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Bicicletes D HM OH ' G R 1 T z N E R 
són les millors 

A ptacos de 5 pessetes setmanals 
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és la màquina de cosir i brodar 
més perfeccionada del món. 

A PLAÇOS I AL COMPTAT 

CARRER DE SANT PERE, 53 
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CASA FORTUNY 

Joieria - Orfebrerfa - Bisuleria 

Artídes per a regal 
Novetats de París 

Gavatxons, 11. - Telèfon 6656 

Jeixils i f stampals. - novetats per a Senyora 

J .. ROCABERT 
RAVAL. l 

Percals, Satins, Franel·les, Llanes, Sedes, 
etc., Mocadors de butxaca, jocs de Taula 
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11 LICEU 11 

DALMAU 
IDIOMES 

de parlar i escriure perfectament francès, anÇJlès. a lemany, 
en -1 a 8 mesos. 

ORTOGRAFIA - ~ 

i correspondència general i comercial en eb dits idiomes, 
i en català, espanyo l, esperanto, en 2 a 4 mesos. 

CAL·LIGRAFIA 
ma nuscriptura aristocràtica, comercial ràpida , rodona. 
etc., en 1 a 2 mesos. 

ARITMÈTICA 
abreujada, per a totes les operacions de Comerç, Banca i 
Borsa, en 3 a 6 mesos. 

TENEDURIA 
de llibres de Comerç, Indústria, Banca, en 2 a 5 mesos. 

ESTENOGRAFIA 
i dactilografia. aplicables a tots els idiomes esmentats, 
en 2 a 4 mesos. 

NO PERDEU TEMPS VACIL · LANT 
Desde qualsevol grau de cultura podeu adquirir fàcilment 
aquests coneixements, pels eficaços sistemes del l!iceu 0Hlmuu. l 

SUCURSAL A TERRASSA: 

l ' 
• l 

ll Sant Antoní, 5. - T elèf. óóót ll 
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Recomanem als socis del Centre i als llegidors de l'~ Arxiu~ l 
que efectuïn llurs compres als nostres a.nunciants 

JOSEP BLAY 
T ALLER: Sant Antoni, 64 bis 

Sant Joan, 7· :: TERRASSA 

ASSEGURANCES 

CAPELLA 

~ Mo-

menes 

ST. LEOPOLD, 98 

V I D A 
INCENDIS 
ACCIDENTS 
MARÍTIMS 
FURT, ETZ. 

TELÈFON, 5 709 

M. Abad Ribera 
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Pues 
. 

Lliços E dens assortit en pues de l per a te1x1ts. -
lloguer. - Filferros de totes classes. ,.. Laminació en fre t de 

cèrcols embalatges, 
. 

altres indústrie.t per a l 

" •• t 

Topete, / Telèfon, 5774 num. 1. 
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Himne a l'excursionisme terrassenc 

. COM una aspiració enaltidora, nosaltres, els excursioniites, 
· sentíem la necessitat de crear-nos un himne, que com un 

cant a les belleses de la terra, diSJnifiqués més ideolòs¡¡-ica
ment la nostra tasca. El primer pas ha estat ja donat i. la ferma 
embranzida fa preveurer que ben aviat podrà l'excursionisme ter
rassenc enlairar en plena natura i en mig de la immensitat de les 
muntanyes, un cant que espiritualitzarà més encara les jornades 
excursionistes. 

Gracies al concurs obert amb motiu de la "VIª Diada de 
Germanor a l'Ubach", tenim ja una poesia proclamada ben justa
ment, "Himne a l'excursionisme terrassenc". El seu autor, el poeta 
en Miquel Grané Civil, a qui des · de "Arxiu" adrecem nos
tra felicitació més sincera, ha posat en el seu vers, tota una 
dosis de fina sensibilitat, que fa que les seves estrofes arribin fins 
ben endins de tots els que ens sentim posseïts de l'encís de nos
tres muntanyes. 

