor Ullés, els regidors senyors Tobella, 
Arnaus, Albiñana, Sala, Salvans, Guardiola i Esmeráis, junt 
amb el comandant de la Zona senyor Torrent, altres autoritats 
i alumnes de les Escoles de Sabadell, Manresa i Badalona. Des
prés de l'acte es celebrà un banquet, al qual hi assistiren 420 
comensals. 
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11 MARÇ DE 1906. — El violinista terrassenc En Vicens Vell-
solà, quan tot just comptava 15 anys d'edat, donà un selecte 
concert al saló de festes del Casino del Comerç, interpretant 
entre les peces «Rigoletto» i (¡Norma», amb acompanyament de 
l'orquesta «Trullassus», obtingué un èxit esclatant. 

12 MARÇ Dl-: 1602. —Autoritzat per fra Gaspar de Pexo, Prior 
del convent de Santa Catarina de Barcelona, i amb el consenti
ment del General de l'Ordre del Predicadors fra Geroni Xa
vier de Saragossa, és traslladada la Confraria del Roser de l'es
glésia de Santa Maria a l'església del Sant Esperit. Llavors fou 
quan es construí aquell bellíssím altar barroc del Roser, obra 
del mestre català Agustí Pujol, que era sens dubte d'una extra
ordinària importància. 

13 MARÇ DE 1884. — L'any 1876 l'arquitecte municipal En 
Miquel Curet presentà un plànol a l'Ajuntament en cl qual 
el carrer que avui és de Sant Sebastià travessava el Vapor Ter
rassenc i anava a parar al torrent del Vallparadís. El projecte 
no es portà a cap i dit carrer s'acabà al carrer de Baldrich. I 
el dia 13 de març de l'any 1884 l'industrial Ignasi Escudé pre
sentà una proposició a l'Ajuntament demanant permís per a 
obrir un carrer a l'esquerra de la carretera de Rubí, en uns 
terrenys de la seva propietat, o sigui cl que era continuació 
del carrer de Sant Sebastià, tancat amb el Vapor Terrassenc 
i aquest carrer, una vegada urbanitzat, l'Ajuntament va posar-
li cl nom de carrer d'Escudé. 

14 MARÇ DE 1588. — En el Llibre de Peraircs i en aquesta 
data. hi ha unes disposicions tòcniqucs dels consells encamina
des a evitar el gran abús que es feia en aquell temps de la 
introducció de teles forasteres i dels jornals que rebien els fila
dors i lorcedors. 
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15 MARÇ DE 1920. —Avui es complcix l'aniversari de la mort 
d'un terrassenc el qual a l'edat de 20 anys ja tenia el títol de 
farmacèutic i la borla de doctorat en farmàcia. Aquest fou 
En Joan Mach i Vendrell, fill d'un farmacèutic del carrer de 
í'Església. L'any 1916, després de brillants oposicions, obtinf3;ué 
la càtedra de professor d'ascens a la nostra Escola Industrial en 
les assignatures de Química General i Anàlisis químics i Elec
troquímica. Després exercí a més la càtedra de Física General 
en la mateixa Escola. En plena joventut, quan Terrassa se sen
tia orgullosa de posseir un home de ciència com En Mach, 
una rápida malaltia que es contagià practicant un anàlisi bac-
teriològic, el portà a la mort, ocorreguda el dia 15 de març de 
l'any 1920. 

16 MARÇ DE 1856. — Una de Ics dates més memorables per a 
la història de Terrassa és aquesta, que va inaugurar-se el ferro
carril del Nord, de Terrassa a Barcelona. Va escaure's cl diu
menge de Rams. Per construir la via en tot aquest trajecte van 
estar-hi més de dos anys, treballant-hi 500 operaris, entre els 
quals s'hi comptaven 200 penats que va cedir el Govern sota la 
vigilància d'alguns soldats de la guarnició. La direcció de l'o
bra anà a càrrec de l'enginyer Pere d'Andrés i Puigdollers. En 
aquella època les cases més a la vora de l'estació eren les que 
varen enrunar l'any 1917, al lloc on avui hi ha els jardins de la 
Plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. Allá començava el camí que 
anava a l'estació. En arribar el primer tren fou beneït pel ter
rassenc reverend Dr. Mossèn Joaquim Coll. En ell hi arribaren 
cl governador civil don Ignasi Llacera, el capità general don 
Joan Zapatero i el caporal segon de Capitania Joaquim Bas
sols. Acabada la cerimònia, la comitiva es dirigí a l'església del 
Sant Esperit, on fou cantat un Te Deum. 

17 MARÇ DE 1926. — A mitjan segle passat el Mercat que hi 
ha instal·lat a la Plaça del General Primo de Rivera, era lla-
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vors a la Plaça Major, i igual que actualment es celebrava el 
dimecres de cada setmana. El dia 24 d'octubre de l'any iHOi 
va acordar-se traslladar-lo al Raval, i els diumenges de cada 
setmana. L'any 1867 es suprimí per complet. Però normalitzada 
la nació, l'any 1877 es tornà a restablir el mercat els dimecres 
i els diumenges. El del diumenge al Raval anà celebrant-se 
fins que els botiguers, en l'any 1909, enviaren una queixa a 
l'Ajuntament, fent-li veure els perjudicis que els ocasionava dit 
mercat i fent esment de passada que els venedors que el forma
ven no donaven cap garantia als compradors. Llavors es decidí 
traslladar-lo a la Rambla d'Egara, i el dia 20 de gener de 1926 
l'Ajuntament obrí una informació entre les entitats terrassen-
ques, i el dia 17 de març següent acordà que el mercat conti
nués com llavors a la Rambla. El 14 d'abril següent, o sigui 
de l'any 1926, amb motiu de les obres de la col·lectora, fou tras
lladat al lloc on és ara, o sigui a la Plaça del General Primo de 
Rivera. 

18 MARÇ DE I86JÍ. — En aquesta data l'Ajuntament aprovà 
el plànol de la Plaça de l'Estació del Nord i que tingués el 
nom de Plaça d'Isabel IL Aquesta Plaça, quan va haver-hi el 
propòsit d'urbanitzar-la, el plànol que es presentà fou que ha
via de tenir doble grandària de la que té, o sigui començar 
la Plaça on acaben les cases de l'esquerra, i la Plaça havia d'és
ser porticada tot el voltant, per l'estil de la Plaça Reial de 
Barcelona, el que hauria donat un aspecte esplèndid a l'entrada 
de la població, però no va ésser així, perquè un senyor d'in
fluència, propietari en part d'aquells terrenys, va voler fcr-sc-hi 
una gran casa. 

19 MARÇ DE 1928.—'Els empleats municipals del nostre Ajun
tament, en agraïment a les gestions portades a cap a favor de 
Terrassa per l'alcalde Dr. Josep Ullés i Jover, en aquest dia li 
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varen fer ofrena d'una vara. A Tacte hi assistiren, a més dels 
empleats municipals, el governador civil senyor Milans del 
Bosch, el diputat a Corts senyor Alfons Sala, el delegat gover
natiu senyor Martí, totes les demés autoritats locals i represen
tacions oficials. L'ofrena s'efectuà en el saló d'actes de la Casa 
de la Ciutat. 

20 MARÇ DE 1879. — Abaiis d'aquesta data la guàrdia civil es
tava allotjada a l'antic edifici de l'Hospital, que era al lloc on 
avui hi ha la Plaça Mercat. Llavors fou quan va fer-se un con
tracte amb En Geroni Germain i per 55 pessetes trimestrals 
va llogar-los un edifici que hi ha al carrer del Mas Adci, nú
mero 78. Hi ha qui d'aquest carrer encara en diu el carrer dels 
Civils. Aquí va haver-hi la caserna de la guàrdia civil íins que 
varen estrenar la nova del carrer de Sant Leopold. 

21 MARÇ DE 1934. — Avui es complcixcn els anys de la mort 
del farmacèutic de la Creu Gran En Miquel Homs i Roses. 
Estava instal·lat en aquesta barriada des de l'any 1883, o sigui 
prop de cinquanta anys, i esdevingué el més popular i era un 
veritable consultori per les ferides i lleus dolences. El senyor 
Homs fou el primer president del Col·legi de Farmacèutics de 
Terrassa ¡ el districte, fundat l'any 1912. Quan fou alcalde va
ren plantar-se arbres als carrers de la Fontvclla, Creu, Nord ¡ 
Raval. En morir feia vuit anys que havia traspassat la botiga 
a l'actual propietari senyor Salvador Bosch. 

22 MARÇ DE 1727. ^ Es pubHcà una R. O. prohibint l'ús de 
panyos fabricats fora d'Espanya, decret que va contribuir a 
donar impuls a la fabricació llanera nacional. Terrassa devia 
agrair aquell gest reial, tota vegada que en recompensa, ei rei 
Felip V va deixar lliures de lleves durant un any tots els tre
balladors de les fàbriques de Can Busquets, i els fabricants lliu
res d'allotjament i bagatges. 
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ag MARÇ DE 1924. — Sol·licitat per l'dAssociació de la Prem
sa» de la nostra ciutat, aquest dia va venir a donar una confe
rència en el Teatre Principal l'eminent dramaturg don Jacint 
Benavente. Abans d'aquesta conferència visità l'Ajuntament, 
on fou rebut oficialment per l'alcalde i regidors. Després visità 
l'Escola Industrial i les esglésies de Sant Pere. Fou obsequiat 
amb un banquet a la Fonda d'Espanya. Després visità el Ca
sino del Comerç, el Círcol Egarenc i el Gran Casino, acomia
dant-se a darrera hora de la tarda a l'estació del tramvia. 

24 MARÇ DE 1921. — Avui es complcix l'aniversari de la mort 
del senyor Modest Malet i Borràs. Era natural de Montblanc 
i després d'estudiar lleis a la Universitat de Barcelona i obte
nir la llicenciatura en Lletres, Filosofia i Dret Civil i canònic 
vingué a establir-se a la nostra ciutat. En l'any 1883 era ja pro
fessor del Reial CoUegi Terrassenc, on va conviure entre els 
seus deixebles fins l'any 1901. Pel febrer de 1886, instal·là un 
despatx d'advocat en el carrer del Raval, número 17 bis. L'any 
1890 fou nomenat suplent de jutge municipal, càrrec que des
prés fou en propietat, el qual exercí durant vint anys amb 
molt bon encert i destacada voluntat. Morí a l'edat de C5 anys, 
a la casa número 31 del carrer del Pantà. 

25 MARÇ DE i g o i . ^ E n cl Col·legi dels Escolapis de Sarrià 
cantà la primera missa el terrassenc P. Rogeli Forn i Bosch. 
En aquest acte actuaren de padrins el Dr. Josep Ventalló i la 
parenta del novici Na Dolors Josa. Aquest escolapi era conegut 
pels terrassencs pel capellà de cal Vidrier, la botiga més antiga 
que actualment hi ha a 'lerrassa i que és al carrer dels Gavat-
xons, número 5 i que encara conserva tot el seu aspecte d'an-
tiguetat. Era fill d'aquella casa i en iniciar-se la revolta va fugir 
del Col·legi de Sarrià per refugiar-se a casa seva, i a Terrassa 
se n'apoderaren els revoltosos i l'assassinaren el dia 31 de juliol 
de 1936, a l'edat de 65 anys. 
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26 MARÇ DE 1922. — Amb gran solemnitat es celebraren els 
actes d'inauguració de la nova capella de les Germanes Carme
lites del carrer del Vall. A les 6 de la tarda tingué lloc la bene
dicció per ri l tre. Prior Dr. Molerá, per delegació de l'excel-
lentissim Sr. Bisbe de la diòcesi. Seguidament sortí en processó 
de l'antiga capella cl Santíssim Sagrament per traslladar-lo a la 
nova, seguint el curs següent; Carrer del Vall, Avinguda del 
Cabdill, Raval de Sant Antoni, Gavatxons, Plaça, Església i 
Vall. Foren portants del penó les senyoretes del Rober del Car
me i dels homes el Dr. Joan Bosch. Les vares del pal·li Ics por
taren els de l'Apostolat de l'Oració de la parròquia del Sant 
Esperit. En arribar a la nova capella, l'escolania de l'esmentada 
parròquia cantà un Te Deum. 

27 MARÇ DE 1903. — El «Casino del Comercio» inaugura el 
seu monetari, donatiu del consoci En Miquel Taló i Amigó. 
Aquesta col·lecció era molt valuosa, perquè contenia 529 mo
nedes i les més antigues eren hispano-romanes i de l'Imperi 
romà. A més, hi havia col·leccions de tots els Estats d'Europa, 
de les Repúbliques americanes, Marroc, Egipte, Pèrsia i Xina. 

28 MARÇ DE 1916. — En l'interior de la casa número i i del 
carrer de Sant Pere, avui fa els anys, va inaugurar-se el Cine 
Catalunya. Aquesta sala va construir-se sota la direcció de l'ar
quitecte En Melcior Vinyals. Té un extensió de 450 metres 
quadrats; l'alçada és de 13 metres. La planta baixa lé una 
cabuda de 800 seients. La cabuda total es calcula en 1-250 es
pectadors. A últims de l'any passat fou objecte d'importants 
reformes a la sala d'audicions, transformant-la totalment. 

29 MARÇ DE 1914. — En aquest dia tingué lloc, en el Teatre 
Principal, un selecte concert a càrrec de l'eminent pianista 
N'Enric Granados, amb un programa exclusivament d'ell. So-
bressortiren entre totes els tres números de les cèlebres (cGoyes-
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cas», «Los requiebros», «El fandango del Candil», ¡(La maja y 
el ruiseñor». El clou de la vetllada fou la primera audició de 
"El pelele», número nou llavors que cl mestre acabà d'escriure, 
fent l'alt honor d'estrenar-lo a la nostra ciutat. Les «Tonadillas» 
foren cantades per la sopran Na Judith Tarragó, d'una manera 
admirable. En aquesta sessió, a més del gran nombre de lerras-
sencs amants de l'art que hi assistiren, també s'hi podien comp
tar un bon nombre de barcelonins, admiradors del gran artis
ta, que volgueren assistir a la primera audició de <ÍE1 pelele», 
revestint el teatre el luxe de les grans solemnitats. 

30 MARÇ DE i8og. — S'ensopegava en el dia del Dijous Sant, 
que les tropes franceses entraren en el monestir de Sant Llo
renç del Munt i dcstruiren per complet l'interior. El temple 
quedà desolat i des d'aquella data fins l'any 1868 fou inhabita
ble; llavors fou quan el reverend Dr. Antoni Vergés i Mirassó, 
amb un esforç titànic, s'emprengué la tasca de restaurar-lo 
de nou. 

31 MARÇ DE 1560. — El batlle de la vila imposa una multa 
als qui blasfemin, destinant el recaptat per a les obres de l'es
glésia del Sant Esperit, llavors en construcció. 
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ABRIL 

1 ABRIL DE igoo. — A la casa número 4 de la Plaça Major 
i a les 3 de la tarda, es reuniren un gros nombre d'agricultors 
per tractar de la fundació d'un Sindicat Agrícola. Una nota 
publicada en aquella data diu: «L'objecte del Sindicat és pro
pagar i contribuir a l'aplicació dels millors mitjans de cultiu, 
produir a la terra collites abundants, procurar la realització per 
millorar les condicions del cultiu i assegurar les collites per mit
jà d'assistència i previsió que assegurin el pervindre; dirigir 
els agricultors perquè coneguin i estimin la professió, conven-
cent-los el que és d'utilitat per a ells. Establir una bona har
monia entre aquells que fan treballar i aquells que treballen». 
Aquest Sindicat va anar creixent i actualment ¿s un dels mi
llors de Catalunya, com a bona direcció i administració. 

2 ABRIL DE 1880. — Pere Bosch, Josep Mauri i altres pre
sentaren una instància que, havent-se de portar a cap molt 
aviat la construcció de la carretera de Terrassa a Sentmenat i 
trobant el seu traçat molt defectuós per dirigir-se a Sant Julià 
d'Altura volent utilitzar el pont de Sant Pere, que semblava 
llavors en estat ruïnós, aquests terrassencs s'avançaren per fer 
observar que seria d'utilitat modificar-la, fent-la passar per les 
hisendes de l'Argelaguet, Viver, Bonvilar i Gorchs, que llurs 
propietaris cedirien els terrenys i que es construís un pont 
sobre el torrent del Vallparadís. Pel que es veu, aquesta instàn
cia va produir el seu efecte, ja que va portar-se a terme l'obra 
tal com ells varen demanar, encara que va ésser quinze anys 
després de fer aquelles gestions. I sinó, la carretera de Castellar, 
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que comença al pont del Passeig, hauria començat al pont de 

Sant Pere. 

3 ABRIL DE 1852. —A primers de l'any 1839 l'Ajuntament 
va convocar a una reunió els caps de casa, per estudiar la forma 
de fer construir una carretera que des de la vila anés a trobar 
la que passa per Monteada i es dirigeix a Barcelona. I els em
presaris d'aquesta carretera foren els terrassencs Pau Busquets. 
Miquel Vinyals i Antoni Galí. És l'actual carretera de Saba
dell, que comença a lextrcm del carrer de Topete i que es va 
inaugurar el dia 3 d'abril de l'any 1852, o sigui al cap de 
tretze anys d'havcr-se convocat la primera reunió per cons
truir-la. 

4 ABRIL DE 1920. — E n aquest dia morí el qui fou en vida 
En Josep Tobella i Pi de la Serra. Aquest terrassenc vinguú al 
món el dia 10 d'agost de l'any 1864 i esmerçà tota la seva vida 
en atendre els qui sol·licitaven la seva valuosa col·laboració i el 
seu bon consell. El senyor Tobella posseïa un cor d'infant i 
gaudia en el bon compliment de Ics coses que li eren confiades, 
en les quals posava tot Taféete. Prova d'això és l'haver exercit 
durant vint-i-vuit anys cl càrrec de secretari de la Caixa d'Es
talvis, sense que durant dit temps deixés d'acudir-hi tots els 
diumenges, sense mancar-hi un sol dia, a no ésser per trobar-se 
malalt o a causa d'altra força major. Figurava, a més a més, 
com un dels socis més antics de les Conferències de Sant Vi
cens de Paül, on havia exercit els càrrecs de vice-president, vice-
secretari i bibliotecari. Havia figurat a la Junta de ((El Amigo 
del Enfermo» i a la de la «Joventut Catòlica», avui «Centro 
Social Católico», Hoc on havia demostrat més la seva activitat. 
També fou president de la institució de la Creu Roja. Patroci
nà amb entusiasme l'Exposició Agrícola que es celebrà al tea
tre del Retiro l'any 1892. Fou cridat tres vegades a figurar en 
el Municipi i fou nomenat diputat provincial, càrrec que exer-
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eia quan el sobtà la mort, ocorreguda el dia 4 d'abril de 
l'any 1920. 

5 ABRIL DE 1877. — En aquest dia l'Ajuntament va prendre 
l'acord de fer treure un fortí que hi havia a la casa número 1 
del carrer de Sant Pere, a instàncies del propietari de la casa, 
el fuster En Josep Mogas i Ubach, que pot considerar-se que 
actualment és la casa més antiga que hi ha al dit carrer. Fa 
molt pocs anys que encara hi havia la fusteria a l'entrada, a 
càrrec d'un íill de l'esmentat Mogas, i en entrar a mà esquerra 
conservava el senyal del portal per on es pujava per anar al 
fortí. 

6 ABRIL DE 1901. — A l'edat de 78 anys morí el reverend ter-
rrassenc mossèn Ramon Trias i Coll, nat el dia 25 d'abril de 
l'any 1826. Fou el primer president del iiCasino del Comer
cio». En quedar vidu, com que havia cursat la carrera ecle
siàstica en el Seminari de la diòcesi, fou ordenat prevere l'any 
1873. A Les Corts de Sarrià va fundar l'escola «Taller del Niño 
Jesús», on hi va passar la major part de la seva vida, i per 
motius de salut es retirà al Col·legi de ((Jesús, Maria y José», 
a càrrec dels RR. PP. de la Sagrada Família, a Sant Andreu 
del Palomar, on lliurà l'ànima a Déu. 

7 ABRJL DE 1927. — A la una de la tarda va produír-se un 
incendi a la fàbrica de ((J. Samaranch», del carrer de Frederic 
Soler. El foc s'inicià a la part de la quadra que servia de ma
gatzem i tot seguit s'agafà a la maquinària. Sortosament els 
bombers hi acudiren de seguida, fent tota mena de treballs 
per localitzar el foc, puix el vent podia haver-lo estès per les 
quadres, agafant grans porporcions. Les pèrdues foren de con
sideració. Demés de les existències que hi havia al magatzem, 
es cremà la secció de preparació d'estam i part de la filatura. 
El fet no ocasionà cap desgràcia personal. 
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8 ABRIL DE 1880. — Antigament per al desaigua de les teu
lades de les cases, a totes les façanes que donaven al carrer, des 
de dalt sortien a fora unes llargues canals de metre, i quan 
plovia tota l'aigua anava a parar al mig mateix de l'acera, 
petant fortament sobre els paraigües, o a sobre del transeünt 
que s'ensopegava a passar. Per evitar aquestes molèsties, l'A
juntament, cl dia 8 d'abril de l'any 1880, acordà que per en
davant totes Ics façanes que es construïssin havien de portar 
una canal que arran de paret conduís l'aigua que es despren
gués de la teulada fins baix de l'acera, i que fossin tretes totes 
les que sortien fora al carrer. 

9 ABRIL DE 1886. — Amb motiu de les reformes en la tarifa 
del subsidi industrial, el ministre d'Hisenda, Camacho, va vo
ler reconstruir els Gremis, únicament per distribuir l'impost, 
i tan bon punt va publicar-sc el R. D., el dia 9 d'abril de 
l'any 1886, van reunir-se a l'Ajuntament la major part de fa
bricants de Terrassa per portar a cap la constitució de la Cam
bra de Comerç, i fou nomenada una c<miissió per als seus tre
balls. A primers de juliol següent quedà nomenada la primera 
Junta Directiva: President, Jacint Bosch; vice-president, Pere 
Soler i Bohigas; comptable, Lluís Salvans i Armengol; treso
rer, Alfons Ballber, i secretari, Josep Cots. D'aquesta manera 
va quedar constituïda a Terrassa la Cambra de Comerç, avui 
encara existent. 

10 ABRIL DL 1560. — En aquest dia foren nomenats dos con
sellers perquè cada dissabte anessin per les cases a captar pels 
pobres de la vila i cls diumenges ho fessin a l'esglcsia. S'acordà 
també que el nomenament es fes per sorteig i que el dia de 
Sant Andreu de cada any es celebrés una missa cantada per 
demanar a Déu que cl nomenament recaigués en els més rics 
i honrats de la vila. 
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11 ABRIL DE 1809. — Trobant-se la vila de Terrassa assetja
da pels francesos, aquests varen cometre tota classe de barbari
tats. Entre elles, en el dia d'avui, fuseüaren dos pagesos de Sant 
Pere nomenats Isidro Amorós i Esteve Pla i Serra. Es conta 
que el mateix dia un escamot de tropa entrà al domicili de cal 
Biel, de Sant Pere, i obligaren la mestressa que amb les seves 
pròpies mans aguantés un gibrell gran i contemplés com els ene
mics feien acotar el cap del seu espòs Gabriel Dalmau i Pujol, 
de 76 anys d'edat, i li tallaren en rodó, rodolant després aque
lla testa pel gibrell sagnant i amb els ulls oberts que miraven 
fits la seva esposa. Aquesta màrtir va morir el juliol següent. 

12 ABRIL DE 1814. — L'alcalde publica un band, el qual diu 
que els que tinguin rebuts de subministres fets des del 30 d'a
gost de 1813 fins el dia present, de blat, pa, ordi, palla i vi, 
els presentin dins quaranta-vuit hores a casa del senyor Jaume 
Oller, qui els rebrà i els donarà un resguard de l'import de 
dits rebuts, a fi que quan s'hagi de satisfer la contribució di
recta s'abonarà el que sigui. 

13 ABRIL DE 1868. — Aquell any va haver-hi una gran se
quedat i escaient-se ésser dilluns de Pasqua de Ressurrecció, 
va celebrar-se una processó per pregar a Déu cl benefici de la 
pluja. Aquella processó revestí una gran solemnitat. Presidida 
per la imatge del Sant Crist, va sortir de la parròquia del Sant 
Esperit i seguí pels carrers de l'Església, Vall, Major, Cremat, 
Sant Pere i Nou, fins l'església de Sant Pere. Després, de re
torn, baixaren carrer de Sant Antoni i entraren al convent de 
Sant Francesc, on hi deixaren la imatge del Sant Crist fins que 
plogués. El dia de Sant Marc va ploure, i la imatge del Sant 
Crist va ésser retornada en processó a l'església del Sant Es
perit. 

14 ABRIL DE 1877.—-Per R. O. el dia sg de març de l'any 
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1877, Terrassa llavors vila, va ésser declarada ciutat, i a inicia
tiva del bon patrici N'Antoni Ubach i Soler va fundar-se la 
Caixa d'Estalvis, la qual es va inaugurar en aquest mateix 
dia ,quan la població estava de i:estes per celebrar el nomena
ment de ciutat. Llavors la Caixa d'Estalvis va installar-sc a l'an-
tic edifici de la casa Galí, del Raval. A l'actc de la inauguració 
va assistir-hi tot l'element oficial, el qual va fcr grans elogis 
de la iniciativa. Fins avui aquesta entitat ha obtingut resultats 
brillants. 

15 ABRn. DE 1918. —El primer ram de clavegueres que va 
construir-se a Terrassa, fou el que hi ha al carrer de Calvo 
Sotelo, Sant Leopold, General Mola i avui fa els anys que en 
el pati de l'Ajuntament va fcr-se la subhasta per a la seva cons
trucció, que va recaure a la casa Butsems i Companyia, pel 
tipus de 66.485 pessetes. 

16 AURiL DE 1800. — Avui es complcix l'aniversari de la mort 
del reverend Prior Dr. Jaume Joan Fàbregas i Clariana. Era 
fiÜ de Barcelona. Residí molts anys a Roma en qualitat de 
gentilhome de cambra del cardenal Spínola, i allà fou graduat 
en lleis i cànons. El Dr. Fàbregas obtingué el priorat de Terras
sa amb lletres expedides pel Sant Parc Climent XII l'any 1738. 
Per cartes testimonials de son Ordinari, donades als 8 d'octubre 
de l'any 1762, consta que era un sacerdot exemplar, de bona 
vida i de fama, de lloables costums i pràctica i conversació ho
nesta, sense cap impediment canònic. Morí el dia 16 d'abril de 
l'any 1800, a l'edat de 92 anys i 62 de promoció al Priorat de 
Terrassa. 

17 ABRH. DE 1815.— Segons noia d'una antiga casa tcrras-
senca, en el dia que esmentem, des de la casa Boada del Raval 
foren traslladades a l'església del Sant Esperit, i en processó 
presidida per l'Excm. Ajuntament, les sagrades relíquies de Sant 
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Josep Oriol, celebrant-se després un ofici a gran orquestra. 
Hom fa creure que les relíquies d'aquest sant barceloní foren 
retirades a l'església del Sant Esperit amb motiu de la invasió 
de les tropes franceses i que posades en lloc segur, en aquell 
temps poderen ésser salvades. En tornar al temps normal, foren 
retornades al seu primitiu lloc en processó. 

18 ABRIL DE 1920.— En aquesta data S. A. R. l'InEant Don 
Carles va visitar la nostra ciutat. Arribà a dos quarts de deu 
del matí, en un tren especial de la Companyia de FF. CC. de 
Catalunya, per passar revista al Sometent. Varen fer el viatge 
amb S. A. R. el capità general Weyler, amb els seus respectius 
ajudants, el governador civil senyor Luengo, el rector de Ja 
Universitat Dr. Carulla i altres personalitats. A l'estació Tcs-
peraven el senyor Freixa, en representació de l'alcalde, els re
gidors senyors Benet, Vinyals, Parés, Barata, el diputat a Corts 
don Alfons Sala, el general del Sometents senyor Soler i repre
sentants de totes les autoritats i entitats terrassenques. En atu
rar-se el tren, la Banda de Vergara tocà la Marxa Reial, i la 
secció del Sometent i la guàrdia civil presentaren armes incli
nant la bandera el senyor Feliu Barba. De l'Ajuntament es di
rigiren al Passeig, on l'infant Carles passà revista, imposant 
medalles a diversos terrassencs. Després visità l'Escola Indus
trial. Va anar a missa al Sant Esperit i últimament a l'estació, 
on fou acomiadat amb els mateixos cerimonials de l'arribada. 

