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Presentació
TERRASSA: TERRITORI POSTAL

Les targetes postals terrassenques (1900 - 1920)

Les col·leccions de fotopostals recullen les primeres vistes 

fotogràfi ques de la nostra ciutat destinades a la seva 

promoció publicitària, a fi  i efecte de mostrar amb orgull 

la ciutat a l’exterior. Podem dir que constitueixen un dels 

primers reclams publicitaris que les poblacions utilitzaven 

per a donar-se a conèixer, amb la fotografi a com a tècnica 

innovadora i ultramoderna.

Conèixer la història de les targetes postals il·lustrades i de 

les fotopostals és endinsar-se en la història de la fotografi a 

a Terrassa, i en la història dels primers fotògrafs que es van 

instal·lar a la nostra ciutat.

Aquest és el catàleg d’una exposició que va néixer a partir 

d’un encàrrec que el Centre d’Estudis Històrics de Terrassa 

i l’Arxiu Municipal van proposar als autors, per tal que 

realitzessin un estudi sobre els primers fotògrafs que van 

retratar i treballar a la nostra ciutat. D’aquesta manera 

es van posar d’acord, l’Anna Fernández, historiadora de 

l’Art, la Montse Saludes, fotògrafa i responsable de l’Arxiu 

Tobella, i Rafel Comes, col·leccionista i membre del Grup 

Filatèlic i Numismàtic de Terrassa.

Per a realitzar aquest estudi, els autors van consultar i 

utilitzar nombrosos recursos i materials que es trobaven 

en les interessants col·leccions de targetes postals de l’Arxiu 

Tobella i de Rafel Comes i que, per motius d’extensió no 

es podien publicar en un article de la revista Terme. Ara 

bé, donada la importància documental de tot aquest 

material, es va veure oportú donar-lo a conèixer ja que, 

exhaustivament catalogat, resulta una excel·lent manera 

de seguir les transformacions d’una ciutat que visqué amb 

intensitat un procés de industrialització importantíssim. 

Malgrat de tractar-se d’un període fi delment estudiat 

per la historiografi a local especialitzada, mancava la 

visualització d’aquesta transformació.

Sèrie a sèrie, el catàleg que teniu a les mans permet adonar-

nos dels molts canvis arquitectònics i urbanístics de 

Terrassa entre els anys 1900 i 1920, a la vegada que permet 

descobrir què era en cada moment el més valorat com a 

fotogènicament exportable, és a dir, quins eren els elements 

urbans que traduïen l’orgull de la ciutat i que, mitjançant la 

postal, s’enviaven arreu o servien com a carta de presentació 

en les gran efemèrides. Recordem, per exemple, la nota 

de la pàgina 6 de La Comarca del Vallés, del 23 d’abril de 

1904, on se’ns diu que, durant la visita del rei Alfons XIII a 

Terrassa, unes belles senyoretes, fi lles dels caps militars de 

la zona, van obsequiar al rei amb una col·lecció de postals 

amb vistes de la ciutat “primorosamente atadas con cintas 

de los colores nacionales”.

En aquest treball s’ofereix una exhaustiva recerca sobre 

les edicions de postals fotogràfi ques dedicades a Terrassa 

Procedència: Rafel 
Comes i Ezequiel
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entre 1900 i 1920, així com una breu i genèrica història de la targeta postal que serveix per a introduir la descripció 

cronològica de cadascuna de les sèries que aquí es presenten. Cada col·lecció està precedida per una explicació de qui va 

ser el seu editor i, en el casos que ha estat possible, qui fou l’autor de les fotografi es, oferint una breu biografi a dels diferents 

fotògrafs.

L’Arxiu Municipal ha considerat essencial reproduir cada una de les fotopostals, juntament amb les seves dades 

catalogràfi ques: l’autor de la imatge, la descripció, les mides, la procedència de la col·lecció, l’editor, els números de registre 

de cada sèrie i les característiques específi ques de cada targeta postal. 

El catàleg que us presentem és el número 4 de la col·lecció Joan Arnella de l’Arxiu Municipal de Terrassa, que té la voluntat 

d’esdevenir una eina de difusió de l’Arxiu i del patrimoni documental per a tota la ciutadania.

Fem constar l’agraïment dels autors d’aquest catàleg a les següents persones: Dr. Josep Villanueva i Salvador, Eloi Mateu i 

Grau de Terrassa, i Gabriel Villaronga i Sànchez de Barcelona per haver-nos permès reproduir de la seva col·lecció algunes 

postals que ens mancaven. A Jordi Campderròs i Recasens, de Barcelona, i Jaume Tarrés i Pujol, de Solsona, estudiosos 

de la cartofília. A la Sra. Carme Vallès i Oliveró de Barcelona, i a Antonio Moro i Garcia, de Terrassa, i Jaume Perarnau i 

Llorens, del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, que han atès diligentment totes les consultes.

Arxiu Municipal de Terrassa

Octubre del 2009
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La cartolina que parla
La targeta ofi cial postal neix com a una 

modalitat més de correu i com un mitjà per 

a rebaixar el cost del franqueig, en aquells 

casos en que es volien enviar missatges curts 

de caràcter comercial, amb no més de vint 

paraules, i on no importava mantenir el 

secret de comunicació. Es tractava de petites 

cartolines que portaven el segell del franqueig 

imprès al seu anvers, reservant l’altra cara 

per al missatge, atribuint-se la idea d’aquest 

nou article postal al Director general de 

Correus d’Alemanya del nord Heinrich Von 

Stephan1 i al professor d’Economia nacional 

de l’Acadèmia militar de Wiener Neustradt, 

Enmanuel Hermann2, els quals van defensar 

a més les importants avantatges que aquest 

mètode podia reportar al Tresor Públic3.

A Espanya, entre el 1871 i el 1873, diversos comerciants de Madrid, Barcelona i altres ciutats espanyoles van posar en 

circulació targetes postals no ofi cials, la majoria amb composició tipogràfi ca o litogràfi ca i amb contingut publicitari i 

que es franquejaven amb una tarifa de 5 cèntims 

de pesseta les simples i de 10 cèntims les dobles. 

Amb motiu de la guerra franc-prusiana de 1870, 

es van incorporar les primeres il·lustracions a 

la targetes postals privades que circulaven amb 

franquícia postal de l’exèrcit, normalment de 

caràcter artístic plàstic i amb motius històric 

patriòtics i que s’obsequiaven a la tropa. A partir 

de l’1 de desembre del 18734, en el moment en 

que es començà a utilitzar de manera general i 

normalitzada la targeta postal ofi cial5, tots aquests 

tipus de postals privades van ser prohibides.

A Espanya, segons una nota apareguda a la pàgina 

dos del diari La Vanguardia, l’11 de febrer de 

1887, tornaren a ser admeses les targetes postals 

elaborades per particulars destinades al servei de 

correspondència nacional6. I, entre el 1890 i el 

1896, s’editaren les primeres postals amb imatges 

1. Heinrich Von Stephan (Stolp, Pomerània, 7-1-1831 – Berlín, 8-4-1897). Militar.

2. Enmanuel Hermann (París, 1771 – 1855). Economista i militar.

3. El 25 de setembre de 1869 es publicà al Butlletí de les Lleis de l’Imperi el decret del Ministre de Comerç austríac, pel qual es creava la targeta postal, 

posant-se en circulació l’octubre del mateix any.

4. Per a una informació més exhaustiva sobre l’origen i la morfologia de la Targeta postal a Espanya, vegeu: Carreras i Candi, Francesc. Las tarjetas 

postales en España. Impremta de Francesc Altés, Barcelona, 1903, i Carrasco Marqués, Martín: Las tarjetas postales ilustradas de España circuladas en 

el siglo XIX. Edifi l, S.A., 2004. Per a aquesta introducció han resultat també molt útils les correccions fetes per Jordi Campderrós i Recasens, investigador 

de Filatèlia, Història postal, Cartofília i col·leccionista del C.F.N., de Barcelona.

5. La primera ordre de creació d’aquesta modalitat postal ofi cial data del 10 de maig de 1871, quan el Ministerio de la Gobernación va transmetre al  

Ministerio de Hacienda, per mitjà d’una Reial Ordre i amb caràcter d’urgència, la instrucció que s’adoptessin les necessàries disposicions per a que la 

Fábrica Nacional del Sello procedís a la confecció de targetes postals. Però, no serà fi ns la Segona Ordre del 8 de novembre del 1873 que es començaren 

a utilitzar de manera generalitzada.

6. Segons el paràgraf vuitè de l’article 15 del Reglament per a l’execució del Conveni de la Unión Universal de Correos. En ell, la Dirección General del Ram 

també disposava que s’admetessin al tràfi c internacional les targetes postals simples elaborades per particulars, sempre que s’ajustessin a les condicions 

preestablertes pel servei nacional i portessin a la primera part de la inscripció: Carte póstale avec réponse i a la segona part: Carte póstale réponse.

Procedència: Rafel Comes i Ezequiel

Procedència: Rafel Comes i Ezequiel
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que, actualment i en termes de col·leccionisme, són molt escasses, podent-les considerar com els incunables de la 

targeta postal.

Aquest simple article, una targeta de cartró que tenia un anvers on solia fi gurar una imatge que podia ser fotogràfi ca, 

pintada o dibuixada, amb una llegenda o sense ella, i un revers on es plasmava qualsevol tipus de missatge amb la data i el 

franqueig corresponent, va tenir, en molt pocs temps, un èxit extraordinari. Normalment eren de cartolina brillant o mate, 

però, tal i com ens explica el Cercle Cartòfi l de Catalunya, també es van editar postals de fusta, d’alumini, de plàstic, cuir, 

cel·luloide, entre molts d’altres materials.

La primera targeta postal que va integrar fotografi es a Espanya fou editada el 1892 per la fototípia Hauser & Menet, propietat 

dels editors suïssos Oscar Hauser Mueller i Adolfo Menet Kursteiner, activa entre 1890 i 1956. Es tractava d’una composició 

fotogràfi ca que, sota el títol 

de Recuerdo de Madrid, 

reproduïa quatre vistes 

de la ciutat; posant-se 

en circulació la primera 

de Madrid a Barcelona 

el 21 d’octubre de 1892. 

A Catalunya, a part 

d’aquesta casa editora, 

entre 1897 i 1900, també 

és important citar els noms 

de Josep Battaglia i Vita; 

Antoni López i Ventura7; 

Magí Pujadas i Duran; 

Amadeu Mauri i Aulet8 

i Hermenegild Miralles i 

Anglès9. A partir de 1901 

i fi ns el 1905, considerat el 

període d’or de la targeta 

postal i el de l’aparició 

de la postal amb imatges 

colorades, també es sumen 

a la seva edició Salvador Duran i Bori10; Francesc Sabater11; Caparà i Soteras12 i Hermenegild Prats. Entre 1906 i 1918, trobem 

a Àngel Toldrà i Viazo13; al que fou el seu ajudant Lucien Roisin Besnard i qui, a partir del 1911, s’instal·là pel seu compte al 

Passeig de Sant Joan de Barcelona14; també a Josep Th omàs i Bigas15; Francesc Madriguera i Haase16 i Samsot y Missé, Hnos.

7. Antoni López i Benturas (Barcelona, 1861-1931) regentava la Llibreria Espanyola, domiciliada a la Rambla de Mig, 20, de Barcelona. Impressor de 

publicacions tant conegudes com La Campana de Gràcia o La esquella de la torratxa.

8. Amadeu Mauri i Aulet (Palamós, 1862 - ?). Regentava una impremta a Olot junt a l’impressor Narcís Planadevall.

9. Hermenegild Miralles i Anglès (Barcelona, 1860 - 1931). Industrial de les arts gràfi ques i màxim exponent de la restauració de l’art de l’enquadernació 

artística a Catalunya al tombant dels segles XIX i XX.

10. Salvador Duran i Bori (Barcelona, ? – 23-11-1921). Regentava l’estamperia i llibreria La Universitaria, inaugurada el 1893 al carrer de Ferran VII, 33, 

de Barcelona.

11. El juliol de 1899 Francesc Sabater obrí una sucursal de la seva fàbrica de llibres ratllats a la ronda de Sant Pere, 20, de Barcelona, on també es va dedicar 

a la venda d’objectes d’escriptori i de postals, sent l’editor d’algunes sèries.

12. Casa domiciliada al carrer de Portaferrissa, 16, de Barcelona.

13. Àngel Toldrà i Viazo (Barcelona 1867-1956). Vegeu: Boix Felip, Ernest. Catálogo de las postales de Barcelona A.T.V. Editorial Ausa, 2002. Diari 

Terrassa, 18-11-2006, pàg. 42. Diari Terrassa, 8-9-2007, pàg. 35. Comes i Ezequiel, Rafel. El col·leccionisme de temàtica Terrassenca 157. Oliva, 

Àngel. El meu avi Àngel Toldrà Viazo. Revista Cartòfi la n. 25. També Boix Felip, Ernest. Las ediciones d’Ángel Toldrà Viazo, Revistes Cartòfi la, núm. 2, 

3, 4, 5-6 i 13, 14. Tarrés i Pujol, Jaume, Catálogo de las postales de A.T.V, a Catalunya cent anys enrera, de Boix Felip, Ernest i Gutsems Vinyals, 
Joan. Barcelona, 2008. Boix Felip, Ernest i Gutsems i Vinyals, Joan. Llista de la Sèrie General de targetas postales A.T.V. Cercle Cartòfi l de Catalunya. 

Suplement de la revista Cartòfi la. TEIXIDOR, Carles. La Targeta postal en España. 1892-1915.  Editorial EspasaCalpe, 1999. Torrella, Rafael. Catàleg de 

targetes postals de Barcelona. Editorial Ausa. Barcelona, 2002.

14. Lucien Roisin Besnard (París 1876 - Marsella 1942).

15. Josep Th omàs i Bigas (Barcelona 19-2-1852 - Berna, Suïssa, 1910). En realitat, aquest editor es deia Josep Tomàs i, segurament, per motius comercials, 

preferí intercalar l’h al seu primer cognom, mantenint, però, l’accent de la pronunciació catalana. Vegeu: Tarrés i Pujol, Jaume. Josep Th omàs i la 

Sociedad Heliográfi ca Española, Revista Cartòfi la, núm. 26, desembre del 2007.

16. Francesc Madriguera i Haase (Barcelona, 1873 - Sant Just Desvern, 9-3-1938).

Procedència: Rafel Comes i Ezequiel
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La targeta postal il·lustrada a més de ser un medi de comunicació postal es convertí també en un vehicle cultural que va 

permetre donar a conèixer ciutats, pobles, paisatges, costums i obres artístiques. El baró Edmond James de Rothschild17 les 

va considerar com models de bellesa que obrien la superfície d’un país i del món sencer, democratitzant totalment la imatge 

artística, a més de divulgar-la arreu i convertir-la en un medi de sensibilització plàstica vers les masses populars. El seu 

èxit fou tal que, fi ns i tot, a Londres, el 1886, es fabricà un expedidor de targetes postals i faixes per a impresos automàtic, 

una mena de caixa de ferro sostinguda per una columna que, introduint un penic i gràcies al pes de la moneda, obria els 

calaixos que contenien l’article desitjat. Així doncs, podem considerar la postal com un dels articles més suggestius del 

segle XIX. Tal i com recollia una breu nota a la pàgina 8 de La Comarca del Vallés, del 25 d’abril de 1903, a Alemanya i 

durant una sola quinzena, havien arribat a circular 20.258.238 postals, havent-se quantifi cat que hi havia persones que en 

remetien més de cinquanta al dia. 