Tenim la convicció de que desprès de musicat dequdament, per 
a lo qual es convocarà oportunament un nou concurs, els excur
sionistes terrassencs sabran espiritualitzar el nostre himne, fent-ne 
vibrar amb forçà les notes i aixís en moments de defallença 
tindrà el valor d'una senyera que encomanarà als ànims la for
títut mateixa d 'aquesta terra, que ressequím amb tant de delit, 
cercant-ne les múltiples belleses que conté. 
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Himne a l'excursionisme terrassenc 

Lema: ANHELS D'AL TURA 

Estoig de lluita i de neguit 
ets ma ciutat industriosa; 
més ja del somni has deixondit 
i cercant lleure a l'esperit, 
d'horitzons nous ets freturosa. 

I és ton deliri tan agut, 
que no el sadollen parets brunes 
d'un temple antic, tresor volgut, 
ni el castell nostre, devingut 
més venerable entorn de runes. 

Dos grans turons amb magestat 
un bell oasi a l'hora et brinden; 
qui tan profà no ha divisat 
el •Sant Llorenç• i e! ·Montserrat• 
que a l nostre esguard amb el cel llinden? 

Pugem, companys, a dalt del cim 
que !'ascendir és bella cosa; 
mentre fugim del negre abim 
de la font soni el regalim, 
floreixi el pi, canti l'alosa .. .. 

Cerquem el gaudi en els sembrats 
i en l'ametller vestit de festa; 
i ens alliçonin pels combats 
inexorables vents irats 
i nuvolades de tempesta. 

El bell sol plategi el dia 
i tinguem per companyia 
l'estelada de la nit. 

Quina sort si les contrades 
desitgem més elevades 
que l'anhel devé infinit!. ... 

Assolirem el pic més alt 
si~aconseguim nostre ideal. 

M. ÜRANÉ CIVIL. 
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NOTES D'ARXIU 
Del Llibre de Consells dels parroquians de S. Pe re de Terrassa 

Manu.rcrit.s de J. Soler i Palet f uEN lo consell general tingut en lo cementiri de dita lglesia 
_, als 25 de Maig de 1497, de consentiment del batlle de la 

vila i terme Jaume Torrella, en quin hi entrevingueren 
70 parroquians, aco::-daren que <Attenents la dita parroquia haver 
necessari un canonge qui stiga en lo Monestir de Santa Maria de Tar
raça, attenents encara la dita parroquia haver tots anys necessari un 
frare qui predích en la coresma e confés los parroquians, attenents en
cara un frara appellat fra johan Marís del Orde de Predicadors haver 
sermonat la coresma proppassada en la dita parroquia lo qual es bon 
sermonedor e bon sonador de orgens e ben sabut, E lo qual es content 
de star en dit Monestir de Santa Maria de Tarraça, e pendrà lo habit 
del dit Monestir, E lo qual sermonara la coresma e altres dies e confes
sara e sonara los orgens e faréi altres servicis segons se pora concor
dar ab los dits parroquians. <Attenents encara lo dit Fra Johan Maris 
no poder mudar habit que ara se suspendra lo dit abit del dit Monestir 
de Santa Maria de Tarraça sens dispensació del Santíssim Nostro Papa, 
la qual dispensació lo dit fra Maris no pot haver sens al mancho de 
XV ducats, los quals ducats lo dit Fra Maris no pot haver com no tinga 
possibilitat ni bel'ls suficients als dits XV ducats e no trobia ninguna 
persona quels hi vulla lexar o prestar sens interveniment e fermansa de 
la dita parroquia, E axi considerades e ateses totes les dites coses, de 
grat e desscerta scientia en noms !urs propis e encara en nom dels dits 
parroquians donaren plen podera veu Barthomeu Font de la Clastanya 
e Antoni Arnella de la dita parroquia que en nom llurs e propis e a 
cascun delis in solidum e encara en nom de la dita vila e parroquia se 
obliga e fassen credit o fermansa al dit Fra Maris en haver la dita 
quantitat ço es de XV ducats perque lo dit Fra Maris faça dita dispen
sació per virtut de la qual lo dit Fra Maris puga pendrer lo dit abit del 
dit Monestir de Santa Maria de Tarraça ab totes aquelles clausules 
cauteles renuntiations juraments e obligations necessaries, E per la 
qual obligatió los dits Barthomeu Font e Antoni Arnella ne pugan obli
gar los bens !urs propis e encara dels dits parroquians, Retenentse em-
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pero los dits parroquians que lo dit Fra Maris no vaxa en Roma sino 
que y trametan e entretant que dita dispensació trigara a venir que 
stiga en Tarraça si pot haver licentia de son Majoral. Prometent que 
tot e quant per los dits Font e Arnella sera fet hauran per ferm e alló 
no revocaran sots obligatió dels bens llurs propis de la dita parroquia>. 