19 ABRIL DE 1936. —Són hostes de Terrassa el Pare Gregori 
Maria Sunyol, del Reial Monestir de Montserrat; dom Jhoncs 
de Beyron, monjo alemany; dom Mauro Sableroles, del Mo
nestir de la Calzada; el reverend P. V. Coch, professor de Vie
na, i el Rnd. P. Miquel Altisen, que es trobaven a Barcelona 
amb motiu de celebrar-se ei Congrés de Musicologia. Aquests 
il·lustres visitants varen fer grans elogis de les esglésies romàni
ques de Sant Pere. 
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20 ABRJL DE iB'j2.—'El tcrrasscnc En Joan Recasens, com a 
president de la Societat Cooperativa de Teixidors de Terrassa, 
demana a l'Ajuntament autorització per establir una tenda de 
queviures al costat esquerre del pòrtic de l'església del Sant Es
perit. I l'Ajuntament li concedí en sessió celebrada el dia 25 
següent. Alguns anys després, en aquell lloc s'hi instal·là una 
espardenyeria a càrrec del campaner. 

21 ABRIL DE 1878. — En una reunió tinguda el dia d'avui en 
el domicili del senyor Gabriel Trias s'acordà fundar una Socie
tat que amb el nom de «Joventut Catòlica» es fomentés la re
ligió i a la vegada es sostinguessin unes escoles gratuïtes. Aques
ta entitat és actualment el «Centro Social Católico», en el car
rer de la Fontvella. 

22 ABRIL DE 1897.—Tenim a mans un programa de teatre 
el qual presenta les primeres projeccions de cinema, que re
produïm perquè es facin càrrec de la propaganda que s'hi feia. 
Diu així: «Teatro del Retiro. Gran función monstruo para 
hoy jueves (era dia de treball) 22 de abril de 1897. Gran re
baja de precios. 1." Sinfonía. 2." Presentación del gran aparato 
non plus ultra, denominado «El Pantoscopio», o sea la fotogra
fía ñja, último modelo perfeccionado que exhibirá go cuadros 
nuevos en esta población y una escena cómica iluminada. 3." Se
sión científica recreativa por el reputado ilusionista señor Mau-
i"i. 4." Presentación del notable cantante excéntrico, sin rival en 
Europa, Mr. Charles Lamas, que ejecutará seis números nue
vos. 5.° Presentación del gran cinematógrafo, o sea la fotogra
fía animada, que exhibirá 10 cuadros, 10, estrenándose los de 
gran efecto «Varios niños jugando al paseo» y «El baño de una 
parisién». Gran rebaja de precios. Función entera. A las 8 y 
niedia. Precios: Palcos, 4 pesetas; rejillas con entrada, 1 pese
ta; sillas con id., 0,75 pesetas; asientos fijos con entrada, 0,50; 
entrada a palcos, 0,75; entrada general, 35 céntimos. Nota: 
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La función dará principio a las 8 y media y terminará a las u , 
con objeto de que la clase trabajadora pueda admirar tan gran 
espectáculo». 

23 ABRIL DE 1729. — Hi ha un document que diu: ((En con
secuencia de la orden del M. Iltre. Sr. D. Antonio de Sartine, 
Intendente Gral. de este Estado y Partido de Cataluña, en el 
día de hoy se ha pasado a hacer la separación de la Cuadra de 
la Cartuja de Vallparadis y formar un nuevo catastro y habién
dose elegido para esta operación al geómetra José Mayol, Juan 
Pedró, experto por parte del Rey y José Padró Solanet pagés de 
Sentmenat por parte de dicha Cuadra. El geómetra para que 
midiese las tierras geométricamente y las que propusiese a la 
medida del Edicto». 

24 ABRIL DE 1924. — En aquesta dala l'entitat ¡(El Seguro 
Tarrasense» contra accidents del treball inaugurà el nou edifi
ci a la Plaça dels Caiguts, destinat a la cura dels accidents que 
puguin ocórrer entre els obrers dels socis afiliats a aquesta be
nèfica entitat. En aquest edifici hi ha sala d'operacions, prime
res cures, dormitoris, menjador dels convalescents, oratori, pati 
d'esbarjo, etc. Fou construit baix les ordres de l'arquitecte En 
Lluís Moncunill. 

25 ABRIL DE 1934. —Avui cs complcix l'aniversarí de la mort 
d'un terrassenc exemplar que fou En Francesc Capella i Auto-
nell. Aquest terrassenc, amb les seves dots personals d'activitat 
i intel·ligència, s'havia sabut conquistar un prestigi, proves del 
qual en totes les iniciatives de caràcter cultural, artístic i pa
triòtic trobaren en ell un ferm col·laborador, diligent i entu
siasta. Era un terrassenc que estava concentrat de terrassenquis-
me i actuava sempre amb mires a la ciutat que el veié néixer. 
Actuà d'assessor tècnic de la «Mutua de Seguros», amb un encert 
reconegut, i fou el primer secretari i fundador del ((Centre Ex-



UNA CO S A C A D A D I A 

cursionista» de Terrassa. Morí el dia de Sant Marc de l'any 
1934, després d'una breu malaltia, quan comptava 44 anys. 

26 ABRIL DE 1896. — Al prestigiós terrassenc En Ramon Bus
quets i Soler, propietari 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 de la Xuriguera, i l'exposà a l'arquitecte 
N'Antoni Pasqual. El dia 26 d'abril de l'any 1896, convidats 
pel senyor Busquets, els senyors Cadevall, Barata, P. Colomer, 
Lluís Monset i un gros nombre de terrassencs més, varen recór
rer els ilocs que es creien més a propòsit per construir els murs 
de contenció. El dia 23 d'agost següent va celebrar-se una re
unió a la Mina Pública d'Aigües de Terrassa, a l'objecte de de
liberar sobre la conveniència de la compra-venda de la Mina 
Matalonga, i el 18 de setembre següent es començaren els tre
balls necessaris a l'objecte de construir com més prompte mi
llor un pantà per portar les aigües per a la indústria a Ter
rassa. 

27 AiiRiL DE 1809. —A causa de la pesta produïda per la 
devastació deixada pels francesos durant el setge a Terrassa, 
el convent dels PP. Recoletos es convertí en hospital per auxi
liar els malalts, que en un nombre extraordinari hi havia a 
Terrassa .Aquests foren atesos pel seu compatrici el P. Petit 
i els demés frares hagueren d'hostatjar-se a la casa prioral. 
Aquest edifici és cl que a mitjan segle passat fou convertit en 
Hospital, i és el que actualment tenim a la nostra ciutat. 

28 ABRIL DE 1935- —A»"b motiu dc la clausura del cicle 
de conferències organitzada pel Bloc Nacional en aquesta ciu
tat, es celebrà un míting en cl Teatre Principal, en el qual 
assistiren un gran nombre de personalitats, entre les quals figu
rava l'Excm. Sr. don Josep Calvo Sotelo. El nostre primer co
liseu presentava un aspecte brillantíssim. Ocupà la presidència 
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don Alfons Sala, assentant-se al seu costat els senyors Calvo 
Sotelo, Serrano Jover i seguint la taula presidencial els senyors 
Bau, diputat tradicionalista; Milà i Camps, Romeu, Alvarez de 
la Campa, Torrent, Bertran i Güell, Joaniquei, Despujol i al
tres personalitats. El senyor Calvo Sotelo pronuncià el discurs 
més transcendental que s'ha registrat en llur curta carrera 
d'home polític. A les dues de la tarda els visitants foren obse
quiáis amb un banquet, al qual assistiren prop de 800 comen
sals. Després visitaren els locals del «Centro Tradicionalista» 
y ((Centro Tarrasense». En dits locals es trobaren diverses co
missions representatives d'entitats germanes de diverses pobla
cions, que saludaren els visitants, els quals abandonaren la ciu
tat a darrera hora de la tarda, 

29 ABRIL DE 1882. — A l'indret on hi ha el portal del Mer
cat del Peix del Raval, antigament hi havia un portal per en
trar a la ciutat, que era nomenat el Portal de la Guia. Damunt 
d'aquest portal hi havia una capelleta amb una Mare de Déu 
de Montserrat. Llavors va creure's que aquell portal en aquell 
lloc destorbava la creixença de la ciutat, i el 29 d'abril de 
l'any 1882 varen començar-lo a enrunar i al cap d'una setmana 
no en quedà ni rastre. 

30 ABRIL DE 1815. — Arriben de França, després de set anys 
de captiveri per haver estat presoners dels francesos, els terras-
sencs Antoni Petit, Joan Baptista Vendrell i algun altre. «Au
sentes de Tarrasa, éstos no cedieron en cl afán progresivo que 
siempre les había animado, y bien a pesar de su cautiverio, 
consiguieron el estudio de nuevos procedimientos por los que 
podía mejorarse la industria de paños de nuestra ciudad)). 
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MAIG 

1 MAIG DE 1853. —Segons notes de TArxiu Municipal, el 
misteri del davallament de la Creu que varen destruir els mar
xistes, era obra del terrassenc En Francesc Torras i formà per 
primera vegada a la processó del Dijous Sani de l'any 1853. 
Ja que En Domènec Venlalló i Llobaleras, com a Calvan de 
la Confraria, en aquesta data, va pagar 375 lliures per rimport 
de les figures del Davallament de la Creu. 

2 MAIG DE 1913. — E n aquest dia arriba a la nostra ciutat 
n i t rm . bisbe Dr. Torras i Bages, llavors bisbe de Vic. Acompa
nyat del reverend ecònom i el diputat don Alfons Sala, va visi
tar les esglésies romàniques de Sant Pere i l'Escola Industrial. 

3 MAIG DE 1 8 6 5 . - A darrers del segle passat, quan els vells 
de Sant Martí de Provençals recordaven mossèn Francisco, dels 
seus ulls en brollaven llàgrimes recordant les heroiques gestes 
d'un sant home que hi havia hagut en aquella barriada. Aquest 
fou mossèn Francesc Rodó i Sala, conegut pels terrassencs pel 
capellà de Can Malet. L'Excm. senyor bisbe, per premiar les 
seves gestes, el nomenà ecònom de Sant Andreu, però el poble 
en pes protestà d'aquell nomenament perquè apartava de la 
parròquia de Sant Martí aquell home que estava tan identifi
cat amb ells. I passaren deu anys. Quan es tingué ocasió de 
tornar-lo a la parròquia. l'Excm. bisbe va fer-ho. 1 el dia 3 de 
maig de l'any 18Ü5, el canonge Rodó retornava a la seva par
ròquia primera, on el poble de Sant Martí el va anar a rebre 
amb païli, assistint-hi totes les autoritats i totes les classes so
cials. 
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4 MAIG DE 1759. — «El tarrasense Simón Aymerich hace una 
contrata para la compra de unos terrenos cerca del lugar lla
mado «Portal de la Guía», con los administradores del Hospi
tal de San Lázaro, para construir una casa y que una vez cons
truida permitan montar un altar a la Capilla para celebrar 
misa)». Segons consta en el foli número 120 del notari don An
toni Puig Gorchs. 

5 MAIG DE 1920.—En tal dia com avui, r<(Orfeó Montser
rat» donà un concert al teatre Alegria que constituí un èxit 
clamorós. Aquest concert fou dedicat als socis del Centre So
cial i els cantaires executaren admirablement obres de Millet, 
Comelles i Ribó, Gounod, Sant-Saèns i Pérez Moya, omplint la 
primera i tercera part del programa, sota la direcció del malau
rat mestre el reverend Àngel Rodamilans, pvre. La segona part 
va anar a càrrec de la lieder Na Mercè Plantada, acompanyada 
al piano pel mestre Manuel Barguñó. Tota la premsa va ocu
par-se amb grans elogis d'aquest concert. 

6 MAIG DE 1894. — Quan les fires de maig varen començar 
a estendre's per la Plaça Vella, l'Ajuntament ordenà que fos
sin traslladades al Passeig, però començant al tros ample de la 
Fontvella; mes arribà alguns anys que l'esmentat tros era in
transitable a causa de l'aglomeració de gent i l'atapeïment de 
parades, ja que tots els firetaires volien aquell tros de via, per 
tal com essent més estret els afavoria. I el dia 6 de maig de 
l'any 1894, l'Ajuntament prohibí que les parades es fessin a la 
Fontvella i que totes s'instal·lessin al Passeig, com així va fer-se 
fins l'any 1937, que la fira fou traslladada a la Rambla d'Egara. 

7 MAIG DE 1858.—:En aquella època ja es parlava de la 
unió del poble de Sant Pere amb Terrassa, àdhuc ja s'havia pu
blicat un dictamen favorable. Mes el poble de Sant Pere s'hi 
va oposar i a la casa rectoral es reuniren 174 propietaris i 
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veïns d'aquella jurisdicció, presidits pel regent de l'alcaldia En 
Miquel Aureli, i nomenaren una comissió composta dels pro
pietaris Tomàs Parellada, Magí Tobella, Pau JoEresa i Josep 
Vila. donant-los totes les facultats per gestionar la derogació 
del decret. I el dia 7 de maig de l'any 1858, o sigui pocs dics 
després de la reunió, el govern va revocar l'ordre 1 el poble de 
Sant Pere va restar separat quaraiita-vuit anys més. 

8 MAIG DE 1915. —Avui es compleix l'aniversari de la mort 
del terrassenc En Joan Vallhonrat i Prat, que durant dos anys 
i mig desempcnyá l'alcaldia a la nostra ciutat, amb un zel 1 
un interès extraordinari. Fou en l'època en què es comença 
l'empedramcnt dels carrers, millora ímportantíssima per l'em
penta que prengué després. Essent alcalde En Vallhonrat, l'A
juntament obrí una subscripció per socórrer els damnificats per 
les inundacions de la vora del Llobregat, que tan grans per
judicis ocasionà en l'octubre de 1907. En acabar la seva missio, 
tota la dependència de l'Ajuntament li varen £er un homenatge 
com a prova d'agraïment per la seva actuació a l'alcaldia. Ha
via estat president de la ((Mina Pública de Aguas de Tarrasau. 
La seva casa pairal era al carrer de Sant Jaume, número 12, 
on hi va néixer el dia 7 de juny de l'any 1867. 

9 MAIG DE 1868. —La ciutat es veu honorada amb la visita 
dels grans escriptors Zorrilla, Mistral, Ruiz de Aguilera, Llo
rente, Balaguer, Quintana, Núñcz de Arce, Vidal Valenciano 
i altres que foren esplèndidament obsequiáis pels terrassencs 
amb recepció oficial, banquet i ball. Aquests il·lustres hostes vi
sitaren el Castell de Vallparadis, emportant-se'n un grat record 
de la nostra ciutat. 

10 MAIG DE 1935- —Avui es compleix l'aniversari de la mort 
del senyor Heremies Busqué i Gibert. Aquest senyor, encara que 
no vagi néixer a Terrassa, pels anys que hi va viure hi va 
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crear una familia i se'l pot considerar com a terrassenc. Va 
néixer a Vinaroç, l'any 1858. De familia de condició modesta, 
essent un simple obrer, hagué de realitzar un veritable esforç 
de voluntat per tal d'encaminar la seva vida a l'esiudi, que fou 
la seva vocació des de molt jove.' Va venir a Terrassa, on hi 
treballava un oncle seu, i entrà d'aprenent de teòric a cal Trias, 
del carrer de Sant Jaume. L'any 1888 ja era director de la fà
brica de mocadors d'Albert Dasca i Boada, de Valls, i l'any 
1890 retornava a Terrassa, on treballà a can Comas i Pi i poc 
temps després passà a Barcelona, a la casa Cardona i Compa
nyia. L'any 1896 entrà de teòric a la casa Fontanals i Com
panyia, fins que va passar a Béjar, el dia 15 de setembre de 
l'any 1903, com a professor teòric-pràctic de l'Escola d'Indús
tries. El dia 30 de desembre de l'any 1921, per ordre de la Sots-
secretaria del Ministeri d'Instrucció Pública, fou nomenat mes
tre de taller d'indústries tèxtils a la nostra Escola Industrial, 
càrrec que exercí fins la seva jubilació, l'any 1931. Deixà una 
obra esplèndida sobre teixits, premiada per l'Acadèmia de ia 
Història de Madrid amb un premi de iiReina Victoria». 

11 MAIG DE 1913.—Terrassa s'engalana en el dia de Pasqua 
per celebrar el centenari de la pau de l'Església, endomassant 
els balcons i il·luminant les façanes de les entitats i mokíssimes 
cases particulars. Foren les festes nomenades Constantinianes. 
A l'església del Sant Esperit, després de l'ofici, el Sant Crist 
posat damunt la cripta quedà cobert de flors. A la nit una 
grandiosa creu, feta amb llums elèctrics, resplendia sobre el 
campanar de la ciutat. La il·luminació dels carrers donava l'as
pecte d'ésser en plena festa major. 

12 MAIG DE 1407.—EI rei Martí estén una R. O. als veïns 
de la vila de Terrassa, en vista de la súplica d'aquests, perquè 
puguin obrir un camí per anar a la vila de Manresa i es cobrin 
els drets que siguin convenients i els apliquin en benefici seu 
i de la vila. 
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13 MAIG DE 1920. — Organitzada per l'Associació de la Prem
sa, el reverend P. Lluís Rodés donà una conferència en el Tea
tre Principal. La dissertació de l'iUustre pare jesuïta fou inte-
ressantíssima, sobre el tema: «Visió del Cel». El teatre estava 
pleníssim i la concurrència selecta de debo. Mentre es feíen 
les projeccions, un quintet tocà les següents composicions: 
((Tempestat», «Clar de lluna» i ((Pescadors de perles)). 

14 MAIG DE 1714. —En el llibre de defuncions de la vila de 
Terrassa es conta que en el dia d'avui rebé els sants sagra
ments i se li donà sepultura eclesiàstica a don Pere de Fices. 
Aquest senyor fou un acabalat propietari de Barcelona que ad
quirí per 32.000 lliures el palau en què els reis d'Aragó s'hos
tatjaren a Terrassa, el qual des de que el rei Don Jaume va 
donar-lo a Romeu de Cardona, i de successió en successió havia 
anat a mans de la Municipalitat terrassenca. En Pere de Fices 
va fer construir l'altar barroc del Sant Crist de l'església del 
Sant Esperit, el qual encarregà a l'escultor En Pere Serra pel 
juliol de l'any 1670, i els frisos empotrats en les parets del claus
tre del convent de Sant Francesc. Per acord de l'Ajuntament 
es posà el seu nom en un carrer de la ciutat, el dia 2 de desem
bre de l'any 1925. Aquest carrer es el primer paral·lel a la dreta 
de la carretera de Rellinàs i va des del Transversal fins al camp 
dels «Pajaritos». 

15 MAIG DE 1791.—Copiem una nota trobada a l'Arxiu del 
poble de Sant Pere: ((Muy cerca de las casas de esta villa, há
llase construido un puente de tres arcos que divide el término 
de ésta y el de la parroquia de San Pedro , parte foránea de la 
misma. El día 15 de mayo del año 1791, se le cayó uno de ellos, 
quedando los demás en muy mal estado; y aunque entonces se 
hizo en él una pequeña recomposición, pero a causa de ser 
ésta falsa de nada sirvió y es aquel paso tan peligroso 
que en el decurso de dicho tiempo han acaecido muchas des-
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gracias y de bastante consideración. El Ayuntamiento de ésta 
en diferentes épocas ha solicitado al de aquella parroquia la 
recomposición del mísmo, y siempre se ha desatendido y me
nospreciado». Aquesta nota va publicar-se pel juliol de 1820, 
la qual deixa entreveure que el dit pont de Sant Pere va pas
sar trenta anys que era perillós de passar-hi. 

16 MAIG DE 1852. —El calderer Domènec Sanvicens presen
ta una factura de les despeses de coure, calderer, mans de mes
tre i gavetes de morter gastat per acabar la font del carrer de 
les Bitlles. Aquest carrer és avui el carrer de la Palla. 

17 MAIG DE 1879. — En aquest dia va inaugurar-se la carrete
ra de Rubí a Terrassa, i seguidament va inaugurar-se un servei 
de carruatges que es va emprendre un carreter de Rubí. Per 
fer aquesta carretera, ja a l'any 18G9, o sigui nou anys abans, 
es van reunir els alcaldes de les dues poblacions i l'any 1872 
els Ajuntaments de Rubí i Sant Cugat enviaren una instància 
al de Terrassa perquè la firmessin els regidors per enviar-la a 
la Diputació per tal que activés la construcció. Després de mol-
tíssimes gestions per part de les autoritats de dites poblacions, 
va arribar a inaugurar-se el dia 17 de maig de 1879. 

18 MAIG DE 1572.-^ L'heroi de Lcpant En Joan d'Àustria, 
de pas per visitar la Moreneta de Montserrat, va visitar l'ermita 
de Sant Salvador de les Espases, per fer ofrena al sant d'uns 
artístics i valuosos fanals d'or que portava Alí-Bajá i tretze 
banderoles de púrpura brodades d'or i plata que arrabassà als 
turcs en la gloriosa batalla que els guanyà l'any anterior. Tant 
els fanals com les banderoles, algunes d'elles encara penjaven 
a les parets de l'ermita de Sant Salvador a mitjan del segle 
passat. 

19 MAIG DE 1846. — Avui es compleix l'aniversari de la mort 
del terrassenc fra Ramon Marsal i Bugunyà. Era germà del co
negut compositor mossèn Pau Marsal. De molt noi entrà en el 
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Col·legi de Montserrat, i després de passar-s'hi nou anys apre
nent música, el dia 17 de novembre de l'any 1801. acabats els 
seus estudis musicals, va vestir l'hàbit de monjo de dit monestir 
Fou diverses vegades administrador de la Granja de Miruvall 
amb satisfacció dels seus superiors, i arribà a tal grau el zel 
amb què mirà les coses del monestir, que entre les diverses cir 
cumstáncies polítiques per les que es veieren precisats els mon 
jos a anar-se'n del convent, fra Marsal fou dels primers que hi 
tornaren ,atret per la devoció que professava a la Verge. Pre 
sentant-se-li l'ocasió per anar a Terrassa per un assumpte ur 
gent per al convent, tingué a la nostra ciutat un atac herpòtic 
que li privà la vida quan comptava 65 anys d'edat. El seu cada 
ver fou portat a Montserrat i dipositat a la sepultura de la Ca 
pella de Sant Josep. 

20 MAIG DE 1928. —Per acord del Comitè Paritari del Co
merç, a partir d'aquell dia tots els establiments del ram de que
viures, els diumenges tingueren de tancar a les 12 del migdia, 
menys els de pastisseria i confiteria, que aquests tancaren a les 
2 de la tarda, però durant aquestes hores solament podien ven
dre els del ram de confiters. 

21 MAIG DE 1C22.—El Consell de la vila acorda que a la 
processó a Montserrat s'hi vagi sense banderes ni música, com 
abans. De resultes d'aquest acord, aparegué un paper mfama-
tori a la carniceria contra els consellers, i aquests prometeren 
10 lliures a qui descobrís l'autor. 

22 MAIG DE 1880. —Després de destruït per un incendi el 
teatre del Retiro, va tornar-se a construir de nou i s'inaugurà 
el dia 22 de maig de l'any 1880. Llavors fou quan va començar 
a actuar el popular empresari En Josepet Domingo, i s^orga-
nitzaren els antics balls de tarda que tanta popularitat conque
riren a les darreries del segle passat. 
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23 MAIG DE 1891. — En aquest dia es produí una tempestat 
d'aigua i pedra que causà grans desperfectes a la ciutat i per-
juidicis a les vinyes i arbres fruiters. L'aigua que baixava del 
iicauce» de la Riera del Palau s'emportà una part de la paret 
que llavors s'estava construint. 

24 MAIG DE 1900. — L'Ajuntament acorda establir el sistema 
de llaç escorredor per recollir els gossos que vagin sense morrió 
i transitin per la via pública, suprimint el sistema de boles 
pel mal efecte que produïa. 

25 MAIG DE 1920.—'En aquesta data va començar-se a cons
truir l'edifici que avui es el Casal dels Agricultors terrassencs, 
en el carrer de Colom. Aquest edifici va estar a disposició dels 
seus socis completament acabat el dia 5 de febrer de l'any se
güent. 

26 MAIG DE 1855. — Amb motiu de començar-se l'edifici de 
les Presons del Partit, copiem el següent documenl: «Siendo 
alcalde don Salvador Vallhonrat en el año 1852, se levantará 
de nueva planta el edificio situado en el extremo del Paseo, des
tinado a Cárceles Nacionales de Tarrasa y su partido, bajo la 
entendida dirección del arquitecto de Barcelona don José Vi-
lar. Fueron nombrados por el Ayuntamiento, en sesión ordina
ria de 6 de junio de 1852, para componer la Junta local Auxi
liar de Cárceles a los señores cura párroco, juez de primera ins
tancia, diputado provincial, dos regidores y dos mayores con
tribuyentes don José Segret y don Mariano Galí por las clases 
de regidores, y por la de particulares a don Pablo Calí y don 
Pablo Busquets, El presupuesto para la construcción de las re
feridas Cárceles ascendió a 97.300 reales, según el presupuesto 
de las obras presentadas por el arquitecto señor Vilar. 10 cala
bozos claros, 2 oscuros, 2 cocinas, lavadero, fuente con dos 
plumas de agua de pie. Habitación del alcaide. Las obras se 
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verificaron por subasta. Fué rematada la subasta a favor de don 
Jaime Joaquín Estella, obligándose a construirla por 9.600 du
ros y el rematante cedió la obra a los albañiles don Jacinto 
Matalonga y don José Marcct, vecinos de la ciudad de Tarrasa. 
Los trabajos del señor Vilar ascienden a 3.000 reales por los pla
nos y viajes». 

27 MAIG DE 1929.—'En aquest dia fou inaugurada solemnial-
ment la instal·lació que els metal·lúrgics terrassencs instal·laren 
a l'Exposició Nacional, que aquell any es celebrà a Barcelona, 
Hi assistiren les autoritats terrasscnques i la majoria dels me
tal·lúrgics, revestint Tacte una importància extraordinària. 

28 MAIG DE 1879.—En aquest dia morí a Barcelona el no
tari terrassenc En Pau Cardellach Busquets, lili d'una distin
gida família que durant més d'un segle visqué en una casa del 
Raval, dedicada a la fabricació de teixits de llana. Va exercir 
la carrera a Barcelona fins Tany 1858 que vingué a Terrassa 
a ocupar el lloc del senyor Joan Daura. Deixà tres obres inèdi
tes, entre elles ima de deduccions mètriques per a ús dels nota
ris. Era nat del dia 20 de març de 1814. 

29 MAIG DE 1869.— Avui fa els anys que va morir el reve
rend doctor terrassenc Joaquim Coll i Torres, que va néixer el 
dia 2» de novembre de l'any 1798. La figura del doctor Coll 
es destacà durant una vintena d'anys d'entre els demés clergues 
de l'església del Sant Esperit. Cursà humanitats filosofia i teolo
gia en el Seminari de Barcelona i dret civil i canònic en la Fa
cultat de Dret de la Universitat de Cervera, en la qual es gra
duà el dia 18 d'octubre de l'any 1823. En suprimir-se la Col-
legiata, el primer arxiprest fou el Dr. Coll, restant aquest càr
rec, una vegada fet l'arranjament i demarcació parroquial, en 
la persona del prior. En morir el prior, doctor Santacana, el 
doctor Coll ocupà la regència de la parròquia, fins que va ve-
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nir el nomenament del nou prior, i era tanta la voluntat que 
el doctor Coll havia posat al càrrec d'arxiprest que, tot i tro
bar-se desposseït, obrava com a regent, procedir que li valgué 
algun disgust. Havia entrat a la Comunitat de Terrassa el dia 
11 de febrer de l'any 1830, i fou nomenat arxiver de la Co
munitat el dia 31 d'octubre de l'any 1831. 