A España, a partir de 1900, començà a difondre’s el col·leccionisme de targetes postals il·lustrades, augmentat el seu ús 

de forma geomètrica, gràcies al seu atractiu com a objecte i al seu baix cost de franqueig. Durant els primers anys del 

segle XX van aparèixer ja les primeres publicacions especialitzades sobre la targeta postal, com fou el cas del Butlletí de la 

targeta postal il·lustrada editat a Barcelona. També va ser en aquesta ciutat on es constituí el 1901 la primera associació de 

col·leccionistes de targetes postals denominada Sociedad Cartófi la Española “Hispania”, entitat que editava i encara edita 

la revista España Cartófi la.

El primer i més important estudiós del tema, fou Francesc Carreras i Candi18 dedicant-se, ja des del 1889, a difondre i 

divulgar el tema, mitjançant sendes conferències com la que impartí a l’Associació Catalanista d’Excursions Científi ques, 

sota el títol d’Història i emissions de les targetes postals a Espanya19. El 1903, Francesc Carreras va publicar el primer 

monogràfi c sobre el tema, Las tarjetas postales en España, que edità la impremta de Francesc Altés, de Barcelona, tot 

coincidint amb la important exposició organitzada per S. C. E. Hispània a la ciutat comtal i a la qual van concorre els 

editors més importants del país20.

17. Edmond James de Rothschild (Boulogne-Billancourt, 19-8-1845 – 2-11-1934).

18. Francesc Carreras i Candi (Barcelona, 4-7-1862 – 26-1-1937). Historiador.

19. Vegeu: pàgina 2 del diari La Vanguardia, del 4 de març de 1889.

20. Vegeu: pàgina 2 del diari La Vanguardia, del 9 de juny de 1903.

Informació apareguda a la pàgina 6 del diari La Vanguardia, el 28 de juny de 1887.
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Escrit satíric  fi rmat per Raimundus, 

sobre el col·leccionisme de postals, 

publicat a la pàgina 4 del  diari La 

Vanguardia, el 6 de maig de 1905, 

on es qualifi ca aquesta classe de 

col·leccionisme com un vici, però 

també informant-nos sobre les obres 

dels artistes catalans reproduïdes en 

aquests tipus d’article postal.
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Col·leccionar Terrassa
Les targetes postals amb imatges 

fotogràfi ques foren, segurament, 

els elements més llaminers pel 

què respecta a la fotografi a de 

col·lecció. Terrassa, tal i com 

han estat catalogades per Rafel 

Comes i Ezequiel, compta amb 

21 sèries editades entre el 1900 

i el 1920 que, des d’un principi, 

foren objecte del desig dels 

col·leccionistes. A l’època, els 

venedors de postals a Terrassa, 

a part de les impremtes dels 

diaris locals, foren Josep Torrella 

i Carreras21, que cada dissabte 

rebia novetats al seu estanc de 

la Rutlla, 7; Joan Gorina i Riera, 

el “Noy de la Pega”22, a la seva 

llibreria del carrer de Sant Pau, 

27; Miquel Miralda i Cortés23, 

que les venia al quiosc de la Casa 

del Poble; la llibreria de Ramon 

Camon i Camarassa24, del carrer 

Cremat, 22; Ramon Có i Astals25, 

al seu estanc de la Creu Gran, i 

Joan Cardellach i Grau26, a la seva botiga de regals El Ingenio, del carrer de la Font Vella, 57-59. I, el 1911, trobem a La 

Comarca del Vallès l’anunci d’una botiga especialitzada en postals al carrer de la Rutlla, 29, anomenada Bazar Postal.

El gust pel col·leccionisme d’aquests articles infl uirà, fi ns i tot, en la regulació de les normes ofi cials de Correus, com fou el 

cas de la circular de la Dirección de Comunicaciones, dirigida a totes les seves ofi cines, recomanant que el segell de la data 

no s’imprimeixi sobre les il·lustracions d’aquestes targetes27. També en el desenvolupament comercial d’altres articles del 

ram del paper com foren els àlbums per a col·leccions de targetes postals. 

A la Societat Cartófi la Española “Hispania” trobem registrats com a col·leccionistes o cartòfi ls terrassencs als germans Carles 

i Miquel Pompidor i Roger28 que foren els restauradors més importants de la ciutat. Altres membres d’aquesta societat foren 

Enric Torrella i de Sagrera29, enginyer industrial, catedràtic de l’Escola Industrial i pintor; Blai Boix i Meseguer30, propietari 

de la Fonda del Universo, davant de l’estació del Nord; Maurici Soler i Puigdollers31, industrial tintorer, i l’estanquer del 

21.  Josep Torrella  i Carreras (Terrassa, 31-7-1857- 24-9-1970).

22.  Joan Gorina i Riera (Matadepera, 23-6-1851 – 10-7-1911).

23. Miquel Miralda i Cortés (Terrassa, 28-9-1850 – 14-8-1925).

24. Ramon Camon i Camarassa (Estupinyà, 25-3-1878 – Terrassa, 17-2-1952).

25. Ramon Có i Astals (Terrassa, 12-7-1873 – 8-1-1923). Redactor a La Comarca del Vallès. Va ser el director de la revista literària La Trompeta (1892) i 

cap del Sometent.

26. Joan Cardellach i Grau (Terrassa, 25-4-1862 - ? ). Des del 2 de desembre del 1886, Joan Cardellach  es dedicava a la perfumeria a un local obert al 

carrer de Sant Cristòfol, 7. A partir de 1905, obre una botiga d’objectes de regals al carrer de la Font Vella, 57-59, denominada El Ingenio. Segons consta a 

un anunci aparegut a Crònica Social del 27-1-1911, exerceix com a representant de la casa de productes fotogràfi cs Riba S. En C., Plaça de Catalunya, 20, 

Barcelona, continuadora de l’estudi del fotògraf Ramon Areñas. Altres venedors de material fotogràfi c a Terrassa són Jaume Taló i el seu successor Josep 

Maria Nogués i Farrés, amb un laboratori al carrer de la Palla i una drogueria al carrer de la Font Vella, així com les drogueries de Galí i Cía. S. en C.., al 

carrer de Sant Pere, 27 i la de Joaquim Brugueras, a la Rambla, 215.

27. Vegeu: la primera pàgina del setmanari Egara, 27-1-1901.

28. Carles i Miquel Pompidor i Roger, nascuts a Prats de Mollo, França, el 1863 i el 1865, respectivament, tenen un tercer germà, Josep, que fou el primer 

titular del negoci. Josep també havia nascut a Prats de Mollo el 1867.

29. Enric Torrella i de Sagrera (Barcelona, 1-4-1874 - 7-5-1915). 

30. Blai Boix i Meseguer (Vall-de-Roures, 1869 aprox. - ? ).

31. Maurici Soler i Puigdollers (Terrassa, 15-9-1877 - 23-2-1919). 

Establiment de Joan Gorina, al carrer de Sant Pau, 

27. Fons: Baltasar Ragon. Arxiu Tobella

Anuncis inserits a la premsa local d’establiments 

que es dedicaven a la venda de postals a Terrassa.
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carrer de Sant Pere, 45, Joan Domènech i Ballver32, el fi ll del qual, Lluís, el 1904 i amb tan sols dotze anys, va guanyar un 

accèssit per dues targetes postals pintades a l’oli, al concurs convocat per la casa editora Bastinos, del carrer de Pelai, 52, 

de Barcelona, fundada el 1854 per Joan Bastinos i Col33 i regentada després pels seus fi lls, Antoni i Julià, especialitzats en 

l’edició i venda de llibres infantils i educatius.

Amb l’aparició i divulgació comercial de les vistes urbanes, fonamentalment a partir de les foto postals, emergeix una 

curiosa relació psicològica entre l’individu i la ciutat, començant-se a qüestionar la idea que cada ciutadà tenia sobre la seva 

pròpia urbs. El món industrial, colonitzador i obsessionat per la innovació, resultava una idea apassionant, però, a la vegada, 

pertorbadora. Així, la reivindicació del lloc local, del referent proper i conegut, malgrat les reestructuracions urbanístiques 

per les quals cada ciutat passava, esdevingué, a través d’aquests tipus d’articles, una mena d’àncora estabilitzadora i 

protectora, davant el que era immensament gran i el que esdevenia intrèpidament canviant. Allò identitari, tradicional i 

fi x s’esfumava, per tant, la constància gelatinosa de la fotografi a servia per a calmar el desfi ci que produïa la pèrdua dels 

referents tradicionals urbans i marcava l’inici de la divulgació de la ciutat moderna, vista sota els paràmetres d’un futurible 

optimista i on la idea dels valors cívics venia a coincidir amb la del progrés.

Però, junt amb la preocupació per plasmar artísticament el progrés, també es mantenia l’interès per deixar constància del 

passat i a Terrassa, des de l’inici de la comercialització de la postal fotogràfi ca i durant tot el període que s’estudia en aquest 

treball, foren el conjunt monumental de les esglésies de Santa Maria, el Castell Cartoixa de Vallparadís i l’Ajuntament, els 

elements més fotografi ats i els que més variats enquadraments oferirien. En aquest sentit, comptem amb una antiquíssima 

fototípia34 del 1878, sobre el campanar de Santa Maria, realitzada i reproduïda mitjançant l’heliogravat35, per Heribert 

Mariezcurrena i Corrons36. Aquest editor va fundar, el 1876 i junt al dibuixant Joan Serra i Pausas, l’enginyer Miquel 

Joaritzi i Lasarte37 i Josep Th omàs i Bigas, la Sociedad Heliográfi ca Española, per a dedicar-se a realitzar gravats i fotografi es 

industrials, també fou, després d’haver-se dissolt el 1879 l’anterior societat, un dels principals col·laboradors gràfi cs del 

setmanari La Ilustración. Revista Hispano-americana.

32. Joan Domènech i Ballver (Terrassa, 27-1-1863-?).

33. Juan Bastinos i Col (Barcelona, 1817 – 1894).

34. Procediment fotoplanogràfi c que reprodueix sense trama. No es tipogràfi c i requereix de premses especials per a la seva posta en marxa. El clixé 

negatiu deu tenir exactament la mesura de la reproducció. Es tracta d’una impressió sobre gelatina, basada en els canvis que aquesta experimenta sota la 

llum en presència d’un bicromat. La gelatina admet la tinta on la llum l’ha acceptat i l’aigua on la llum no ha intervingut. Las tirades no solen ser  massa 

grans, donada la moderada consistència de la placa de vidre.

35. Procediment que requereix de la utilització de la càmera fosca i l’ús de diferents materials com suport sensibilitzat, entre ells el paper, el vidre o 

diversos metalls com són l’estany o el coure, entre altres. Per a l’obtenció de les imatges és necessita un temps d’exposició de la placa a la llum d’un mínim 

de vuit hores.

36. Heribert Mariezcurrena i Corrons (Girona, 1846 – Barcelona, 1898).

37. Miquel Joaritzi i Lasarte (Girona, 1844 – Barcelona, 1910).

Gravat d’Antoni Rigalt i Blanch 

(Barcelona, 1850-1914),  professor de 

l’Escola de dibuix de Hostafranchs, 

pintor i vitraller, publicat a La Academia 

de Madrid, núm. 9, març de 1878.
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La magnífi ca instantània sobre el campanar 

de Santa Maria la va publicar l’Associació 

Catalanista d’Excursions Científi ques, a 

l’Àlbum Pintoresch-Monumental de Catalunya, 

com la làmina 23 de la seva primera col·lecció 

de vistes monumentals, acompanyant un text 

de Pere Antoni Ventalló i Vintró38, titulat 

‘Las Antigüetats de Sant Pere de Terrassa’. Es 

tracta d’una edició de luxe enquadernada 

en percalina -teixit de cotó aprestat, molt 

utilitzat en enquadernacions- , i tapes dures 

que contenia 25 instantànies de diversos 

indrets de Catalunya39. Les esglésies de Sant 

Pere apareixien sempre com un dels principals 

reclams turístics monumentals de la ciutat i 

una institució com era el Centre Excursionista 

de Catalunya les hi dedicà molta atenció, 

organitzant excursions, editant fotografi es o 

publicant diversos estudis40.

38. Pere Antoni Ventalló i Vintró, (Terrassa, 27-3-1846 – Barcelona, 7-3-1910).

39. Trobem diverses referències d’aquest àlbum a L’Excursionista, el butlletí mensual de l’Associació Catalanista d’Excursions Científi ques, institució 

fundada el 26 de novembre del 1876. El primer exemplar d’aquesta publicació porta la data del 30 de novembre de 1878.

40. Vegeu: De les pintures murals romàniques, i especialment de les recentment descobertes a Santa Maria de Terrassa (I i II), estudi realitzat per Josep Soler 

i Palet, il·lustrat per Joan Planella i amb fotografi es de Mas i d’E. Vilaseca. Butlletins del CEC, febrer del 1918, núm. 277 i, març del 1918, núm. 278.

Campanar de Santa Maria de Terrassa. Làmina 23. Fotògraf: Heribert Mariezcurrena i 

Corrons, 1878. Fons: Josep Maria Domènech i Fargas.
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Els primers editors i fotògrafs 
de postals terrassenques
La primera sèrie de postals que coneixem l’edità el 1900 el fotògraf Josep Maria Ballester41, nascut a Múrcia i que emigrà, 

cap el 1878, a Valls, ciutat on, casat amb Dolors Samarà i Elias42, tindrà una fi lla, Josepa43, i on romandrà fi ns el 1888, 

quan la família Ballester Samarà decidí instal·lar-se al carrer de Gràcia 9, de Sabadell. En aquesta ciutat va treballar com a 

telegrafi sta, arribant a ser nomenat cap de Correus i Telègrafs i on va néixer el seu fi ll Josep Maria44.

Gran afeccionat a la fotografi a, Josep Maria Ballester també exercí com a fotògraf ambulant i, a partir de 1893, donada 

la seva fama com a especialista en grans ampliacions d’escenes pintoresques de vistes urbanes, començà a impartir dues 

classes setmanals a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, entitat on ja exercia de secretari des del 27 de setembre de l’any 

anterior. En aquestes classes Ballester ensenyava, entre d’altres, la tècnica que permetia, mitjançant el calotip45, imitar 

fotogràfi cament dibuixos al carbó per a crear panoràmics o natures mortes, vistes que li reportaren molta fama. En aquesta 

ciutat Ballester treballà a l’estudi que Antoni Soldevila tenia obert al carrer de Sant Joan, 36, un fotògraf que, igual que ell, 

exercia com a telegrafi sta. 

Ballester va viure a Sabadell fi ns el juliol de 1894, any en que començà aparèixer al padró de Terrassa, on fou traslladat 

per a exercir com a cap administratiu de l’ofi cina de Correus. En aquesta ciutat es va domiciliar al carrer de Sant Pau, 25 

bis, i, a partir de l’any següent, ocupà l’estudi del fotògraf d’origen valencià, Adrià Torija i Escrich, al carrer Nou de Sant 

Pere, 19, però continuà treballant també al local del carrer de Sant Joan, de Sabadell. A partir de l’1 de setembre de 1897, 

Ballester es va traslladar a viure i a exercir com a administrador de telègrafs al carrer de la Font Vella, 127, ara Passeig del 

Comte d’Ègara, domicili on, segons La Comarca del Vallés del 7 d’octubre de 1899, Ballester inaugurà una magnífi ca galeria 

fotogràfi ca dotada d’excel·lents i immillorables condicions de llum, així com d’aparells fotogràfi cs que la col·locaven a 

l’alçada dels estudis barcelonins46, oferint, des del 1904, 

la possibilitat de realitzar fotografi es de nit ajudant-se 

de llums de magnesi. Corroborant el caràcter itinerant 

que aquesta activitat mantenia a principis del segle 

XX, aquest fotògraf, l’any següent i segons consta a La 

Comarca del Vallés, del 17 de març de 1900, a la secció 

“Ecos de la comarca”, obrí una altra galeria fotogràfi ca a 

Rubí, al carrer de Sant Bonaventura, essent lloada per la 

netedat i bon gust dels seus retrats.