Tan aquest manuscrist com altres que a nirem publicant ens 
han estat amablement facilitats per Na Elissea Casanovas, vídua 
del eminent patrici. 

Arreglo d~ les imatges per Corpus 

LES coses sei;J"uents fan arreparar e son de aquelles de les 
quals ha càrrech la Seu de Barçalhona per la festa de cor
pore Christí del any MCDXXXVII. 

Primo fan a fer de nou e encarnar los vestiments de Adam e 
de Eua e les testes e les diademes. 

Hem fan arreparar les taules de Moises. 
Hem fa a fer de nou la diadema de Elies. 
Hem fa arreparar la diadema de Sant Joan Babtísta e lo Ai;J"-

nus dei (e fall la barba e cabellers nef5"ro rulla de Sant Johan) (1). 
Hem fa encarnar de nou lo cap e reparar la sposa de Judich. 
Item fa a fer de nou lo peix de Tubies. 
Hem fa arreparar la !ansa de Sant Raphel. 
Item fa arreparar la diadema de Sant J acme maior. 
Item fan arreparar lo tallador a IIII evangelistes de Jeramies. 
Itern fa a fer de nou lo capell de Sant Jacme maior. 
Item fa arreparar la diadema e la creu de Sant Andreu. 
Item fa arreparar la diadema de Sant Phelip. 
ltem fa arreparar la diadema de Sant Simon. 
Item fa arreparar la diadema de Sant Tadeu. 
Item fa a fer de nou la testa ab diadema ab lo coltell e ab 

les vestadures e calses de Sant Barthomeu. 
!tern fa arreparar la testa, vestadures e calses del diable de 

Sant Barthomeu. 
Hem fa arreparar la diadema de Sant Bernabé. 
Item fa arreparar la diadema e la !ansa de Sant Thomas. 
Item fa arreparar la diadema de Saut Pau a la testa. 
Item fan la barba rulla de Sant Pere. 
Hem fan arreparar les testes dels IIII Evanqelistes. 
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Item fan arreparar la serp de Aron e fer hi un fibbló. 
Item fan arreparar la spasa del Angel de Abram e una de les 

ales de dit Angel. 
Item fan arreparar los XI títols dels profetes. 
Item fan arreparar la diadema de Datxies. 
!tem fan arreparar la thíara ab III corones de Sant P. 
Item fan arreparar la cara del Angel Xerubin e les vestadures 

e la spasa e les ales. 
Item fa a fer de nou la testa ab los vestiments e la serp e los 

pans e la figuera del diable de Adam. 
En la bossa del Manual de 1440 del notari de Barcelona J. 

Franch hi ha un paper que diu aixis: 
Les coses seguents foren prestades als prohoms de la Confra-

ria de Sant Abdon e Senén en 1 any MCCCCXL. 
Pímo 1III testes d angels de que falten li pedres. 
Item lo senyal de Thobíes. 
ltem una !ansa e una sobrevesta de sent Miquel. 
Item VI parells de guaffes de ales d angels. 
Item llll parells d ales d argent e d or per los sonadors. 
Item una dent per Sant Miquel. 

Dia 18 Febrer 1526. Consell de procuradors a la capella de 
S. Frítós, en quin, vista la necessitat de un llibre missal pera '¡cor 
de S. Pere de Terraça donaren poder a dos per a ferlo fer (1). 

A 24 de íuny donaren poder per fer desfer la Veracreu de la 
lqlesia y ferla tornar a fer de modo que stís;;ués bé. 

A 11 juny 1528 acordaren solícítar que per capella curat de 
S. Pere sols poguessen admetrer fiomes de la terra y suficients y a 
4 octubre 1530 is;;ual petícíó per que ho sigan tots els capellans 
de S. Pere. 

A 2 íaner 1529 comptes del llibreter, illuminador i escriptor dels 
dits llibres. It dels juglars de Corpus Crist de dos llíuras y 8 sous. 

A 22 octubre 1530 comptes den Ve~illa escriptor de llibres i den 
Joan 6on~albo illuminador dels mateixos. Se parla de que s!ado
ba lo Crucifix i los orguens .. 