30 MAIG DE 1808. — Mor a Tedat de 63 anys l'industrial ï ex-
alcalde Terrassenc En Salvador Vallhonrat i Parés, i el seu cos 
és enterrat al peu de l'altar del Sant Crist de l'església del Sant 
Esperit. 

. 31 MAIG DE 1788. — En aquest dia fou batejat a l'església del 
Sant Esperit el reverend Gabriel Cardellach i Roca. En la seva 
infantesa estudià música al Monestir de Montserrat. El dia 8 
d'agost de l'any 1816, ja major d'edat, fou admès a la Comu
nitat del Sant Esperit com a beneficiat, després mestre de Ca
pella i organista, fomentant l'ensenyament i l'afició a la música 
entre els seus compatricis. Compongué algunes obres religioses, 
algunes de mèrit i que li donaren fama. Morí a la nostra ciu
tat el 20 de setembre de l'any 1819. 
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JUNY 

1 JUNY DE 1860. —S'instal·la el gas comptant amb 22 abo
nats, que pagaven una pesseta per metre, consumint-sc'n 40 
metres diaris i en l'any 188O «La Propagadora del Gas» va re
baixar-ho a 0,^1 pessetes. 

2 JUNY DE 1907. —Al Teatre Principal l'orquestra Filhar
mònica de Barcelona, sota la direcció del mestre Josep Lasallc, 
donà un extraordinari concert, compost d'obres dels mestres 
Haydn, Bruckener i Borodinc. L'orquestra estava composta de 
75 professors. L'entrada a butaca era de 3 pessetes 1 el públic 
0,50 pessetes. 

3 JUNY DE 1603. —L'Ajuntament dóna a Miquel Rovira 10 
lliures moneda barcelonesa per treure la volta del carrer de les 
Parres i per altra part cobra dit Rovira dels qui tragueren les 
runes de dita volta. 

4 JUNY DE 1736. —L'Iltrc. Sr. Bisbe Felip de Aguado i Re-
quejo fa la visita pastoral a Terrassa i dicta unes ordinacions 
relatives a Ics admissions i als beneficis i capellanies, per estu
diar les dissensions i protestes que contínuament formulaven 
les dues parròquies, la de Sant Pere i la del Sant Esperit. 

5 JUNY DE 1918. — L'Ajuntament acorda adquirir la casa nii-
mero 33 del carrer del Vall, propietat de don Francesc Ballber 
i Vallhonrat, per 13,000 pessetes, sense les formalitats de sub
hasta, a fi dobrir el carrer del Col·legi. Poc temps després fou 
enrunada la dita casa i el carrer del Vall va tenir comunicació 
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amb el carrer del Col·legi, ja que abans d'aquesta millora per 
anar als Escolapis s'havia de passar pel carrer de la Rutlla i pel 
de la Cisterna. 

6 JUNY DE 1841. — L'Ajuntament acorda que els qui dema
nin la Sala Capitular per ballar se'ls faci pagar cada vegada 
que facin ball 20 rals, si és de dia, i 40 si és de nit. 

7 JUNY DE 1914. — En el camp del KC. D. Tarrasa» es cele
brà un festival a favor dels soldats terrassencs que llavors llui
taven en terres africanes. Aquest acte fou organitzat per la "Jun
ta de Repatriados de Ultramar», assistint-hi el diputat don Al
fons Sala, l'alcalde senyor Ullés, els diputats provincials senyors 
Alegre i Barata, el reverend Tomàs Pursals, ecònom, i el reve
rend rector de les Escoles Pies P. Coch. Les Societats corals do
naren un concert, junt amb la Banda Municipal. El Batalló 
infantil de les Escoles Pies, a mes de fer una gran desfilada, 
executaren exercicis de gimnasia sueca. Es celebrà un partit 
entre els primers equips «Universitary» i «Terrassa», vencent 
els nostres per 3 tantos a zero. Es recaptaren 1.680,17 pessetes. 

8 JUNY DE 1835. — El propietari terrassenc En Josep Roca i 
Pi, de les cases conegudes pel lloc del «Sot del Pi», presenta 
un memorial a l'Ajuntament fent veure els perjudicis que li 
reporta el tancar-se del tot la porta de la Quadra, per qual 
motiu prega que dita porta quedi oberta, oferint-se ell mateix 
fer la guàrdia si és un cas de necessitat. 

9 JUNY DE 1907. — Avui fa els anys que En Gaetà Galízia 
va inaugurar el primer edifici destinat a cinema i que posà 
per nom Alegria. Estava instal·lat al carrer de Gaudí, que lla
vors era de Llessamí, a la dreta de la porta del corredor que 
comunica amb el pati de l'Ajuntament i que avui serveix de 
fàbrica de la t'Manufactura Textil, S. A.». Aquell edifici era 
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instal·lat davant d u n pati d'uns lOO metres quadrats i per anar 
al primer pis, que eren tot llotges, s'hi anava per una escala 
que hi havia a la façana principal, que a l'extrem de la qual 
i en un petit cobert, comunicava amb la sala d espectacles i 
l'altra a la cabina de projeccions. 

10 JUNY DE 1897.-Comissionats per l'Institut Industrial, 
marxen a Madrid els industrials terrassencs don Josep Freixa 1 
don Francesc Roig Llauger. per fer el primer Ihuramcnt de 
10.000 mantes de les 30.000 encarregades pel Mmisteri de la 
Guerra. 

u JUNY DE 1 6 0 9 . - A TArxiu Municipal hi ha un docu
ment en el qual consta que en el dia u de juny de 1 any 1609, 
el terrassenc En Tomàs Font va ésser condemnat a tres anys 
de remar a les galeres per haver robat un mantell de 1 ermita 
de Santa Margarida. 

12 JUNY D. 1 8 9 3 . - V a inaugurar-sc el típic cafè nomenat de 
«Les víctimes., a la Plaça Major. En aquella època les taules 
eren de fusta i les cadires de boga. El cafè vaUa 15 cèntims 1 
després va valer-ne 18. però com que l'inconvenient era haver 
dC Tornar els 2 cèntims sobrants, si s'hi conformaven els dona
ven carquinyolis, que en un diumenge sol a la tarde se n havien 

• venut .4 lliures. Els diumenges a la tarda no els era permès de 
fer cap classe de joc lins a les 4. a fi q"C els parroquians po
guessin beure cafè còmodament. 

1. JUNY DE 1 6 3 7 . - L a major part del Consell de la vila de
liberà en el dia d'avui que qualsevol particular que volgi.es 
vendre espardenyes, sabates o altres coses de 1 ohci de corder 
havien de pagar un ral per a la Confraria de Sant Cristòfol 
cada any. i els forasters que vinguessin a vendre les mateixes 
coses havien de pagar com els sabaters i espardenyers. 

http://volgi.es
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14 JUNY DE 1892. — Avui fa els anys que va començar a cons
truir-se l'edifici que fou Vapor de Cal Niquet, a la carretera de 
Martorell i que actualment pertany a ia «Anónima de Peinaje 
e HiiatuVa de Lana)). Aquest edifici va ésser el primer que va 
construir-se en aquell indret, ja que més enllà no hi havia cap 
més casa ni cap més carrer marcat i sí solament la carretera 
de Martorell, i molt enllà la casa de Can Aurel!. 

15 JUNY DE 1907. — En el terme de la masia de Can Carbo
nell i prop de la carretera de Matadepera, fou descobert pels 
doctors Sallent i Cadevall un queixal de mamut d'una llargada 
de 2,60 per 0,25 metres, de forma rodona, aprimant-se fins la 
punta. Aquest exemplar de l'època quaternària fou convenient
ment recollit i transportat al Museu Municipal i actualment 
pot veure's en una dependència del segon pis de l'Ajuntament, 
dintre d'una vitrina. 

16 JUNY DE 1837.—'L'Ajuntament fa un préstec reintegra
ble de 340 duros, preu de les obres de fortificació, repartit en 
cèdullcs de 80 rals cada una, entre els terrassencs que es creu 
que puguin sotstreure aquesta quantitat. 

17 JUNY DE 1336. — El rei Pere III obliga els jurats de la vila 
perquè publiquin un band imposant una multa als qui entrin 
a les hortes i vinyes del rei i facin mal. D'aquestes multes els 
jurats les administraven aplicant la meitat en armes, arnesos i 
obres de reparació de les fortaleses i defenses de la vila. 

18 JUNY DE 1911. — Va pujar-se al cim del turó del Cavall 
Bernat, de Sant Llorenç. Aquesta arriscada ascensió varen fer-
la el terrassenc En Frederic Segués i Autonell, com a soci del 
((Centre Excursionista de Terrassa» i En Ramon Soler, àc 
r((Associació Excursionista de Barcelona». Després, ja arribats 
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al cim, per miljà de cordes hi varen pujar diversos socis, amics 
i companys dels esmentats Centres. 

19 JUNY DE 1904. —Tothom que és tan sols una mica aficio
nat al teatre, recordarà l'obra ¡(Bohemios» com una cosa extra
ordinària i àdhuc en les seves converses, alguna vegada, inter
cala paraules d'aquclla sarsuela que tant d'èxit obtingué llavors 
i que malgrat els anys encara dóna gust de sentir. És una obra 
que va fer-se simpàtica de seguida i aquella simpatia va fer-la 
popular, i ara quan se senten unes notes més d'aquella música 
d'En Vives, ja sembla que la tornem a veure, amb aquells per
sonatges romàntics abillats amb calça curta i ample barret. 
Feia poc temps que s'havia estrenat a Barcelona i tothom ja 
hi feia comentaris, bo i esperant una ocasió per ésser estrenada 
a Terrassa, i aquell dia fou cl 19 de juny de l'any 1904. Fou 
estrenada al teatre del Retir, per una companyia que dirigia 
l'actor En Baltasar Banquelis. La interpretació fou ajustadíssi-
ma i la representació immillorable. El diumenge següent es 
tornà a repetir i fou un altre èxit. 

20 JUNY DE u)'^6. —Són posats en llibertat el director i di
versos redactors "del diari «Crónica Social», que havien estat 
detinguts des del dia 12 per una suposada propaganchi (Win 
original que es deia havia sortit de la redacció de l'esmentat 
diari. 

21 JUNY DE 10Ü4. —El bisbe Berenguer, fill de Guifré, com
te de Cerdanya, abans d'anar a consagrar l'església de Sant Llo
renç del Munt, va fer una visita a la nostra Terrassa. Va ve
nir acompanyat dels preveres Guillem, Pere, Jaume i el notari 
Benet, que autoritzà l'escriptura de l'acte. 

22 JUNY DE 1884. A les 6 de la tarda un núvol de color 
repugnant, precedit d'un vent violent, va descarregar sobre la 
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ciutat una tempestat de pedra com no s'havia vist mai. Va du
rar uns dotze o quinze minuts, i les vinyes varen quedar destro-
çades, el blat sense espiga i l'hortalissa completament desfeta. 
Es calcula que es trencaren uns 15.000 vidres. Aquesta tempes
tat va agafar també els termes de Sant Pere, Matadepera, Vila
decavalls, Olesa, Ullastrell i Rubí. 

ag JUNY DE 1877. — En aquella època l'Institut Industrial ad
quirí de donya Brígida Rich, vídua de N. Galí, per 65.000 
pessetes, l'edifici que hi havia on actualment hi ha el de l'Ajun
tament, per installar-hi les seves oficines. En els baixos hi havia 
una nova entitat nomenada ((Círculo del Fomenton, instal·lant-
hi un cafè a la dreta que dirigit pel terrassenc En Pere Do
mingo, va inaugurar-se el dia 23 de juny de l'any 1877, amb ser
vei de fonda per als viatjants que venien de compres a Ter
rassa. 

24 JUNY DE 1894. — Abans d'aquesta data els terrassencs que 
anaven a Sant Pere a la part alta, havien d'anar a voltar pel 
pas a nivell del carrer Major de Sant Pere, perquè no hi havia 
altre pas i els del carrer d'Egara, avui Conde de Salvatierra, 
es trobaven amb el mateix, si no saltaven la via per qualsevol 
indret. Per evitar això, els veïns d'aquella barriada, en data 24 
de juny de 1894, demanaren a l'Ajuntament de Sant Pere que 
en conveni amb la Companyia del Nord, fessin un pas de carro 
per sota la via, al dret del carrer d'Egara, puix que abans d'ha
ver-hi via del ferrocarril hi passava el camí del Sagrament. Tar
daren algun temps a fer-ho, però a l'últim s'arribà a portar a 
cap la construcció d'un pas que és solament per als qui van 
a peu. 

25 JUNY DE 1888. — En el carrer de Gavalxons, número 20, 
hi havia hagut una farmàcia el propietari de la qual era don 
Tomàs Rovira i Brusi. Aquest succeí al seu pare de sots-dele-
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gat de Farmàcia, que és el qui va fundar la botiga. En casos 
de peste o guerra sempre figurà entre els primers per obrir 
subscripcions i socórrer menesterosos. Fundà la primera Junta 
local d'Auxilis. Fou un dels principals fundadors del Col·legi 
Terrassenc. Actuà de regidor i la majoria de les vegades sense 
fer ostentació dels seus actes, malgrat el bon resultat que ob
tingué sempre en beneíici de la ciuiai. Figurà com a vocal de la 
Junta de Govern de la Caixa d'Estalvis des del gener de 1884 
fins el dia de la seva mort, ocorreguda el dia 25 de juny de 
l'any 1888. 

s6 JUNY DE 1927. — E n aquest dia la ciutat de Terrassa ce
lebrà les festes del centenari aloisia. Després de la missa de co
munió i rofici solemne, on predicà el R- P. Josep Mana Pi-
ioan. a la tarda es celebrà una processó, la qual fou presidida 
pel Rdm P. Abad de Montserrat, Antoni Mana Marcet, que 
anava de pontifical, acompanyat pels senyors rectors de Sant 
Pere. doctor Homs, i el dels Escolapis. P. Roger. Al vespre tin
gué lloc una vetllada en el Centre Social, on s hi representà 
l'obra de losep Maria Folch i Tones, escrita expressament per 
aquesta festa, que té per nom «Flor del Paradís», amb assistèn-
eia de l'autor. 

27 lUNV DE , 8 4 3 . - L ' a n y 1835 els frares Recoletos que hi 
havia a l'edifici que és avui el convent i Hospital 1 Casa de Ca
ritat de Sant Llàtzer, marxaren de Terrassa pel perill en què 
estaven amb motiu de les revoltes. Aquest edihci va ésser tan
cat fins l'any 1842. que els veïns de la rodalia pregaren a les 
autoritats eclesiàstiques l'obertura quan menys del convent, per 
tenir una església més a la vora. Les autoritats ho varen con
sentir i el veïnat es preocupà que en aquella capella no hi 
manqués res per al culte, i el dia 27 de juny de l'any 184;} 
fou beneïda una campana, que fou apadrinada per 1 alcalde En 
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Josep Rodo i per la senyora Josefa Marinello i Mauri. Aquesta 
campana fou arrencada del campanar pels revolucionaris el dia 
24 d'agost de l'any 1936. 

«8 JUNY DE 1895. —Terrassa havia tingut un frontó. Això 
és l'origen del carrer Frontó. El compatrici En Pelegrí Mala-
longa i Payeras comprà per 30.000 pessetes un terreny situal al 
Passeig avui (¡Héroes de Codo», que ocupava part del torrent 
del Vallparadís per llevant, carrer del Mas Adei per ponent i 
carrer de Sant Valentí pel sud. De l'esmentat terreny n'iitiliiz;\ 
1.835,60 metres quadrats per edificar-hi el frontó, que el dia 
15 de maig de l'any 1895 l'Ajuntament li concedí el permís. 
Les parets de joc, o sigui la canxa, medien uns 15 metres d'am
plada i 54 de llargada. Hi havia a més un espai de 426 metres 
destinats a dependències, jardí, restaurant, entrada, etc. L'en-
irada principal del frontó era entre els carrers «Héroes de 
Codo)) i Frontó^ estava amb dues columnes de 2 metres de 
diàmetre, a l'interior de les quals a cada una hi havia una ta
quilla per a la venda de localitats. Va inaugurar-se el dia 28 de 
juny de l'any 1895. Al cap de dos anys fou abandonat per com
plet. 

29 JUNY DE 1808.—-Avui es compleix l'aniversari de la nai
xença del qui fou gran industrial En Josep Segret i Pou, que va 
aixecar l'edifici conegut per Vapor Segret, al carrer de la Rasa, 
avui General Mola, cantonada al de Sant Llorenç, que avui és 
conegut per «Vapor Ventalló». La casa pairal d'En Segret es
tava instal·lada a l'edifici del carrer de Sant Pere, número 53, i 
era el lloc on es reunien les principals famílies de l'aristocràcia 
tcrrassenca i d'on sortien Ics iniciatives en pro de la prospe
ritat de Terrassa. Durant molts anys la casa Segret era on s'hi 
estudiaven i es resolien els problemes terrassencs. En temps de 
guerra o de peste també s'hi reunien els prohoms dels pobles 
veïns per cercar solucions, i els clergues i militars per prendre 
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acords. La casa Segret era, en fi, un centre d'operacions guer
reres i àdhuc expansives i amoroses. En Segret, durant la seva 
vida, fou un cavaller i un aristòcrata exemplar. Morí a la seva 
casa pairal el dia sst de novembre de l'any 1893. 

30 JUNY DE 1859. —En aquesta època, la darrera casa de 
l'esquerra del carrer de Sant Pere, hi havia encara una altra 
casa que s'avançava fins tapar la visual del carrer de Sant Llo
renç. El 30 de juny de 1859 fou quan l'Ajuntament acordà 
fer-la enrunar a H que des del carrer de Sant Pere es pogués 
veure l'entrada del carrer de Sant Llorenç, i va quedar una 
paret molt ampla que algun temps després els Germans Pom-
pidor varen fer servir per anunciar-hi l'hotel que tenien instal-
lat al Raval, on actualment hi ha l'Ajuntament. I a baix d'a
quest rètol que anunciava la fonda, els mateixos Germans Pom-
pidor, el dia i de novembre de l'any 1901, varen inaugurar hi 
un quiosc de begudes que durant deu anys va ésser molt con
corregut, gràcies a la propaganda que feia d'ell un popular 
cambrer anomenat Gori. Aquest quiosc va desaparèixer en 
construir-hi els actuals magatzems coneguts per cal sastre d'Ole
sa, l'any 1913-
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JULIOL 

1 JULIOL DE 1926. -^ Avui es compleix l'aniversari de la mort 
del prestigiós industrial En Francesc Alegre i Roig, que va 
néixer a la nostra ciutat el dia 28 d'agost de l'any 1859. Tot 
just cursat l'ensenyament elemental, el seu pare, l'industrial 
En Gaetà Alegre, l'envià a una casa d'Elbeuf (França) especia
litzada en la indústria He la llana. En aquella casa va aprendre 
pràcticament el senyor Alegre la fabricació llanera i es va sa
ber guanyar de tal manera la confiança dels directors de la ma
teixa, que al cap de pocs anys i malgrat ésser encara molt jove, 
fou nomenat apoderat d'aquella important manufactura. Retor
nat a Terrassa, va compartir amb el seu pare primer i continuà 
després la direcció de la casa Alegre, que fou durant molts anys 
una de les més importants de la nostra ciutat, fins que va ésser 
traspassada a la societat (cTarrasa Industrial, S. A.», de la qual 
fou president del Consell d'Administració. Fou vocal del «Ca
sino Tarrasense» l'any 1893-95; entremig fou vice-president de 
la Cambra de Comerç, i el dia 9 de setembre de l'any 1894 fou 
elegit per primera vegada diputat provincial. L'any 1898 fou 
president del ((Círculo Egarense». Va succeir el seu pare a la 
direcció del Banc de Terrassa. Morí el dia 1 de juliol de 
l'any 1926. 

2 JULIOL DE 1927. — Amb una expectació extraordinària van 
inaugurar-se els serveis de cotxes autobusos. Per tractar-se d'una 
novetat a Terrassa i ensems una millora, a l'hora anunciada per 
a la benedicció dels cotxes a la Plaça Major, davant l'església 
del Sant Esperit hi havia reunides unes 1.50D persones, que en 
aparèixer els cotxes donaren mostres d'aprovació i es notava 
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que el públic sentia desigs d'inaugurar el servei. Després de la 
benedicció, les autoritats locals i la premsa ocuparen els cotxes 
que donaren la volta pels carrers de la ciutat. De retorn al Ra-
val, davant la Casa de la Ciutat, va inaugurar-se el servei pú
blic, que al moment omplenà els nous autobusos. Durant els 
primers dies, solament per estrenar-los, els cotxes anaven plens 
de gom a gom, més encara en trobar-se en plena Festa Major, 
àdhuc fent serveis extraordinaris fins altes hores de la nit. 

3 JULIOL DE 1882.—En aquesta data, en el Teatre Princi
pal s'hi donà un concert sota la direcció del mestre terrassenc 
N'Emili Daura, en el qual hi prengueren part tots els músics 
que eren fiïls de Terrassa. Formaven el conjunt quaranta-qua-
tre professors i fou a profit de les cases necessitades. La ciutat 
correspongué com sempre en aquest acte i resultà un èxit ex
traordinari en tots conceptes. 

4 JULIOL DE 1915. —La primera festa de la flor que es cele
brà a Terrassa fou el dia 4 de juliol de l'any 1915- dia de la 
Festa Major, i fou organitzada per l'Associació de la Premsa, 
admirablement secundada per un estol de 200 senyoretes de to
tes les classes socials, que varen postullar tota la tarda i tenien 
el seu lloc de concentració en unes taules artísticament guarni
des, on hi figuraven d nom de la Societat a què pertanyien i 
distribuïdes en diferents punts de la ciutat. Ajudaven també a 
aquestes noies un bon nombre de joves que contribuïren molt 
a Tèxit de la festa. Es recaptaren 4.194.88 pessetes, que foren 
distribuïdes a la beneficència. 

r JULIOL DE 1920. —En una reunió celebrada per la Junta 
local de Sanitat el dia 11 d'abril de l'any 1912, es prengué l'a
cord, entre altres, d'obrir una subscripció pública per aixecar 
un edifici destinat a Parc de Desinfecció. El terreny va costar 
4.000 pessetes i mideix 8.400 metres quadrats, situat a la car-
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retera d'Olesa, a 150 metres després de la bifurcació amb la de 
Martorell. EI projecte de l'edifici £ou encarregat a l'arquitecte 
municipal en Josep Coll, i ocupa 725 metres quadrats i costà 
60.000 pessetes, i la maquinària 17.775. S'inaugurà el dia 5 de 
juliol de l'any 1920, amb assistència de los autoritats civils i 
eclesiàstiques. La maquinària fou adquirida tres anys abans de 
construir-se l'edifici i durant aquest temps va estar arraconada, 
per estrenar, en els soterranis de la Plaça del Mercat del Raval. 

6 juuoL DE 1913. — En tal dia com avui va inaugurar-se el 
monument que la ciutat de Terrassa va aixecar a la memòria 
del gran patrici En Bartomeu Amat en els jardins de l'Escola 
Industrial. El bust d'aquest exiïni terrassenc és de marbre blanc, 
obra de l'escultor En Josep Llimona, el qual esculpí un con
cepte de l'home model per llegar-lo espiritualment a les gene
racions futures. A l'acte de la inauguració hi assistiren les auto
ritats civils i eclesiàstiques i representacions de totes les entitats 
de la ciutat, pronunciant-s'hi bellíssims parlaments enaltint la 
figura d'aquell home de cor sen/.ill que dedicà tota la seva vida 
al treball. 

7 JULIOL DE 1918. — Avui parlarem d'En Joaquim Alegre i 
Pujáis, del qual en la seva època, amb tot i ésser un gran in
dustrial, fou un home ben popular entre l'elemeni obrer. No 
era el senyor Alegre, era En Quimet, i així l'iioine es sentia 
content i satisfet, oi més quan es trobava voltat de gent senzilla 
i treballadora. Ell col·laborà en l'obra de les societats corals 
d'En Clavé, com a soci, ajudant-les moral i materialment. Era 
l'ànima d'un Sindicat de Caçadors, el qual no es movia sense 
els consells i la intervenció d'En Quimet. Figurant com a soci 
de la casa ((Alegre i Companyia)), una de les més importants 
fàbriques de panyos, els seus obrers l'apreciaven no com un 
vulgar industrial, sinó como un veritable company de treball. 
Ocupant el càrrec de regidor, fou nomenat alcalde de R. O. i 
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va prendre possessió el día 11 de juny de l'any 1903. Havia 
estat president del ((Casino del Comercio», delegat de la Creu 
Roja i vice-president de la Cambra de Comerç. Durant l'al
caldia del senyor Alegre fou col·locada la primera pedra del pri
mer grup de cases barates de Terrassa, que són al carrer de 
Martí Diaz, i fou presentat el projecte definitiu de la unió del 
poble de Sant Pere amb Terrassa. Havia nascut el dia 30 de 
març de l'any 1873 i en morir el 7 de juliol de 1918 comptava 
45 anys d'edat. 

8 JULIOL DE 1888. —Avui fa els anys que va inaugurar-se la 
primera exposició d'art a la nostra ciutat. Fou un grup de ter-
rassencs amants de les Belles Arts que fundaren una societat 
nomenada Círcol Artístic i s'instal·laren a una casa del carrer 
del Vall. N'era president l'industrial don Enric Torrella. Per 
a la inauguració d'aquesta manifestació d'art es celebrà una 
vetllada literària, en la qual hi prengueren part En Jaume Ca-
samada, advocat, Josep Ventalló i Vintró, metge i historiador, 
Artur Masriera, pintor, Pere Autoncll, periodista, i el poeta 
mossèn CuUell. Entre els artistes que més es destacaren en 
aquesta exposició, eren llavors molt joves, En Pere Viver i 
En Francesc Monset i Galí. 

9 JULIOL UF. 1893. —Fins aquesta data a l'església del Sant 
Esperit hi havia uii campanar construït en el segle xvii, relati
vament baix, i el prior Roig va fer el propòsit d'aixecar-lo i 
rcstaurar-lo, car desdeia força de la grandiositat del temple 
aquell campaneret esquifit. Va obrir una subscripció i amb 
l'ajut del poble i de l'Ajuntament amb poc temps van recaptar 
la quantitat que desitjava. El mestre d'obres En Joan Perich 
es va encarregar de la construcció pel tipus de 14.000 pessetes. 
El cost total va ésser de 20.000, incloent-hi el de les campanes. 
En tal dia com avui, 9 de juliol de 1893. varen començar-se 
les obres. Va alçar-se des de la cornisa de sota les finestres de 
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les campanes amunt. Damunt el campanar s'hi posà l'armadu
ra de ferro per aguantar Ics campanes de les hores, que foren 
construïdes pel mestre Esteve Barberi, dOlot, i beneïdes el dia 
29 d'octubre d'aquell mateix any 1893, 

10 JULIOL DE 1847. — En aquesta època, no havent-hi el 
pont del Passeig, hi havia un camí per anar a l'altra part del 
torrent del Vallparadis, passant pel Sot del Pi, anant a parar 
a l'indret dels patis de la tintoreria Guardiola. Llavors es pu
java per un camí que es dirigia al Castell del Vallparadis fins 
trobar el camí vell de Can Gorchs, avui ja desaparegut. En 
arribar al fons de l'esmentat torrent, ja no podien passar els 
carros d'estret que era i s'havia de fer un bon salt per no tocar 
l'aigua que per allà passava. Llavors fou quan, i en aquest dia, 
l'Ajuntament acordà de fer construir un pont, i diu: «En el 
camí que va des de la Porta de Sant Antoni a Sabadell, a l'ob-
jecte que puguin passar carruatges per aquell lloc». Aquesi 
pont fa pocs anys encara existia, sota mateix del Castell, mi^, 
desfet i inutilitzable. 