Josep Maria Ballester i Benítez oferia ampliacions 

i reproduccions d’instantànies de retrats de nens, 

dedicant-se també als reportatges, sent seves les primeres 

sèries de fotopostals dedicades a la ciutat, així com una 

part de les fotografi es publicades a les guies de Terrassa 

del 1904 i del 1907. Finalment, el 8 de setembre de 1908, 

Josep Maria Ballester, després d’haver estat traslladat a 

la central de telègrafs de Barcelona, li traspassà el negoci 

al seu principal ajudant, Lluís Corominas i Piguillem47, 

amb el qual resten treballant Fills de Josep Ballester48.

41. Josep Maria Ballester Benítez (Múrcia, 23-1-1856 – ?).

42. Dolors Samarà i Elias (Solsona, 10-12-1861 – ?).

43. Josepa Ballester i Samarà (Valls, 7-8-1887 – ?).

44. Josep Maria Ballester i Samarà (Sabadell, 21-1-1892 – ?). 

45. El calotip és un mètode fotogràfi c, creat per l’anglès William Fox Talbot (11-2-1800 – 17-9-1877), basat en un paper sensibilitzat amb nitrat de plata i àcid 

gàlic que desprès de ser exposat a la llum era posteriorment revelat amb les dues substàncies químiques i fi xat amb hiposulfi t. Aquest procediment resulta ser 

molt proper al de la fotografi a d’avui dia, ja que produïa una imatge en negatiu que podia ser posteriorment positivada tantes vegades com es desitgés.

46. A partir de 1904, el local del carrer Nou de Sant Pere, 19, que primer va pertànyer a en Torija i després a en Ballester, l’ocupà Josep Virgili, un fotògraf 

que es va traslladar a la Rambla de les Flors, 13, de Barcelona, però que continuava anunciant-se a Terrassa amb la singular i críptica publicitat de la 

Fotografi a Filosòfi ca. Vegeu: La Comarca del Vallés, 8-8-1908.

47. Lluís Corominas i Piguillem (23-2-1879 – 1-2-1967). Sobre el traspàs del negoci, vegeu: nota publicada a la pàgina 5 de La Comarca del Vallés, del 

11-7-1908, i l’article fi rmat per R. (Baltasar Ragon), a les pàgines 1 i 2 de Tarrasa Información, 3-10-1953.

48. Fills de Josep Ballester, així apareixen registrats als Llibres de matrícula i contribucions comercials de Terrassa. AHCT, 1910 a 1913. 

Anunci de Josep Maria Ballester publicat a la Guia de Terrassa, 1904.
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Popularment, el negoci d’en Corominas continua essent conegut com cal Ballester, així apareix citat a la premsa local 

quant, la nit del 13 d’octubre del 1912, pateix un incendi amb el resultat de tres bombers ferits, Isidre Gual i Noguera, 

Cirilo Closa i Ramon Soler i de la pèrdua de quasi tot el material fotogràfi c49. Desprès d’aquest incendi, trobem fotografi es 

on apareix la fi rma J.M. Ballester domiciliada al carrer de la Rutlla, 6, on trobem empadronat el seu nebot, Josep Maria 

Ballester i Serrano. En quan al seu successor, Lluís Corominas, continuà treballant a un local del carrer del Passeig, 3, on, 

fonamentalment, dóna publicitat als retrats de Primera Comunió i al positivat al bromur i al platí inalterables.

La primera sèrie de postals d’en Ballester (Sèrie 1) està constituïda per 6 cartolines on es reprodueixen, a l’angle superior 

esquerre, unes fotografi es en blanc i negre, de les quals, sabem que es conserven tan sols un exemplar de cadascuna i 

que alguns dels seus corresponents clixés es troben a l’Arxiu Tobella. La primera està dedicada al Castell Cartoixa de 

Vallparadís, identifi cant-lo al peu de foto com el Castell d’Ègara, interpretació històrica donada a l’època i que es manté 

en la sèrie següent. Les resta d’imatges plasmen el Pont del Passeig, les esglésies de Sant Pere, el magatzem Freixa y Sans, 

on al seu revers apareix: “Agencia General de la Indústria Lanera. Sant Francisco, 10. Tarrasa”, una publicació dirigida 

per l’impressor tipogràfi c Francesc Giralt i Serrà50. Per últim, una darrera postal que és la més interessant, ja que apareix 

l’antiga estació de ferrocarrils del Nord, una de les tres instantànies que posseïm d’aquesta primera estació inaugurada el 

16 de març del 1856 i començada a enderrocar el 1899, de fet, no va quedar fi nalitzat el seu enderroc fi ns el 1902, any en 

que començà a funcionar la nova estació.

Ponts, magatzems, fàbriques, el ferrocarril, les seves estacions, com tots els grans fenòmens que representen la modernitat 

introduïda per la industrialització, foren els elements més fotogènics a l’època. Recordem sinó, l’efecte aconseguit pels 

germans Lumiérè, el 1895, a la seva primera projecció cinematogràfi ca al Salon Indien del Grand Café, al bulevard dels 

Capucines, de París, quan els espectadors de la sala sortiren espaordits del local, al veure apropar-se a ells la màquina de 

tren des de la pantalla cinematogràfi ca.

La segona sèrie (Sèrie 2), editada un any després, també reproduïa fotografi es d’en Ballester i la formen tres cartolines amb 

la reproducció de dos enquadraments diferents del Castell Cartoixa de Vallparadís i una tercera amb la imatge del carrer 

del Nord. Aquest carrer, que arrencava des de l’estació dels ferrocarrils, fou fotografi at de manera sovintejada a les diferents 

sèries de foto postals dedicades a Terrassa, hem de tenir en compte que en ell s’aglutinaven quasi tots els despatxos dels 

industrials terrassencs de l’època, sent aleshores l’artèria comercial tèxtil més important de Terrassa i que els compradors 

de teixits d’arreu recorrien obligadament. Com en el cas de la sèrie anterior, solament es coneix l’existència d’un exemplar 

de cada postal que pertanyen al fons de Rafel Comes i Ezequiel.

La fotografi a dedicada a el Castell Cartoixa de Vallparadís ocupa solament la part superior esquerra de l’anvers de la 

postal i està tintada amb un to verdós. Aquesta és una instantània utilitzada per a il·lustrar un dels recordatoris editats per 

l’Agrupació Regionalista, amb motiu de l’Assemblea que la Unió Catalanista celebra el 26 de maig del 1901 a Terrassa, i 

que va aparèixer també a la primera pàgina de La Sembra, el 29 de juny del mateix any, acompanyant un article dedicat a 

l’Ensaig d’Exposició d’Art Aplicat, organitzada per la mateixa Agrupació. 

L’Agrupació Regionalista mostra sempre un especial interès per l’art en general, per la targeta postal i per la fotografi a51, 

per això mateix, durant la Festa Major del 1907, als seus locals es celebrà una important exposició de pintura on es 

sortejaren quadres d’artistes terrassencs amb l’objectiu de recaptar fons per a obrir una biblioteca popular a la ciutat. 

Juntament amb aquesta exposició, l’Avenç Autonomista, muntà una altra dedicada específi cament a col·leccions de 

postals52. 

A la segona postal tan sols es mostra un fragment del Castell Cartoixa de Vallparadís, però aquesta vegada ocupant gairebé 

tota la meitat esquerra de l’anvers de la targeta. La tercera i última, dedicada al carrer del Nord, manté un tractament molt 

similar a la primera, però la intervenció postfotogràfi ca és tan acusada que sembla reproduir més un dibuix que no pas 

una fotografi a. 

Tenint en compte la tècnica emprada per a aquestes fotografi es i donades les reproduccions aparegudes l’Almanac de 

Crónica Social del 1914-1915 del conjunt de les esglésies de Sant Pere i del Pont del Passeig, amb els contorns diluïts, és molt 

possible que la sèrie comptés amb altres postals que per ara no es troben.

49.  Sobre la notícia de l’incendi, vegeu: la primera pàgina de La Comarca del Vallès, 14-10-1912 i La Sembra, 18-10-1912. Part del material salvat forma 

part del fons de l’Arxiu Tobella.  

50.  Francesc Giralt i Serrà (Terrassa, 20-3-1843 – 30-5-1905). Una biografi a d’aquest polifacètic personatge ens la dóna el cronista de la ciutat, Baltasar 

Ragon i Petit (Terrassa, 29-11-1885 – 25-12-1958), a la seva obra Terassencs del mil-vuit-cents. Joan Morral Impressor. Terrassa, 1933.

51. Als seus Aplecs, els afeccionats a la fotografi a solien habilitar algun local per a que els fotògrafs poguessin fer els canvis de plaques fotogràfi ques. 

Vegeu: La Sembra, 31-5-1906. Tal era l’afl uència de fotògrafs a aquests aplecs que, fi ns i tot, Joan Gorina, el Noi de la Pega, al poema que li dedica a 

l’excursió realitzada a La Mata, el juny de 1905, diu textualment: (...) ¡Fotógrafos per aquí.../ fotográfos per allá,/ a tots nos va retratá (...).

52. Vegeu: la primera pàgina de la revista Egara, 6-7-1907.
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El 1903 Ballester edità una nova sèrie de deu vistes 

(Sèrie 3), tornant a utilitzar alguns dels clixés de 

la sèrie anterior, però, aquesta vegada, fent que la 

fotografi a ocupés tot l’anvers de la cartolina. 

La major part de les imatges que ens ofereixen aquestes 

postals d’en Ballester resulten massa fredes per estar 

mancades de la espontaneïtat costumista que els hi 

atorgaria la presència de la fi gura humana i són poc 

valorades avui dia pels col·leccionistes. És tracta de 

fotografi es realitzades amb una càmera que requeria 

de molta exposició, de tal manera que en Ballester 

necessitava que res es mogués per a poder aconseguir 

una instantània absolutament nítida. Si ens hi fi xem 

en aquesta classe de vistes, la vegetació, al no estar mai 

estàtica, sol presentar una aparença de taca uniforme, 

al contrari dels edifi cis que tenen límits i detalls més 

defi nits. Segons la referència apareguda a Sucedió en 

Tarrassa. Efemérides Tarrasenses, de Baltasar Ragon 

i Petit53, aquestes postals les comercialitzaria, des 

del gener del 1903, el llibreter Joan Gorina, un dels 

venedors de postals més veterans a la ciutat54.

A quatre de les deu postals que composen la sèrie 

apareix la fi gura humana, a la imatge dedicada a la 

Caixa d’Estalvis de Terrassa, al carrer de la Rutlla, 

un edifi ci construït per l’arquitecte Lluís Muncunill 

i Parellada55, inaugurat el 29 de novembre del 1896 i 

enderrocat el 1956, on un jove dependent posa rígid, 

donant l’esquena a l’edifi ci. En algunes altres imatges 

apareix allò que Ragon defi neix com l’aspecte del 

terrassenquisme fabril, persones vestides amb una 

llarga brusa blau, pantalons i la gorra denominada 

de fai, fent referència a la qualitat de la roba de seda, 

teixida amb lligat de plana i trama gruixuda. 

També hi ha persones a la fotografi a dedicada a la 

nova estació del ferrocarril56, on el factor de l’estació 

mira la càmera en primer pla i uns quants viatgers esperen l’arribada del tren a l’andana, sota un rellotge que marca les cinc 

i cinc. Trobem fi gura humana a la imatge de la plaça Vella, però en un pla molt allunyat, sense gaire protagonisme; també 

a la postal de la façana de l’església de Sant Pere, on un vell, segurament el guarda, posa assegut, i, per últim, el Pont del 

Passeig, on uns joves observen el fotògraf, des de la part central del pont.

Aquesta sèrie es comercialitza tintada en blau i els enquadraments fotogràfi cs són quasi sempre frontals, en poques 

ocasions s’utilitzen preses obliqües, tan sols a la vista del magatzem Freixa y Sans, al carrer Sant Pau, 6; a la de la Caixa 

d’Estalvis de Terrassa; a la de l’Estació del Nord i a la dedicada a la façana de Sant Pere, però es tracta d’opcions angulars 

que no responen a criteris estètics, sinó a l’espai amb el qual Ballester comptava per a determinar una distància focal que el 

permetés obtenir un ampli espectre del que volia fotografi ar.

Ballester era a més un veterà concursant de certàmens fotogràfi cs que li reportaren, entre d’altres, el segon premi de 

fotografi a convocat, el 1903, pel l’Ajuntament de Sabadell. També l’agradava formar part de les exposicions que es celebraven 

i, l’any següent, presentà, juntament amb els fotògrafs Francesc Estruch i Freixas57 i F. Torelló, una col·lecció de fotografi es 

a la sala destinada a l’Art Modern de l’Exposició de productes locals de Terrassa. 

53. Baltasar Ragon i Petit. Sucedió en Tarrassa, de Baltasar Ragon i Petit. Terrassa, Impremta N. Flotats, 1952. 

54. Vegeu: La Comarca del Vallés, 31-1-1903.

55. Lluís Muncunill i Parellada (Sant Vicenç de Fals, 25-2-1868 - Terrassa, 25-4-1931). Arquitecte.

56. Estació que es començà a construir al costat de la vella el febrer de 1901. L’antiga estació es començà a enderrocar el 1899 i no és fi ns el 1902 que acaba 

desapareixent. 

57. Francesc Estruch i Freixas (Vilanova del Camí, 23-10-1871 – 1-4-1926).

Porta fotos de Francesc Estruch. Fons: Rafel Comes i Ezequiel.
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En concret, Ballester exposà, entre d’altres, una marina i una fotografi a de la 

Cova del Drac que foren molt lloades, tot provocant l’interès de la revista La 

Fotografía Práctica, de Barcelona, que li edità algunes imatges. L’arquitecte 

Muncunill mostrà fotografi es dels seus edifi cis; Estruch una col·lecció de 

retrats i, en el cas del fotògraf Torelló, la premsa destacà les reproduccions 

fotogràfi ques de quadres famosos.

Les fotografi es e la sèrie de postals editades per l’impresor Josep Ventayol 

i Vilà58 (Sèrie 4), amb motiu de l’Exposició local inaugurada el 3 de juliol 

del 1904 i que durà fi ns el 25 del mateix mes59, foren realitzades per Josep 

Maria Ballester. Aquest fotògraf formava part d’una de les comissions 

constituïdes per a l’organització d’aquest esdeveniment, en concret de la de 

Belles Arts i Història60.

Es coneixen 5 foto postals d’aquesta efemèride, amb un revers on solament 

es podien escriure les dades del destinatari i que foren venudes a la mateixa 

exposició, ja que ens consta que al vestíbul fi guraren com a expositors els 

venedors de postals i records de la Mostra Joan Domènech i Ballvé, Joan 

Cardellach i Grau i Josep Ventayol i Vilà. Aquest darrer instal·là el seu estand 

al vestíbul de la mostra i, amb una premsa litogràfi ca accionada a mà, una 

Minerva, imprimia el text de les postals que els visitants li demanaven. 

A part de la fotografi a dedicada a la façana de l’Escola Industrial engalanada 

per a l’ocasió, tenim la dedicada a la sala de maquinària de l’Escola Industrial; 

una altra a les manufactures tèxtils, entre les quals identifi quem a Murtra 

y Mussons, i una darrera on apareixien els estands dels vinicultors Mauri, 

Palet, Sucarrats, Bosch, Pujals, Viuda Galí, Barata i Salas. Durant l’elaboració 

d’aquest estudi, ens ha aparegut una cinquena postal editada durant aquella 

efemèride i on es reproduïa una fotografi a dedicada al concert celebrat el dia 

5 de juliol ofert per la Unió Cassanenca, de Cassà de la Selva.