A 1 septembre 1531 eran en Guell y el batlle administradors 
de Santa Marqarida. 

A 8 octubre nombraren sindích per demanar al Prior fes jun-
(1) En una nota d'En Soler i Palet diu qua guarda els rebuts de l'escriptor de tal llibre, En Joan de 

Ve1illa. 
Dits rebuts foren trobats entre les planes del llibre. 
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tar las lglesias de Santa Maria, S. Pere y San Fritós y lí demana 
lo gasto feya el Prior enderrocant. (1) 

A 7 de janer 1533 consta un compte per fer lo retaule de S. 
Sebastia de 10 lliures y 10 sous. 

A 26 septembre 1554 que les levadores de las dones de la vi
lla y parroquia hagen de donar compte finit lo any de son re56i
ment de los que han levat als procuradors de S. Fritós. Que dels 
diners dits sobrant-se fessen los canalobres de plata pera la lumi
naría de dita capella del Roser o de S. Frítós y per lo servici de 
la lglesia Parroquial de S. Pere. Son pes fou de 6 onsas y mitja. 

A 22 septembre 1540 consta se donaren al organista Pere Bor
dou 10 lliures en paga del que restava deurerselí per lo fer dels 
orguens de la Y f6lesia del Roser o S. Fritós. 

A 13 octubre 1538 per ajuda de la capella que de nou se ha.
via feta de S. Abdon y S. Senen, se donas asos administradors 
30 llíures. 

A 2 novembre 1539 acordaren fer dos orguens un per S. Pere 
y altre per S. Frítós empleanthí 150 ducats d'or í se'n cuida Doms. 

A 29 novembre 1539 y 15 desembre se cítan cantítats desti
nades al cost dels onzuens de la capella de S. Fritós. En t 6 maifZ 
del 1540 un Mestre 'Is fey a. 

A 11 janer 1540 que per las Y glesies de S. Pere y Santa Maria 
pu¡¡ra anar un bací per la obra y ornaments del Spítal de la Víla. 

(1) La capella del Roser o de S. Fritós era a la vi la de Terrassa. 

(D'uns manuscrits de J. Soler i Palet, que ens han estat facilitats per 
la Sra. Vídua de l'eminent patrici, Na Elissa Casanovas.) 

APUNTS BIOGRAFlCS DELS 
MEUS A VANT-PASSATS (1) 

Per Ramon Malet i Llunell (1883) 

MIQUEL MALET I BADIA. El vesa vi Miquel Malet era de Sant Llo
rens de Morunys, bisbat de Solsona. Fou algun temps fuster, 
després casat amb Rosa Sarri,-filla d'un ric propietari pagés, 

va ésser negociant de bous i mules, i tenia fàbrica de llanes amb la seva 

(1) Com a preparatori d'un assaig de biografia que pensem fer de Mossen Joan Malet i Sarri, qui havia 

estat prestigiós Rector de Rubí, publiquem aquests Apunts, fets d'un seu nebot, a l'any 1883 referents tots a 

l• 1eva família. Ens hem permés ordenar una mica els fets, per a fer més comprensiva la lecturaJ car en la 

llibreta no venen tots en ordre correlatiu. 
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filadora i carda en un lloc dit Piteu, essent el de més fama de la vila de 
Sant Llorens. 

Morí a últims de l'any 1829 a Barcelona, carrer de les Filateres, nú
mero l , 3.0 cantonada a la Bòria. Sa muller morí al carrer de les Mag
dalenes l'any 1834 a· conseqüència d'un atac de ~eridura, que li va durar 
nou mesos. 

El meu vesavi que era descender.t d'una de les més acomodades fa
mílies de dita vila, havia estat en la guerra de la Independència. 

A l'any 1820 venía Miquel un dia de l'hort conegut per Plans acon
duint un parell de bous de llaurar, i al arribar a la població varen dete
nir-lo alguns capellans, i varen dir-li que el rei Ferran VII havia jurat 
la Constitució a causa de la Revolució promoguda a Cabezas de San 
Juan per Don Rafael del Riego, i com que a ells no els satisfeia gaire, 
el meu vesavi Miquel va contestar:-Es a dir que vostès el 1812 ja la 
volíen la Constitució, però ara no. 