11 JULIOL DE 1834. — En aquesta data el mestre d'obres 
En Jacint Matalonga sol·licità del governador el permís neces
sari per a la construcció de l'edifici que actualment ocupa l'Ins
titut Industrial. Aquest edifici va construir-se per l'Ajuntajíienl 
en aquella època, després de posar-se a subhasta pública pel 
nunci En Jaume Rigol, que es celebrà el dia 27 de maig de 
l'any 1835, i el 3 d'agost següent es començaren les obres que 
foren adjudicades al mateix Matalonga per un cost de 3.285 
lliures catalanes. Les obres varen quedar acabades el dia 30 de 
maig de l'any 1836 i l'Ajuntament que va inaugurar-lo fou: 
Manuel Fruitós, alcalde; Agustí Galí i Galí, Josep O. Mauri, 
Bonaventura Caparà, Pere Trullas, Josep Escudé i Francesc 
Torras Falguera, consellers. 
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12 JULIOL DE 1703. —Antigament el qui volia ésser teixidor 
havia d'ésser examinat per fer aquest ofici, i això que no hi 
havia altres telers que els de fusta i cada u el tenia a casa 
seva. Després Ics peces acabades, perquè el gènere sortís per
fecte, havia d'ésser aprovat pel Consell reunit cada diumenge 
a la Plaça Major. En l'any 1703 va haver-hi tanta feina de teixir 
que el Consell, el dia 12 de juliol, acordà donar als oficials fo
rasters que vinguessin de nou a Terrassa, la dispensa dels drets 
d'examen i de les quotes anuals, tenint en compte que la fabri
cació llanera es trobava mancada d'operaris. 

13 JULIOL DK 1894. —A l'edifici que els senyors Freixa te 
nien al carrer de Sant Pau, hi havia hagut el primitiu teatre 
Principal, que fou destruït per un incendi la nit del 10 de 
juny de l'any 1847. Poc temps abans d'alçar-se aquest edifici 
actual hi havia instal·lada la jardineria de cal Sagalà. Aquest 
bellíssim edifici cl féu construir l'industrial En Pasqual Sala 1 
Salles per a instal·lar-hi el seu magatzem de panyos. És obra de 
l'arquitecte Joan Trias i dels mestres d'obres Baltasar Gorina 
i Vicens Aymerich, que varen construir-lo pel tipus de 75.000 
pessetes, començant l'edificació el dia 11 de maig de 1893, i 
s'inaugurà el dia 13 de juliol de 1894. Actualment n'és pro
pietari l'Institut Industrial. 

14 JULIOL DK ,564. —En aquella època la higiene deixava 
molt que desitjar i tot sovint s'estenia la peste per la vila, pre
nent peu unes vegades més que altres, motivat les més de les 
vegades per la invasió de gent forastera i de mala vida que s'es
tenia per la població. Una de les pestes fou la de l'any 1564, 
en la qual l'Ajuntament va haver de prendre mesures extraor
dinàries, entre elles la de buscar gent per vigilar les portes 
d'entrada a la vila per tal que no entressin apestats, i empare
dar les obertures de les cases que hi hagués peste. El dia 14 
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de juliol de l'any 1564 es donà per extingida la peste a la vila, 
tota vegada que la Corporació Níunicipal acordà que per aquest 
motiu el dia de Santa Magdalena es cantes un Te Deum a les 
esglésies, gran ofici i processó amb l'Ajuntament, per haver ces
sat la peste, i escriure a Barcelona que deixés entrar els ter-
rassencs a la vila, pregant que tragues els vigilants dels portals 
que no deixaven entrar ningú procedent de Terrassa. La peste 
que motivà l'acord a l'Ajuntament de celebrar festa cada any 
per la diada de Sant Roc, fou la de l'any 1588. 

15 JULIOL DE 1916. — La primera vegada que les artistes 
terrassenques Na Rosa Puig i Na Maria Vancclls Barba es pre
sentaren en un acte de concert fou en cl meriiissim ((Gremi 
d'Artistes)), que estava instal·lat al segon pis de la casa número 
25 del carrer de Sant Pere. Aquestes dues artistes terrassenques 
no havien acabat encara el curs de piano i per donar aquell 
concert fou necessària l'autorització dels seus professors, que 
gustosament la donaren perquè estaven segurs que aquelles se
nyoretes els farien quedar bé, i així succeí. Na Rosa Puig inter
pretà obres de Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Korsa-
kof i Granados. A la tercera part el concert fou a quatre mans, 
que les dues artistes tocaren admirablement Glcmenti i Ju-
gclbrecht. El segon concert el donaren el dia 16 de juliol de 
1918, o sigui dos anys després, a l'Escola Municipal de Música, 
d'on eren deixebles. 

16 JULIOL DE 1912.—El matí d'aquest dia la ciutat es veié 
honorada amb la visita de S. A. la Infanta Donya Isabel de 
Borbó. L'egrègia matrona féu la seva entrada pels carrers de 
Topete, Passeig, Fontvclla, Gavatxons i Raval, fins les Cases 
Consistorials, on tingué lloc Tacte solemne de la recepció, a la 
qual assistiren totes les autoritats civils i militars, diputats a 
Corts i provincials, regidors, una comissió de la Junta de se-
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nyores per al socors dels nostres soldats al Marroc i representa
cions de totes les societats econòmiques, Sometent, cabild par
roquial, telègrafs, correus, Escoles Industrial i d'Arts i Oficis. 
Acompanyaven S. A. la senyoreta Bertran de Lis, el governador 
civil, l'alcalde de Barcelona i alguns grans d'Espanya. Després 
de visitar l'Escola Industrial, es dirigí al nostre temple parro
quial, on fou cantat un Te Dcum, visitant després la fàbrica 
dels senyors Aymerich i Amat. Terrassa dispensà a S. A. la In
fanta Isabel una bella i entusiasta acollida. 

17 JULIOL DE 1879. — En una sessió celebrada a l'Ajunta
ment, el regidor senyor Giralt preguntà si el Consistori tenia 
un carro-bota per regar el Passeig i la Plaça, i digué que en cas 
negatiu desitjava que es donés ordre de fer-lo. Contestà cl se
nyor Isidre Pala que era inútil resoldre res sobre aquest punt, 
perquè mancava aigua a la ciutat, tota vegada que escassejava 
per als més indispensables usos domèstics. Insistí el senyor Gi
ralt en la necessitat de procurar-sc el dit element, si més no 
per regar cl Passeig, atenent que sí això s'aconseguia, el ((Casi
no Tarrasense» hi portaria més música en l'esmentat dia de 
cada setmana. En vista de semblant afirmació, s acordà per 
unanimitat que, a ésser possible, tots els dijous es deixés córrer 
l'aigua pels solcs dels arbres del Passeig, i sinó tots els carrers 
d'aquest, quan menys el del inig es regui per mitjà de ruixa
dors. 

18 jU[,iOL DE 1933. — Avui Ca els anys que va morir el cone
gut impressor En Joan Morral i Llorens. Un dels dots més 
ferms del nostre terrassenc fou la revolució que provocà en 
l'art d'imprimir, arreconant tot l'amanerament i el provincia-
lisme cursi que aleshores imperava a les arts gràfiques, que fou 
com a conseqüència de l'evolució que ens han portat a l'actual 
renaixement de l'estil clàssic. La col·lecció dels seus iinpressos 
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constituiría una de les millors antologies de l'art d'imprimir. 
En la impremta Morral s'hi van formar tots els millors mestres 
impressors de la nostra ciutat, els quals prossegueixen la seva 
meritissima obra. 

19 JULIOL DE 1920. — Després d'una reunió que celebraren 
en tal dia com avui, els obrers de l'art tèxtil referent a la peti
ció que varen fer als paitrons de treballar set hores i mitja al 
dia, la qual petició fou negada, acordaren no reprendre el tre
ball fins que els patrons cedissin a les peticions. En vista d'a
questa actitud, els patrons, el dia 20 de juliol, o sigui l'endemà 
declararen per primera vegada a Terrassa el lock-out als treba
lladors. Al cap de sis dies, el conflicte quedà resolt i les fàbri-
qus funcionaren amb tota normalitat. 

20 JULIOL DE 1914. — Aquest dia i a les lo del matí, proce
dent de Montserrat, va arribar a la nostra ciutat l'Iltrm. doctor 
Pere González Estrada, bisbe de L'Havana, acompanyat del seu 
secretari, doctor Menéndez i del reverend P. Provincial de les 
Escoles Pies de Catalunya í de l'illa de Cuba, don Lluís Fà
bregas. A l'andana l'esperaven totes les autoritats lerrassenques 
i les Escoles Pies. Després de saludar-lo el senyor Albiñana en 
nom de l'alcalde senyor Ullés, el saludaren el diputat a Corts 
don Alfons Sala, el reverend ecònom don Tomàs Pursals, els 
diputats senyors Barata i Alegre i el tinent coronel de la Zona. 
En el cotxe del senyor Barata es dirigí a les Escoles Pies i allà 
fou rebut per la Comunitat i el professorat. A la capella es 
cantà un Te Deum i a les 4 de la tarda entrava a visitar l'es
glésia del Sant Esperit; a les 5 visità les esglésies de Sant Pere; 
a les 6 les Escoles Industrials, i a les 7 retornava a les Escoles 
Pies, on va ésser hoste durant dos dies. 

ai JULIOL DE 1901.—-Avui fa els anys que va inaugurar-se el 
primer quiosc de begudes que va instal·lar-se a l'extrem del Pas-
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seig. Era un quiosc de molt reduïdes dimensions i construït tot 
de fusta, més a la vora del carrer de Sant Antoni i menys cen
trat. Varen fcr-se'n càrrec els germans Pompidor i en inaugu
rar-se s'hi donà un esplèndid concert amb orquestra. Al mo
ment va tenir gran acceptació. Vn mes després, els mateixos 
germans Pompidor demanaren permís per a installar-ne un a 
la Placeta de Saragossa. 

22 JULIOL DE 1585. — Acostant-se el temps de la verema, es 
fa una crida perquè els gossos portin una cadena al coll arros
segant un ganxo de fusta de dos o tres pams de llarg, a fi que 
si entren a les vinyes quedin enganxats, tenint els amos de les 
vinyes l'obligació de matar-los, i els gossos que no portin aquest 
ganxo, el seu amo pagarà 30 lliures de multa. 

2í[ JULIOL OF 1899. — L'esquadra francesa comanada per l'al
mirall Fournier, es trobava al port de Barcelona feia alguns 
dies, i la deixaven visitar per tothom. Uns barquers oferiren 
llurs barques per qui volia anar-hi a visitar l'esquadra i era 
un seguit de gent tothora que anava i venia. Aprofitant el diu
menge, avui fa els anys, un grup de sis terrassencs decidiren 
de fer-hi una visita, llogant una barca de les que hi havia 
arrambadcs arran la Porta de la Pau. Abans, però, tol prenent 
cafè en un quiosc de la vora del mar, varen comprar un dècim 
de tres pessetes, posant-hi dos rals cada u. I quan ja eren a la 
barca per fer l'excursió, el barquer es negà a portar-los-hi, per
què eren massa colla, mes insistiren i varen convèncer el bar
quer. Quan estaven a quinze metres del vaixell uPorthuare», 
una forta ona va fer tirar enrera els ocupants de la barca, i 
aquesta, mancada d'equilibri, va fer un capbussó. Els marins 
francesos, en donar-se compte d'aquell naufragi, es llançaren a 
la niar, aconseguint salvar-los, però mancava el que portava 
el dècim, que alguns minuts després fou recollit i portats tots 
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com peixos al vaixell francès. I el dècim va sortir premiat, to
cant cinc pessetes a cada u. 

24 juuoi- DE 1898. — Avui fa els anys que en el teatre del 
Retir va estrenar-se la popular sarsuela del mestre Rupert Cha-
pí, ((La revoltosa». Era la companyia Patrici León-Albert Cotó, 
que tenia molta popularitat^ junt amb la primera tiple Jua
nita Fernández, amb cl baríton Isidre Soler. Aquesta compa
nyia va actuar en cl teatre del Retir des del 4 de juny fins el 
31 de juliol, gairebé dos mesos, la qual cosa prova el que el 
públic l'apreciava. Feien funció tots els dissabtes a la nit, i els 
diumenges, tarda i nit, 

25 JULIOL DE 1884. — Era en temps del reverend Heribert 
Fonl, prior de l'església del Sant Esperit, que el dia de Sant 
Jaume al matí es reuniren a la Casa Prioral un grup de per
sones de totes les edats i condició social per secundar l'obra 
iniciada per dit reverend prior i mossèn Joan Sellares, benefi
ciat de la parrñquia. Aquesta iniciativa fou la fundació de les 
Conferències de Sant Vicens de Paül, que durant cinquanta 
anys ha treballat amb tota activitat, arribant a ésser l'entitat 
que sota aquest nom repartí majors quantitats de socors de Ca
talunya, Pel mes de juny de l'any 1934, les Conferències de 
Sant Vicens de Paül celebraren les seves noces d'or de la fun
dació. 

26 JULIOL DE 1866.—En aquesta data l'Ajuntament acordà 
comprar els terrenys del que era cl Centre Mèdic, safareigs ¡ 
hortes, valorat en 20,264 pessetes. Aquests terrenys eren propie
tat de Felip Marcet i en aquell temps, en entrar al carrer de 
Baldrich encara no hi havia cap casa i únicament el Vapor 
Auxiliar Tarrasense, per un costat, i el camí d'anar a Sant 
Quirze, per l'altre. Aquells terrenys tenien una superfície de 
925 metres quadrats i fou llavors que es construireu els safareigs 
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comptant amb quatre plomes d'aigua de la Mina Piiblica, a li 
que fossin ulililzals pel públic. Pel setembre de l'any i()i2 
l'aigua sobrant de la font del carrer de Sant Quirze, per mitjà 
d'una tanyeria fou utilitzada pels esmentats safareigs del car
rer de Baldrich, i el dia 7 de maig de 1916 s'hi inaugurà en 
aquell lloc l'edifici per a installar-hi el Centre Mèdic. 

ü7 jinjOL DE 1879. —En aquest dia l'Ajuntament posa els 
noms de Nostra Senyora dels Àngels i Sant Gaetà, després que 
els tcrrasscncs Baltasar Germain, Josep Barba Gotsens 1 Josep 
Prat havien presentat una proposició per a l'obertura d'aquests 
dos carrers. A la vegada aprovaren l'allargament dels carrers de 
Sant Isidre i Mare de Déu de Montserrat fins al carrer dels 
Àngels, qiic llavors arribava solament fins al carrer del Pantà. 

28 j u u o r Dl- u)2(i. —En aquesta data fou presentat a l'A-
juntament, un dictamen de l'arquitecte municipal valorant en 
(¡2.624,90 pessetes l'edifici que En Marian Ros té al carrer de 
l'Esglcsia, a l'objcctc d'eixamplar l'entrada del carrer del Poi-
tal Nou. Quan don Marian Ros (avi de l'actual) va fer cons
truir aquella casa del carrer de l'Església, número 49- fou 1 any 
1842, i quan la tenia ja mig feia varen avisar-lo que havia d ei
xamplar l'entrada del carrer del Portal Nou, i En Ros va con
testar a l'Aiuntament que ja havia Cet tard cu avisar-lo, i la 
casa es continua i el carrer va quedar estret, tenmt cl pas sola
ment d'un carro. L'any 1874 es reconstruí l'esmenlat edifici 1 
el carrer va quedar estret de la mateixa manera, fins que es 
projectà d'eixamplar-lo el dia 21 de juliol de l'any 1926 i es 
portà a cap la reforma. í ara que esmentem la família Ros molts 
anys enrera a aquella casa hi havia un organista de la parrò
quia del Sant Esperit, que es deia Pau i com que era organista, 
cl poble, per abreujar el nom. l'anomenaven Pau Nista. D'això 
ve que molts terrassencs encara en diuen a cal Pau Nista, de 
la casa Ros. 
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29 JULIOL DE 1869. — L'alcalde proposa a l'Ajuntament que 
si arribaven a sortir pels voltants de la vila partides de revolto
sos que intentessin |>ertorbar l'ordre o destruir propietats, se
ria convenient que tenint aquesta població un districte munici
pal molt reduit, es demanes permís a les autoritats locals dels 
veïns pobles de Sant Pere, Viladecavalls, Matadepera i Vaca
risses per entrar en el seu terreny a l'objecte de capturar els 
pertorbadors de la pau pública. 

30 JULIOL DE 1843. — Per haver entrat a Madrid les tropes 
del general Narváez, a l'església del Sant Esperit és cantat un 
Te Deum, amb assistència de l'Ajuntament i tot l'element ofi
cial. Després, la banda de la Milícia Nacional va fer una cer
cavila, acompanyats d'uns vailets que anaven fent tombarelles 
al davant. 

31 JULIOL DE 1603. — El Consell de la vila, presidit pel bat
lle N'Onofre Ramoneda, acorda que, amb motiu de la visita 
que ha fet a la població el Sereníssim Nicolau Paleólogo, grec 
de nacionalitat, fill del príncep Teodor i besnét de Demetri, 
i'iltim rei de Grècia, que fou fill de Manuel, emperador de Cons-
tantinoble, segons carta de l'exceHentíssim don Joan Terres, 
lloc-tincnt general. Se li lliuraran cinc lliures barceloneses, es
sent major la voluntat, però per no ésser bon any i la vila no 
té diners, perquè se'ls ha gastat en la construcció de l'església 
del Sant Esperit i ha- tingut moltes altres despeses !a Corpora
ció Municipal, però que se li pagui tot cl que ha gastat durant 
la seva estada a la vila. 
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AGOST 

1 AGOST DE 1892. —Quan la societat coral aLos Amigos» te
nia el cafè a la cantonada de Can Bonvilà de la Creu Gran, i 
estava associada als cors de Clavé, el dia 1 d'agost de l'any 
1892, es presentà en concurs de cors que organitzà la veïna 
ciutat de Sabadell. Va cantar «La Primavera», d'En Serra, 1 
va guanyar el tercer premi. En aquell certamen fou l'únic al 
que es presentà durant la seva vida artística. Aquells abnegats 
cantaires varen posar-hi tota ia voluntat i vareii sortir-ne triom
fants, encara que amb el tercer premi, però triomfants. 

2 AGOST DE 1918. —En sessió de l'Ajuntament fou presen
tat un dictamen signat pels regidors Utset, Salas, Tobella 1 Tor
rella, el qual pregava que ia Corporació acordés demanar a la 
Companyia de Ferrocarrils de Catalunya que l'estació que ha
via de construir en aquesta ciutat amb motiu de la implantació 
del tramvia íins a Terrassa, fos emplaçada a la Plaça Major, i 
que es nomenés una comissió que tingués cura de notificar dit 
acord a l'esmentada Companyia, recomanant ensems que s'acti
vés la construcció de l'esmentada obra. El senyor Utset hi afegí 
que aquesta comissió fos ampliada amb un representant de to
tes les entitats econòmiques d'aquesta ciutat i si convingués 
pels representants a les Corts i Diputació. El resultat d'aquesta 
sessió, en aquest fulminant acord, va ésser perdre cl temps. 

3 AGOST DE 1918. — El primer cas de malaltia infecciosa que 
es presentà a Terrassa amb caràcter d'epidèmia fou denunciat 
d dia 3 d'agost de l'any igi8. pel metge senyor Calsina, en 
un jove de 23 anys. Un mes després, la nota dels facultatius 
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donava com a segur que a la nostra ciutat ja s'havien registrat 
778 casos de grip, dels quals solament 9 foren seguits de defun
ció, atacant preferentment els joves forts. Durant el mes d'oc
tubre varen denunciar-se 1.917 casos, amb 214 defuncions. Fa
mílies senceres foren atacades per la malaltia, que s'estengué 
de tal manera que va fer-se gairebé impossible per part dels 
metges atendre tots els casos. La ciutat de Terrassa va registrar 
durant dos mesos i mig que durà Tcpidémia, uns 4.000 atacats, 
resultant un 3 per loo el nombre de defuncions. 

4 AGOST DE 1911- — £n una reunió celebrada a l'Institut In
dustrial en el dia d'avui, s'acordà que els treballadors acabes
sin la setmana a tres quarts de dues de la tarda de dissabte 
i suprimir les festes de la Candelera, Sant Josep, Anunciació, 
Corpus, Divendres Sant al matí, dilluns de cada Pasqua, Sant 
Joan, Sant Jaume, Mare de Déu de Montserrat, la Mercè i 
Sant Esteve, en un total d'onze festes i mitja. El dia 29 d'agosL 
de l'any 1913, o sigui dos anys després, l'Institut acordà resta
blir les festes suprimides, com els dilluns de Pasqües, Sant Es
teve, Divendres Sant al matí i dimarts de Carnaval, acabant la 
jornada del dissabte a les 12 del migdia. Per poder plegar 
dissabte a migdia, cada dia es treballava mitja hora més, ja 
tjue la jornada en l'art fabril llavors era de nou hores diàries. 

5 AcosT DE 1831. — Quan el carrer de la Fontvelia arribava 
fins on hi ha la font, varen reconèixer que per les necessitats 
de la població era un carrer estret, i en aquest dia 5 d'agost 
de l'any 1831, l'Ajuntament va acordar que per endavant que
dés a una amplada de vint-i-quatre pams, acceptant la propo
sició presentada pels veïns d'aquell carrer Pau Busquets, Jaume 
Marinel·lo i Josep Pala. Es parla d'eixamplar-lo fins la Plaça, 
però de moment ho tindrem solament present, perquè potser 
que no serem nosaltres qui ens apimtarem l'efemèrides de la 
inauguració de la reforma. 
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6 AGOST DE 1 9 1 7 . - E l reverend doctor mossèn Homs, de la 
parròquia de Sant Pere. en aquest dia presentà una mstancia 
al í-overnador demanant autorització per procedn- a la monda 
de lantic cementiri d'aquella parròquia, tota vegada que ItMa 
més de deu anys que no hi havia hagut cap enterrament Lla-
vors [ou quan varen començar les excavacions amb la reba>xa 
del terreny del peu de les esglésies i quedà descobert el mosaic 

roma. 
7 AGOST DE .9 .3 . - Avui fa anys que a dos quarts de tres de 

la tlrda va descarregar sobre la ciutat una grau ' " " P 1"^ 
va durar uu quart d'hora, però a dos quarts de qua.ie va 
Lrtfar : repetí!- a.rtb molta L força, i ^ j ^ ^ Z ! ^ ^ ^ 
pedra iuuudà totes les hortes del torrent del Va Iparad.s con 
To ho havia fet mai, ja que sota el pont de Sant ' - semW « 
un riu, ocupant de part a pan ^ ^ ^ l ^ ; ^ : i : ^ , 
des per damunt l'aigua. Sota el Castell dci v p 

^ a n t un gran nonthre^ecases ^ ^ ^ ^ ^ Z ! : : ! 
t ^ í ! r r ; : d ; r r - " S , ^ ; ^ . — a ohstruit per 
Tai ua i la L a . També va cnrunar-se la paret dels Escolap 
ent?e el carrer de Sant Domènec . el carrer ^e 1 Era^ Us bon 
bers hagueren d'intervenir en diferents llocs de la c.utat, per 
què l'aigua inundà un gran nombre de cases. 

8 ACOSï DE . 8 8 3 . - F o u memorable pels lilharmònics ter-
., M-, v-i celebrà un concert musical 1 instrumen-

rassencs aquest dia. hs ccitora ui. ^ r-^rint ,\f. Snm 
tal a favor dels pobres de l'Hospital . Casa de Canta de Sant 
Llàtzer. La iniciativa sortí del mestre concertador terrassene 
N'Emili Daura, cooperant-hi tots els professors de les orques
tres Trullassus i Catalans, de la nostra ciutat. Hi assistiren en 
corporació les autoritats i les societats, obtenint un èxu extra-
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ordinari. La festa es celebrà en el nostre Teatre Principal i el 
públic terrassenc va respondre d'una manera lloable. Foren 
executades obres de Thomàs, Haydn, Sylvia, Meyerbeer, Mi-
chaelis i un minuet de Gounod instrumentat pel mestre Daura. 

9 AGOST DE 1881. — En tal dia com avui, l'Ajuntament va 
acordar fer enrunar el típic Portal de Sant Roc. Kl Portal de 
Sant Roc era un dels antics portals que tancaven la vila quan 
estava voltada de muralles, tal com hi havia hagut el Portal 
del Rei, el de la Guia, cl de Sant Joan, etc., i estava situat a 
l'indret on hi ha la capella d'aquest sant. Pel setembre de 1920 
la Companyia de Ferrocarrils de Catalunya determinà cons
truir l'edifici de l'estació del tramvia en aquell lloc, i a tal fi 
s'hagueren d'enrunar Ics cases que hi havia des del carrer de 
Vinyais fins la Rambla d'Egara. I l'estació de! tramvia s'inaugu
rà el dia 2 de juliol de l'any 1921. I les reformes d'ornament 
d'aquella Plaça, ara nomenada de Clavé, s'inauguraren el dia 
10 d'agost de l'any 1928, o sigui quaranta-set anys després 
d'haver enrunat el Portal. 

)o AGOST DE 1918. — L'entitat líSindicato Emisor de Cata
luña», en aquesta data adquireix uns 446.858 pams quadrats 
de terreny a la nostra ciutat a l'objecte d'edificar-hi cases bara
tes. Aquests terrenys estan situats a la part dreta de Can Palet, 
a l'extrem del carrer de Colom. Després de construïdes les cases 
el nomenaren carrer del Sindicat, però en sessió del 7 de no
vembre de 1940, l'Ajuntament hi posà el nom d'Aparisi Gui
jarro. 

11 AGOST DE 1901. — Era en aquest dia que el popular em
presari En Gaetà Galízia inaugurà en el passeig central del 
Raval una barraca a la qual posà el nom de uCine Interna
cional»». Aquesta barraca amidava uns 8 metres d'ample per 25 
de llarg, i els preus d'entrada eren de 20 cèntims els bancs i 
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35 a preferencia, posada enrera, una mica més elevada. Les 
sessions duraven una mica més d'un quart d hora . tenien un 
èxit extraordinari. 

12 AGOST DE 18.4. - A primers d'agost de l'any .854 es 
dedarà el c61era .norbo as iàL a Barcelona, i ™f g - ' ^ í - ; - -
se estès per diferents poblacions del nostre <:»»»^°" ' J / " " ^ 
sa en sortí lliure. Barcelona, dins dels seus •""»• ;'^/'""^^ ^^_ ,̂ 
dant deserta, a causa dels estralls que varen p r o d m . . e . . con 
seqüència immediata d'això va venir la m.sena. J e r assa, da 
valt d'un cas desesperat, el dia . . d'agost d ^ S ^ " /^'^',^°''J 
una subscripció que arribà a ..600 "'^^ ^ - " X h s tinen Ï -
En Miquel Vinyals i Galí va lliurar a ^^-^^^;^;"l'"¿r'^, 
calde de la capital. Les autoritats de la Ctutat C ^ ' ^ l - S - - •'̂  
infinitament l^cte d'altruisme dels terrassenes qt,e en aqudls 
moments tan eríties tingueren envers els pobres de Barcelona. 

„ AGOST DE . 8 4 5 . - ( ) u a n al carrer de Sant Genis encara 
no ; ! haTa ea"; cast! un -rasset tcarmer, nomenat o^ep Pou 
el dia lü d'aROSt de l'any 1845, sol·licità de 1 Ajuntament que 
aau 1 loc on ell [eia construí? un rengle de cases, s'anomenes 
aTer de Sant Genis, i el mateix Pou hi P » - ™ - ' ™ f -

dedicada al sant. 1 aquesta majàUca . va és er „ elidia .7 
d'atrnst de l'auv iq^6. que lou reunida pcrquc « 
ü agost ac i<iiiy lys , H f construir el 
perill d'ésser destruïda. Aquestes cases q " ^ / 
terrissenc Pou són les sis primeres que hi ha entrant a les 
q u " el "^^^^ de la Rutlla, i aquell lloe és conegut pel 
Rasot. 

, . AGOST DE ,020 . -L 'Or feó Tarrasa ta una excursió a Sa-
ragòsta"donà ufconcert amb un èxit extraordinari. En nom 
de "Tjuntament de la nostra ciutat els acompanyaren els re-
g dors^En Miquel Domingo i Pagès . En Francesc Farràs. 
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15 AGOST DE 1927. — Una formidable explosió en una casa 
del carrer de la Rectoria destrueix dues cases i mata un nen 
de deu mesos, ferint cinc persones més. 