El 1912, Francesc Estruch i Freixas61 edità una sèrie de deu postals dedicades 

a llocs emblemàtics de la ciutat (Sèrie 5). Francesc Estruch havia arribat amb 

la seva família a Terrassa el 1883 i la seva primera activitat professional fou la 

d’ebenista però, a partir del 1903, la va compaginar amb la de la fotografi a, al 

carrer de Llessamí, 13, actual carrer de Gaudí62. Malgrat aquesta data d’alta 

d’activitat comercial, sabem que ja estava exercint com a fotògraf des del 1902, 

al carrer de Sant Cristòfol, 4463. Francesc Estruch a part de dedicar-se a les 

tasques fotogràfi ques estàndards era, a més, qui assíduament s’encarregava de 

cobrir el reportatges fotogràfi cs dels desplaçaments ofi cials dels membres del 

consistori terrassenc, així com tot tipus d’efemèrides gremials o associatives, 

hem de tenir en compte que Francesc Estruch fou un home molt actiu dins la societat civil terrassenca i, entre altres, sabem 

que, als voltants del desembre de 1900, ostentava el càrrec de vocal del Casino del Comerç i, a l’entorn de 1904, també es 

va dedicar a l’exhibició cinematogràfi ca, llogant locals on instal·lava el seu cinematògraf.

En relació a aquesta col·lecció de 1912, apareix posteriorment una curiosa postal editada per la casa de Josep Th omàs, amb 

la imatge d’un carter que portava una cartera sobreposada i enganxada a la postal d’on, a manera d’acordió desplegable i en 

miniatura, apareixien les deu instantànies que confi guraven tota la sèrie de Francesc Estruch. Aquest tipus de muntatge es 

féu idèntic en altres ciutats catalanes, utilitzant-lo com a record turístic.

58. Josep Ventayol i Vilà (Terrassa,  7-4-1879 – Barcelona, 11-4-1944). 

59. La mostra s’organitza al nou edifi ci de l’Escola Industrial, al carrer de Colom, i fou coordinada per Joan Mestres.

60. Vegeu: primera pàgina de Fraternitat Republicana, 21-5-1904. Totes les dades facilitades sobre aquesta exposició es poden consultar al suplement 

del Catàleg de l’Exposició Local de Terrassa, 1904. Impremta Ventayol, Terrassa; a La Sembra, 14-7-1904 i als exemplars d’Egara, 10-7-1904, 17-7-1904, 

24-7-1904, 31-7-1904 i 7-8-1904.

61. Francesc Estruch i Freixas (Vilanova del Camí, Barcelona, 23-10-1871 – 1-4-1926).

62. Vegeu: La Sembra, 7-6-1903.

63. Vegeu: la pàgina 8 del setmanari La Sembra, 2-2-1902. El seu domicili particular era al carrer de Sant Pere, 31.

Postal amb la col·lecció desplegable de vistes de 

Terrassa editada per Josep Th omàs. Fons: Rafel 

Comes i Ezequiel.
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Sèries d’editors forans
No solament foren els fotògrafs terrassencs els que es preocuparen en realitzar vistes de Terrassa, l’editor barceloní Josep 

Th omàs i Bigas, soci de la Sociedad Heliográfi ca Española i que es dedicava a l’edició de postals des del 1901, posà en 

circulació, a fi nals del 1903, una sèrie de deu cartolines dedicades a Terrassa, amb fotografi es del traductor, fotògraf i 

director de l’España Cartófi la, Lluís Bartrina i Fabré64, colorades en verd, essent la primera i única sèrie dedicada a vistes 

de Terrassa editada amb aquest color (Sèrie 6). El mateix 1903, a la pàgina 4 de La Comarca del Vallés, del 19 de desembre 

d’aquest any, apareix una nota informant que l’estanquer Domènech acaba de publicar una sèrie de deu postals amb vistes 

de Terrassa tractant-se de la mateixa que edità en Th omàs.

Th omàs tractà aquesta sèrie de postals amb tintats verds i contorns difuminats que donaven un efecte aquarel·lat a la 

imatge. A diferència de les vistes ofertes per Josep Maria Ballester, les de Th omàs solien presentar distàncies focals més 

àmplies, panoràmiques i plans generals, deixant una sola imatge dedicada a la singularitat d’un edifi ci, el de les Escoles 

Pies de Terrassa.

Després que es dissolgués la Sociedad Heliográfi ca Española, fundada quatre anys abans per Josep Th omàs, junt a Heribert 

Mariezcurrena i Corrons, Miguel Joaritzi i Lasarte i Joan Serra i Pausas, Th omàs constituí, el gener del 1880, la Societat 

Heliográfi ca, al carrer de la Gran Via de Barcelona, especialitzant-se en el fotogravat directe i, el 1889, el trobem domiciliat, 

dedicat al negoci de la fototípia i el fotogravat, al carrer Llúria, 144. El 1895 feu construir un edifi ci destinat a impremta, 

Fototipia Th omàs, al carrer de Mallorca 291-293, de Barcelona, essent la fi rma que més producció de postals realitzà a tot 

l’Estat.

Josep Th omàs s’anunciava com a una empresa dedicada a la realització de reproduccions artístiques, la qual disposava d’un 

obrador que li permetia treballar tècniques com l’heliogravat, un procediment que aportava a les seves fotografi es unes 

qualitats de gran expressivitat, una rica paleta de negres i degradacions grises, conferint efectes de relleu a les imatges. 

També es dedicava a la fototípia, un procediment d’impressió que emprava com a matriu una placa de vidre coberta 

de gelatina bicromatada que, un cop tractada, rebia la tinta en les seves parts seques i la rebutjava en les que quedaven 

humides, procediment que servia per aconseguir, utilitzant solament la barreja de dos colors complementaris, una variada 

gamma de tonalitats. Th omàs treballava altres tècniques com eren la litografi a i la cromotipografi a, aquestes darreres les 

utilitzava per als treballs d’impremta.

Aquest editor fou, a més, l’introductor de l’autotípia al país, una modalitat de reproducció anomenada també gravat directe o 

tramat, que es caracteritzava per l’obtenció de mitges tintes a base de punts de mida diferent, mitjançant la interposició d’una 

trama entre l’objectiu i la placa sensible d’una màquina fotogràfi ca. L’obra de Th omàs arribà a ser molt important, col·laborant 

en l’edició de llibres i revistes tan prestigioses com foren La Il·lustració Catalana, Pèl i Ploma i El Arte en España.

Josep Th omàs va editar dues sèries més que presentaven una duplicació numèrica i sembla ser que es comercialitzaren 

en moments diferents, però cronològicament propers, entre l’estiu del 1916 i els primers mesos del 1917 (Sèrie 7). Aquest 

conjunt de vistes posseïa un to més emblemàtic que la sèrie del 1903, ja que, si bé continuaven apareixen vistes generals, 

el protagonisme fotogràfi c se l’emportava la fotogènia dels edifi cis. Això s’explica si recordem que, des del 1908, Terrassa 

intentava entrar en un procés de modernització arquitectònica important, encara i la dura prova que signifi cà la crisi 

industrial i econòmica iniciada l’any anterior. Una situació que es va veure traduïda en una raquítica inversió urbanística 

de caràcter públic, davant d’una més que estimable empenta constructiva de caràcter civil.

Els nous edifi cis terrassencs acabaren sent l’objecte del desig dels fotògrafs i dels editors de postals, entre ells el propi 

Th omàs que, amb un conjunt de 30 vistes realitzades per medi de la fototípia, deixà constància de la major part de la nova 

arquitectura terrassenca65.

Aquest tipus de foto postals venien a coincidir amb un estat d’ànim col·lectiu patriòtic molt especial que, a tota Europa, es 

traduí en una mena de barreja entre tipisme, remembrança, historicisme i exaltació nacional i on la paradoxa entre la passió 

per allò que és local i la defensa del nacionalisme d’Estat se sabia compaginar amb mínims símptomes de contradicció. Hem 

de recordar que fou el gran moment de les invencions simbòlic nacionals europees: himnes, banderes, danses regionals, 

vestits típics, etc., i, a Terrassa, un dels millors exemples d’aquesta mena de localisme emocional patriòtic quedà palès a 

l’extens sumari publicat a La Comarca del Vallés del 30 de juny del 1906, on es reuniren els més infl amats escrits de poetes, 

escriptors i historiadors, tots dedicats a glossar les sublims qualitats de la Ciutat del Fum, entre d’altres:

Un altre barceloní, Àngel Toldrà i Viazo, successor d’A. de Y López, domiciliat al carrer de Canuda, 41-43, amb un comerç 

dedicat a la venda de paper de tipus especial, de calcomanies, cromos, oleografi es i estamperia de tot tipus i que exercia 

64. Lluís Bartrina i Fabré (Barcelona, 2-5-1871- 12-12-1939).

65. 18 de les fotografi es originals d’aquesta sèrie de postals es guarden a l’Arxiu Tobella, dipositades, el 1985, per Frederic Miralda i Casals (Terrassa, 

6-8-1920 – 11-3-1996).
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com a representant de la casa belga Biermans, edità quatre sèries de postals amb vistes de Terrassa. Àngel Toldrà començà a 

editar postals el 1905 i, un any desprès, ja li dedicava una a la ciutat de Terrassa, amb 10 postals, que oferien com a novetat, 

dins les sèries dedicades a aquesta ciutat, el fet de presentar la meitat del revés de la postal destinat al text i l’altra a les 

dades del destinatari, ja que, des del 1906, el servei de Correus i Telègrafs va permetre aquesta modalitat (Sèrie 8). El 1909 

Toldrà edita una nova col·lecció de 20 postals (Sèrie 9) i, el 1916, una altra, on repetia imatges de les anteriors sèries i que 

ja s’havien publicat a diversos exemplars de La Comarca del Vallés (Sèrie 10). 

La imatge del Teatre Principal que l’editor Àngel Toldrà utilitzà a la sèrie de 1916 era una fotografi a que, immediatament 

després de ser inaugurat aquest Teatre i abans de ser editada dins la sèrie de postals, circulà sense la fi rma de l’editor ni la 

del fotògraf, de tal manera que, una vegada inclosa a la col·lecció, no apareixia numerada. També va aparèixer una altra 

dedicada al mateix edifi ci, però amb publicitat del fotògraf Miquel Ginestà i Soler impresa al seu revers.

Miquel Ginestà i Soler66, fotògraf d’algunes de les fotografi es d’aquesta sèrie estava domiciliat, des del 1909, al carrer de la 

Rasa, 112, i el seu principal ofi ci era el de comerciant d’olis i sabons en el carrer Cremat, 24, on vivia amb la seva dona i el 

seu cosí Manel Ortiz i Jaume67 que també era fotògraf. 

Des del 1909 s’anunciava al diari Crònica Social, com a l’Egarense Artística. Aquest fou un estudi on, segons la seva publicitat, 

es podien trobar tota classe de progressos tècnics, els quals permetien realitzar instantànies amb llum natural i artifi cial, 

així com oferir formats que anaven des del retrat postal a les targetes de fantasia ‘al platí’. Tècniques sofi sticades a l’època i 

un treball molt fi  que, entre altres, li van valer moltes lloances per l’ampliació d’un retrat molt petit i deteriorat del doctor 

Antoni Pous i Oriach68 i que el 191069 s’exhibí, dins un vistós marc estil Lluís XV, als aparadors del constructor de mobles 

i decorador Artur Garriga i Albaret, del carrer de Sant Pere, on sovint s’exposaven fotografi es, així com obres d’art. Per 

als retrats, la seva publicitat oferia el format de targeta americana i totes les novetats de fantasia que existien al mercat, 

treballant amb paper de celoidina70. Més tard, també utilitzà l’apel·latiu d’Art Studio. Cap el 1924 o el 1925 es va traslladar 

a la Carretera de Matadepera, 80.

Per últim, el 1920, Toldrà edità una altra sèrie dedicada a Terrassa, però aquesta vegada colorada. Toldrà fou, junt el 

seu ajudant, el fotògraf Lucien Roisin Besnard, un dels principals editors de postals al país, cobrint un ampli espectre 

cronològic que anava des de principis del segle vint, fi ns els anys trenta del mateix segle. 

El seu ajudant, Lucien Roisin, havia estudiat fotografi a a un internat francès i, acabats els seus estudis, obrí un local de 

fotografi a a Montmartre on treballà fi ns el 1897, any en que es va traslladar a Barcelona, contractat per Toldrà amb qui 

romandrà fi ns el 1911, quan s’instal·là pel seu compte al Passeig de Sant Joan de Barcelona, dedicant-se al negoci de les 

targetes postals, fi rmant com a L. Roisin. El 1930, obrí una botiga a Barcelona amb el nom de La Casa de la Postal, a la 

Rambla de Santa Mónica, que es mantingué en actiu fi ns el 1958, regentada per la seva neboda Luciana, ja que Roisin 

va morir el 1942. Aquest fotògraf viatjà per tota Espanya, contractant els serveis de nombrosos fotògrafs, els quals li 

subministraven les imatges per a les seves col·leccions de postals71. 

66. Miquel Ginestà i Soler (Barcelona, 7-10-1867 - Terrassa, 7-1-1944). Llibres de Matrícula i contribucions comercials de Terrassa. AHCT, del 1910 al 

1914. També: Comes i Ezequiel, Rafel. El col·leccionisme de temàtica Terrassenca 157, i l’exemplar de la publicació La Comarca del Vallés, 17-1-1911, 

així com els de Crònica Social, 9-4-1909 i 2-5-1913.

67. Manel Ortiz i Jaume (Xerès de la Frontera, 14-9-1858).

68. Antoni Pous i Oriach (Sabadell, 13-6-1851 – Terrassa, 21-2-1919).

69. Vegeu: La Comarca del Vallés, 18-5-1910.

70. Substància derivada d’un concentrat de piroxilina que facilita la sensibilització del paper a la llum.

71. A l’article publicat sobre la fi gura d’Àngel Toldrà a la pàgina 31 del Diari de Terrassa del 8-9-2007, es diu erròniament que Lucien Roisin també li va 

dedicar una sèrie de postals a Terrassa, afi rmació que no és correcta, ja que no hem trobat cap indici de la seva existència. 

Jo voldria per Tarrassa

Aixecar ben alt un cant,

Mes cantar tas grandesas

Me cau l’arpa de las mans (....)

Sa historia es la més honrosa

Dels vells pobles catalans (...)

Josep Ventalló i 

Vintró  (Terrassa, 20-4-

1856 / 28-3-1919)

Los tarrassenchs tenen geni

Per empreses colosals,

Probas tenim a la vista

Ab sa Iglesia parroquial (...)

Per aixó els fi ll de Terrassa

Si a llunyas terras se’n van,

Son estimats, perque portan

La divisa del Trevall (...)

Ignasi Suana i Pujol 

(Terrassa, 31-7-1866 / 

11-7-1938)

A tots causa admiració

La creixensa industrial

De la nostra població,

Y encare més colossal

Fóra, si hi hagués protecció. 

(...)

Joan Gorina

La roba que surt teixida

Tarrassa, de tos telers,

Al pregonar ton progrés

Ne dona a mil sers la vida

La xamanenya que ufana

Llensa altiva el fum al cel,

Va pregonant ton anhel

Per la indústria catalana

Domènec Pujolà i 

Maurí
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Altres postals dedicades a Terrassa les trobem en una sèrie promocionada el 1908 per l’Associació Protectora de l’Ensenyança 

Catalana (Série 11), entitat fundada el 1889, a fi  de fomentar l’ensenyament en català, tot subvencionant escoles, creant 

biblioteques, organitzant cursos de català i formant mestres, així com publicant llibres escolars d’alt nivell pedagògic. 