Aquesta expresió va valdre per a que fos considerat com a lliberal, 
i tractar- lo de miliciano. 

Algun temps després anaven amb el somaten cap a Cardona per a 
perseguir a En Torrijos i ja algú va demostrar desig de tirar-li un tret, 
però s·acontentaren agafant-lo i exigint per son rescat la quantitat de 
600 duros, lliurant amb molta finura el corresponent rebut. 

Un dia al arribar malalt a Sallent li varen dir que tot el ressentiment 
era contra éll només; i no pas contra el seu fill Ramon, avi meu. 

Aleshores el vesavi Miquel va fer veure que havia mort i ho fèu 
anunciar a la vila de Torà a la seva família, que va fer- li els funerals a 
Sant Llorens de Morunys. 

Al cap d'un quant temps, algú per casualitat va veure'l de traginer 
en una població, no sé si a Lleida o a Cervera. Arribada la noticia a 
coneixement del avi Ramon Malet i Sarri i acompanyat del seu hereu 
Miquel Malet i Vila anaren a Cardona, on varen saber que hom tracta
va d'alterar l'ordre amb una sublevació a Madrid, en vista de lo qual 
l'avi Ramon va manar al seu fill que se'n tornés a Sant Llorens. 

Efectivament pocs dies després (juny de 1822) varen sublevar-se els 
Realistes a Madrid, demanant el règim absolut. En aquest moviment 
varen prendre part activa i secundaren varis pobles de la muntanya ca
talana, entre ells Sant Llorens de Morunys, lo qual va obligar a la meva 
àvia que junt amb sos fills Miquel, Francisco, Josep i la Maria s'en 
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anassen de sa casa a la de la Maria-Angela, tancant-se en un cuarto del 
primer pis. 

En la mateixa casa i en el segon pis hi havia el Lleuger de Piera, 
ferit, que va queixar-se del monòton i continuat resar dels petits i de la 
meva àvià, contestant- li la mestressa que és que s'estava morint una 
velleta en aquell pis. 

Mentrestant pujava tropa de Manresa, manada per Antoni Roter, i 
amb ells anaven acompanyant-los el meu vesavi i l'avi. Arribaren fins 
a Berga on varen estar-se molt temps, i durant aquest temps el meu 
vesavi va enviar avís a la Vila de Sant Llorens de que si no s'axecaven 
(amb armes), res no els faria la tropa. Però corn fos que sortí la colum
na cap a Sant Llorens, els facciosos instigats pel clero, varen tirar-se a 
la muntanya marxant cap a les serres de Corriu, alarmant la població i 
deixant-la deserta. 

Això va ocasionar l'incendi del poble el 21 de Gener del 1823, des
prés del qual tota la meva família va abandonar la població i va trasl
ladar-se a Solsona, on nasqué al cap de quinze dies la tia Bonaventura. 

La família passà després a Cardona i més tard a Barcelona, allotjats 
a l carrer del Hospital, prop de Can Cosme, on varen veure's precisats 
a teixir per a sostenir-se. 

RAMON MALET I SARRI.-Com hem vist el meu avi Ramon amb 
el vesavi, va trasl·ladar-e a rany 1823 des de Sant Llorens de Morunys 
a Barcelona. L'acompanyaren la seva esposa Maria Vila i els seus fills 
Miquel, Francesc, Josep, Maria i Bonaventura. També va acompanyar
los el seu germà Joan, qui més tard va ordenar-se de sacerdot. 

EI meu avi tingué onze fills, dels quals alguns moriren joves. 
Canviat el règim lliberal per l'absolut, després de sortir les tropes 

franceses el 1827, hom va voler confinar la seva família a Sant Llorens 
de Morunys, a instàncies del famós Pere Ang~l, i com que això hauria 
estat anar-hi a buscar la mort, perquè a Sant Llorens creien i deien que 
l'incendi havia estat fet a instigació del meu vesavi, mentres que no ha
via estat altra cosa que consell dels militars, va procurar amb molts 
empenyos que fos confinat a Cardona, a on partí i estigué algun temps, 
fins que pogué retornar amb la família. 