16 AGOST DE 1853.—S'autoritza Terrassa per a installar una 
escola de noies regentada per religioses de Sant Josep i la Pu-
ríssima. L'Ajuntament, el dia 8 de setembre següent, acordà 
installar aquest col·legi a expenses de la susdita Corporació i 
l'ensenyament gratuit a les alumnes. 

17 AGOST DE 1539. — En un Consell de procuradors i ad
junts celebrat a Sant Pere el dia 17 d'agost de l'any 1539, amb 
consentiment del batlle En Miquel Sales i amb assistència d'ell 
i dels procuradors Rafael Doms i Jaume Trullas i set adjunts 
més, va prendre's l'acord de fer construir un sepulcre d'alabas-
ire, donant poders als procuradors esmentats. Aquest sepulcre 
és aquella obra d'art del mestre escultor En Martí Díaz, que 
actualment està posada al costat de la capella del Santíssim de 
l'església del Sant Esperit. 

18 AGOST DE 1884. — En aquest dia varen començar-se els 
treballs per a la construcció del ncauce» de la Riera del Palau, 
des del Portal de la Guia fins la carretera de Martorell. L'obra 
va costar 11.550,35 pessetes. Abans no va estar completament 
construït aquell dcauce», varen passar cinc anys i per travessar 
la Riera, avui Avinguda del Cabdill, era necessari saltar el rec 
i sortejar un gran nombre de pedres que hi havia per tot aquell 
lloc, que avui és una de les principals vies urbanes de la ciutat. 

19 AGOST DE 1848.—Copiem duna acta de l'Ajuntament: 
tíEn la villa de Tarrasa, a los diez y nueve de agosto de mil 
ocho cientos cuarenta y ocho. Hallándose reunidos los S. S. 
D. Juan Daura, D. Domingo Ventalló, D. Domingo Sanvicens, 
D, José O. Boguñá, .D. José Vinyals, D. Serafín Sanmartí, don 
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Francisco Vidal y D. Miguel Trallas, el Señor P-^esidente ha 
puesto en conocimienlo del Ayuntamiento que la ^on^^P^üZ 
eia de Madrid y su carrera habla sido detetuda por el «b-^ ' -

llamado Toful de Vallirana a su P - ° ' i^^. ' '%^""7„=Vcon"á 
habiéndose quedado con la correspondenc.a de ° f i " ° J ™" >̂  
de los militares, y que había dado orden al condu tor qt.e en 
adelante llevara ía balija abierta, y se ha acordado que s.n em 
bargo la llevara cerrada)). 

,0 AOOST nE , 8 7 9 . - P u j a n t carrer del N - d amunt avui 
Calvo Sotelo. a l'e/querra, entre '^^^^^^^ J ^ ' ^ Is 
Sant Valentí, lins l'any ,880 no va haver-ht » - a cap c sa, 
i solament hi havia una gran fondària q^^ .»ava arjan del car 
rer de Sant Leopold i sota d'aquest foirs h, hav a una casa on 
hi fabricaven aiguardent; per això aqueU ' « " r a conegu per 
La Facina. En baixar el carrer del Nord ' " o t a r e" aquell^m 
dre. aquell barranc, encara que ^ ^ ^ ^ J ^ ^ Z ^ T ^ r 
mal efecte i semblava que la ciutat de Tefrassa ja s ^ 

s : " S = f = ^ = : - ¿ E • = 
No estava mal pensada la idea, que 

finques del carrer de Sant Leopold en aquell mdret. 

n . . ^8 , L'escultor Nicolau Trabé, rep dels 
2 , AGOST DL ; 7 8 l . - L e S C U l t O ^^^ ^^^^^^^^ 

obrers de la parròquia de Sant 1 tre p . \ , . sou^ 
prior Joan Jaume Fàbregas, la ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 par^ 
i 4 diners de la pnmera P^g^ f ^^^^^^^^^^ j , \ ,,J,.^i 

f?:t̂ :r?e:s:rrs:̂ ^^^^ 
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fou substituït per un altre, obra de l'arquitecte Massó, de 
Girona. 

22 AGOST DE 1933. — A düs quarts de dues de la matinada, 
en la fàbrica de gènere de punt dels senyors Boix i Companyia, 
en Comandita, es produí una explosió, seguida d'un incendi, 
en un compartiment d'una quadra, que prengué proporcions 
alarmants. Aquesta fàbrica estava situada en el carrer de Cer
vantes, número loo i la part de l'ediíici dcstruit donava al car
rer del Canonge Rodó. De seguida es van donar compte que 
sota les runes del embans desplomáis hi havien quedat sepul
tats un teixidor i dos ajudants muntadors, que a l'instant d'o
córrer l'explosió treballaven en el Cotton mes proper. Als crits 
d'auxili dels tres obrers que es trobaven ferits i empresonats 
entre el munt de maons i estelles i voltats de flames, van fer 
que els altres companys de treball, sense perdre temps, fessin 
els majors esforços per tal d'aconseguir treure d'entre les runes 
els sepultats, i a la fi ho aconseguiren. A les sis del matí el fo( 
ja s'havia dominat totalment. Les pèrdues ocasionades pel si
nistre es calcularen de moment sobre quatre o cinc-centes mil 
pessetes. 

23 AGOST DE 1879. — En aquest dia va fundar-se l'Ateneu 
Terrassenc, que durant quinze anys va actuar a favor de la 
cultura de la ciutat. La primera Junta Directiva era formada 
pels següents: Joaquim MarineMo, president; vocal primer, 
Pere Noguera; vocal segon, Miquel Curet; tresorer, Miquel 
Marsà; bibliotecari, Joan Borrell Casamitjana, i secretari, Plà
cid Segales Serra. La primera casa on s'instal·laren fou al carrer 
del Nord, número 24, i l'última fou al Raval, l'antiga casa Galí, 
on avui hi ha l'Ajuntament, on l'Ateneu va quedar definitiva
ment dissolt el dia 19 de juny de 1898. 

84 AGOST DE 1913. — Avui cs compleíx l'aniversari del prí-



UNA COSA CADA DI A _ 1^ 

mer triomf positiu del «Terrassa F. C.o. Aquest dia g^^^V^J^ 
primera copa que honora el Club, i aquesta copa va -«ser gua
nyada pel segon equip en un torneig entre equips terrassencs^ 
La copa fou oferta per Fentitut «Red Room». En -qucst día 
es jugà la final amb cl Club «Salut F. C», acabant cl partit 
amb el resultat de 5 a 2 a favor del «Terrassa», 1 1 ^q"^P J^"" 
cedor era format pels terrassencs: Castella, Casesteva Oliver, 
Mallafré, Altayó, Pineda. Escudé. Vancells. Nogués, Petchame. 
i Font. El Club «Salut» fou guanyador de les medalles que fo
ren ofertes a qui quedava a segon lloc en aquell torneig. 

«5 AGOST DE 1 9 0 6 . - E n el lloc conegut per la Fo"^-^^^;;^^ 
i en redifici on actualment hi ha ia «Unió Comercial e Indu -
trial» a primers d'aquest segle hi havia tres cases par icu lar , 
en una de les quals, en una botigueta. hi havia establert un lli
breter i enquadernador nomenat Riera, molt acreditat a LS 
cases comercials per la qualitat dels seus llibres de coneu-
L any 1897 varen ésser enrunades aquelles cases per construir-h, 
aquest edifici que ara hi ha, instal·lant-hi el magatzem de pa_ 
nyos el seu propietari En Ramon Cortés 1 Prat. baix la rao 
social de Cortés i Colomer. Aquesta casa plegà, i llavors sha 
bilità per a cafè. inaugurant-se el Cafè Comtal el dia 25 d a-
gost de Pany 1906, que conservà el seu nom fins 1̂ ^̂  d de-
fembre de l'any 19^5. Aquest Cafè anava ^ - r r e c de M j c 
Pons; després se n'encarregà En Joan Donadeu. E"/ ."^P^^^ 
xer el Cafè Comtal hi entrà el «Sindicat I " f ^̂ "̂ ^̂  '^^; ' " ^ 
cial», que el dia 30 de juny de m^ canvià el nom per «Unio 
Comercial i Industrial)). 

.G AGOST DE . g n . - l i n aquesta data va P ^ d " " ' ' ; " " j ¿ 
cendi que de seguida va pvendre grans P ™ ? - " " ; ; , , ^ ^ va-
de «Can Viver», i va seguir després cap a «Can « " " " ' " 
ren cremar-se disset quarteres de terreny tot b°sc > amb " t ^ la 
intervenció dels bombers, el toc va durar des de pnmeres hores 
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de la tarda fins ben entrada la nit. Es diu que fou ocasionat 
per una guspira de foc del tren del Nord i pocs dies abans 
s'havien CTcmat els boscos de «Can Tries» i «Can Guanteres») 
i a la mateixa hora dei dia 26 d'agost es cremava tambc una 
gran extensió de bosc de «Can Solà del Rccói', propietat, com 
els demés, de Ramon Solà i Bonvilar. Aquest foc des d'aquí 
a Terrassa es veia molt bé a un costat de la muntanya de Sant 
Llorenç, des d'on sortia una gran quantitat de fum. L'any 
1911 és l'any que varen registrar-se més focs en els boscos i 
fins la premsa va fer cridar l'atenció a Ics autoritats. 

27 AGOST DE 1907. — La ciutat va ésser honorada amb la vi
sita de ril trm. Dr. Pol, bisbe de Girona, el qual fou rebut 
per les autoritats civils i eclesiàstiques i un repic general de 
campanes. Fou obsequiat després per don Alfons Sala a Can 
Amat de la Muntanya. El Dr. Pol va tornar a Terrassa cl dia 
28 de juny de l'any 1913. 

28 AGOST DE 1884. — Abans, quan la Pla(,:a Major no era 
empedrada, com que era l'únic lloc on hi havia mercat, els 
dies de pluja no es podia donar un pas, de tan ple de fang 
que estava. En aquest dia, l'Ajuntament acordà empedrar-la, 
portant-se a terme amb un pressupost de 18.080,40 pessetes, 
anant a càrrec del mestre d'obres N'Antoni Prim i Desumvila. 
La Plaça d'Espanya tenia 2.888 metres quadrats i la part em
pedrada n'ocupa i . no , inaugurant-se el dia 20 de gener de 
l'any 1885. Aquest empedrat era compost de lloses i carrcus que 
formaven els llocs que hi havia d'haver les taules de vendre i 
els llocs on passaven els compradors. Pel març següent va inau
gurar-se una farola que va muntar-se al mig de la Plaça, com
posta de cinc fanals que donaven molt bon aspecte. Aquella 
farola fou construïda als tallers dels germans Abelló, i l'any 
ig i i va ésser traslladada a la Plaça del Progrés. Després, per 
donar Hoc a un circ eqüestre, va desaparèixer i no s'ha vist més. 
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29 AGOST DE .821. - La Junta de Sanitat envia un comuni
cat a l'Ajuntament, qucixant-se de que llançant algunes males 
fortors el cementiri de prop de l'csglcsia del Sant Esperit, seria 
convenient traslladar-lo de lloc o interinament tcr els sols de 
set o vuit pams de fons o al cementiri castrense. 

'̂ o AGOST DE 1921. —Les forccs vives terrassenques es re
uneixen per constituir (cLa Protectora del soldat terrassenc a 
l'Àfrica.) i emparar en el que sigui necessari els fills de Terrassa 
i del districte que estaven de servei al Marroc durant la guerra. 

31 AGOST DE 1926.—Avui fa cls auys que va fer l'aiguat 
conegut de Sant Ramon. A dos quarts de tres de la tarda va 
caure una forta ruixada, després va plovisqucjar a intervals fins 
les cinc. A aquesta hora va estroncar-se el corrent elèctric i Ics 
fàbriques i tallers varen suspendre cl treball. A dos quarts de 
set del vespre va tornar a caure aigua a torrentades, omplmt^se 
els carrers d'una acera a l'altra, i després d'un quart de parada, 
hi va tornar fins les tres de la matinada. Segons el pluviòme
tre del Pantà, marcà 81.50 Htres per metre quadrat, 1 el de la 
Mina 145.40. Durant el temporal de la tarda va desprendre s 
una pedra de 50 centímetres quadrats de la façana del teatre 
Principal, i en caure a l'acera va fer un sot de 15 ccntnnetres 
de profunditat. El tren dels Ferrocarrils de Catalunya que surt 
a Ics vuit de Barcelona, va arribar a Terrassa a dos quarts d u-
na del mati. La Riera de les Arenes va baixar de part a part. 
impossibilitant cl pas dels coixes de línia. Aquell aiguat va cau
sar pèrdues de consideració a l'agricultura, especialment a les 
hortes. 
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SETEMBRE 

1 SETEMBRE DE 1864. — Rcuníts uns quants icrrassencs im
pulsats pel bon zel i patriotisme, constituïren una societat co
manditaria amb el nom de Vinyals, Rovira, Ulles i Companyia, 
que tingué per objecte la fundació d'un col·legi de segona en
senyança a la nostra ciutat. Es dirigiren seguidament al direc
tor de l'Institut de Segona Ensenyança de Barcelona, Dr. Joan 
Cortada, perquè els indiqués una persona competent per con
fiar-li la direcció del projectat col·legi. El Dr, Cortada va desig
nar el professor del Reial Col·legi de l'Escorial, el reverend An
selm Ignasi Cabanes. Acceptada la direcció per aque.st, va co
mençar-se la construcció de l'edifici cl 4 de maig de l'any 18G4, 
baix el plànol de l'arquitecte Daniel Molina, secundat pel mes
tre d'obres En Pere Comerma. V;i inaugurar-se aquest nou cen
tre d'ensenyament el dia 1 de setembre de l'any 1864. És l'edj-
fici que actualment ocupen les Escoles Pies. 

2 SETEMBRE DE 1883. — Antigament la fira es celebrava a la 
Plaça Major, i arribà a agafar tais proporcions que es feia im
possible el pas dels carrers dels Gavatxons i Cremat. El dia lo 
de gener de l'any 1878, l'Ajuntament va fer un pregó que deia: 
íiEs fa preesnt que essent insuficient en dies de fira la Plaça 
Major per contenir totes les taules i llocs de venda que acos
tumen establir-s'hi, i per subsanar tota deficiència, l'Ajuntament 
ha acordat que en els dies de fira els venedors de verdura s'ins-
taHin al Raval i els de tocino a la Riera». El dia z de setembre 
de l'any 1883, l'Ajuntament decidí que la següent fira s'allar
gués per la Fontvella fins el Passeig, cosa que es portà a cap a 
la següent fira del gener. Aquest trasllat ocasionà algun disgust 
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entre els venedors, que no hi estaven del tot conformes, per 
creure que el Passeig era un lloc massa apartat del centre de la 
població. 

3 SETEMBRE DE 1889. — En la casa número 28 del carrer de 
la Creu, en aquest dia va morir el que fon durant vint-i-set 
anys actiu secretari de l'Ajuntament de Terrassa. Era el senyor 
Salvador Reniu i Salas, nat a Barcelona l'any 1819. El senyor 
Reniu entrà a ocupar dit càrrec davant l'oposició de setze as
pirants i aquest càrrec el desempenyà amb un zel dij>;ne de tot 
elogi. Representà dignament com a delegat els advocats d'a
quest districte en el Congrés de Jurisconsults celebrat a Barce
lona. Dcí;à dels advocats, desempenyà a més de Fiscalia. Jutjat 
Municipal i accidental de Primera Instància. Constant sosteni
dor de les Conferències de Sant Vicens de Paül. Instruí cente
nars d'expedients gratuïts i no en va l'anomenaven l'Advocat 
dels Pobres. L'any 1875 va fundar un chor nomenat «Orfeó 
Montserrat». Robant algunes hores de les constants obligacions 
del bufel, escrivia per a «La Revista Tarrasense», amb certa dis
tinció i elegància. Penetrat de la veritable missió de la prem
sa, mai no va posar le seva ploma al servei dels partits polítics. 
Va morir a l'edat de 70 anys. 

4 SETEMBRE DE 1929. —A dos quarts de .set de la tarda arri
baren a la nostra ciutat els membres del Congrés Nacional de 
Mestres Sastres que es trobaven a la capital amb motiu de l'Ex
posició Nacional. El total de l'expedició el formaven dinou 
automnibus i alguns coixes, formant un conjunt de 600 con
gressistes, acompanyats d'un bon nombre de senyores i senyore
tes. Terrassa es llençà al carrer per veure la desfdada de la ca
ravana i no és d'estranyar que en arribar els congressistes a l'Es
cola Industrial es veiessin voltats de nombrós piiblic, que els 
acollí amb aplaudiments. Des d'allà es dirigiren al Vapor Ay
merich i Amat, on en una de les naus poderen admirar la trans-
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formació que sofreix la llana fins convertir-se en teixit. Després 
es dirigiren als magatzems dels senyors Freixa Fills, en qual 
((halh) s'havia format una exposició de productes de les cases 
que integren l'Institut Industrial. Allà foren obsequiats amb un 
exquisit lonx, ofert per l'esmentada entitat. 

5 SETEMBRE DE igu-—-A )es II del matí la nostra ciutat va 
veure's honorada amb la visita de les il·lustres dignitats de l'Es
cola Pia d'Europa i Amèrica, monsenyor Joan Oberti, escolapi, 
bisbe de Saliizzo, el reverend P. Gil Bertolotii, prepòsit gene
ral de la Institució Calassància i cl seu assistent P. Tarin, el re
verend P. Pere Diaz, vicari general de l'Escola Pia d'Espanya i 
Amèrica, i el reverend P. Provincial de l'Ordre, Salvador Mar
co. Foren complimeulats a l'estació del Nord pel P. Rector i 
Comunitat, el reverend ecònom Pursals í el comandant de la 
Zona militar senyor Torrente, Visitaren el Col·legi tic les Esco
les Pies i a les 4 de la tarda tornaren a Barcelona, gratament 
satisfets de la visita. . 

6 SETEMBRE DE 1915. — El día 27 d'agost de l'any 1915, es 
publicà un decret el qual mutilava la nostra Escola Industrial 
i l'endemà es va fer pública una protesta general contra cl de
cret d'Instrucció Pública supriíTiint en dita Escola els peritatges 
mecànic i electricista. El comissari regi don Alfons Sala presen
tà la dimissió de dit càrrec; a l'Ajuntament els consellers acor
daren dimitir si no es reformava el decret, i es formà una Junta 
especial de prohoms per treballar a favor de l'Escola. El dia 6 
de setembre següent^ visità la nostra ciutat i especialment l'Es
cola Industrial, l'ex-ministre senyor Villanueva, que es posà de 
seguida al costat de Terrassa en l'assumpte de dit centre d'en
senyament. Fou obsequiat amb un banquet al qual hi assistiren 
200 comensals. Al vespre mateix d'aquest dia, un telegrama del 
president de Ministres don Eduard Dato anunciava la suspen
sió d'aquell famós decret. 
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7 SETEMBRE DE 1935. —Avui cs complcix l'aniversarí de la 
mort del pintor lerrassenc En Josep Soler i DifCent. Va néixer 
•A la nostra ciutat, el dia 2 d'agost de l'any 1864. Fou un pintor 
que, malgrat l'oposició que li feien els de casa seva. es va anar 
formant pausadament, amb una constància i una paciència de 
benedictí. Fou l'artista que quan es llançà a la consciència del 
poble, ja lenia els cabells blancs i amb tot i això li semblava 
que encara era massa aviat. Quan tenia 62 anys va presentar 
la primera exposició, a la Sala Dalmau, de Barcelona, i la prem
sa va fer un elogi crític general de la seva obra. i el dia 30 
de juny de l'any 1932, quan comptava 68 anys, l'Ajuntament 
de Barcelona adquirí una obra seva per al Museu, una obra 
seva plasmant un paisatge ben terrassenc. El dia 16 d'octubre 
d'aquell mateix any, presentà una exposició als «Amics de les 
Arts», també amb un èxit extraordinari. Aquella entitat, en 
celebrar un homenatge als degans de la pintura terrassenca, 
En Vancells i Viver, també hi va incloure En Soler, perquè 
s'ho havia guanyat amb la seva obra, que tenia el ment per 
la sinceritat i la fidelitat a un concepte artístic inflexible. Va 
morir en ia seva pròpia casa del carrer de Topete, quan comp
tava 71 anys d'edat. 

8 SETEMBRE DE 1864. —Quau cs va rebre la R. O. autorit
zant la instaHació d'unes Escoles Pies a Terrassa, es formalitzà 
uiía escriptura de conveni el dia 22 d'agost de l'any 1864. da
vant del notari terrassenc resident a Barcelona En Pau Cardc-
Uach. I el dia 8 de setembre següent, aquestes Escoles de pri
mera i segona ensenyança quedaven definitivament instal·lades 
al lloc que és avui el Convent i Casa de Caritat de Sant Llàt
zer. En esclatar la revolució de 1868, aquesta institució de l'Es
cola Pia va desaparèixer de Terrassa, fins que s'inaugurà l'ac
tual Col·legi el dia 16 de setembre de l'any 190!. 

q SETEMBRE DE ,576. - E'església del Sant Esperit estava en 
plena construcció, i l'alcalde En Jaume Marsans va fer públic 
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un band en el qual prohibia el llançament d'aigües brutes al 
voltant del Hoc on s'anava construint l'edifici, com també en
trar-hi bestiar de cap mena, sota la multa de 20 sous, que eren 
repartits en tres parts: una per l'acusador, laltra per l'obra 
de l'esglcsia, i l'altra per l'oficial executant. El primer diumenge 
de cada mes posaven una taula al pòrtic de l'esglcsia i es re
bien els diners de les subscripcions i multes, í a la vegada es 
pagaven els comptes de les obres a canvi de les pólices que eren 
esteses per aquest fi. 

10 SETEMBRE DE 1844. — A Ullastrell tenien un rector no
menat Tomàs Bou i Amat, que era molt bon home i a més era 
fill de Terrassa, i eren moltes les vegades que venia a l'església 
del Sant Esperit i feia una visita al senyor prior. Un dia, ve
nint d'Ullastrell a cavall d'un burro, en ésser pel camí de Can 
Poal, va venir-li un esvaniment i ya caure, morint a Tacte. 
Aquest dia era el lO de setembre de l'any 1844, i havia nascut 
cl dia 5 de novembre de 1779, així es que en ocórrer aquest 
accident tenia 65 anys d'edat, 

11 SETEMBRE DE 1684.^—En aquest dia morí un frare fran
ciscà nomenat Bonaventura Gran, que si no era fili de Terras
sa, els llibres que parlen d'ell compten els grans prodigis 
que va obrar a la nostra vila durant el temps que va conviure 
entre els religiosos del convent dels PP. Recoletos, avui Hospi
tal. Durant la peste del 1651 al 59, que a la vila feia estralls, 
els PP. Recoletos varen demanar als superiors que enviessin 
fra Gran com infermer, perquè era tot esperit per treballs d'a
quella mena, i cl fra amb una amor sens límils, va auxiliar els 
malalts terrassencs que estaven apestats, fins arribar al miracle. 
No acceptava almoines per misses ni sermons, per tal com con
siderava innecessaris aquests recursos. En pressentir la seva 
mort, va preparar-se en el Retir de Vícovaro. Per honorar el 
seu nom, l'Ajuntament de Terrassa acordà posar-lo en un car-
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rer, travessia entre l'Avinguda del Cabdill i Galileu, davant l'e
difici de l'Anónima. El seu nom és fra Gran, i no fra Grau 
com es diu. 

12 SETEMBRE DE 1615. —Entre les festes que celebraven les 
Confraries o Gremis, la que revestia extraordinària importàn
cia era la festa de Sant Miquel, que els teixidors celebraven 
en honor al seu patró, mitjançant convenis entre la Comunitat 
i el Gremi; aquest darrer tenia altar a l'església del Sant Espe
rit i el dia de la festa era adornat amb cortinatgcs i flors i tots 
els associats, vestint els millors vestits i acompanyats de les fa
mílies, anaven a l'església per assistir a l'ofici. Acabat aquest, 
es reunien els confrares en el refectori de la mateixa església 
i celebraven un àpat que era sufragat per la Confraria. Abans 
d'aixecar-se de taula, un dels prohoms llegia la llista dels con
frares morts durant l'any i es resaven algunes oracions en sufra
gi de la seva ànima. Aquell dia es ventilaven les diferències i 
enemistats que podien existir entre els confrares i últimament 
es discutien les modificacions que importava introduir en els 
Estatuts i tot el que pogués interessar per a la bona marxa de 
l'ofici. En aquesta data d'avui, es reuniren per traspassar 1 al
tar que tenien a l'església vella a la nova que s'anava construint 
i que és avui l'església del Sant Esperit. 

13 SETEMBRE DE i(Í28. — Acostant-sc cl tcmps de la verema, 
antigament l'autoritat terrasscnca havia dictat bands a fi que 
fossin respectades les vinyes, i entre ells se'n publicà un aquest 
dia que és força interessant i diu: »Cap persona podrà posar-se 
a veremar sense presentar-se abans al senyor Alcalde pel corres
ponent permís que li serà concedit i aquell que entrarà verema 
sense aquest indispensable requisit, serà detingut als portals 
i li serà negada Tenlrada. Es prohibeix a tots els veïns de la 
vila el llogar treballadors que no siguin habitants en ella o 
de Sant Pere o de la Quadra, ja sigui en treballs de verema o 
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altres coses. Tota persona que robi raïms, per insignificant que 
sigui, serà desterrat de la vila». 

14 SETEMBRE DE 1859. — En aqucst dia l'Ajuntament de Ter
rassa acordà fer pagar als venedors del mercat 4 meravedisos 
diaris, que és la trigèssima part d'un ral, per pagar així les 
despeses del qui recull les escombraries dels carrers. Els vene
dors forasters pagaven 4 meravedisos per un o tres cistells i 8 
meravedisos per un o tres coves. 

15 SETEMBRE DE 1882. — Va fundarsc el Centre Mèdic i Cou 
en un pis del carrer de la Palla. Varen fundar-lo els metges 
liaudili Aragay, Pau Aymerich, Joaquim Morera, Josep Ullés 
Massaveu, Antoni Pous i Oriach, Jacint Pujáis, Pau Saniaranch 
i Salvador Calsina. En constituir-se, d'acord amb l'Ajuntament, 
auxiliaven els pobres de la població, servint ensems de Casa de 
Socors per accidents. Algun temps després s'instal·laren en els 
baixos de l'Ajuntament, amb entrada pel carrer Cremat. Pel 
juliol del 1900 s'instal·laren als baixos de l'Hospiíal, i el 7 de 
maig de 1916 va inaugurar-se l'edifici propi, al carrer de Sant 
Quirze, número 2. 

16 SETEMBRE DE ig i i . — Es coustituí uua societat amb cl 
nom de «Club Ciclista» i quedà nomenada la següent Junta 
Directiva: President, Pere Geis Bosch; vice-president, Elies Ca-
devall; secretari, Josep .Argemí i Samaranch; tresorer, Ramon 
Sanahuja Puiggròs, i vocals, Enric Torré, Joan Armengol i Fer
ran Borràs. 

17 SETEMBRE DE 1899. — Quau va ésser acabada la guerra 
amb els nord-americans, per cobrir el dèficit que es produí, el 
ministre senyor Villaverdc va augmentar els pressupostos d'u
na manera exorbitant. I el dia 17 de setembre de l'any 1899, 
la Cambra de Comerç de la nostra ciutat va celebrar una As-
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semblea en el teatre Principa), en la qual prengueren pan els 
senyors Bassili Paraíso, president de la Cambra de Comerç de 
Saragossa, que presidí l'acte; Santiago Alba, de Valladohd; Ra
mon Castro, de València; Albert Rusiñol. del Treball Nacio
nal; Raventós, de la Propietat Urbana de Madrid, i alguns al-
Ues més. De la nosua ciutat hi prengueren part el diputat a 
Corts don Alfons Sala i el doctor Cadevall. La premsa de Bar
celona va donar una extraordinaria importància a 1 actc. 