Aquesta entitat edità 320 postals de vistes catalanes d’arreu, entre les quals hi ha dues dedicades a la ciutat de Terrassa, una 

a les esglésies de Sant Pere, fi rmada per Alfred Gaza i Roselló72, i una altra al Castell Cartoixa de Vallparadís, fi rmada per A. 

M. Aquesta sèrie, segons una nota apareguda a la pagina 7 de La Comarca del Vallés del 31 d’octubre del 1908, es va vendre 

a l’estanc que Ramon Có regentava a la Creu Gran. 

El 1908 va aparèixer una sèrie de postals fotogràfi ques amb la fi rma B.C., unes inicials que corresponen al fotògraf barceloní 

Baltasar Castellà (Sèrie 12). La singularitat d’aquesta sèrie fou que en ella sovintejava la presència de nens en moltes de les 

seves fotografi es i, al contrari de la resta de col·leccions, no defugia quasi mai de la presència humana a les seves imatges, 

dotant-les de vida i de un plus important de valor documental. En relació a aquesta sèrie, a pàgina 5 de La Comarca del 

Vallés, del 15 de febrer de 1908, trobem una breu nota que diu que l’Ajuntament es proposava editar una col·lecció de 

targetes postals per a contribuir a sufragar els costos de la propera Festa Major, podria ser que es tractés d’aquesta mateixa 

sèrie, però fou una iniciativa que no va prosperar.

Com a dada curiosa, el mateix 1908, La Comarca del Vallés, del 7 d’octubre, comentava que la revista Dun’s Review acabava 

de publicar un estudi d’Àlvar Vinyals Avellaneda, sobre la indústria llanera, on es reproduïen vistes de Terrassa, de l’Escola 

Industrial, de la fàbrica en construcció Aymerich, Amat i Jover, acabada el 1908, una secció de teixit de Sala Hermanos, 

així com els retrats d’Alfons Sala i del president de la Cambra de Comerç, Pau Amat i Bogunyà73, i del director de l’Escola 

d’Indústries des del 1904, Bartomeu Amat i Brugada74. 

El 1909, el barceloní Climent Oliveró i Torrens dedicà 20 postals a Terrassa, fi rmades com a C.O. 75 (Sèrie 13), tal i com 

també va rubricar la sèrie de postals que havia fet de Sabadell el mateix any. Aquest editor, als 18 anys, s’establí en un petit 

72. Alfred Gaza i Roselló (Barcelona, ? - 3-2-1929).

73. Pau Amat i Bogunyà (Ullastrell 1847- Terrassa 7-2-1926).

74. Bartomeu Amat i Brugada (Terrassa, 20-4-1870 – 24-3-1909).

75. Climent Oliveró i Torrens (Barcelona, 28-1-1870- Barcelona, 7-12-1938). La primera referència que identifi ca les inicials C.O. com a Climent Oliveró 

la fa Maria Teresa Llordés i Llordés, classifi cant el llegat Oliveró per al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa. 

Assegut al centre, Climent Oliveró i Torrens acompanyat del personal que treballava a la 
seva impremta, 1908. Procedència: Carme Pagès i Oliveró.
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local del carrer de Baix de Sant Pere, 16, on va començar la seva vocació d’impressor i de comerciant. Poc temps després, es 

va traslladar a uns nous locals del antic carrer de la Riera de Sant Joan, 33, a fi  d’ampliar el taller d’impremta, dedicant-se 

també al negoci de la papereria, la llibreria i les joguines al major. 

El 1908, amb motiu de la reforma de la via Laietana, Oliveró va haver de traslladar l’impremta al carrer de Sant Pere més 

alt, 45, amb sortida al carrer Trafalgar, 36,  i el comerç de papereria, llibreria i joguines, al carrer de Baix de Sant Pere, però 

al número 37. Amb un equip de fotògrafs va recórrer Catalunya obtenint una interessant col·lecció de fabriques i de pobles 

catalans, col·lecció que avui es conserva al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

El mateix 1911 també apareix la sèrie de 38 vistes terrassenques de Josep Boixadera i Ponsa76 i de l’impressor Josep Obradors 

i Pascual (Sèrie 15). Josep Boixadera fou un fotògraf nascut a Benavent de la Conca, poble del municipi d’Isona, Lleida, que 

es va traslladar, el 1900, a Barcelona, on es dedicava a la fotografi a d’estudi i on, el 1907, naixia el seu fi ll, Josep Boixadera 

i Maurí, traslladant-se a viure el mateix any del seu naixement al carrer de Montserrat, 23, de Sabadell. En aquesta ciutat, 

Josep Boixadera es posà a treballar en col·laboració amb l’impressor sabadellenc Josep Obradors i Pascual, nascut el 1872 

i que es dedicava a la reproducció litogràfi ca des del 1896, en un comerç de la plaça Major, 25, de Sabadell, on també tenia 

el seu domicili. Els dos junts s’especialitzaren en comercialitzar vistes urbanes que denominen panoràmiques, realitzades 

amb tres i quatre instantànies consecutives sobre una mateixa perspectiva, plasmant diferents poblacions catalanes77. Una 

d’elles la dedicaren a Terrassa, la mateixa que, segons una nota apareguda a la pàgina 3 de La Comarca del Vallés, el 14 de 

març de 1912, li fou lliurada al metge i exministre d’Instrucció Pública, Amalio Gimeno Cabañas78.

A la sèrie de postals d’Obradors i Boixadera realitzada el 1911 sovinteja la presència de la fi gura humana que, en alguns 

casos, com és el de la número 7, apareix moguda. A la resta, com les persones adoptaven una evident actitud de posat, 

aquest problema no succeeix. És una sèrie tractada amb un criteri molt eclèctic, ja que, si bé les postals estan unifi cades 

pel fet de ser totes vistes urbanes de la ciutat, per contra, els plantejaments temàtics i formals resulten molt diversos, 

per exemple, el fet que a la vista del Passeig li dediquin dos postals (números 8 i 10), una d’estiu i una altra d’hivern, es 

tracta d’una variació estacional que no tornen a utilitzar en cap altre cas. També la barreja entre vistes dedicades a edifi cis 

emblemàtics i, a partir de la número 32, al gènere que més els va singularitzar, el de les vistes parcials en alçada sobre la 

ciutat, dóna poca unitat a la sèrie.

Documentalment, la número 30 resulta molt interessant, ja que a la façana del costat dels jutjats apareix enganxat un cartell 

convocant als teixidors i teixidores a una reunió pública, possiblement es tracti d’una de les convocatòries de la vaga de l’Art 

Fabril i Tèxtil protagonitzada pels teixidors mecànics de 1911, un esdeveniment al qual fotògrafs com Josep García i Argilaga79 

i impressors com E. Trullàs li dediquen també la seva atenció. Trullàs ho va fer mitjançant unes postals que copsen imatges 

de la cuina col·lectiva habilitada per a auxiliar els vaguistes. Un episodi que fotogràfi cament segueix la premsa forana, però 

no pas la local, ja que, junt les cròniques sobre el que està passant, els diaris de Terrassa prefereixen publicar vistes urbanes o 

sortides d’excursió, en aquest sentit, resulta il·lustratiu resseguir, mes rera mes, el diari La Comarca del Vallés.

Un dels fotògrafs locals més interessants dotat d’una moderna mentalitat respecte la fotografi a fou el reusenc Josep García 

i Argilaga, que arribà a Terrassa amb divuit anys, domiciliant-se al carrer de Martí Díez, 6. García Argilaga, si bé no tenia 

76. Josep Boixadera i Ponsa (Benavent, 19-5-1878 – Reus, 20-2-1938). Padró general de veïns del 1910, Arxiu Històric de Sabadell. Per a més informació 

sobre la seva vida consulteu: Isona i la Conca Dellà. Vistes per Josep Boixadera, de Ramon Roca i Virgínia Costafreda. Pirineu Memòria Gràfi ca, núm. 

4. Garsineu Edicions, Tremp, 2000.

77. Aquests socis, en bastants ocasions fi rmaven mitjançant un logotip amb les seves inicials OB inserides en una petita i esquemàtica ceba, emblema de 

l’escut de Sabadell.

78. Amalio Gimeno Cabañas (Cartagena, 31-5-1852 - Madrid, 13-9-1936).

79. Josep García i Argilaga (Reus, 17-5-1890 – Terrassa, 21-1-1984). Tot el fons d’aquest fotògraf va ser donat el 1984 a l’Arxiu Tobella (consta de 6.945 

fotografi es i negatius de 6 x 6 cm, vidre i acetat. És un fons molt valuós especialment pel treball de laboratori que hi feia en el positivat. Anotava al darrere 

de les còpies el procés amb el qual havia treballat. És també important per la visió de la vida quotidiana que ens ha deixat de la seva època).

Vista Panoràmica de Terrassa. Josep Boixadera. Procedència: Arxiu Tobella.
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estudi fotogràfi c obert al públic, sí es dedicà a la fotografi a fent reportatges per a diaris i setmanaris locals com foren El 

Heraldo de Tarrasa o La Comarca del Vallés, on, a part de publicar algunes de les seves instantànies, també s’ocupava de 

cobrir certes notícies a manera de cròniques, així com d’escriure articles d’opinió. El 1912 fou nomenat corresponsal de les 

revistes La Unión Ilustrada de Màlaga i de Teatre Català. També, des del 1915, treballava com a corresponsal a La Tribuna, 

El Dia Gráfi co i la revista Arte Fotogràfi co, de Barcelona, cobrint les efemèrides socials terrassenques més importants amb 

amplis reportatges fotogràfi cs. 

El 2 de març de 1917, García i Argilaga entrà a treballar com a escrivent a l’Ajuntament de Terrassa80, però sense deixar 

mai la seva feina com a reporter gràfi c i periodista, cobrint, entre d’altres, l’homenatge en memòria de l’actor Iscle Soler, 

davant de la seva tomba monumental al Cementiri de Vallparadís, el 28 d’abril del 1918, acte que també fi lma Joan Solà i 

Mestres81, operador cinematogràfi c del noticiari Pathé a Barcelona82 i fundador, el juliol de 1915, junt a Domènec Ceret i 

Vilà83 i Alfred Fontanals, de la Studio Films, a la Ronda d’Universitat, 13, de Barcelona84. 

El concepte fotogràfi c de García Argilaga fou un dels més moderns a la seva època, ja que, a part de treballar sota conceptes 

periodístics, també ho feia amb intenció etnològica, deixant-nos una sèrie molt interessant de les masies de Terrassa85. Més 

enllà del caràcter fotoperiodístic del seu treball, García Argilaga tenia pretensions artístiques, fou per això que, el febrer del 

1947, exposà a Amics de les Arts una col·lecció de bromurs transportats dedicats a mostrar imatges de Mallorca, de Sant 

Pere de Galligants, de les esglésies de Sant Pere de Terrassa, de vistes de Barcelona, així com un grup de retrats de diferents 

personalitats de la ciutat86.

El 1910, Josep Obradors ja havia editat i posat a la venda una altra sèrie de postals dedicades a Terrassa (Sèrie 14), el mateix 

que va fer respecte la ciutat de Sabadell. Les imatges d’aquesta col·lecció presenten anècdotes i dades documentals molt 

interessants, podem observar a través d’elles com Terrassa abandonava un model de vida urbà, per a inaugurar un de nou, 

fonamentalment, ho mostren aquelles imatges on la presència de carros tirats per cavalls, autobusos i automòbils privats 

circulen a l’uníson. 

Josep Boixadera compaginava la feina de reportatge per a l’impremta d’Obradors amb la fotoperiodística, col·laborant amb 

diverses publicacions de l’època que fi rma primer com a BP i, després, a partir del 1911, quan es separa d’Obradors, com 

80. García i Argilaga era un home inquiet que, a part de tots aquests treballs també es dedicava a impartir cursos de mecanografi a o a realitzar tot tipus 

de feines de copisteria. De l’Ajuntament es jubila el 10 de juliol del 1953, com a cap de negociat.

81. Joan Solà i Mestres (Barcelona, 15-4-1878 – Madrid, 10-1-1922). 

82. Vegeu: primera i segona pàgines de La Comarca del Vallés, 29-4-1918.

83. Domènec Ceret i Vilà (Sabadell, 1865 – Barcelona, 27-11-1922). Actor i director escènic.

84. Aquests estudis es traslladen el 22 de maig de 1918 al carrer de Sans, 106, de Barcelona.

85. El 30 de desembre del 1984, l’Arxiu Tobella va rebre el llegat d’aquest fotògraf, format per més de 8.000 imatges.

86. Vegeu: Tarrasa, 11-2-1947. Ressenya escrita per Cèsar Cabanes i Badosa.

Josep García i Argilaga, 1916. Fons: Arxiu Tobella
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a JB. Per tal de perfeccionar les tècniques fotogràfi ques efectua diversos viatges a l’estranger, normalment a Alemanya. 

Durant la dècada dels anys vint col·labora a l’Àlbum de Lerida y el valle de Arán i amb l’Album Meravella, publicats per 

l’editorial Catalonia87. Quan Obradors i Boixadera es separen, aquest darrer s’instal·la al carrer de la Creueta de Sabadell 

fi ns el 1915, quan es trasllada a Barcelona, on roman fi ns que es jubila el 1934, any en què marxà a Reus, ciutat on mor el 

1938, sota un dels bombardeigs que pateix aquesta ciutat, durant la Guerra Civil espanyola.

El mateix any que es separa de Boixadera, Josep Obradors inseria una nota informativa a la Revista de Sabadell, del 8 de 

setembre del 1911, donant a conèixer que, si bé a la pràctica ha quedat dissolta la seva societat amb Boixadera, tot l’arxiu 

de clixés, postals i d’actualitat (sic), així com totes les vistes panoràmiques de les següents poblacions: Sabadell, Terrassa, 

Manresa, Granollers, Sallent, Berga, Andorra, la Seu d’Urgell, Saragossa, Pamplona, Sant Sebastià, Biarritz, Madrid, Sevilla, 

Còrdova, Algesires, Gibraltar i Arsenals, queden legalment encara com a propietat de l’empresa que els dos han creat, per 

tant, no es pot fer ús d’aquest material durant un any. 

El 1911, el fotògraf Josep Garcia Argilaga va publicar a La Comarca del Vallés una sèrie de fotografi es que, posteriorment, 

edità en format de fotopostals l’empresa valenciana, La Industrial Fotogràfi ca, regentada per Andrés Fabert88 (Sèrie 16). 

La Industrial Fotogràfi ca fou una empresa que destacà per les postals comercialitzades sota l’epígraf de l’Arca de Noé, molt 

populars i que recollien imatges de tot l’Estat espanyol.

El 1913 s’editen noves postals dedicades a Terrassa fi rmades per la Fototipia A. Th iriat y Cía, un editor de Toulouse que 

anteriorment havia estat associat al fotògraf H. Basuyau. Th iriat també fou l’operador de la casa Humblot & Simon, de 

Nancy (Sèrie 17). 

El 1915, apareix una altra sèrie, però aquesta vegada sense fi rma ni editor, per tant, hores d’ara hem de considerar-la com 

a anònima (Sèrie 18). 

Finalment, dins el període que estudiem en aquest catàleg, també s’editaren dos talonaris monogràfi cs de postals dedicats als 

exteriors de les esglésies de Sant Pere, un amb el nom de Recuerdo de las Iglesias de San Pedro de Tarrasa i on fi gura la fi rma de 

Castellà com a fotògraf, qui possiblement sigui el barceloní Baltasar Castellà. El talonari que portava el títol Esglésies Romanes. 