La seva casa també va cremar-se el dia de l'incendi, i no pels del 
poble sinó per un que va fer-se fonedís, principalment després que les 
tropes del Brigadier Correa hi varen calar foc per equivocació. 



r 

ÀRXIU DEL CENTRE ExcuRSIONISTA DE TERRASSA 61 

Segons tinc entés, estant les tropes franceses a Barcelona, varen 
ésser presos a Vich, ell, el seu germà Joan, i l'oncle Miquel i portats 
lligats, sigilosament i amagats dels fran cesos, fins a Berga. Després 
varen posar- los en llibertat i conduïts a Sallent de on baixaren sense 
guardi es. 

A l'any 1834 varen tenir tots el còlera menys en Josep, la Bonaven-
tura i la vesàvia Rosa. L'àvia Maria Vila morí a Rubí a la Casa Rectoral 
el mes de Gener del 1843. L'avi Ramon morí a Rubí a l'any 1852, en el 
carrer de Sant Sebastià. 

Miquel Malet i Vila, era nebot de Mossèn Joan Malet i fou durant 
alguns anys regidor de Rubí. 

Quan varen confinar a l'oncle capellà, el meu oncle Miquel va re-
còrrer per a trobar empenyos. 

Tenia amistat amb el germà del Baró d'Avella. Aquest Baró d'Ave
lla, en els últims anys de la seva vida, va tornar-se gairebé dement, i a 
Barcelona havia arribat a ésser apedregat per la gent. Tenia una filla 
que va heredar el títol i que va enamorar-se d'un jove estudiant de Cer
vera, En Josep de C. Abat, que era fill d'un botiguer de panyos de Car
dona. Va casar-se amb Ja baronesa i asos excelents dots devia l'em
penyo i influència que tenia tan en les files de carlistes com de llibe
rals. D'aqui va tenir que al acabar-se la guerra dels Matiners, partidari 
ell de la transacció, devia convenir-se amb els Tristany, que ho varen 
notificar a En Cabrera, i per això, aquest va fer-lo fusellar junt amb dos 
estudiants més. 

Al morir deixà una filla que va casar-se amb Cherles, asesor del 
General del Principat, Larrotxa, que és qui va manar el desterro del 
meu oncle Joan Malet, Pvre., i el confinà a les Balears el 1852. 

Miquel Malet i Vila va anar a trobar al germà del difunt Baró d' A ve
lla conificanl·li el confinament del seu oncle. Aquest va dir-li que pàr
laria en favor d'ell a son nebot Cherles asesor del General del Princi
pat, cosa que va efectuar. Però al comunicar-ho al general Larrotxa, 
aquest va contestar-li que ignorava qui era En Joan Malet i Sarri, Pvre., 
i aleshores Cherles va treures una exposició que Malet havia elevat al 
Govern per haver-s'e! desterrat, lo qual meresqué novament que fos 
censurat. 

Va arribar al últim el dia en que feia els anys el Capità General i al 
felicitar-lo l'Excelentíssim Senyor Bisbe Costa i Borràs va parlar-li del 
assumpte molt favorablement, i des d'aleshores fou posat en llibertat. 
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EI fill de Cherles, és Paco Cherles d'Abat, estudiant de lleis i con
deixeble i amic de Joan Malet i Llunell, cursant de lleis el 1872. 

JOAN MALET I SARRl.-EI reverend Joan Malet i Sarri nasqué a 
Sant Llorens de Morunys, bisbat de Solsona, a 3 d'abril de 1806 i va 
viure a Sant Llorens fins a últims de maig de 1822, excepte el temps en 
què cursava a la ciutat de Cervera. 

Des d'últims de Maig de 1822 a Gener de 1823 en la vila de Torà, i 
des de Gener de 1825 fins a desembre del mateix any a Barcelona, i del 
desembre del 1823 fins a l de maig de 1825 a Barcelona carrer del Hos
pital n.º 5; des de primer de maig del 1825 fins al desembre del 1827 a 
Sant Pere de Terrassa, en una masia dita a càn Costa i després va 
trasl·ladar-se a Rubí, on treballà molt en ensenyar l'instrucció primària 
cursant la carrera, logrant el ser ordenat de prevere el dia 14 de Març 
de 1835. 

Des d'aquella data desempenyà els càrrecs de coadjutor i ecònom 
fins al mes de Gener del 1844, i després fou nomenat en son lloc el Re
verend Crusat, amb qui era ja amic de feia anys per haver estat aquest 
capellà a Sant Cugat. 