,8 SETEMBRE DE i Q i ^ . - L ' a n y Kjn es constituí una socie
tat integrada pels mestres d'obres Pere Ferran 1 Joan Pagès 1 
el comerciant de fusta Ramon Valls, els quals comtruiren pel 
seu compte el teatre del Recreu. segons plànols de 1 arquitecte 
En Domènec Boada. Té una amplada de .5 '"^tres per 40 de 
fons i ,0 d'alçada, d'un conjunt aproximat de i.0.8 metres 
quadrats. El local de la cabina té 30 metres quadrats. La testa 
de la inauguració fou el dia 18 de setembre de 1 any 1912. 
Es representà l'òpera uAida» i el total recaptat es distribuí 
entre els establiments benèfics. En aquest locals inaugura cl 
cinema sonor a Terrassa, el dia 4 ¿^ S^ner de 1 any 1930. 

,9 SETEMBRE DE igitO. - Eu tal dia com avui el Reial Col-
legí de les Escoles Pies va revestir molta solemnitat. Va cantar 
ndssa el compatrici Pare Alfons Palct i l ^ -^ ' ^^a capella e.suwa 
exornada amb molt de gust. il·luminada esplèndidament. Ocu-
paven llocs de preferència els padrins del ce ebran que foren 
ía seva mare senyora Josefa Bosch, vídua Palet 1 el seu germà 
Jacint Palet i Bosch. Foren assistents el Molt Reverend P. Sal
vador Coch. ex-assistent interprovincial; el Molt litre Dr^Mo-
lera, i el reverend P. Adolf Roger, rector del CoUegi La Cape
lla de Música de Sant Pere executà la partitura de Bowin «Fe 
Christe Suplices,.. Aquest reverend compatnc. mon assassinat 
el dia 6 de setembre de l'any 1936. 
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20 SETEMBRE DE igsg- —• En aquest dia fou assaltada la Caixa 
d'Estalvis de la nostra ciutat. £ren dos quarts d'onze del matí, 
quan els empleats estaven ocupats en els seus respectius llocs, 
un jove entrà demanant una llibreta d'imposicions. Seguida
ment hi entraren cinc o sis individus més, pistola en mà, i 
amb la cara mig tapada amb un mocador, i cridaren: «Mans 
enlaire». Els assaltants es varen fer ensenyar el lloc on hi havia 
la caixa de cabals, apoderant-se de 3.000 pessetes en paper, l·lii 
aquest moment hi entrà et baster Castella pistola en mà i al 
peu del portal li dispararen un tret d£s de dintre i un altre va 
fer el mateix des de fora, caient el Castella a terra amb la roba 
tenyida de sang. El soroll de Ics detonacions va sembrar l'alar
ma a tots aquells encontorns i els atracadors sortiren al carrer 
per agafar l'auto que els esperava. A les 12 del migdia la cam
pana tocà sometent i els sometenistes sortiren en persecució dels 
atracadors i en foren detinguts tres, dos dels quals morireu 
agarrotats dos dies després. 

21 SETEMBRE DE 1870. — En aqucst dia un home nomenat 
Lcp va descobrir les famoses coves de Mura, que es trobaven 
a un quilòmetre aproximadament de dit poble i a tres quarts 
de la Coma d'En Vila. Era en aquest día que aquest mosso, 
després de dinar, va esbarriar-se de la seva colla que reposaven 
per tornar després a la recollida dels raïms. En Lep va adonar-
se d'una merla, la qual va veure fàcil de poder-la caçar, però 
en anar-la a perseguir, va veure que aquell occU s'introduïa en 
un forat que donava entrada a una cova. Adalerat cl mosso, la 
va seguir fins que la va perdre en la foscor i llavors es donà 
compte que es trobava a l'interior de dita cova, on de moment 
va veure's sorprès per creure's que es trobava voltat de fantas
mes. Llavors tornà enrera i va avisar el seu amo, el qual junt 
amb altres mossos armats amb eines de treball, varen anar a 
fer una exploració. Seguidament hi va anar desfdant tot el po
ble de Mura, creient-se que aquells penjarells d'estalactites que 
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presentaven imatges, ílors, animals i una diversitat de coses 
estranyes, contenien plata, i no era niés que calissa. 

32 SETEMBRE DE iQi?. — Els qui liavicu víst el deplorable 
estat de l'antiga església de Santa Maria de Sant Pere, amb 
les parets interiors cobertes per una capa de calç bruta i esgro
gueïda pel decurs de niés de 300 anys, es trobaren agradable
ment sorpresos quan el dia 22 de setembre de l'any 1917, con
templaren l'aparició d'unes pintures murals en una antiga ab-
sidiola, representant l'acusació, la mort i inhumació de l'ar
quebisbe de Cantorbery nomenat Thomàs Beqquet. Informats 
de la troballa, mossèn Gudiol, director del Museu dioccsíl de 
Vic, junt amb En Geroni Martorell, pogueren comprovar que 
aquelles pintures pertanyien al segle xn, i atrets per la nova i 
pels articles publicats a la premsa, foren en gran nombre els 
visitants que aquells dics es presentaren a l'església de Santa 
Maria per admirar aquelles pintures tan interessants i que 
molts terrassencs encara desconeixen. 

23 SETEMBRE DE 1898 .^ En aquclIa època era tanta l'afició 
que hi havia al teatre, que les empreses s'esforçaven perquè tot
hom quedés content. Com a nota curiosa anotem una funció 
que va donar-se en cl Lealre del Retir, on actuava una compa
nyia dramàtica dirigida pel primer actor En Frederic Parreño 
i la primera actriu Na Concepció Llorent, figurant-hi a més la 
Maria Morera, l'Avelí Galceran i N'August Barbosa, que 
després loren unes primeres figures en el teatre. En una nit 
solament, començant a dos quarts de nou, representaren el 
drama «El bajo y el principal)), de quatre actes, i «Los aman
tes de Terueln, quatre actes més, total vuit actes. Els preus 
de l'entrada eren d'i pesseta butaca i dos rals al públic. 

24 SETEMBRE DE 1919, — En tal dia com avui li fou erigit 
a un terrassenc un monument a Sant Martí de Provençals. 
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Aquest terrassenc és el canonge Rodó, conegut a Terrassa pel 
capellà de cal Malet. A Tacte de la inauguració d'aquest monu
ment hi assistí el bisbe de Barcelona i representacions de la 
Diputació i de l'Ajuntament de Barcelona, Terrassa i un gran 
nombre de compatricis seus. Abans de descobrir-se el monu
ment, obra de l'arquitecte Vilaseca i de l'escultor Mares, el 
secretari llegí la memòria, després s'iniciaren els parlaments de 
les.autoritats i l'Escola Coral Martinenca entonà un himne al 
canonge Rodó. Durant tot el dia la plaça on s'erigí cl monu
ment va ésser concorreguda de gent de Sant Martí i de Terras
sa que s'adheriren a l'acte i admiraren el monument d'aquell 
sant home que esmerçà la seva vida en bé de la caritat. Fou 
enrunat durant la guerra de 1936. Actualment les autoritats i 
el poble tenen intenció de tornar-lo a aixecar. 

35 SETEMBRE DE 1560.—' Les extralimitacions dels cònsols, 
els quals mancaven als privilegis i prerrogatives dels Gremis i 
a les ordenances que de molt antic regien, varen donar lloc a 
un seguit de lluites judicials, fallades en darrera instància per 
la Diputació a favor del Gremi de pelaires. El dia 25 de se
tembre de l'any 1560, fou rebutjat el cònsol En Joan Bohigas, 
legalment incapacitat per a desempenyar el càrrec, per haver 
estat condemnat alguns anys abans al pagament d'una quan
titat com a penyora, acusat del delicte de no haver posat als 
panyos elaborats en la seva fàbrica el nombre de fils que deter
minaven les Ordenances del Gremi de teixidors. Els cònsols 
eren els encarregats de redactar les Ordenances i eren els pri
mers que havien de respectar-les i obeir-tes. 

«6 SETEMBRE DE 1865.—En aquest dia lliurà l'ànima a Déu 
el reverend prior de l'església del Sant Esperit Dr. Jaume Santa-
cana. Era natural de Vilanova i la Geltrú, on va néixer el dia 
8 de setembre de l'any 1808. Li fou concedit el vicariat i'aiiy 
1833. Després d'ocupar el càrrec de coadjutor i d'ecònom en di-
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ferents parròquies del Bisbat de Barcelona, fou nomenat rector 
de Vilassar, carree que exercí fins que obtingué per nomena
ment reial el priorat de l'església del Sant Esperit, on prengué 
possessió el dia 27 d'agost de l'any 1857, podent vestir els hà
bits canonicals com els seus predecessors. Fou una de les víc
times que ocasionà el còlera aqiiell any 1865. 

«7 SETEMiiRE DE 1929. — En el teatre Victòria de Barcelona 
s'estrena la sarsuela t(La Riojana», la música del qual és escrita 
pel compositor terrassenc En Josep Ullés i Daura. 

28 SETEMBRE DE iSü?.—Eu aqucst dia, reunits a l'Ajunta
ment en sessió extraordinària els senyors regidors Miquel Tru
llas, Josep Oriol Cortés, Àngel Casals, Domènec Ventalló, Josep 
Verdós, Gabriel Roca, Joan Juncosa, Maurici PuigdoUers i 
Francesc Costa Abellaneda, que formaven la majoria de l'Ajun
tament, va llegir-se l'acia anterior i seguidament entraren a la 
sala de sessions els senyors Antoni Tàrrega, Serafí Sanmartí, 
Marian Ros, Rafael Benet, Jacint Soler i Jaume Marinello, no 
compareixent Josep Cadafalch i Salvador Ballbé i Ferrer, ha
vent estat avisats prèviament i va llegir-se un ofici de l'excel-
lentíssim senyor governador civil amb data del 27 del corrent, 
en la qual es transcriu una ordre del capità general en la qual 
prevenia que fossin destituïts de tot càrrec municipal els regi
dors Francesc Roig, Josep Verdós, Joan Carranca, Maurici Puig
doUers, Francesc Pujáis, Francesc Costa Abellaneda, Jaume Vall-
honrat i Joan Juncosa i es nomenaren per a substituir-los els 
senyors nomenats primerament citats, ordenant que es donés 
compte a la superioritat de la cessaniia dels uns i la presa de 
possessió dels altres. El president va donar les gràcies als regi
dors que deixaven el càrrec per llur comportament, sempre 
disciplinat, esperant que seguirien com fins llavors treballant 
H favor de l'ordre i en defensa dels interessos de la vila, i aquells 
regidors varen contestar que en totes les ocasions complirien 
el seu deure. 
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29 SETEMBRE DE 1883. — AqueUa font que hi ha al carrer 
del Pantà, i qual desaigüe serveix per als safareigs que hi ha 
al seu costat, va csser posada l'any 1920, però no és aquell el 
seu primitiu lloc. El dia 25 d'agost de l'any 1883, els veïns 
del carrer del Pantà, Sant Llorenç, Sant Valentí, Sant Gaelà. 
Sant Isidre, Cervantes, Sant Ildefons i Montserrat varen dema
nar a l'Ajuntament la instal·lació d'una font per aquells indrets. 
I el dia «9 de setembre següent, s'acordà ínstaUar-la al carrer 
de Sant Valentí, entre els carrers de Sant Llorenç i Pantà, 
posant-se a subhasta la seva construcció el dia 27 de desembre 
d'aquell any. Aquesta font, després d'estar trenta anys en aquell 
lloc, va ésser traslladada al carrer del Pantà. 

30 SETEMBRE DE 1884. — En aqucsta data, l'entrada del car
rer Cremat era per davant de l'estanc de cal Xaíró, i no per 
l'indret del carrer de les Parres. Des d'aquest carrer fins al car
rer Major hi havia unes parets molt gruixudes, amb uns abeu
radors a la part del carrer Cremat, els quals tenien unes gros
ses aixetes, que llavors rajaven tanta aigua com es volia i Ics 
piques eren plenes sempre per a les cavalleries dels pagesos que 
venien a vendre al Mercat de la Plaça Vella. Per engrandir 
aquesta Plaça, que com més anava més petita es trobava, l'Ajun
tament, en sessió del 30 de setembre de l'any 1884, acordà fer 
enrunar aquelles parets que hi havia els abeuradors, cosa que 
no es portà a cap fins el dia 1 d'agost de 1891, i des de llavors 
que la Plaça és més ampla i aquelles cases que abans eren del 
carrer Cremat, fent aquella reforma, ara pertanyen a ïa Plaça 
d'Espanya. 
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OCTUBRE 

1 OCTUBRE DE i86o. — A trcs quarts de sis de la tarda del 
dia 1 d'octubre de l'any i8lio, va arribar un tren especial pro
cedent de Montserrat, que conduïa la reina Isabel II i el seu 
fiti, el qual després fou el rei Alfons XII, acompanyats de la 
marquesa de Malvica, la duquessa de Tctuan i els generals 
O'Dolineli, Prim, Dulce i cl governador civil senyor Llacera. 
L'alcalde va donar-los la benvinguda, oferint-los una carreteHa 
tirada per quatre cavalls, mentre cl poble els victorejava i una 
orquestra tocava l'himne nacional. La comitiva va posar-se en 
marxa fins l'esgU-sia del Sant Esperit, on la reina i el príncep 
foren rebuts sota tàlem i acompanyats fins el presbiteri. Des
prés de canlai-se un Te Deum, la reina va admirar el Crist 
jacent, del qual va fer-ne grans elogis. En sortir de l'església, 
com que s'havia fet fosc, varen prevenir-se i foren enceses 300 
atxes, les quals illnininavcn lot c! camí que va fins can Vi-
nyals del carrer Major, on varen ésser obsequiáis amb un lonx 
servit per la confiíeria Salles, del carrer dels Gavatxons. Des
prés de visitar cl teatre Principal, on va celebrar-se una festa 
d'honor, admirà l'exposició de panyos terrassencs, que s'instal-
là al vestíbul. Allà va rebre la comissió d'industrials, operaris 1 
l'Ajuntament cu ple. 

2 OCTUHRE DE 1955. —Fji aqucst dia, a tres quarts de nou 
del matí. a conseqüència d'haver cedit el lligam que retenia 
quatre vagonetcs a l'estació dels Ferrocarrils de Catalunya, de 
la nostra ciutat, ajudades i)cl pendent es posaren en marxa, i 
en ésser a l'indret de can l'onoUct prop de Rubí, es toparen 
amb el tren de passatgers que havia d'arribar a Terrassa a les 
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nou. A conseqüència de la topada resultaren el conductor mort 
instantàniament i ferit greu el revisor, que morí tres dics des
prés. Al Centre Mèdic hi foren assistits quatre ferits, pa.ssatgers 
del tramvia. 

3 OCTUBRE DE iQZO. — En el Celler Cooperatiu d'aquesta 
ciutat es celebrà l'Asscniblca comarcal del Vallès, convocada 
per la Junta de Defensa Vitícola de Catalunya. L'actc fou pre
sidit per l'alcalde i parlaren mossèn Rovira, propagandista 
agrari de Sant Sadurní; Josep Mari, secretari de la Unió de 
Vinyaters de Catalunya, i Francesc Santacana, president de «La 
Facina Cooperativa de Martorell» i aprovaren vuit conclusions 
per al millorament dels agricultors. A més assistiren a l'aclc 
representacions dels pobles de Rubí, Viladecavalls, Ripollet, 
Sabadell, Castellbisbal, Ullastrell, Sentmenat, Barbara, Sant 
Quirze de Terrassa i Sant Cugat, els quals prometeren propa
gar entre els vinyaters i no associats les conclusions aprovades. 

4 OCTUBRE DE 1877. — L'Ajuntamcnt acordà fer posar una 
font a la Placeta de Saragossa, avui Plaça de la Lliberació, i no 
va ésser posada fins tres anys després, amb un altre acord. 
Aquesta font estava instal·lada al bordó de l'acera, entre els car
rers del Nord i Nou, davant d'on avui és l'Administració de 
Correus, i estava alimentada amb quatre plomes d'aigua. Du
rant molts anys va servir també d'abeurador per a les cavalle
ries del voltant, principalment de la cotxeria de cal Guixé. 
Aquesta font, l'any 1927, fou traslladada a les escáleles del 
carrer de Sant Pau. 

5 OCTUBRE DE ujos.—En cl teatre del Retir debutà per 
primera vegada a Terrassa la genial artista italiana Itàlia Vi-
laliani, representant el drama de Sardou ((Tosca». Les condi
cions en què estava el teatre no ajudaren gaire a relluir el ta
lent d'aquella artista, i el pt'iblic no fou molt nombrós, però 
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amb tot i això, la concurrència aplaudí amb veritable entusias
me, corresponent al treball de la Vitaliani i els seus, que l'a
companyaven. 

6 OCTURRE DE 1917. — Eu aqucst dia la ciutat de Terrassa 
va veure's honorada amb la visita de l'Excm. Sr. Bisbe, doctor 
Enric Reig i Casanova. Va arribar en auto pel carrer de To
pete, formant-una processó que passà per la Fontvclla fins l'cs-
glcsia del Sant Esperit. La recepció va celebrarse a la Casa 
Prioral, assistint-hi totes les autoritats i corporacions de la cui
tat. Els carrers per on passà el Dr. Reig estaven bellament en-
domassats els balcons de les cases. Eou hoste de la nostra cm-
tat des del dia 6 al 12. 

7 ocruBRE DE i()ii4.—Avui es compleix l'aniversari de la 
mort del gran botànic N'Àugcl Sallent i Gutés. Havia tmgut 
farmàcia al carrer de la Rutlla, número 6, darrerament al car
rer de la Fontvelía. Temperament inquiet i amb veritable vo
cació de professió, al mateix temps obrí un curs de gramàtica 
grega elemental i gramàtica francesa comparada. Durant molts 
anys va ésser catedràtic de l'Escola Industrial, i l'any 1907 fou 
nomenat acadèmic corresponsal de la Reial Acadèmia de la 
Llengua Castellana. L'especialitat dels seus estudis la consti-
tuircn la botànica i la filologia, en les quals adquirí una des
tacada personalitat. De boca seva havíem sentit algunes anota
cions crítiques al darrer «Diccionario General de la Lengua 
Española», tan justes i encertades, que rebé de l'esmentada Cor
poració l'expressió del seu sentiment per no haver-ho pogut 
tenir en compte, bo i reconeixent l'encert de Ics observacions. 
Fou una vida exemplar, esmerçada en l'estudi i en la mvestiga-
ció científica. Àngel Sallent fou nat a Castellar del Vallès el dia 
8 de juliol de l'any 1859. Comptava, doncs, 75 anys d'edat. 

8 OCTUBRE DE 1840. - L'any 1837 la vila de Terrassa uti-
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litzava uns cent-deu fanals alimentats d'oli perquè els ciuta
dans tinguessin claror a les nits. Quan feia lluna no n'ence
nien cap. En sessió de l'Ajuntament celebrada el dia 8 d'octu
bre de l'any 1840 s'acordà encarregar al ciutadà En Josep Vcn-
tayol d'omplir diàriament d'oli de bona qualitat els fanals dels 
carrers i places de la víla, encendre'ls i netejar-los sempre que 
fos necessari, abonant-li un sou per cada fanal. 

9 ocruBRE DE 1927. — La secció d'atletisme del Ccnire Ex
cursionista de Terrassa assoleix magníficament un doble triomf 
en la cursa de relleus 4 per 100, en conquerir els títols de 
Campions de Catalunya i en batre el record català, que deixa
ren establert en 46 segons 3 cinquens. L'acte va celebrar-se en 
el camp del «Sol de Baix», del «Barcelona F. C», davant d'uns 
competents com el «Barcelona» i el «Badalona». La nirsa fon 
realitzada per quatre tcrrassencs, els quals hi posaren tota flur 
voluntat per obtenir aquell honrós títol. Aquests tcrrassencs 
foren: Roig, Indurain, Boada i Paüls. 

10 OCTUBRE DE 1B76. — En aqucsta època les cases que hi 
ha a la dreta del carrer de la Riba no existien i el barranc 
que fa poc va ésser tancat seguia fins tocar el carrer de Sant 
Quirze. Així és que des del portal de la fàbrica Samaranch es 
veia tota la part del torrent del Vallparadís i el Cementiri. Kl 
carrer de la Torre ocupava solament des del carrer de Sant 
Quirze fins al carrer de Serrano. Tot el demés era descobert. 
El dia 10 d'octubre de l'any 1876 els tcrra.s5encs Maria Boi-
xet de Matalonga, Josep Busquets i Josep Riera proposaren a 
l'Ajuntament de tancar el carrer de la Torre í edificar cases al 
carrer de la Riba, que és des de la fusteria Capella fins arran 
l'edifici de l'Hospital de Tuberculosos, 

11 OCTUBRE DE 1918. — La Dircccíó de la Companyia «Rie
gos y Fuerza del Ebro» i el president de la «Barcelona Trac-
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tion and Power» visiten l'Ajuntament i els presenten els plà
nols per construir l'estació del Ferrocarrils de Catalunya a la 
Rambla, cantonada al carrer de la Goleta. 

12 OCTUBRE DE 1913. — En aqucst dia va venir per primera 
vegada a la nostra ciutat el nF. C. Barcelona» a jugar en el 
camp del uC. D. Terrassa», Ja es tenien unes impressions excel-
lents d'aquell equip, i aquella tarda el camp presentà un as
pecte molt bonic. Els barcelonins desenvoluparen un joc es
plèndid i científic, tot aíiligranat. L'equip el formaven: Aram-
buru, Tudó, Barba, Castella, Sant, Morales, Terré, Lino, Mar
tínez, Lloch i Espelta. El ((Terrassa» era format per: Segura. 
Ubach, Font, Mallafré, Creus, Grapí, Estrenjer, Mur, Duffour. 
Hisso i Pons. Fi ((Barcelona» va guanyar per 3 tantos a zero, 
i no perquè el ((Terrassa» jugués desencertat, ja que tots ells 
varen fer grans proeses, però l'equip barceloní era molt supe
rior en llestesa i tècnica. 

ly OCTUBRE DE 1906. — Eu cl primer pis de la casa on ac
tualment hi ha instal·lada la (cUnió Comercial i Industrial», 
a la Placeta de la Font-trobada, el dia 13 d'octubre de l'any 
1906, va inagurar-se una sala d'espectacles que era coneguda 
per ((Ars Lucis». Aquest nom volia significar l'art de la llum. 
En aquella sala s'hi representaven funcions líriques a base de 
jocs de llum de colors, que donaven un caire artístic poc comú 
t-'n aquesta mena d'espectacles. Dintre l'art de l'esccenograíia, 
les representacions de l'cíArs Lucis» eren, fins a aquella data, 
el millor que s'havia fet a Terrassa. Els terrassencs que varen 
tenir el goig d'assistir-a algunes d'aquelles sessions, en guarden 
un record força agradable. Els ingressos, malgrat tractar-se d'un 
espectacle selecte, no van correspondre a les despeses, que aug
mentaven més cada dia, hns que deixà de funcionar, ço que 
fou a darrers de març de l'any següent d'inaugurat. 
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14 OCTUBRE DE iQifi. — Avuí fa cls anys que va morir el 
reverend Josep Palau i Molins, que malgrat no ésser terrassenc, 
passà la major part de la seva vida entre nosaltres. Era fill de 
Viladrau, on va néixer el dia 10 de juliol de l'any 1844 i cursà 
els seus estudis eclesiàstics en el Seminari de Vic. Ordenat 
sacerdot, l'Iltre. bisbe Urquinaona el destinà a la nostra ciutat 
per exercir el càrrec de coadjutor de la parròquia del Sant Es
perit. L'any 1882 fou nomenat vicari, i l'any 1890 entrà de ca
pellà de la casa Escursell, del carrer de l'Església, d'on no es va 
moure més. Mossèn Josep, encara que apartat de la parròquia, 
no deixà de consagrar les seves activitats i energies dins el sa-
cerdoci. Fou fundador de l'Arxiconfraria Tcrcsiana i restablí a 
Terrassa la Vocació Octaviana Terciària de Sant Francesc d'As-
sis. Morí a l'edat de 72 anys. 

15 OCTUBRE DE 1840. — Rcunits en sessió a l'Ajunlanient, 
acordaren unànimement després d'atendre les reclamacions 
d'alguns veïns, enrunar dos ponts del carrer del Vall, de cal 
Tomàs de la Placeta, d'entre la casa del Ros i l'Oliu, de l'an
tiga Casa Capitular, del carrer de la Fontvella, del carrer dels 
Corrals, del carrer Nou, de la casa d'Antoni Badrinas, de la 
casa Vitona, de la caseta del Pi, els ponts de can Vinyals i de 
la paret de l'OUer, del carrer de Sant Jaume, les garites de casa 
d'En Salvador Vinyals i de Pau Plantada, les petites fortifica
cions de ca la Glòria, cal Reig i casa Lligé, vendre en subliasta 
pública els materials del comú i dipositar els seus preus fins 
nova resolució. 

16 OCTUBRE DE 1897. — Es fa UH convcui perquè es pugui 
portar a cap la construcció d'un mur per a un pantà en cl 
terreny de la Xuriguera, en les hisendes de can Amat i de can 
Guitart. Va nomenar-se una comissió composta dels senyors 
Joan Cadevall, president de la Cambra de Comerç; Josep Es
cudé, president de l'ínstítut Industrial; Isidre Pala, per la 
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^íma Pública, i Jacint Bosch, Josep Mauri, Josep Guardiola i 
Francesc Alegre. Va acordar-se redactar unes bascs de l'cmpròs-
t|t que necessitava emetre la «Mina Piiblica» per portar a cap 
íobra, i als pocs moments varen subscriure's fins a 150.000 pes
setes. 

17 ocTUBRi: »E 1884.—També ens havem d'ocupar dels ar-
•̂ ŝtes humils que visitaven la nostra ciutat, encara que no Fos-
S'n anunciats en cartells de propaganda ni en sales exclusives 
per a concerts. Durant aquells dies visità la nostra ciutat un 
sextet de músics cecs, compost de dos violins, viola, violonce
lo, contrabaix i clarinet, que a més de fer visites per les Socio-
•̂ ats, passant el plalet, també tocaven peces beu interessants pel 
carrer, que cridaven força l'atenció. Tocaven música de Gou-
*^od, Verdi, Donizetti, Rossini i altres. I el dia 17 d'octubre 
•Je l'any 1884, mentre estaven tocant arrambats a l'acera del 
carrer de Sant Pere, un carro d'una agència de Terrassa, els 
atropellà bàrbarament, d es trocan t-los els instruments, alguns 
sota les rodes, i a un dels músics li trencaren cl braç, desllori-
gant la mà de l'altre. La indignació del públic fou general. 

»8 ociUBRK Di' 1911. — Abans d'aquesta data, el Raval era 
"n passeig amb arbres per cada costat i el pas dels carruatges 
era entre els arbres i les cases. A mes dels arbres, hi havia uns 
bancs per passar-hi l'estona, i els diumenges hi havia el mercat 
qtie es fa el dimecres de cada setmana a la Plaça del Progrés; 
era un petit passeig que feia molt bonic. Aquest Passeig arri
bava fins l'indret del carrer de la Unió, i al mig de la plaça 
que formava des d'aquest lloc on hi ha la Plaça del Mercat hi 
havia una font. El dia 27 de setembre de l'any 1911 l'Ajunta-
i»ent acordà fer desaparèixer cl passeig central del Raval i la 
brigada municipal va començar la tallada dels arbres el dia i3 
d'octubre següent. 
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ig OCTUBRE DE 1893. — En aquest dia va fundar-sc una So
cietat nomenada «Unión de Cerrajeros Mecánicos de Tarrasa y 
sus contornos», que tenia per objecte auxiliar-se i protegir-sc 
mútuament en cas de malaltia o invalidesa, regular d'una ma
nera justa i equitativa les condicions de treball i coadjuvar per 
tots conceptes al millorament moral i material deis obrers asso
ciats. 

20 OCTUBRE DE 1871.—El cclcbrat violinista terrassenc En 
Pere Gabriel i Carreras, després de donar un concert a S. M. 
en la Plaça de l'Hipòdrom de Madrid, s'embarca cap a Puerto 
Rico per instal·lar l'ensenyament musical a Ponce. Fou el fun
dador de rOrfeó terrassenc. Va escriure 495 composicions mu
sicals de tots els gèneres i dimensions. 