87. Vegeu: Isona i la Conca Dellà. Vistes per Josep Boixadera. Col·lecció Pirineu Memòria Gràfi ca 4. Garsineu Edicions i Ecomuseu de les Valls d’Àneu. 

Tremp, 2000.

88. A La Comarca del Vallés, del 23-9-1911, apareix la fotografi a dedicada al Banc de Terrassa; el 4-11-1911, la del Passeig; el 2-9-1911, la del Raval de 

Montserrat i, el 21-10-1911, la del carrer de la Font Vella. La dedicada al Banc de Terrassa també la trobem a La Actualidad, el 10-10-1911. 

Talonaris dedicats a les esglésies de 

Sant Pere. Al primer apareix la fi rma 

de l’editor Successors d’Henrich i Cia. 

Procedència: Arxiu Tobella.
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Vistes exteriors, fou editat per Successors d’Henrich i Cia., és a dir, successors de Manuel Henrich i Girona89, qui, el 1889, havia 

fundat els Talleres de Artes Gráfi cas Henrich y Cia Succesores de N. Ramírez  y Cia. Manuel Henrich fou el primer president de 

la Federació de les Arts del Llibre i va presidir també la Unió Sindical de les Indústries del Llibre de Barcelona. 

Tenint en compte el període estudiat, a la següent gràfi ca es pot veure quins van ser els emplaçaments més fotografi ats 

a l’hora d’editar sèries postals dedicades a Terrassa, tot adonant-nos que foren les Esglésies de Sant Pere, l’Ajuntament, 

l’Escola Industrial, el Mercat de la Independència, la plaça Vella i la Cartoixa de Vallparadís els elements que a l’època foren 

l’orgull fotogènic dels terrassencs90.

89. Manuel Henrich i Girona (Barcelona, 1852 - Caldes de Montbui, 1925). Enginyer, impressor i polític.

90. En relació a les Esglésies de Sant Pere de Terrassa, no s’han comptabilitzat les vistes que li dediquen els darrers  talonaris monogràfi cs.
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SERIE 1

Josep Maria 
Ballester

28

SÈRIE DE 6 TARGETES 
POSTALS DE 1900

 1. Castell Cartoixa de Vallparadís

2. Pont del Passeig

3. Pont de Sant Pere

CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: sense fi rma.

Fotografi es en blanc i negre reproduïdes a 

l’angle superior esquerre. 

MIDES: 9,5 x 15 cm91.

Sense numerar.

REVERS: Unión Postal Universal. Union 

Postale Universelle. España. Espai 

destinat únicament al nom i a l’adreça del 

destinatari. A la dedicada al magatzem 

Freixa i Sans apareix: Agencia General de 

la Indústria Lanera. Sant Francisco, 10. 

Tarrasa.

ANVERS: fotografi a i espai per a poder 

escriure qualsevol missatge.

COL·LECCIÓ: Arxiu Tobella.

91. En 1878 la Unión Postal Universal 

estandarditzà les dimensions de las 

targetes postals a 14 X 9 cm.

1

2

3
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4. Magatzem Freixa i Sans.

5. Esglésies de Sant Pere.

6. Antiga estació del ferrocarril del Nord.

SÈRIE 1

SÈRIE DE 6 TARGETES 
POSTALS DE 1900

Josep Maria 
Ballester

4

5

6



Josep Maria 
Ballester
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SÈRIE 2

7. Castell Cartoixa de Vallparadís.

8. Detall del Castell Cartoixa de 
Vallparadís.

9. Carrer del Nord.

CARACTERÍSTIQUES:
FIRMA:  sense fi rma.

FOTOGRAFIA: negatius amb reserves als 

angles, reproduïts a l’angle superior 

esquerre. 

MIDES: 9,5 x 15 cm.

Sense numerar.

REVERS: Unión Postal Universal. Union 

Postale Universelle. España. Espai 

destinat únicament al nom i a l’adreça del 

destinatari.

ANVERS: fotografi a i espai per a poder 

escriure qualsevol missatge.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel.

SÈRIE DE 3 TARGETES 
POSTALS DE 1901

7

8

9
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Josep Maria 
Ballester

10. Magatzem Freixa i Sans.

11. Castell Cartoixa de Vallparadís.

12. Plaça de la Creu Gran94.

CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: Fot. de J. Ballester.

FOTOGRAFIA: Blanc i negre, tintat 

blavós. Algunes d’elles també es van 

comercialitzar el 1906 colorant alguns 

detalls de la fotografi a, amb anilines en 

tons blavós i magenta, així com variant els 

marges respecte l’anterior sèrie. 

Marges amb línies sobre fons blanc.

MIDES: cartolina: 14 x 9,8 cm. Foto: 11,8 x 

7 cm aproximadament92.

Cantells mal acabats.

IMPRESSOR: Seix (Francesc Seix i Faya, 
impremta domiciliada al carrer de Sant 
Agustí, de Gràcia, des del 188393).
Sense numerar.

REVERS: Unión Postal Universal. Union 

Postale Universelle. España. Espai 

destinat únicament al nom i a l’adreça del 

destinatari.

SÈRIE DE 10 TARGETES 

POSTALS DE 1903

SÈRIE 3

92. Les mides que s’ofereixen en aquest estudi són les 
que hem pres a partir de la col·lecció de postals de 
Rafel Comes i Ezequiel, per tant, tenint en compte 
que el tallat de les cartolines es feia a mà i amb 
guillotina, no vol dir que tots els exemplars posats 
en circulació ofereixen exactament les mateixes 
mesures.

93. Precedent de La casa editorial Seix & Barral, 
constituïda l’any 1911 a conseqüència de la fusió 
entre els tallers Tipolitografi a Seix y Cia. i Barral 
Hermanos. La primera estava dirigida per Francesc 
Seix Faya, i a Barral Hermanos hi treballaven dos 
germans: en Carles, que era el creatiu i l’artista, i en 
Lluís, que s’encarregava de la part comercial.

94. Procedència: Arxiu Tobella.

10

11

12
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13. Caixa d’Estalvis.

14. Estació del ferrocarril del Nord.

15. Esglésies de Sant Pere.

Josep Maria 
Ballester

SÈRIE 3

SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1903

ANVERS: fotografi a, fi rma i marges (únic 

espai per a poder escriure qualsevol 

missatge). Títol sobreimpressionat 

precedit pel terme TARRASA, menys en 

el cas del Castell Cartoixa de Vallparadís 

i la façana de l’església de Sant Pere, 

que va precedida per SAN PEDRO 

DE TARRASA, perquè encara era un 

municipi independent, i la de les Esglésies 

de Sant Pere que no duen cap nom.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel. La 

postal dedicada a la Creu Gran pertany al 

fons de l’Arxiu Tobella.

13

14

15
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SÈRIE 3

Josep Maria 
Ballester
SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1903

16. Plaça Vella.

17. Pont del Passeig.

18. Vista general del Pont del Passeig.

16

17

18
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20. Entrada a l’Exposició Local de 
Terrassa.

21. Sala de maquinària de l’Escola 
Industrial.

SÈRIE 4

SÈRIE DE TARGETES 
POSTALS EDITADES PER 
JOSEP VENTAYOL I VILÀ. 

EXPOSICIÓ LOCAL DE LES 
CIÈNCIES, L’AGRICULTURA, 
LA INDÚSTRIA I LES ARTS, 

CELEBRADA A L’EDIFICI DE 
L’ESCOLA INDUSTRIAL DE 

TERRASSA EL 1904

D’aquesta sèrie de postals 

solament coneixem 5 exemplars.

Josep Maria 
Ballester

SÈRIE3

SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1903

19. Façana de l’església de Sant Pere
19

20

21
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CARACTERÍSTIQUES:

Sense Firma.

FOTOGRAFIA: blanc i negre. Fotògraf: Josep 

Maria Ballester.

Sense marges.

MIDES: 9 x 14 cm.

Sense numerar.

REVERS: TARJETA POSTAL. CARTE 

POSTALE. UNIÓN UNIVERSAL 

DE CORREOS. UNION POSTALE 

UNIVERSELLE. ESPAÑA. Espai 

destinat únicament al nom i a l’adreça del 

destinatari.

ANVERS: fotografi a.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel. La 

postal dedicada al concert del dia 5 de 

juliol pertany al fons de l’Arxiu Tobella.

SÈRIE DE TARGETES POSTALS 
EDITADES PER JOSEP 
VENTAYOL I VILÀ

SÈRIE 4

22. Sala de manufactures. Al fons a l’esquerra 
l’estand de l’empresa Murtra y Mussons. 

23. Agrupació d’Agricultors de Terrassa.

24. Postal del concert celebrat el dia 5 de juliol 
de 1904.

22

23

24
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CARACTERÍSTIQUES:
FIRMA: Fot. E. Estruch.

FOTOGRAFIA: Blanc i negre.

Numerades 1 a 10. 

Títols impresos en tinta negra.

MIDES MOLT REGULARS: 8,9 x  13,8 cm.

ANVERS: fotografi a i nom del lloc 

fotografi at precedit per TARRASA.

REVERS: Cantó esquerra en vertical la 

fi rma. Superior centrat; Tarjeta Postal. 

Union Postal Universal. España. Costat 

dret per a les dades del destinatari, 

esquerre per al missatge. Tot en tinta gris.

Col·lecció Rafel Comes i Ezequiel.

SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1912

Francesc 
Estruch i 

Freixas

SÈRIE 5

25. Mercat de la Independència (1).

26. Passeig (2).

27. Fàbrica Aymerich y Amat (3).

25

26

27
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SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1912

Francesc 
Estruch i 
Freixas

SÈRIE 5

28. Estació del Nord (4).

29. Escola Industrial (5).

30. Raval de Montserrat (6).

28

29

30
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SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1912

Francesc 
Estruch i 

Freixas

SÈRIE 5

31. Plaça Vella (7).

32. Esglésies de Sant Pere (8).

33. Pont del Passeig i Castell Cartoixa de 
Vallparadís (9)95 .

 95. Angle de visió obliqua, amb la intenció 

de poder incloure el Castell Cartoixa de 

Vallparadís. Al fons, algunes cases del ‘Sot 

del Pi’, cases que solament es veuen aquí i a 

la postal número 508, de la primera sèrie de 

Josep Th omàs i Bigas, 1903.

31

32

33



39

SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1903

Josep 
Thomàs i 
Bigas

SÈRIE 6

35. Vista general (501).

36. Esglésies de Sant Pere (502)96.

34. Carrer de Sant Pere (10).

SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1912

Francesc 
Estruch i 
Freixas

SÈRIE 5

96. Apareix l’Hotel Peninsular, dels germans 

Pompidor, al costat del Cercle Egarenc. A 

l’inici del carrer, apareix també un carro 

escombriaire, que aparta la brossa dels 

carrers cap a la vorera. Les postal 1, 2, 6, 7 i 

10, són utilitzades, previs uns retocs per a fer 

desaparèixer les persones, per a il·lustrar el 

número 230 de la revista Mercurio, del 10-6-

1915, dedicat a la ciutat de Terrassa.

34

35

36
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CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: Th omàs Barcelona.

FOTÒGRAF: Lluís Bartrina i Fabré 

(Barcelona, 1871-1939).

FOTOGRAFIA: Tintats en verd (primera 

sèrie dedicada a vistes de Terrassa 

amb aquest color). També es van 

comercialitzar algunes colorades en 

taronja.

Marges de la fotografi a diluïts a la part 

inferior.

MIDES UNIFORMES: 8,9 x 13,8 cm. 

Numerades de la 501 a la 510.

REVERS: Tarjeta Postal. Carte Postale. 

Post Card. Postkarte. Cartolina Postale. 

També apareixen les inicials LB. (Lluís 

Bartrina) Barcelona. Espai destinat 

únicament al nom i a l’adreça del 

destinatari.

ANVERS: fotografi a, fi rma i sense 

espai per a poder escriure qualsevol 

missatge. La indicació del lloc 

fotografi at sempre està precedida del 

nom TARRASA.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel. 

SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1903 

Josep 
Thomàs i 

Bigas

SÈRIE 6

37. Pont del Passeig (503).

38. Plaça Vella. La torre del Palau i els antics 
quioscos coneguts popularment com Les 

Barraques (504).

39. Plaça de la Creu Gran (505).

37

38

39
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40. Absis de l’església del Sant Esperit (506).

41. Raval de Montserrat (507)97.

42. Pont del Passeig (508).

SÈRIE 6

Josep 
Thomàs i 
Bigas
SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1903

97. En aquesta imatge apareixen els arbres 

i els bancs de pedra instal·lats el 1894. A la 

dreta, l’Institut Industrial – fi ns aleshores i des 

del 1830, seu de l’Ajuntament- i, a l’esquerra, 

el nou Ajuntament, encara per acabar, tal i 

com mostren les bastides aixecades durant les 

obres.

40

41

42
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SÈRIE 6

Josep 
Thomàs i 

Bigas
SÈRIE DE 10 TARGETES 

POSTALS DE 1903

SÈRIE 7

Josep 
Thomàs i 

Bigas
DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916

43. Escoles Pies (509).

44. Rambla d’Ègara (510). 

45. Magatzem Freixa i Sans (5595/1/1).

43

44

45
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46. Centre Mèdic (5596/2).

47. Interior Mercat de la Independència 

(5597/3).

48. Caixa d’Estalvis(5598/4)

SÈRIE 7

CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: Fototípia Th omàs Barcelona.

FOTOGRAFIA: blanc i negre .

Sense marges. 

MIDES UNIFORMES: 8,9 x 13,8 cm.

NUMERACIÓ DOBLE: la primera al revers, 

formant part d’una numeració més àmplia 

que agrupa vistes de més ciutats i que va 

de la 5595 a la 5614 (numeració general 

de l’editor), més dues imatges més amb 

la numeració 6041 i 6042 (numeració 

referida a Terrassa), seguides de vuit 

postals més que no porten cap número. 

La segona numeració apareix a l’anvers, 

de l’1 a la 28, classifi cant les imatges de la 

sèrie que es dediquen a Terrassa. Existeix 

una tercera numeració, de l’1 a la 12, que 

es correspon a les postals presentades en 

format talonari.

REVERS: Tarjeta Postal. També apareix 

la marca editora Th omàs, de Barcelona. 

Espai dret per a indicar el nom i a l’adreça 

del destinatari i, l’esquerre, per a escriure 

el missatge.

ANVERS: fotografi a i la indicació del lloc 

fotografi at sempre precedida del nom 

TARRASA.

COL·LECCIÓ:  Rafel Comes i Ezequiel.

DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916. 

UNA SÈRIE DE 28 I UNA ALTRA 

DE 12 PRESENTADA EN FORMAT 

TALONARI, DE LES QUALS, 10 SÓN 

REPETIDES DE LA PRIMERA SÈRIE I 

2 SÓN ORIGINALS. 

Josep 
Thomàs i 
Bigas

46

47

48
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49. Pont de Vallparadís (5599/5).

50. Interior del Sant Esperit (5600/6).

51. Esglésies de Sant Pere (5601/7).

SÈRIE 7

DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916 

Josep 
Thomàs i 

Bigas

49

50

51
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52. Escola Industrial (5602/8/2).

53. Teatre Principal (5603/9/4).

54. Magatzem Torras98, inici del 

carrer de Sant Pere (5604/10).

SÈRIE 7

DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916

Josep 
Thomàs i 
Bigas

98. Edifi ci encarregat per Pere Torras i Obiols, 

sastre d’Olesa de Montserrat.

52

53

54
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55. Carrer de la Font Vella (5605/11).

56. Masia Freixa (5606/12).

57. Mercat de la Independència (5607/13).

SÈRIE 7

DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916 

Josep 
Thomàs i 

Bigas

55

56

57
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58. Raval de Montserrat (5608/14).

59. Banc de Terrassa (5609/15).

60. Passeig (5610/16/3).

SÈRIE 7

DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916

Josep 
Thomàs i 
Bigas

58

59

60
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61. Escoles Pies (5611/17).

62. Sala Platt. Escola Industrial (5612/18)99.

63. Plaça Vella (5613/19).

SÈRIE 7

DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916.

Josep 
Thomàs i 

Bigas

99. Espai inaugurat el 10 de març del 1912 amb 

les màquines cedides per la companyia Platt 

Brothers, d’Oldham. Vegeu: La Comarca del 

Vallés, 9-3-1912.

61

62

63
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64. Estació del Nord (5614/20).

65. Castell Cartoixa de Vallparadís (6041/21).

66. Passadís del pupil·latge a les Escoles Pies 

(6042/22).

SÈRIE 7

DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916

Josep 
Thomàs i 
Bigas

64

65

66
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67. Ajuntament (511/23/6).

68. Pont d’accés al barri de Sant Pere 

(511/24/7).

69. Vista general (511/25/10).

SÈRIE 7

DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916 

Josep 
Thomàs i 

Bigas

67

68

69
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70. Pantà del Guitart (511/26/16).

71. Pantà del Guitart (511/27/11).

72. Grup escultòric de Martí Díez de 

Liatzasolo (1544), al Sant Esperit (511/28/5).

 

SÈRIE 7

DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916

Josep 
Thomàs i 
Bigas

70

71

72
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75. Vista general del Torrent de Vallparadís 

(351).

73. Plaça de la Creu Gran (sn/8).

74. Grup Escolar Torrella (sn/9).

SÈRIE 8

Àngel Toldrà
i Viazo

SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1906

SÈRIE 7

DUES SÈRIES AMB 30 TARGETES 

POSTALS DIFERENTS DE 1916

Josep 
Thomàs i 

Bigas

73

74

75
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CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: A.T.V.

FOTOGRAFIA: Blanc i negre. 

Sense marges. 

MIDES UNIFORMES: 9 x 14,1 cm.

NUMERACIÓ: de la 351a la 360. 

REVERS: Tarjeta Postal.Union Postal 

Universal. España. Primera  sèrie 

terrassenca que apareix amb la meitat 

del revers de la postal dedicat al text: 

Correspondencia (espai esquerre) 

Dirección (espai dret). Ed. Angel Toldrà 

Viazo. Barcelona (en vertical al costat 

esquerre).

ANVERS: fotografi a i la indicació del lloc 

fotografi at precedida de la fi rma, del 

número i del nom TARRASA.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel.

SÈRIE 8

SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1906

Àngel Toldrà
i Viazo

76. Carrer del Nord (352)100.

77. Passeig (353).

78. Ajuntament (354).

100. A la paret mitgera de l’esquerra apareix el 

rètol anunci del diari La Comarca del Vallés. 

Aquestes cases foren enderrocades el 1917 

per a urbanitzar la que havia de ser la plaça de 

Mossèn Cinto.

76

77

78
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79. Castell Cartoixa de Vallparadís (355).

80. Escola Industrial (356).

81. Dia de Mercat a la Plaça Vella (357).  

SÈRIE 8

Àngel Toldrà
i Viazo

SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1906

79

80

81
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82. Hospital de Sant Llàtzer (358).

83. Església de Santa Maria (359)101.

84. Església de Sant Pere (360)102.

SÈRIE 8

SÈRIE DE 10 TARGETES 
POSTALS DE 1906

Àngel Toldrà
i Viazo

101. La postal porta imprès el títol de “Iglesia 

de San Pedro” i està equivocat.

102. La postal porta imprès el títol de “Iglesia 

de San Miguel” i està equivocat.

82

83

84
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85. Vista parcial (2598).

86. Plaça Vella (2599).

87. Ajuntament (2600).

CARACTERÍSTIQUES:
FIRMA: A.T.V. Tinta vermella. Les 

postals 2598, 2602, 2606, 2607, 2614, 

2616 són del fotògraf Miquel Ginestà 

i Soler. 

FOTOGRAFIA: Blanc i negre. 

Sense marges. 

MIDES UNIFORMES: 9 x 14,1 cm.

NUMERACIÓ: de la 2598 a la 2617. 

REVERS: Tarjeta Postal.Union Postal 

Universal. España. Correspondencia 

(espai esquerre) Dirección (espai 

dret). Ed. Angel Toldrà Viazo. 

Barcelona (en vertical al costat 

esquerre). Tinta negra.

ANVERS: fotografi a i la indicació del 

lloc fotografi at precedida de la fi rma, 

del número i del nom TARRASA. 

Tinta vermella.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel.

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

SÈRIE 9

Àngel Toldrà
i Viazo

85

86

87
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SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

Àngel Toldrà
i Viazo

SÈRIE 9

88. Pont del Passeig (2601).

89. Lateral i campanar del Sant Esperit (2602).

90. Plaça Vella (2603).

88

89

90
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91. Carrer de Sant Pere (2604).

92. Mercat de la Independència (2605).

93. Castell Cartoixa de Vallparadís (2606).

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

SÈRIE 9

Àngel Toldrà
i Viazo

91

92

93
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94. Claustre del Castell Cartoixa de Vallparadís 

(2607).

95. Escola Industrial (2608).

96. Passeig (2609/5).

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

Àngel Toldrà
i Viazo

SÈRIE 9

94

95

96
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97. Estació del Nord (2610).

98. Carrer de la Creu Gran (2611).

99. Mercat de la Independència (2612).

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

SÈRIE 9

Àngel Toldrà
i Viazo

97

98

99
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100. Carrer del Nord (2613).

101. Plaça de la Creu Gran (2614).

102. Antic poble de Sant Pere (2615).

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

Àngel Toldrà
i Viazo

SÈRIE 9

100

101

102
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SÈRIE DE 15 TARGETES 
POSTALS DE 1916

Àngel Toldrà
i Viazo

SÈRIE 10

103. Pont de Sant Pere (2616).

104. Esglésies de Sant Pere (2617).

105. Raval de Montserrat (9).

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

SÈRIE 9

Àngel Toldrà
i Viazo

103

104

105
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106. Carrer de Sant Pere (10).

107. Escola Industrial (11).

108. Pantà del Guitart (12).

CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: A.T.V. Tinta vermella. De la número 

1 a la 6 i la 8 pertanyen a la sèrie de 1909 

i la número 7 a la del 1906. La imatge de 

la postal 14 fou realitzada pel fotògraf 

Miquel Ginestà i Soler i, la número 15, 

Teatre Principal, podria ser d’ell mateix 

o de Francesc Estruch i Freixas, ja que, 

una imatge molt similar la podem trobar 

a la publicació La Actualitat. En aquesta 

taula reproduïm solament les vistes noves 

respecte les anteriors sèries.

FOTOGRAFIA: Blanc i negre. 

Sense marges.

MIDES UNIFORMES: 9 x 14,1 cm.

NUMERACIÓ: de l’1 a la 15. Algunes 

fotografi es pertanyen a les edicions de 

1906 i 1909.

REVERS: Tarjeta Postal.Union Postal 

Universal. España. Correspondencia (espai 

esquerre) Dirección (espai dret). Ed. Angel 

Toldrá Viazo. Barcelona (en vertical al 

costat esquerre). Tinta negra.

ANVERS: fotografi a i la indicació del lloc 

fotografi at precedida de la fi rma, del 

número i del nom TARRASA. Tinta 

vermella.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel.

SÈRIE 10

Àngel Toldrà
i Viazo
SÈRIE DE 15 TARGETES 
POSTALS DE 1916

106

107

108
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109. Plaça Vella (13) 

110. Pantà del Guitart (14)103.

111. Teatre Principal (15).

SÈRIE 10

SÈRIE DE 15 TARGETES 
POSTALS DE 1916

Àngel Toldrà
i Viazo

103. Aquesta vista es torna a editar, apareixent 

amb retolació daurada el nom de LAGO 

GUITART (TARRASSA), però també amb la 

fi rma del fotògraf: M. Ginestà. Terrassa. Junt 

aquesta, existeix una altra postal del Pantà amb 

el mateix tipus de retolat.

109

110

111
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112. Castell Cartoixa de Vallparadís (26).

113. Església de Santa Maria (159).

CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: número 26: A.M (Amadeu Mauri) 

i número 159: A. Gaza.

FOTOGRAFIA: blanc i negre.

MIDES UNIFORMES: 8,9 x 13,8 cm.  

Algunes amb marge inferior: 1 cm.

Numerades 26 i 159.

REVERS: Unió Postal Universal. Tarjeta 

Postal. Els benefi cis que s’obtinguin amb 

la venda d’aquestes postals se destinaran a 

fomentar i sostenir escoles catalanes. Espai 

dret per a indicar el nom i l’adreça del 

destinatari i, l’esquerre, per a escriure el 

missatge.

ANVERS: fotografi a, fi rma i la indicació 

del lloc fotografi at precedida del nom. 

VALLÉS ALT. TARRASA per la número 

26. I, en el cas de la número 159, VALLÉS 

ALT. SANT PERE DE TERRASSA104.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel. 

2 POSTALS DE L’ASSOCIACIÓ 

PROTECTORA DE 

L’ENSENYANÇA CATALANA 

DE 1908

SÈRIE 11

104. La indicació Vallés Alt es correspon a la 

denominació comarcal catalana de l’època, anterior 

a la divisió territorial de Catalunya decretada el 10 

de juliol del 1937. Vegeu: La divisió Territorial de 

Catalunya. Generalitat de Catalunya. Conselleria 

d’Economia, octubre de 1937.

112

113
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114. Escoles Pies (350 i 358).

115. Escola Industrial (351 i 359).

116. Ajuntament (352 i 365).

CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: B.C. Tinta daurada. 

FOTOGRAFIA: Blanc i negre.

Sense marges.

MIDES UNIFORMES: 8,9 x 13,8 cm.

NUMERACIÓ: de la 350 a la 374. Algunes 

presenten doble numeració.

REVERS: Tarjeta Postal. Carte Postale B.C. 

Barcelona. Espai esquerre per al missatge 

i espai dret per a les dades del destinatari. 

Tinta negra.

ANVERS: fotografi a i la indicació del lloc 

fotografi at precedida de la fi rma, del 

número i del nom TARRASA. Tinta 

daurada. Algunes fotografi es apareixen 

repetides amb numeració diferent.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel. Les 

postals amb els números  352/365, 367 i 

370 pertanyen al fons de l’Arxiu Tobella 

i la número 367 a la col·lecció de Josep 

Villanueva i Salvador.

SÈRIE DE 26 TARGETES 
POSTALS DE 1908

B.C.
SÈRIE 12

114

115

116
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117. Esglésies de Sant Pere (353 i 369).

118. Pantà del Guitart (354 i 364).

119. Castell Cartoixa de Vallparadís (356).

SÈRIE 12

SÈRIE DE 26 TARGETES 
POSTALS DE 1908

B.C.

117

118

119
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120. Mercat de la Independència (357 i 373)107.

121. Asil Busquets (360).

122. Part posterior de les Escoles Pies (361).

SÈRIE DE 26 TARGETES 
POSTALS DE 1908

B.C.
SÈRIE 12

  105. Amb el número 373 apareixen dues 

vistes diferents d’aquest mercat.

120

121

122
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123. Passeig (362).

124. Església de Sant Pere (363)106.

125. Ajuntament (365)107.

SÈRIE 12

SÈRIE DE 26 TARGETES 
POSTALS DE 1908

B.C.

106. Procedència: Arxiu Tobella.

107. Amb el número 365 també es numera 

l’anterior imatge de la façana de l’Ajuntament, 

encara que és diferent.

123

124

125
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126. Pont del Passeig (366).

127. Pont del Passeig (366)108.

128. Estació del Nord (367).

SÈRIE DE 26 TARGETES 
POSTALS DE 1908

B.C.
SÈRIE 12

108. Dos postals amb la mateixa numeració, 

amb fotografi es realitzades des del mateix 

indret, però en mesos diferents.

126

127

128
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129. Façana vella del Sant Esperit (368).

130. Vista panoràmica (370).

131. Agrupació Regionalista (371).

SÈRIE 12

SÈRIE DE 26 TARGETES 
POSTALS DE 1908

B.C.

129

130

131
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132. Plaça de la Creu Gran (372).

133. Mercat de la Independència (373).

134. Vista parcial (374).

SÈRIE DE 26 TARGETES 
POSTALS DE 1908

B.C.
SÈRIE 12

132

133

134
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135. Escoles Pies (1).

136. Estació del Nord (2).

137. Vista parcial (3).

CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: C.O. en tinta verda, negra i vermella. 

Hi ha postals duplicades, algunes es van 

editar directament sobre paper fotogràfi c i 

porten la fi rma en tinta verda. De l’1 a la 6, 

en tinta negra, i la resta, en tinta vermella.

FOTOGRAFIA: blanc i negre.

MARGES: Algunes presenten marges a la 

part inferior; 0’6 cm, o a la lateral dreta 

d’1,8 cm.

MIDES: 13,8 x 8,9 cm.

NUMERACIÓ: 1 a 20, algunes presenten 

doble numeració, en aquest cas la tinta per 

a l’escriptura de l’anvers és vermella.

REVERS: Tarjeta Postal. Unión Universal 

de Correos. Carte Postale. Union Postale 

Univeselle. España. Divisió esquerre: 

Correspondencia, divisió dreta; Dirección.

ANVERS: fotografi a. La indicació dels llocs 

fotografi ats sempre apareix precedida pel 

nom de Tarrasa. A partir de la 9, després 

de les inicials de l’editor, apareix Nr per 

a indicar el número i, després del nom 

del lloc fotografi at, un parèntesi amb les 

inicials (M.Z.A.).

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel.

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

Climent 
Oliveró

SÈRIE 13

135

136

137
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138. Vista parcial (4).

139. Vista parcial.(5).

140. Pantà del Guitart (6).

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

Climent 
Oliveró

SÈRIE 13

138

139

140
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141. Mercat de la Independència (9).

142. Escoles Pies (10)109.

143. Mercat de la Independència (11 i 2)110.

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

Climent 
Oliveró

SÈRIE 13

109. Vista posterior d’aquest edifi ci. A la postal 

apareix l’apel·latiu de Real Col·legi de les 

Escoles Pies de Terrassa.

110. Aquesta postal porta doble numeració. La 

número 11 està fi rmada amb tinta verda i, la 

número 2, amb tinta vermella.

141

142

143
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144. Magatzem Corcoy i Agrupació 

Regionalista (12).

145. Agrupació Regionalista (12)111.

146. Magatzem d’Antoni Ventayol i Torrella 

(15).

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

Climent 
Oliveró

SÈRIE 13

111. Amb la mateixa numeració, dos formats, 

un apaïsat més complet i fi rmat amb tinta 

verda, i un altre vertical que retalla la imatge i 

està fi rmat amb tinta vermella.

144

145

146
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147. Passeig (16).

148. Magatzem Freixa (17).

149. Convent de les Josefi nes (18).

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

Climent 
Oliveró

SÈRIE 13

147

148

149
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152. Vista parcial (1)

150. Identifi cació errònia de l’Asil Busquets 

(19)112.