21 OCTUBRE DE 1895.—-En cl teatre del Retiro va estrenar-se 
la popular òpera del mestre Mascagni «Cavalleria Rusticana» 
Fou estrenada per una companyia italiana procedent dels tea 
tres de Roma i dirigida pel mestre Rafael Tomba. Tots els ar 
tistes que formaven la companyia eren italians i l'obra tingué 
un gran èxit. Aquesta companyia va actuar durant una sctma 
na, fent funció cada dos dies. Entrada i butaca valien 2 pessetes 
i al públic 2 rals. 

22 OCTUBRE DE 1928. — A Ics 7 dcl matí i en una tenda que 
hi havia al carrer Major, número 37 (Portal de Sant Roc), pocs 
minuts després d'haver obert la porta la mestressa N'Àngela 
Palau i anat a casa del seu germà en el mateix carrer, en re
tornar va trobar darrera la porta del rebost el seu espòs Camil 
Domènech i Julià, de 74 anys d'edat, enmig d'un bassal de 
sang. Va suposar-se que dos homes, en veure que a la botiga no 
hi havia ningú, entraren amb l'intent de robar, però foren 
descoberts per l'amo de la casa, i en increpar-los els desconeguts 
s'abraonaren contra ell, produint-se una lluita íins que li ela-
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varen una punyalada al costat esquerre, deixant-lo per mort. 
Després l'arrossegaren fins darrera d'una porta, que és al lloc 
on el trobà la seva esposa. Al lloc del succés hi acudiren les au
toritats i nombrosos parents i amics. El desgraciat Camil Do
mènech va morir moments després. El fet va produir a la 
ciutat una profonda sensació. 

«3 OCTUBRE DE 1867. — En la casa del carrer de Sant Pere, 
número 50, hi havia una casa pairal amb les seves hortes i els 
seus jardinets, i aquesta casa era coneguda per can Vinyals, 
l'amo de la qual era descendent de l'antiga casa del carrer Ma
jor. En aquell ediíici antic, en aquest dia, va inaugurar-se «un 
cafè d'entre els pocs que llavors hi havia, i el propietari fon 
En Pere Aymerich, conegut pel «Xic dels Artesans», perquè en 
aquell cafè s'hi instal·là, alguns anys després, el Casino del Ar
tesans, i En Pere Aymerich continuà en el seu lloc. 

24 OCTUBRE DE igsg. " En un garatge que hi havia a la car
retera de Martorell, cantonada a la Rambla d'Egara, va cons-
truir-s'hi un edifici destinat per a cinema, i aquest fou el Cinc 
Doré, que s'inaugurà el dia 24 d'octubre de l'any 1929. Consta 
d'un pati de butaques amb 680 seients, i d'un pis amb 20 llot
ges i 220 seients, formant una cabuda total per a uns 1.080 
espectadors. Fou construit pel mestre d'obres N'Isidre Blanch. 
En 1930 l'arrendà l'empresa Cinaes, i poc temps després s'hi 
instal·laren els aparells sonors. En 1933 i amb el canvi d'em
presa que formada per Jaume Comellas í Joan Porta s'efectuà 
la inauguració de l'entrada lateral per la Rambla, ja que fins 
llavors era per la carretera de Martorell. Per l'abril de 1935 En 
Joan Porta s'encarregà personalment de la direcció, que és qui 
la té actualment. 

25 OCTUBRE DE 1917. —Es complcix l'anivcrsari de la mort 
de l'industrial terrassencs, filador d'ofici i refractari a ocupar 
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càrrecs públics d'índole política. En Ramon Matalonga i Mor
ros. L'any jgo6 ocupava el càrrec de vocal a la Caixa d'Estal
vis, i en 1914, comptador de la ((Constructora Tarrasense», for
mant part també de la Junta de govern del Banc de Terrassa 
i de «El Seguro Tanasense», entitats totes d'un ferm terrassen-
quisme, proves ben fonamentals del seu amor a la ciutat i als 
seus ciutadans, els quals sentien per En Matalonga una gran 
simpatia. Va morir a la seva casa pairal, al carrer de Topete, 
número (iÜ, als 45 anys d'edat. 

26 ocvruBRE DE 1899.—En aquest dia va morir l'acabalat in
dustrial En Pasqual Sala i Salles. Si tots els terrasssencs fossin 
com fou en vida aquest home, la ciutat de Terrassa seria de les 
ciutats la més bella de Catalunya, ja que ell, en pocs anys, va fer 
moure un gran nombre d'homes de diferents oficis, ocupant-los 
en la construcció d'obres que actualment totes honoren la ciu
tat. En Pasqual Sala va fer construir l'esbek edifici del carrer 
de Sant Pere que abans ocupava cl Círcol Egarenc amb els seus 
esplèndids jardins, únics a Terrassa, va fer construir l'edifici 
que fou el seu magatzem i després fou el de cal freixa, en el 
carrer de Sant Pau, també amb un esplèndid jardí. En el seu 
domicili particular, el dia i de març de l'any 1898, va hostat-
jar-s'hi l'eximi poeta mossèn Jacint Verdaguer, al carrer de 
Sant Quirze, que tothom nomena el carrer de can Ferran. 

27 OCTUBRE DE itiig.—-A priuclpis del segle xvn, molts 
veïns de la vila de Terrassa estaven trastornats perquè es creien 
voltats de bruixes. Segons documents d'aquella època, els dijous 
de cada setmana a la nit ,en un bosc del terme de can Palet de 
la Quadra, es reunien unes dones sota un pi, on esperaven el 
diable per fer-li acatament. L'autoritat de la vila, el dia 2(i de 
desembre de l'any 1618, acordà fer venir un home de Sallent 
nomenat Joan Font, que coneixia aquesta mena de dones, per 
tal que comprovés si aquí n'hi havia de nit, i el dia 23 de 
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maig següent varen fer sis presoneres. Va haver-hi procés, i com 
a conseqüència, aquestes sis dones, després de sofrir la pena 
del turment, foren penjades públicament prop de la Riera de 
les Arenes el dia 27 d'octubre de l'any 1619. 

28 OCTUBRE DE 1882.—A l'csglésia de Sant Pere hi havia 
hagut un rector nomenat mossèn Joaquim, que era descendent 
de la Masia de Can Salas, del terme de Sant Julià d'Altura. Es
tudià tres anys Filosofia, quatre Teologia i loii ordenat sacer
dot el dia 27 de febrer de l'any 1836. El dia 12 de juliol se
güent fou nomenat vicari de la parrròquia de Llissá de Munt 
i exercí aquest càrrec fins el 15 de novembre següent, que entrà 
a regentar el curat de Sant Pere de liígues. Per promoció del 
reverend Joan Saboya, el dia 10 de setembre de 1846 entrà 
d'ecònom a l'església de Sant Pere, de la que cl 20 d'abril 
fou nomenat rector. El reverend Joaquim Salas i Anglada morí 
el dia 28 d'octubre de l'any 1882, exercint de rector de l'es
glésia de Sant Pere, on era molt estimat pels seus compatricis 
i feligresos. Tenia llavors 70 anys d'edat. 

29 OCTUBRE DE 1893.—Rcconeixcut el prior Roig la neces
sitat de reconstruir el campanar, va promoure una subscripció 
i en poc temps va comptar amb la quantitat suficient per poder 
portar a cap les obres, fent-lo aixecar segons plànols de l'arqui
tecte Ubald Iranzo. El dia 20 d'octubre de l'any 1893 va cele
brar-se amb tota solemnitat la cerimònia de la benedicció de 
les noves campanes. A dit acte varen assistir-hi el bisbe de Bar
celona Dr. Català, el canonge Mateu, el vice-secretari de Cambra 
Dr. Puig i les autoritats locals. Foren padrins don Alfons Sala, 
l'alcalde don Miquel Homs i donya Concepció Rocafort de Ba
rata. La de les hores porta cl nom de Miquela, la mitjana es 
diu Alfonsa i la petita Josefa Oriola. Aquestes campanes són 
les que des de llavors donen les hores a la nostra ciutat. 
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30 OCTUBRE DE 1938.—Quasi tois els qui treballen en el 
ram de la fusta de quinze anys enrera, coneixien En Pere Sa
bater, perquè en l'ofici s'havia fet conèixer. Va néixer el dia i 
de gener de l'any 1866, així és que en morir, avui fa els anys, 
comptava 72 anys d'edat. Són gran nombre els mobles que hi ha 
a Terrassa de la seva època, que si no tots els havia conslruit, 
havien passat per les seves mans. Del nostre record havia tingut 
un taller al carrer de Baldrich, l'any 1893 i una botiga de mo
bles al carrer de la Fontvella, número 99. EI dia 3 d'agost de 
1907 inaugurà una botiga al carrer de Sant Pere, número 40, 
on durant una sèrie d'anys hi ha passat un bon nombre d'artis
tes, celebrant-hi interessants exposicions. 

31 OCTUBRE DE 1867. — L'Ajuntament acorda que en virtud 
de que les fires anaven celebrant-se en els diumenges segon de 
gener, en el primer diumenge de maig i en el quart d'octu
bre, i estant prohibida, per recents disposicions, la venda d'ar
ticles que no siguin de primera necessitat en els dies festius, 
s'acorda demanar a l'exceHenlíssim governador la facultat 
de col·locar les fires en els dies per als quals foren instal·lades, 
com són: cl dia de Sant Antoni Abad, pel gener; el de la In
venció de la Santa Creu, pel maig, i la Dedicació de Sant Mi
quel, pel setembre, o sigui: els dies 17 de gener, 3 de maíg i 
29 de setembre, entenent-se en el dia següent quan el propi dia 
sigui festiu. 
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NOVEMBRE 

1 NOVEMBRE DE 1908.—Sobrc cls Lcrrcnys que havien estat 
les hortes i jardins del Pantà, els industrials terrassencs Fran
cesc Jover, Pau Amat i Josep Aymerich i Grané varen aixecar 
un edifici per a la seva indústria, el qual va inaugurar-se el dia 
1 de novembre de l'any 1908. Els treballs per a la construcció 
varen durar dos anys, ocupant-s'hi ordinàriament 200 operaris. 
La construcció va ésser dirigida per l'arquitecte En Lluís Mon-
cimill i l'execució anà a càrrec dels mestres d'obres Comellas 
i Baltà. En inaugurar-se, la sala principal tenia una superfície 
de 12.000 metres, 200 de llargada per 60 d'amplada. La llum 
que es rep pel sostre és per mitjà de 3.600 metres de clara
boia, fabricada a Sevilla. Abans anava amb força de vapor, i el 
volant de la màquina tenia ü metres de diàmetre i la xeme
neia Cé una alçada de 42 metres, amb un pas interior de 2,30 
metres. L'any 1914 fou substituïda la força de vapor per l'elec
tricitat i es construireu nous departaments i des de llavors 
s'han fet moltes noves instal·lacions. 

2 NOVEMBRE DE 1840. — Es doncn poders a don Joan Baptista 
Galí, a don Xavier Torras i a don Francesc Ribot perquè, 
junts o sols, facin les diligències que siguin necessàries per acon
seguir a favor d'aquest comú l'escriptura de cessió del convent 
i fàbrica de saials de la vila, mitjançant que sigui sense dona
ció de cens, segons està previngut en la R. O. de 31 de maig de 
1838, destinant-se com es pretén destinar l'edifici per a una 
Casa de Beneficència. La fabrica de saials era al Passeig dels 
Samalers, davant d'on avui hi ha l'edifici de la Mútua, que es 
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comunicava amb la sacristía del convent i aquesta era on hi ha 
actualment l'edifici de les Presons del Partit. 

3 NOVEMBRE DE 1875. — Anunciada poques hores abans, el 
general Martínez Campos va fer una visita a la nostra ciutat. 
Acudiren a rebre'l a l'estació l'alcalde En Jaume Colomer, el 
governador militar i l'oficialitat de la força que llavors hi ha
via destacada a Terrassa. Els balcons aparegueren eiidomassats 
i el general es veié aclamat al seu pas pels terrassencs i una 
orquestra de 22 músics que va costar 28 pessetes acompanyava 
la comitiva. El general s'hostatjà a la casa de l'industrial Ig
nasi Amat, del carrer de Sant Pere, on s'hi celebrà la recepció 
i després fou obsequiat amb un esmorzar, al qual hi assistiren 
el propietari de la casa, les autoritats civil, militar i eclesiàstica 
i tots els caps d'Estat Major, amb un gran nombre de particu
lars. El general Martínez Campos sortí de la nostra ciutat cap 
a Manresa abans de migdia, per l'estació del Nord. 

4 NOVEMBRE DE 1859.—En plena guerra del Marroc, la nos
tra ciutat nomenà una Junta a i'objecte de recollir cabals per 
als hospitals d'aquella regió durant la guerra, i aquesta Junta 
fou formada de la següent manera: President, reverend prior 
Font; vice-president, Miquel Trullas; Ildefons Curscllas, pre
vere, Isidre Torras Falguera, Serafí Sanmartí, Domènec Venta
lló, Valentí Puig, Miquel Torres, Felip Soler, Josep Busquets, 
Antoni Ubach i Soler, Josep Anton, Pere i Bartomeu Prat. 

5 NOVEMBRE DE 1905. — En aqucsta època ja s'havia fet la 
unió de Sant Pere amb Terrassa i es trobaren que a Sant Pere 
hi havia noms de carrers iguals que els de Terrassa, i per tal 
d'evitar confusions l'Ajuntament va canviar-los de la següent 
manera; Al carrer Major li va posar carrer Major de Sant Pere; 
el que és carrer de Parellada abans era de Sant Marian; el de 
Castellet era el de Montserrat; el d'Oviedo, que abans fou de 
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la Llibertat, era el de Sant Llorenç, i la carretera de Matadepe
ra era el carrer del Nord. I a Terrassa varen posar carrer de 
Llúria el que abans era carrer d'Egara, deixant el d'aquest 
nom a Sant Pere, per creure què estava molt bé en aquell lloc 
i que avui és del Conde de Salvatierra. 

6 NOVEMBRE DE 1898. —La scgoua visita que va fer a la nos
tra ciutat rOrfeó Català fou el dia (i de novembre de l'any 
1898, que després de fer la corresponent visita a l'Ajuntanient. 
es dirigí al teatre Principal, on donà un concert que consistí 
solament en la uMissa» del Papa Marcel. La comissió organit
zadora, malgrat la grandiositat i bellesa de la música religiosa, 
dubtava que la selecta audició fos compresa pel públic, pero no 
fou així, puix des del cant dels kyries, l'auditori quedà merave
llat, tant de la composició com de l'execució que hi donà FOr-
feó Català. A la tarda tornà al mateix teatre, on hi donà un 
selecte concert de cançons que no podia ésser més esplèndid i 
variat. A les 8 del vespre s'acomiadà l'Orfeó, i mentre el tren 
s'allunyava els orfeonistcs encengueren llums de bengala de va
riats colors que entre la foscor presentà un aspecte imponent. 

7 NOVEMBRE DE i g i S - ' E ^ ^ ^^'"^ ^"^ ' ^^ ' ' " ' " '̂̂  ^ ^ ' ^ ^ " " ' 
celebraren una gran festa guarnint el carrer amb mata i boix, 
formant un arc de triomf a l'entrada per la carretera de Mont
cada I fou perquè en aquell dia, en processó va ésser portat el 
Sagrament des de la parròquia del Sant Esperit a la nova esglé
sia dedicada al Sagrat Cor, construïda al mateix carrer del Parc 
Font La processó es celebrà a les 4 de la tarda, revestí un re
lleu extraordinari i el Sant Sagrament fou portat pel reverend 
econom Tomàs Pursals. En entrar en el temple fou el reverend 
doctor Josep Guardiet qui donà la benvinguda. 

8 NOVEMBRE DE 1877 . -^63 primcres iniciatives per a la 
creació d'un cos de bombers a la nostra ciutat foren del regidor 
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Isidre Abelló i Espinach, que el dia 8 de novembre de l'any 
1877 ^^ exposar a l'Ajuntament la conveniència de dotar-se 
d'un servei d'extinció d'incendis. Per de prompte varen adqui
rir-se dues bombes que s'instal·laren al mateix taller de N'Abe
lló, que tenia al carrer del Viveret, a la dreta entrant pel carrer 
de Topete, cap al Vallparadís. El dia 18 de desembre de l'any 
següent l'arquitecte municipal En Joan Feu va presentar el 
primer reglament. 

9 NOVEMBRE DE igoS. — A Ullastrell es celebrà una festa com 
si fos festa major. Aquesta festa consistí en la inauguració del 
campanar de la parròquia, obra de l'arquitecte En Lluís Mon-
cuníll i el rellotger Salvador Arch hi col·locà el rellotge de les 
hores. Per solemnitzar aquest acte, es celebrà un gran ofici 
solemne, al qual asssistiren les autoritats de tota la rodalia i 
fou cantat per la capella del poble, sota la direcció del mestre 
Lluís Puig Codina, acompanyats amb harmònium pel mestre 
En Josep Escursell. 

10 NOVEMBRE DE 1908.—Quan l'Ajuntament encara no havia 
inaugurat la Plaça Mercat del Raval, acordà que una vegada 
inaugurada, els venedors hi podrien vendre des de les 5 del 
matí ñns la posta de so). 

11 NOVEMBRE DE 1896.—Scntiut-se la necessitat de construir 
una plaça mercat, l'Ajuntament va demanar que es fessin pro
posicions de terreny per veure quin seria el mes a propòsit i d'a
questes proposicions se'n presentaren quatre: la primera tirar 
a terra les cases del carrer Cremat, des del número 22 fins al Ra
val; la segona tirar a terra la ((manzana» de cases que formen 
la part dreta del carrer de l'església, Baix Plaça, Mustarol i 
part de la Plaça Major, i la tercera els casals del Raval, Goleta 
i Riera del Palau, i quarta, la casa de can Vinyals. Desprès 
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d'un breu estudi va acceptar-se el tercer projecte, o sigui Raval. 

Goleta i Riera del Palau. 

12 NOVEMBRE DE i S g o . - E n aqucUa època En Sagasta, cap 
del partit fusionista. va fer-se popular recorreguem les pobla
cions més importants de Catalunya en defensa del sufragi uni
versal. El dia 12 de novembre de l'any 1890 va venir a Terras
sa, acompanyat de Canalejas, Becerra, Aguilar 1 Nimcz de Arce. 
Durant la seva estada va fer una visita ais Tmts de Pere^Soler 
i Bohigas, les fàbriques de «Sala y Sobrmo)., «Alegre y t.. » 1 ei 
Reial Col·legi Terrassenc. A la casa Vieta. que era al carrer de 
Sant Pere, on avui hi ha el saló de festes de «Radio Tarrasa», 
s'hi va improvisar una exposició de panyos terrassencs que va 
cridar força l'atenció dels visitants. Els industrials varen obse
quiar-lo amb un banquet, on En Sagasta bnndà per la prospe
ritat i la pau d'Espanya, i al cap de cinc anys escatava la guer
ra de Cuba mentre En Sagasta era el president del Consell de 
Ministres. 

. . NOVEMBRE DE i 8 9 4 - " A ks uostres mans tenim un pro
grama que es publicà en aquella època amb motm d una expo
sició de vistes fixes que s'inaugurà en aquest d.a en el teatre 
Principal i és amb un text molt interessant. Comença d.ent: 
«Estreno de la gran Exposición de cuadros ilusionistas de as 
principales maravillas del mundo. Exhibiendo las notabilidades 
de Frlncia. la gran batalla de Waterloo y las novedades de a 
Exposición de París». Constava de dues parts 1 ^ j ina l de la 
segona diu: «Un bote de salvavidas saliendo de Waterloo en 
auxilio de un vapor que se incendiaba, para sa var a sus tri
pulantes». I entre parèntesi diu: «Con un magnífico efecto en 
que se ven los pasajeros bajando al bote y os marineros tirán
dose al agua». (.Nota: No se repetirá ningún cuadro de la ex
hibición anterior. Se dará completo detalle de cada cuadro que 
se vaya presentando en la exposición. Entrada a butaca, 0.75 pe-
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setas y entrada general, 0,25». Aquestes exhibicions varen fer-
se cada dia durant una setmana. Amb programa nou cada dia 
i prospectes de tres pams de llargada, perquè s'hi anunciaven 
tots els títols i es repartia a la Placeta de Saragossa, on cada 
migdia hi havia cua. 

14 NOVEMBRE DK 1908.—-Feia molts anys que Terrassa tenía 
necessitat d'una nova plaça mercat, car la Plaça Ma ¡or era in
suficient, no solament els diumenges, que és quan és més gran 
el contingut de compradors i venedors, sinó també els dics 
feiners. Després de presentar-se diferents projectes, l'Ajunia-
ment acordà construir l'edifici per a Mercat al 11(K on antiga
ment hi havia hagut l'Hospital i que des de l'any 1870 servia 
de quarteret de Bombers i Alberg Nocturn. El dia 30 d'octubre 
de l'any 1898, hom començà a enrunar aquell vell edifici, junt 
amb algunes cases més, el conjunt del qual ocupava des de la 
Riera del Palau fins davant de la casa número 42 del Raval. 
Fou col·locada la primera pedra el dia 4 de juliol de l'any 1904 
i el Mercat s'inaugurà al cap de quatre anys, o sígui el dia 14 
de novembre de l'any 1908. Aquest edifici és obra de l'arqui
tecte terrassenc N'Antoni Pasqual i Carretero i la construcció 
va anar a càrrec dels mestres d'obres germans Almirall. El pres
supost total de dita construcció fou d'un milió de pessetes. 

15 NOVEMBRE DE 1876. — En aqucsl dia nasqué En Frederic 
Trullas i Trilla. La seva vocació primera fou l'estudi de la 
teoria de teixits i pels volts de 1896 la casa «Sala y Badrinas» 
l'ajudà veient en ell un dels homes de més condicions per a 
exercir la professió de teòric d'aquella casa. Alternant amb els 
teixits assistia a les classes de dibuix i pintura del gran mestre 
Juli Borrell, de Barcelona. Així compartí la seva vida entre les 
seves aficions a la pintura amb les activitats industrials. L'an}-
1910, junt amb altres amics, fundà la Penya «Red-Room». En cl 
transcurs dels anys, les parets d'aquella entitat foren artística-
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ment decorades per En Trullas. Fou president de la Societat 
«Casino del Coniercioi>. Figura com a soci fundador del «Gre
mi d'Artistes». Era propi del seu temperament voler obrar en 
tot amb completa independència. Fou professor de l'ensenya
ment de la teoria de teixits i dibuix aplicat al teixit de l'Escola 
d'Arts i Oficis i més tard li fou confiada la direcció de dita Es
cola. Morí el dia 18 de març de l'any 1927. 

16 NOVEMBRE DE 1925. — Aqucst dia celebrà sessió l'Ajunta
ment, en la qual s'aprovà el conveni entre la Corporació Mu
nicipal i la Companyia de Ferrocarrils de Catalunya, segons la 
qual aquesta cedí a la ciutat unes faixes de terreny que pos
seïa a la Rambla d'Egara i carrers Major, Cisterna i Goleta, 
i en compensació l'Ajuntament cedí a la Companyia el terreny 
situat entre l'Escorxador i la Riera del Palau i alguns passos 
del carrer de Vinyals, anant a càrrec de l'Ajuntament la cons
trucció de voreres en el solars cedits per la Companyia. En 
aquesta memorable sessió va quedar inutilitzat tot el costat es
querre de la part sud de la Rambla d'Egara, avui Avinguda del 
Cabdill. 

17 NOVEMBRE DE 192Í). —En aqucsta data visità la nostra 
ciutat S. A. R. la Infanta Donya Eulàlia de Borbó. Arribà en 
automòbil a les 12 del migdia, acompanyada de la senyora do
nya Carme Fabra, vídua de Vigo, Ics seves cambreres la senyo
reta Sala filla del comte d'Egara, cl diputat provmcíal doctor 
Esquerdo i altres personalitats. A la Casa Consistorial soriircn 
a rebre S. A. R. l'alcalde senyor Ullés i el jutge d'instrucció don 
Josep Farré i Duart, i fou rebuda per totes les autoritats ci
vils, eclesiàstiques i militars. En entrar la Infanta a l'Ajun
tament la Banda Municipal interpretà la Marxa dels Infants. 
Després, en nombrosa corrua d'autos, es dirigí a visitar les es
glésies de Sant Pere, on admirà detingudament les pintures mu
rals i els retaules. A la una de la tarda S. A. R. la Infanta 
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donya Eulalia retornava a Barcelona, molt contenta de la seva 
visita a Terrassa. 

18 NOVEMURÍ: DE 1916. — Quan encara no era obert cl car
rer del Dr. Ventalló, a la fàbrica que avuí és del senyor Rou-
mens hi havia un recó amb un safareig públic, al costat d'un 
laboratori de productes químics propietat dels senyors Mach i 
Albiñana. El dia i8 de novembre de l'any 191O, va fer un vent 
tan fort que va enrunar-se una paret que donava al safareig es
mentat, a conseqüència del qual va morir una dona que estava 
rentant, en va ferir 16 més i quatre nois. La dissortada dona es 
deia Àngela Homs, tenia 57 anys i vivia al carrer d'Avinyó, nú
mero 30. Les dones de ferides molt greus varen ésser portades 
al Centre Mèdic, moltes d'elles en el cotxe del senyor baró de 
Corbera, que en aquell moment passava per aquell lloc. Aquell 
fet produí una gran consternació a la barriada. 

19 NOVEMBRE DE 1907.—A Ull quart de dues del migdia al 
Vapor Ventalló, abans Vapor Segret, va produír-se una explo
sió fantàstica, a conseqüència d'haver explotat un dels bullidors 
de la caldera de vapor que en aquella època proporcionava la 
força. L'explosió va ésser tan forta que produí atacs de nervio-
sisme i desmais entre els obrers que passaven per allà la vora, 
quan faltaven pocs minuts per entrar al treball. A conseqüèn
cia morí el fogainer nomenat Jaume Duran, de 36 anys d'edat, 
natural d'Olesa de Montserrat, i varen ésser auxiliades al Dis
pensari Antònia Broto, de 20 anys; Josepa Gordi, de 17 anys; 
Josepa Duran, de 15; Montserrat Serret, de 21; Filomena Mi
ralles, de 43; Maria Puig, de 23, i Josefa Pons, de 16. 

20 NOVEMBRE DE 19Í3.—^A la Rambla d'Egara i a pocs me
tres de l'extrem de! carrer de la Goleta, hi passa una conducció 
d'aigües, i el dia 20 de novembre de l'any 1913, uns obrers va
ren fer un pont per introduir-se a l'esmentada mina. Mentre 
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estaven treballant a l'interior, es produí una explosió de gas 
gnsú, que és conegut vulgarment per !a guilla, el qual ocasio
na un dcsprendiment de terres, deixant sepultats els obrers Jau
me Artigas Cadafalch, de 51 anys, habitant al carrer de Sant An
toni, número 79, i Joaquim Grau Clavell, de 50 anys, habitant 
al carrer de Sant Isidre, número 81. Un carreter nomenat Josep 
Besser (el Pepe de cal Ventayol), amb una gran valentia baixà 
al pou i seguint fins l'interior de la mina on es sentien els crits 
d auxili, va poder treure l'Artigas encara viu, i pocs moments 
després soní amb el cadàver d'En Grau. L'Artigas fou conduït 
al seu domicili per la Creu Roja, on morí l'endemà a un quart 
de nou del matí. En sessió celebrada el dia 21 següent es féu 
constar el sentiment de la Corporació i la ciutat, fent-se grans 
elogis dels qui col·laboraren a l'obra del salvament. 

21 NOVEMBRE DE 1783. — Una Ordre de la Reial Cambra del 
16 de desembre de l'any 1778 manà instruir l'expedient d'ins
tauració de la cura d'ànimes de la parròquia de Terrassa i llurs 
anexes en el priorat de la mateixa vila. I com a conseqüència 
d'aquest expedient, el previsor senyor Martínez de la Vega, vi
cari genera] del bisbe don Gabí de Valladares, va disposar als 
21 de novembre de l'any 1783 que del Cabild de Terrassa anés 
un eclesiàstic a fer residència a Sant Pere i que el prior de la 
Comunitat i obrers de la vila li paguessin 28 lliures anuals a 
més del que ja percebia el designat, qual capellà demanat pels 
forans tingués cura de l'assistència espiritual d'aquella parrò
quia, confirmant-se així els esmentats decrets dels bisbes Colo
ma i Reviróla del juliol de i6oi i febrer de 1608, respectiva
ment. 

22 NOVEMBRE DE 1909. — Avuí fa cIs anys que en el teatre 
Principal va estrenar-se l'obra de l'escriptor espanyol En Jacint 
Benavente, que té per nom ((Los intereses creados». Aquest;i 
obra fou estrenada a Terrassa amb gran expectació per la com-
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panyia que dirigia el primer actor Vilallonga i Vázquez i va 
tenir un èxit extraordinari, 

23 NOVEMBRE DE j6o6. — Pcr indicac!Ó del bisbe de Barcelo
na, la Confraria de peraires tcrrassencs pren per patró Sant 
Antoni Abad, i acorden pagar 8 lliures als músics que prenguin 
part a la festa i a mes portaren quatre antorxes a la Verge de 
Montserrat. L'any següent varen fer la bandera de domàs blau 
del millor, amb cordons i bossa per a l'abanderat. 

24 NOVEMBRE DE 1860. — Avui es complcïx l'aniversari de la 
mort del metge don Ezequiel de Grau i Alà. Aquest senyor era 
natural de Sabadell, però en obtenir el títol de metge vingué a 
establir-se a la nostra ciutat, deixant molt grat record la seva 
actuació. A la Biblioteca de la Reial Acadèmia de Medicina i 
Cirurgia de Barcelona s'hi guardaven tres folletons-memòries, 
molt interessants en la medicina, publicats pel Dr. Grau. L'any 
1844 era sots-dclegat de Medicina, sobressortint en les èpoques 
del còlera. Va casar-se a Terrassa, deixant una descendència 
que encara perdura. 

26 NOVEMBRE DE 1573- — El Cousell de la vila, reunit a la 
Torre del Palau, sota la presidència del batlle En Bartomeu Bu-
gunyà a instàncies dels consellers Salvador Arnclla, Tomàs Amo
rós i Miquel Bogunvà, amb 128 homes del Consell, acordaren 
que per activar les obres de la nova església del Sant Esperit, 
personalment inverteixi un jornal cada home de la vila, a fi 
de no recórrer a la talla o pagar el jornal de la persona que 
hagués de substituir un altre que no pugui anar-hi. Entre tant, 
el terrassenc resident a Barcelona, mossèn Doms, s'és ofert de 
pagar l'enrajolat i terrenys on va construír-sc l'esmentada es
glésia. 

26 NOVEMBRE DE 1883. — L'alcaldc En Joaquim Marinello 
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exposa al Consistori que ha visitat un delegat de la Societat 
•^Uonima de Telegrafia i Telefonia de França, per tal d'assa-
líentar-se de les condicions per establir un servei telefònic a la 
riostra ciutat. I el dia 26 de novembre de l'any 1883, el mateix 
*ilcaldc envià una sol-licitud al ministre de Foment, a li d"avan
çar la instal·lació i malgrat els treballs que llavors varen fer-se, 
«̂1 instal·lació telefònica a Terrassa no s'inaugurà fins el dia i de 

gener de l'any 1892, o sigui vuit anys després d'haver fet Ics 
primeres gestions. 

27 NovKMBRí: DK 1857. — Els tcrrasscncs Miquel Vinyals i 
A.ntoíii Galí, sentint la necessitat de proveir Terrassa d'una sala 
d'espectacles, fundaren una societat i adquiriren els terrenys 
on actualment hi ha el teatre Principal, que el comeu(^aren a 
construir l'any 1855. Va inaugurar-se el dia 27 de novembre de 
''any 1857. Es componia de 25 llotges, 281 butaques, i a més 
7i seients fixos i 500 llocs per al públic. L'aspecte de la façana 
t '̂a molt senzill. Damunt del vestíbul o sigui al primer pis. 
«havia utilitzat durant molts anys per a escola de primera en
senyança, on s'enlrava per una porta i una escala que hi havia 
a la dreta de la façana i sota la volta d'aquesta escala hi havia 
cl lloc de vendre les entrades per al teatre. 

28 NOVE-MBRE DE ir^í)?.—Els Consellcrs de la vila acorden 
^lue se'ls doni 12 lliures cada any, de les quals es facin vestit 
cie gramalla negra de Girona, llargues i bastant fines, igual que 
sabates, i que siguin obligats dits Consellers a portar-lo iots els 
diumenges, festes anuals, festes de Nostra Senyora i de precepte, 
salvant just impediment de malaltia o altres necessitats i a més 
sigui donat a cada conseller un barret de grana fi, amb llur 
rotllana, tal com són fets tots. 

30 NOVEMBRE DE 1924.—El (fTctrassa F. C.» venç al ((Bar-
lona F. C.», on cl seu propi camp, per un gol a zero, en un 
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partit de Campionat. La primera part d'aquest partit es desen
volupà quasi del tol favorable al «Barcelona)), donant lloc a 
lluir-se de valent els defenses terrassencs Massagué-Humet i a 
una actuació imponderable del porter Sabater. Quan esperaven 
que el partit s'havia d'acabar amb un empat de zero gols. En 
Roig va recollir la pilota, avançant impetuós, burlà dos juga
dors contraris i donà un centre tan precís que la pilota va cau
re entre els dos defenses, al moment que En Gràcia, amb el 
cap, la dirigí oportunament a porta, tan oportú, que En Platko 
es llançà amb decisió i no pogué evitar cl gol. En aquell mo
ment esclatà una ovació, L'equip barceloní el formaven; Plat
ko, Solà, Walter, Bosch, Sanxo, Carulla, Vinyals, Llovet, Planas 
i Saló. El terrassenc: Sabater, Massaguer, Humet, Papell, Hel-
bJg. Kaiser, Roig, Argemí Gràcia, Santolària i Pedrol. 
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DESEMBRE 

1 DESEMBRE DE 1873. — Antigament eren moltes les cases 
que una vegada a l'any mataven tocino, i aquell dia era de 
gran festa per tota la familia. L'acte del degoUament es feia 
al carrer, damunt d'unes fustes. A pocs pams d'elles hi havia el 
foc voltat de grosses pedres que sostenien un ferro travesser, 
damunt del qual, després d'escolada la víctima, era posada a 
socarrimar. Un fum de mala olor s'estenia per tot el barri. Ja 
net i pelat, el tocino era revisat pel veterinari En Jacint Casa
novas, qui amb una romana que es portava, pesava el tocino i 
donava el permís per seguir les tasques finals de classificar la 
carn i fer les butífarres a l'interior de la casa. A falta de ma
quinària, es feien totes les operacions a mà, que duraven tot 
el dia. El dia i de desembre de l'any 1873, s'acabà de matar 
el tocino pels carrers, perquè l'Ajuntament prohibí la matança 
en la via pública, imposant al contraventor 15 pessetes de mul
ta. I es va destinar un clos al carrer Vinyals que l'Ajuntament 
el va llogar als germans Aureli i Josep Vinyals per 80 pesse
tes l'any. 

2 DESEMBRE DE 1848. — L'Ajuntameut acordà que el carrer 
que començava al Portal del Rei, avui Plaça dels Caiguts, ¡se
guia el camí de can Bosch, s'anomenés carrer de Ferran, avui 
carrer de Topete; el de la Torra d'En Bru, o sigui a can Ca
nela, es digués d'Amàlia, avui Serrano, i el que segueix del Por
tal Nou a can Bastard, travessant el carrer de Ferran, es digués 
de Sant Quirze; el de l'extrem del carrer de Sant Antoni que 
es dirigeix cap al nord, carrer del Mas Adei, i carrer de l'Era 
de Dalt el que va des de dita Era a la Porta de Sant Domènec. 
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3 DESEMBRE DE 633. — Va tenir lloc el IV Concili de Toledo, 
tercer del regnat de Sisenando i la firma del Prelat d'Ügara 
fou estampada en el número 53, representant tal antiguitat 
que va poder ésser immediat successor del bisbe que residia 
a la catedral d'Egara en l'època que va celebrar-se el cèlebre 
Concili Egarenc. El bisbe d'Egara que va veure's honorat en 
aquel! acte fou el bisbe Eugeni. 

4 DESEMBRE DE 1729. —El venerable Francesc Boada va 
prendre els hàbits a l'edat de 18 anys i professà al convent 
de Sant Francesc de Barcelona l'any 1692. Fou tan gelós de la 
immunitat eclesiàstica, que va queixar-se personalment a Cli
ment XI de la negligència dels eclesiàstics en defensar-la i el 
Sant Pare, posant-se les mans al cap, va dir: (íOh sí tots fossin 
com tu!» En ocasió de trobar-se al Vaticà una neboda seva, 
inonja a Pedralbes. va escriure-li que procurés guanyar indul
gències, i fra Boada li contestà; ((Bones són les indulgències, 
però procurem viure i obrar de manera que no les hàgim de 
menester». Fra Boada va morir el dia 4 de desembre de l'any 
1729, a l'edat de 59 anys. Preveient la seva mort, es va voler 
agenollar per confessar-se i va caure de cap a terra. El cos d'a
quest religiós terrassenc fou enterrat al cementin dels religiosos 
del Seminari d'Escornalbou. 

5 DESEMBRE DE 1726. — En aqucsta data morí a Terrassa l'es
cultor barceloní En Joan Montpeó, autor del retaule major de 
l'església del Sant Esperit, que fou destruit pels marxistes pel 
juliol de 1936. Al cadàver d'aquest gran escultor li fou donat 
sepultura al peu de l'altar del Sant Crist de la mateixa església. 

6 DESEMBRE DE 1925. — El «Tcrrassa F. C.n aconsegueix un 
dels millors triomfs de la seva vida deportiva, guanyant pam a 
pam la primera Copa Catalunya. Va celebrar 12 partits; d'a
quests 12 partits solament en va perdre un. Va marcar 24 gols 
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a favor i n 'h i marcaren 15 en contra. El darrer par t i t va cele
brar-se en el camp de l '»Europa», contra el «Sabadell», que 
guanyaren els nostres per dos tantos a zero. L 'equip que va 
jugar aquest ú l t im i decisiu part i t , ja que r<(Espanyol» ens pas
sava d 'un pun t , va ésser: Sabater, Massaguer, Huniet , Papell, 
Helbig, Kaiser, Roig, Argenií, Canals IX, Broto i Pedrol. 

7 DESEMBRE DE 1873.—• Quau Va urbanitzar-se el carrer de 
Sant Ildefons, aquest havia d'allargar-se íins tocar el carrer del 
Nord, travessant el carrer de Sant Leopold. Mes en trobar-se 
a pocs metres més amunt de la cantonada del carrer de Sant 
Ignasi i Societat, l'Ajuntament va creure més convenient escur
çar el carrer de Sant Ildefons, i així va acordar-ho el dia 7 de 
desembre de l'any 1873. D'això ve que el carrer de Sant Ilde
fons no té cap travessia. 

8 DESEMBRE DE 1883. — Eu aquest dia va estrenar-se en el 
teatre Principal la famosa sarsuela uLa tempestad». A propòsit 
d'aquesta estrena, un periòdic va escriure el següent comentari: 
«La tempestad)) es una de las obras que han dado el gran paso 
hacia la creación de la ópera española, dorado sueño que aca
rician años ha nuestros escasos, pero inteligentes compositores. 
El giro dado a la zarzuela, que inició Barbieri y secundaron 
Arrieta, Bretón, Chapí, Marqués, Caballero y demás notabili
dades españolas, va dando cada día brillantes y honrosos resul
tados, conducentes a la realidad de tan patriótico pensamiento. 
Prueba de ello, y magnífica por cierto, tenemos a la zarzuela 
que acaba de estrenarse, en la que, dejando aparte su argu
mento, excelente campo para el desarrollo de la parte musical, 
y su versificación notable como lo es siempre la de Ramos Ca
rrión, se nota extraordinariamente esta regeneración, puesto 
que hay páginas de música dignas de competir con la de repu
tados autores extranjeros, no ya en opereta, sino en la misma 
ópera seria». 
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9 DESEMBRE DE 1936 .^ Avui cs complcix l'aniversarí de la 
desaparició del reverend doctor Josep Homs i Ginesta, rector 
de la parròquia de Sant Pere. Des que començà la revolta que 
va anar refugiant-se d'una casa a l'altra, fins que fou descobert 
en un pis de Barcelona la nit del dia 8 de desembre de l'any 
1936 i no s'ha sabut res més d'ell. Era natural de Barcelona, 
on va néixer el dia 2 d'abril de l'any 1877. Estudià la carrera 
en el Seminari de la capital, obtenint el doctorat en Teologia 
i cantà missa a l'església de les Germanes dels Pobres el dia 2^ 
de maig de l'any 1902. Per l'agost següent entrà de vicari interí 
a Horta; l'any 1903 a Santa Maria de Cubellas; el 1905 a Cal
des de Montbui; en 1906 a lesglcsia del Sant Esperit de Ter
rassa, i per l'abril de 1917 prenia possessió del càrrec de rector 
de l'església de Sant Pere. La seva actuació en aquella parrò
quia, fou de les que deixaren un bell record enlre els feligresos, 
que des del més humil al més poderós tenia acolliment i el 
mateix tracte amable i generós, tot humilitat i tot franquesa. 
Totes les obres d'excavació i reconstrucció d'aquell bell recinte, 
varen fer-se quan el doctor Homs exercí de rector en aquella 
parròquia, el qual va estar sempre a disposició de la Junia de 
Museus per si era necessària la seva cooperació. 

10 DESEMBRE DE 1896.—El dia 26 de febrer de l'any 1895 
al Palau de la Diputació Provincial va fer-se la subhasta de les 
obres de la tercera secció de la carretera de Sant Sadurní d'A
noia a Sentmenat, i en aquest tros hi anava compresa la cons
trucció del pont anomenat del Passeig, sobre el torrent de Vall-
paradís. Les obres del pont van ésser adjudicades al contractista 
Josep Sanz i Soler, pel tipus de 96.185,36 pessetes, i el dia 22 
d'abril següent va començar-se la construcció baix el plànol de 
l'arquitecte enginyer En Jacint Mumbrú. Per la seva cons
trucció no va muntar-se cap bastida; l'obra i els materials eren 
transportats per mitjà d'un cable d'acer d'una llargada de 130 
metres, posat paral·lelament a l'eix del viaducte i amarrat. L'al-
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cada d'aquest pont és de 23,20 metres per 112,20 de llargada. 

11 DESEMBRE DE 1862.—Aqucst día fou donat per l'Ajunla-
'i'ient permís a l'hisendat £n Magi Tobella per construir un 
edifici al Passeig, cantonada al carrer Mitjà. Aquest edifici ha 
variat cl seu aspecte general. Fou una de les cases més impor
tants. Aquesta casa era coneguda per cal Montlló. El dia g de 
desembre de l'any 1932 fou signada l'escriptura de canvi de 
propietari quan feia algun temps que hi havia installedes les 
oficines del Banc de Bilbao. El dia 1 de març següent aquest 
Banc es traslladà al carrer de Sant Pere, i el dia 28 de febrer 
de l'any 1934, l'entitat «Mutua de Seguros» començà la reforma 
d'ampliació i hi traslladà les seves oficines. 

12 DESEMBRE DE 1881. — En aqucsta data morí el reverend 
Pare Miquel Palet i Poal, a l'edat de tííi anys, després d'haver 
exercit el seu apostolat de missioner franciscà per la República 
de Bolívia. Aquest reverend pare va néixer a la nostra ciutat 
el dia 16 de febrer de l'any 1815, i en ella va morir. El seu cos 
va ésser enterrat al Cementiri del Vallparadís. 

13 DESEMBRE DE 1907.—En construÍr-se l'actual edifici del 
convent de les Germanes Josclines, quedà per edificar una part 
de terreny, que fou destinat per construir-hi la capella, i aques
ta s'inaugurà el dia 13 de desembre de l'any 1907. L'obra és 
de l'arquitecte En Lluís Moncunill, i construïda pels germans 
Almirall. Té la mateixa cabuda que la del convent de Sant 
Francesc. El dia de la inauguració, com cosa excepcional als 
costums establerts a l'Ordre, la Superiora General obtingué per
mís perquè aquell dia professessin quatre monges en testimoni 
de l'agraïment a què els terrassencs es varen fer creditors. Assis
tiren a la solemne festa les Germanes Superiores de tots els 
convents de la mateixa Ordre establerts a Catalunya. 
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14 DESERMBRE DE iQi?. — L'Escola Pía cclcbrà el tercer cen
tenari de la seva fundació amb missa de comunió pel reverend 
Pare Lluís Fàbregas, provincial de Catalunya, illa de Cuba i 
Mèxic. L'ofici solemne el celebrà el R. P, Marcct, abad coad
jutor de Montserrat, acompanyat de les autoritats per celebrar 
pontifical. Fou assistit per la Rvda. Comunitat del Sant Esperit, 
representada pels reverends Lluís Ubach i Joan Oller, antics 
alumnes de les Escoles Pies. La Capella de Miisica cantà la Mis
sa Pontiíicalis de Perosí i després es celebrà una processó per 
l'interior del temple, essent pendonista el farmacèutic don Mi
quel Mach, antic alumne de l'Escola Pia. 

15 DESEMBRE DE 1919. — Fn aqust dia arribà a la nostra ciu
tat el primer tramvia dels Ferrocarrils de Catalunya conduint 
accionistes i personal tècnic. Aquesta visita fou per cerciorar-se 
de la seguretat de la via per quant instal·laren interinament 
una estació-baixador al carrer de Vinyals, a uns 50 metres del 
pas a nivell de la carretera de Martorell. El servei públic no 
va inaugurar-se fins el dia 28 del mateix. 

16 DESEMBRE DE 1841. — L'Ajuntament de Terrassa proposà 
al Govern que presidia el general Espartero la unió de la vila 
amb el poble de Sant Pere, i el Govern ho consultà als Ajun
taments de Sant Llorenç Savall, Ullastrell, Olesa de Montser
rat i Viladecavalls. No va poder portar-se a cap la proposició 
per l'oposició que va fer-hi aquest últim, exposant que com 
que Terrassa era industrial i Sant Pere era un poble agrícola, 
era tan impossible com juntar l'aigua i el foc, 

17 DESEMBRE DE 1863. — L'Ajuntamcnt acordà posar el nom 
de carrer de la Unió al que abans era un corredor que anava 
des del Raval al carrer de la Cisterna, passant ran de la mura
lla que és avui el teatre del Recreo. També acordà posar car
rer de la Princesa al que va des del Portal Nou a la carretera. 
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avui Baldrich; carrer de Rubí al que avui és Pare Font ,i 
carrer del Gasòmetre al que passa pel costat de baix de l'edifíci 
del gas. 

18 DKSEMBRE DE 1908. — En aqucst dia morí el músic terras-
senc En Marc Biosca i Barba, que va néixer a la nostra ciutat 
el dia 7 de gener de l'any 1844. Fou nomenat mestre de ca
pella de l'església del Sant Esperit cl dia 2 de febrer de l'any 
1873, i aquest càrrec el desempenyà per espai de trenta-set anys. 
La majoria del músics terrassencs nats el segle passat varen 
tenir per mestre de solfeig i música el senyor Biosca. L'Escola 
de Música era una habitació del costat de l'escala de caragol 
del campanar de l'església del Sant Esperit i allà el senyor 
Biosca va passar la major part de la seva vida, ensenyant músi
ca i a cantar l'escolania. Havia compost algunes peces religio
ses i alguns ballables que es conserven a l'Escola Municipal de 
Música. Va morir a l'edat de 66 anys. 

19 DESEMBRE DE 1418. — Els parroquians de Sant Pere cele
braren consell aquest dia i acordaren que com que el llegat del 
Sant Pare es trobava llavors a Barcelona, es demanés ajut a 
S. S. per fer obres i no deixar decaure l'església de Santa Maria, 
que amenaçava enrunar-sc, i entre tant, els oficis que es cele
braven cada festa a la susdita església, que es celebressin a 
l'església de Sant Pere. Així és que 540 anys enrera, pel que es 
veu, cada diumenge es celebrava ofici a l'església de Santa Ma
ria, que llavors amenaçava enrunar-se. 

20 DESEMBRE DE igoo. — A propòsít d'Iiavcr-sc dictat la Llei 
d'Accidents de 30 de gener de l'any 1900 sobre la responsabili
tat dels patrons en cas d'accidents entre els obrers a les fàbri
ques i tallers, nasqué la iniciativa de juntarse els industrials 
terrassencs i fundar una entitat a fi d'ajudar-se mútuament 
Era el dia ao de desembre d'aquell mateix any, que es troba-
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ven reunits els industrials Alfons Sala, Ramon Cortés, Lluís 
Salvans, Josep Garcia Humet, Joaquim Mogas, Bartomeu Solà 
i Antoni Calsina, a fi de formar un reglament pel qual s'havia 
de regir la Societat que s'anava a constituir sota el nom de «El 
Seguro Tarrasense»), quedant instal·lada als baixos de l'Institut 
Industrial per la part del carrer Cremat, número 32. Passats 
tres anys es muntà una clínica al Raval, número 27. El dia 24 
d'abril de 1924 s'inaugurà un nou edifici anexe a l'Hospital, 
i el dia 28 de febrer de 1934 es traslladà a l'actual edifici del 
carrer de García Humet. 

21 DESEMBRE DE ISQQ. — El primer edifici que va servir per 
Estació del Nord era de molt petites dimensions, amb un jardí 
al davant, i s'avançava molt cap a la Placeta de l'Estació, i en 
construir-se el nou edifici, va ésser damunt mateix del lloc que 
era jardí, sense tocar l'antic fins que el nou va ésser completa
ment acabat. Amb un emprèstit de 121.000 pessetes va comen
çar-se a construir, el dia 21 de desembre de l'any 1899. Quan 
fou acabat va enrunar-se el vell i varen posar una via més al 
seu lloc. 

22 DESEMBRE DE 1899.—• Aquell any la rifa que en diuen 
de Nadal va recordar-se del terrassencs, potser l'única vegada 
que ho ha fet a l'engròs. Era el número 10.115, 4"^ estava 
avalorat amb 225.000 pessetes i va anar a caure tota a la fà
brica de gènere de punt dels senyors Boix i Bosch, instal·lats 
al carrer del Mas Adei, i la sort va tocar a gairebé tots els tre
balladors de la fàbrica. Durant molt de temps, a conseqüèn
cia d'aquest fet, es contaren unes col·leccions d'anècdotes molt 
interessants, que si bé a alguns els fou la sort, a d'altres els 
fou la desgràcia per tota la vida. 

23 DESEMBRE DE 1905. — La Socíetat coral «La Juventud Ta
rrasense», coneguda pel «Coro Vell", va traslladar-se al local 
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que actualment té del carrer de Sant Francesc, número 50. 
L'any 1900 estaven instal·lats al cafè del Sac, del carrer del Col-
líígi, i un any després s'instal·laren al carrer de l'Era, número 
t6, i des d'ailà es traslladaren al carrer de Sant Francesc. 

24 DESEMBRE DE 1906. — Ercu dos quarts de deu del vespre 
que va declarar-se un incendi al taller d'ebenisteria d'En Pere 
Sabater, situat a Textrem nord del carrer de Galileu, en un 
edifici propietat de l'industrial don Joan Fontanals. Quan es 
donaren compte de l'incendi ja estava estès per tot l'edifici 
i solament es podia apagar amb l'aigua que baixava de la 
Riera ,i que era molt poca, quan per últim varen íer ús dels 
dipòsits de la fàbrica de cal Torrella, avui Anònima. Les bom
bes dels bombers eren mogudes a mà i l'aigua per alimentar 
les bombes s'havia de portar amb galledes de roba; així és 
que malgrat els esforços que varen fer els que hi eren, tot 
fou inútil i l'edifici va quedar completament destruit. 

25 DESEMBRE DE 1934.—• Durant els dies de Nadal, el 
"C. D. Tarrasa» va celebrar uns partits d'hoquei molt interes
sants. El primer dia jugà amb el «Lyon H. C», vencent els 
terrassencs per 6 tantos a 2, i el segon dia empataren a un 
tanto amb l'equip ((Hcidelberg». En fútbol jugaren amb la 
«Unión Club», d'Irun, vencent els nostres per 5 tantos a 2 
el primer dia i per 5 a o el segon. 

26 DESEMBRE DE 1937. — Avui cs coiuplcíx l'auiversari de 
la mort del senyor Modest Pineda i Rovira, professor de l'Es
cola Industrial, filí de Granollers, però que se'l podia conside
rar terrassenc, perquè hi va viure la major part de la seva 
vida. Després d'obtenir la llicenciatura en Filosofia i Lletres, 
va venir a la nostra ciutat l'any 1880, quan llavors tenia 25 anys, 
i entrà com a professor de Geografia, Llatí i Llengua Castella
na en el Reial Col·legi Terrassenc. Formava part d'aquell estol 
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de professors com el doctor Cadevail, Vacarisas i Verncda. En 
crear-se el professorat de l'Escola Industrial, el senyor Pineda 
fou nomenat professor numerari, on figurà amb gran encert 
i estima de tots els deixebles fins l'any 1932, que fou jubilat. 

27 DESEMBRE DE 1458.—-En el consell de parroquians re
units en el Cementiri de Sant Pere, acordaren donar plens po
ders a Benet Rovira i mossèn Doms, de la vila de Terrassa, i 
a Jaume Font del Mas, i Joan Badia, de la parròquia de SaiU 
Pere, per fer un retaule per a l'altar de Sant Abdó i Sant Se
ñen, amb qualsevol pintor, en els termes que puguin convenir. 
Aquest retaule és el de l'església de Santa Maria, considerat 
com l'obra més gran del mestre pintor Jaume Huguet. 

28 DESEMBRE DE 1834. — EI marquès de Sentmenat, propie
tari de la Cartoixa del Vallparadís, posant com a perits Pere 
Busquets i Marian Vallhonrat, fa valorar els terrenys del Ce
mentiri del Vallparadís, reservant-se el camí de davant del 
portal perquè dit marquès pogués anar des de casa seva al 
camí d'anar a Barcelona. Aquest camí era cl que és avui car
rer de Víctor Pradera, que passant per davant del Cementiri, 
segueix el que és avui carrer de la Verge del Pilar, fins trobar 
el camí de Santa Margarida, que avui hi ha cl carrer de Colom. 

29 DESEMBRE DE 1864. — En aqucst dia l'Ajuntament acordà 
posar el nom de Sant Isidre al carrer quan tot just hi havia 
Ics primeres cascs entre el carrer del Pantà i Sant Llorenç. 
Tots els carrers que hi ha a Terrassa que són més amples que 
el carrer de Sant Isidre ,a excepció del de la Creu, són poste
riors al primer, puix fou llavors que l'Ajuntament acordà que 
els carrers havien de tenir una amplada de 35 pams, per creu
re que els que hi havia eren excessivament estrets. 

30 DESEMBRE DE 1580.—El batlle dc la vila fa fer una 
crida en la qual diu que donarà lo lliures al qui descobreixi el 
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qui la nit anterior tirà pedres a la teulada de la casa de Pere 
de l'Hostal, on s'hostatjava En Pere Ballet, agutzil de don Pere 
de Cardona. Aquesta casa d'En Riera era on hi ha l'edifici de 
l'Hospital i Casa de Caritat, que fou enrunada en fer donació 
el dit Riera d'aquclls terrenys on després s'hi construí el con
vent de Sant Francesc, dels PP. Recoletos. 

31 DESEMiiRK ni; 1879. — Era els últims de desembre de 
l'any 1879 que el prior Font obtenia la conformitat de l'Ajun-
tameni, per tal que a l'Hospital i Casa de Caritat s'hi recollis-
sin els infants pobres o desemparats de la població. El darrer 
dia del mateix any varen començar-hi a prestar servei les Ger
manes Terciàries Carmelites Descalces. Durant molts anys 
aquestes Germanes es cuidavcn de la recapta a domicili per 
atendre les despeses de l'Hospital, íins que foren substituïdes 
per un cobrador lliurant un rebut. 
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