151. Esglésies de Sant Pere (20).

SÈRIE 14

SÈRIE DE 21 TARGETES 
POSTALS DE 1910

Josep 
Obradors i 

Pascual

SÈRIE DE 20 TARGETES 
POSTALS DE 1909

Climent 
Oliveró

SÈRIE 13

112. Aquesta fotografi a de la sèrie està 

equivocada, ja que no es correspon a l’edifi ci 

amb el qual l’editor vol identifi car la imatge, en 

realitat es tracta de l’escola de Sant Pere Claver 

del Clot, aixecada el 1900 i destruïda el 1936.

150

151

152
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153. Plaça Vella (3).

154. Escola Industrial (4).

155. Carrer de Sant Pere (5).

CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: J.O. 

FOTOGRAFIA: Blanc i negre.

Numerades 1 a 21. 

Títols impresos majoritàriament en tinta 

daurada o blava.

MIDES: 9,1 x  14 cm.

ANVERS: fotografi a, fi rma i nom del lloc 

precedit per TARRASA.

REVERS: Tarjeta Postal. Union Postal 

Universal. Correspondencia, espai esquerra, 

Dirección, espai dret.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel. La 

número 7 pertany a la col·lecció de Gabriel 

Villaronga i Sánchez i la número 14 al fons 

de l’Arxiu Tobella.

SÈRIE DE 21 TARGETES 
POSTALS DE 1910

Josep 
Obradors i 
Pascual

SÈRIE 14

153

154

155
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156. Ajuntament (6).

157. Mercat de la Independència (7).

158. Estació del Nord (8).

SÈRIE 14

SÈRIE DE 21 TARGETES 
POSTALS DE 1910

Josep 
Obradors i 

Pascual

156

157

158
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157. Passeig (estiu) (10).

158. Plaça Vella (11).

159. Castell Cartoixa de Vallparadís (12)113.

SÈRIE DE 21 TARGETES 
POSTALS DE 1910

Josep 
Obradors i 
Pascual

SÈRIE 14

113. En primer terme: Picapedrers treballant en 

obres de reconstrucció.

159

160

161
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162. Pont de Sant Pere. (13)

163. Plaça de la Creu Gran (14).

164. Retaule de l’Altar Major del Sant Esperit 

(15).

SÈRIE 14

SÈRIE DE 21 TARGETES 
POSTALS DE 1910

Josep 
Obradors i 

Pascual

162

163

164
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165. Claustre del Castell Cartoixa (16).

166. Vista lateral i campanar del Sant 

Esperit (17).

167. Masia Freixa (18).

SÈRIE DE 21 TARGETES 
POSTALS DE 1910

Josep 
Obradors i 
Pascual

SÈRIE 14

165

166

167
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168. Carrer del Nord (20).

169. Pont del Passeig (21).

SÈRIE 14

SÈRIE DE 21 TARGETES 
POSTALS DE 1910

Josep 
Obradors i 

Pascual

168

169
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170. Escola Industrial (1).

171. Pantà del Guitart (2).

172. Pont del Passeig (3).

CARACTERÍSTIQUES:

Numerades de l’1 a la 38.

SENSE FIRMA NÚM.: 3 i 15. També de la 26 

a la 35. 

FIRMA: algunes amb tinta negra: Obradors 

i Boixadera. Sabadell, i altres a l’anvers, 

amb tinta daurada: O.B. (Obradors – 

Boixadera). 

FOTOGRAFIA: Blanc i negre.

Sense marges.

MIDES REGULARS: 8,9 x  13,7 cm.

IMPRESSOR: Josep Obradors.

REVERS: Targeta Postal. Espai esquerre per 

a escriure i espai dret destinat al nom i a 

l’adreça del destinatari.

ANVERS: Fotografi a amb els títols impresos 

majoritàriament en tinta daurada 

indistintament a la part superior o 

inferior de la fotografi a, algunes amb 

tinta blanca o gris. La indicació del lloc 

fotografi at sempre està precedida del nom 

TARRASA.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel. 

La postal 38 pertany al fons de l’Arxiu 

Tobella.

SÈRIE DE 38 TARGETES 
POSTALS DE 1911

Josep 
Boixadera 
i Ponsa 
i Josep 
Obradors i 
Pascual

SÈRIE 15

170

171

172
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173. Carrer de Sant Pere (4).

174. Rambla d’Ègara(5).

175. Torre del Palau, des de la Plaça Vella (7)114.

SÈRIE DE 38 TARGETES 
POSTALS DE 1911

Josep 
Boixadera 

i Ponsa 
i Josep 

Obradors i 
Pascual

SÈRIE 15

114.Fotografi a realitzada abans de l’any de l’edició, ja 

que encara apareix l’arc d’entrada de Café Colom.

173

174

175
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176. Passeig (estiu) (8).

177. Cementiri de Vallparadís (9).

178. Passeig (hivern) (10).

SÈRIE DE 38 TARGETES 
POSTALS DE 1911

Josep 
Boixadera 
i Ponsa 
i Josep 
Obradors i 
Pascual

SÈRIE 15

176

177

178
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179.  Carrer del Nord (11).

180. Ajuntament (13).

181. Façana de les Escoles Pies (15).

SÈRIE DE 38 TARGETES 
POSTALS DE 1911

Josep 
Boixadera 

i Ponsa 
i Josep 

Obradors i 
Pascual

SÈRIE 15

179

180

181
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182. Magatzem Sala y Badrinas (17). 

183. Queixal de Mamut (18)115.

184. Església de Sant Francesc i Hospital de 

Sant Llàtzer (20).

SÈRIE DE 38 TARGETES 
POSTALS DE 1911

Josep 
Boixadera 
i Ponsa 
i Josep 
Obradors i 
Pascual

SÈRIE 15

115. Queixal de mamut trobat  pels botànics 

Joan Cadevall i Diars i Angel Sallent i Gutés 

a can Carbonell el 16 de juny de 1907. 

Procedència: Gabriel Villaronga i Sánchez.

182

183

184
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185. Mercat de la Independència (24).

186. Institut Industrial (25). 

187. Caixa d’Estalvis (26).

SÈRIE DE 38 TARGETES 
POSTALS DE 1911

Josep 
Boixadera 

i Ponsa 
i Josep 

Obradors i 
Pascual

SÈRIE 15

185

186

187
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188. Convent de les Josefi nes (27).

189. Façana vella del Sant Esperit (28).

190. Jutjats (30).

SÈRIE DE 38 TARGETES 
POSTALS DE 1911

Josep 
Boixadera 
i Ponsa 
i Josep 
Obradors i 
Pascual

SÈRIE 15

188

189

190
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191. Escoles Pies, part posterior (31).

192. Vista general del Vapor Gran (32)116.

193. Vista parcial (33).

SÈRIE DE 38 TARGETES 
POSTALS DE 1911

Josep 
Boixadera 

i Ponsa 
i Josep 

Obradors i 
Pascual

SÈRIE 15

116. Quasi totes les vistes parcials d’aquesta sèrie van 

ser preses des del campanar del Sant Esperit.

191

192

193
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194. Vista parcial (34).

195. Vista parcial (35)117.

196. Sanatori per a tuberculosos a can Viver de 

la Torre Bonica (37)118.

117. Al centre podem veure els magatzem Freixa y 

Sans (Avui, seu de la CECOT).

118. Institució inaugurada el 28 de gener del 1911. 

Vegeu La Comarca del Vallés del mateix dia.

SÈRIE DE 38 TARGETES 
POSTALS DE 1911

Josep 
Boixadera 
i Ponsa 
i Josep 
Obradors i 
Pascual

SÈRIE 15

194

195

196
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197. Banda municipal (38)119.

198. Carreteres de Matadepera, de Rubí, de 

Rellinàs i de Sabadell (sn)120.

199. Vista parcial (1).

SÈRIE 16

La  Industrial 
Fotogràfi ca

 FOTÒGRAF EDITOR ANDRÉS 

FABERT. SÈRIE DE 20 TARGETES 

POSTALS DE 1911

SÈRIE DE 38 TARGETES 
POSTALS DE 1911

Josep 
Boixadera 

i Ponsa 
i Josep 

Obradors i 
Pascual

SÈRIE 15

119. Procedència: Arxiu Tobella

120. Tot i que no ens consta que sigui d’aquesta 

sèrie, no obstant, al ser del mateix editor i pel 

seu valor estètic hem decidit incloure-la en 

aquest taula. Procedència: Eloi Mateu i Grau.

197

198

199
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200. Agrupació Regionalista (2).

201. Estació del Nord (3). 

202. Fàbrica de teixits (4).

SÈRIE 16

CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: Andrés Fabert. Editor Fotógrafo. 

València. A partir de la número 7, la fi rma 

serà: La Industrial Fotográfi ca. Sucesor de 

A. Fabert. València. 

FOTOGRAFIA: Blanc i negre.

Numerades de l’1a la 20. 

Títols impresos majoritàriament en tinta 

blava.

MIDES MOLT REGULARS: 8,9 x  14, 1 cm.

ANVERS: fotografi a i nom del lloc precedit 

per TARRASA. Les postals 4 i 6 són 

diferents, ja que presenten una reserva 

en blanc al peu esquerre d’1 x 7,3 cm, la 

primera, i d’1 x 5,9 cm, la segona.

REVERS: Tarjeta Postal., espai esquerre per 

al missatge, espai dret per a les dades del 

destinatari.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel. La 

número 1 pertany a la col·lecció d’Eloi 

Mateu i Grau i la número 3 al fons de 

l’Arxiu Tobella.

FOTÒGRAF EDITOR ANDRÉS 

FABERT. SÈRIE DE 20 

TARGETES POSTALS DE 1911

La  Industrial 
Fotogràfi ca

200

201

202
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203. Escola Industrial (5).

204. Passeig (6).

205. Carrer de la Font Vella (7).

SÈRIE 16

La  Industrial 
Fotogràfi ca

 FOTÒGRAF EDITOR ANDRÉS 

FABERT. SÈRIE DE 20 TARGETES 

POSTALS DE 1911

203

204

205
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206. Carrer del Nord (8).

207. Carrer de Sant Pere (9).

208. Ajuntament (10).

SÈRIE 16

FOTÒGRAF EDITOR ANDRÉS 

FABERT. SÈRIE DE 20 

TARGETES POSTALS DE 1911

La  Industrial 
Fotogràfi ca

206

207

208
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209. Castell Cartoixa de Vallparadís (11).

210. Banc de Terrassa (12).

211. Carrer del Nord (13).

SÈRIE 16

La  Industrial 
Fotogràfi ca

 FOTÒGRAF EDITOR ANDRÉS 

FABERT. SÈRIE DE 20 TARGETES 

POSTALS DE 1911

209

210

211
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212. Esglésies de Sant Pere (14).

213. Passeig dels Samalers (15).

214. Raval de Montserrat (16).

SÈRIE 16

FOTÒGRAF EDITOR ANDRÉS 

FABERT. SÈRIE DE 20 

TARGETES POSTALS DE 1911

La  Industrial 
Fotogràfi ca

212

213

214
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215. Plaça Vella (17).

216. Pati jardí de la Casa Alegre (18). 

217. Mercat de la Independència (19).

SÈRIE 16

La  Industrial 
Fotogràfi ca

 FOTÒGRAF EDITOR ANDRÉS 

FABERT. SÈRIE DE 20 TARGETES 

POSTALS DE 1911

215

216

217
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CARACTERÍSTIQUES:

FIRMA: Fototípia A. Th iriat y Cía. 

Barcelona.

FOTOGRAFIA: Blanc i negre.

Numerades 386 a 399.

Títols impresos en tinta vermella.

MIDES: 9 x  13,9 cm. 

ANVERS: fotografi a i nom del lloc 

fotografi at  més les inicials T.T, tot 

precedit per TERRASSA.

REVERS: Tarjeta Postal. Union Postal 

Universal. España. Tot en tinta gris. 

Cantó esquerre per al missatge 

escrit, cantó dret, per a les dades del 

destinatari.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel. La 

número 388 pertany a la col·lecció de 

Josep Villanueva i Salvador.

SÈRIE DE 14 TARGETES 
POSTALS DE 1913

A. Thiriat
SÈRIE 17

SÈRIE 16

FOTÒGRAF EDITOR ANDRÉS 

FABERT. SÈRIE DE 20 

TARGETES POSTALS DE 1911

La  Industrial 
Fotogràfi ca

218. Estació del Nord (20).

219. Carrer del Nord (386).

220. Estació del Nord (387).

218

219

220
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221. Plaça Vella (388).

222. Masia Freixa (389).

223. Magatzem d’Antoni Ventayol i Torrella 

(390).

SÈRIE DE 14 TARGETES 
POSTALS DE 1913

A. Thiriat
SÈRIE 17

221

222

223
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224. Escola Industrial (391).

225. Ajuntament (392)121.

226. Castell Cartoixa de Vallparadís (393).

SÈRIE DE 14 TARGETES 
POSTALS DE 1913

A. Thiriat
SÈRIE 17

121. El títol de la postal és erroni: Casa-Cuartel 

de la Guardia Civil.

224

225

226
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227. Mercat de la Independència (394).

228. Cementiri de Vallparadís (395).

229. Pont del Passeig (397).

SÈRIE DE 14 TARGETES 
POSTALS DE 1913

A. Thiriat
SÈRIE 17

227

228

229
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231. Escola Industrial.

232. Escola Industrial.

230. Passeig (399).

CARACTERÍSTIQUES:
FIRMA: sense fi rma, possiblement 

editades pel fotògraf Baltasar Castellà, de 

Barcelona.

FOTOGRAFIES: blanc i negre.

Sense numerar.

MIDES: 8,8 x 13,8 cm. 

ANVERS: fotografi a i nom del lloc 

fotografi at precedit per TARRASA. Títols 

impresos en tinta vermella.

REVERS: Tarjeta Postal. Tot en tinta gris. 

Correspondencia al cantó esquerre i 

Dirección al cantó dret.

COL·LECCIÓ: Rafel Comes i Ezequiel.

SÈRIE DE 17 TARGETES 
POSTALS DE 1915

Anònima
SÈRIE 18

SÈRIE DE 14 TARGETES 
POSTALS DE 1913

A. Thiriat
SÈRIE 17

230

231

232
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233. Jardins de la Masia Freixa122. 

234. Estació del Nord.

235. Grup Escolar Torrella.

SÈRIE DE 17 TARGETES 
POSTALS DE 1915

Anònima
SÈRIE 18

122. A la dreta apareix el xalet de la família 

Freixa, actualment desaparegut.

233

234

235
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236. Passeig.

237. Església de Santa Maria.

238. Plaça de la Creu Gran.

SÈRIE DE 17 TARGETES 
POSTALS DE 1915

Anònima
SÈRIE 18

236

237

238
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239. Torrent de Vallparadís.

240. Torrent de Vallparadís.

241. Fàbrica Aymerich y Amat.

239

240

241

SÈRIE DE 17 TARGETES 
POSTALS DE 1915

Anònima
SÈRIE 18
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242. Mercat de la Independència.

243. Teatre Principal.

244. Teatre Principal.

SÈRIE DE 17 TARGETES 
POSTALS DE 1915

Anònima
SÈRIE 18

242

243

244
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245. Condicionament Terrassenc.

246. Raval de Montserrat.

247. Carrer de Sant Pere.

SÈRIE DE 17 TARGETES 
POSTALS DE 1915

Anònima
SÈRIE 18

245

246

247



Tarrassa, 1939-1968. L’ull de Carles Duran

Col·lecció Joan Arnella, núm. 2

Joan Arnella (1570-1639). Essent prevere de la comunitat del Sant Esperit 
i rector de Sant Pere, també exercí el càrrec d’arxiver i e notari a partir de 

1610. La seva obra Llibre d’antiguitats i ordinacions de la 
comunitat té l’honor de ser la primera contribució a la 

història de Terrassa redactada 
per un terrassenc.