Però al prendre possessió va anar a visitar-lo En Plans, qui havia 
arrivat de poc de lafacció i volia tornar a cantar en el cor els diumen
ges de cada setmana, i com que Malet va descobrir-los en llur secreta 
entrevista, manà treure immediatament de la Rectoria tots els mobles 
que encara hi tenia. 

Succeí que al cap de poc temps fou canviat el senyor Vicari fill de 
Sarrià i per causa de la Cúria fou nomenat vicari de Rubí a Mossén 
Malet. 

Aquest sabent que Crusat era ja el quefe dels Carlistes, no va voler 
tornar a la Rectoria, i cumplia els seus deures donant-li avís, fins que 
un dia, no havent-lo avisat previament, i coneixent la secreta intenció 
de que ell fos causa de no dir-se els funerals necessaris en aquell dia, 
puig ja havia tocat a missa, fou causa de que augmentés la tirantó de 
relacions, fins que la Cúria els destituí de Ecònom i Vicari, respectiva
ment. 

Però Malet no volgué separar-se del Benefici, (l) ni de la família 
amb tot i que fou nomenat per a altres llocs. 

(1) Al·ludeix al Benefici del Sant Crisi, de qu,e pularem més endavant. 
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El dissabte següent Mossèn Crusat va anar a veure a l'Ecònom nou 
p.er a demanar-li que li deixés per ell la missa primera i despedir-se del 
poble. Al fer-ho ho va fer amb alusions tan directes i ofensives per a 
Malet, que els seus partidaris se les van haver de fer a garrotades, al 
sortir de l'Església i Plaça Major, contra els germans Plans, Pi de Vila
roch i altres absolutistes. 

Arribà després, més tard, Mossèn Malet a la plaça, dirigint-se a 
l'Església per a celebrar missa, i va reproduir-se l'esvalot. 

Sortí aleshores el batlle En Ramon Ramoneda, alies Niné, i pregun
tà qui havia estat el primer d'escandalitzar. I Joan Malet contestà que, 
al passar ell, el primer que l'avalotà era el Vell Muxí, el qual fou pres 
amb Pi de Vilaroch i detinguts portats a Terrassa. 

Canviaren els temps, i un cop lliures tingueren valiment per a des
terrar a Malet, qui a l'any 1845 fou confinat a Falset per ordre del Ge
neral Breton. 

Tornat del desterro, pel motiu descrit o sigui per mitjà d'una calúm
nia, aleshores devia canviar-se el sistema de contribucions d'acord amb 
la base indicada per Alexandre Mon. 

L'Ajuntament encarregà aquest treball a Joan Malet, que el realitzà 
molt legalment, fent declarar sense força totes les relacions dels pro
pietaris que volien fer pagar la contribució a llurs parcers. El Director 
de l'Administració Pública declarà que el poble de Rubí havia estat 
l'únic que feu legalment el repart de la contribució territorial en dit pri
mer any, dintre del Principat de Catalunya, baix la base de Mon, i ade
més va advertir-los el senyor Administrador Econòmic que no lluites
sin amb el Reverend Malet, puix que havia donat proves d'un recone
gut talent. 

Continuaren, amb tot i això, les enemistats, i més quan Anton Ubach 
(Balasch) va passar-se al camp enemic; i les diferències varen pujar al 
extrem quan el 1851, per causa del articulat del Projecte del Còdic Ci
vil que limitava a seixanta anys la duració dels contractes a rabassa
morta, car el Reverend Malet defensava als enfiteutes, i els contraris 
varen voler-lo taxar de socialista, valent-se del atemptat del capellà 
Merino contra la reina Isabel 11 i varen fer-lo desterrar a Mallorca a 
rany 1852, per ordre del General Larrotxa. 

Retornat del desterro hom tenia de canviar la Cartilla Industrial i 
essent del Ajuntament, Palet, Balasch i altres, i Secretari Isidre Serra i 
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Varoy li encarregaren aquest treball que feu perfectíssimament, afegint
hi una petició a la Administració Econòmica de que rebaixés la contri
bució a Rubí, qual cosa va lograr, amb gran satisfacció de l'Ajuntament. 

Aleshores va . dir l'Administrador Oriol a la comissió:-Han canviat 
els temps i heu de procurar que aquest capellà no es mogui mai, puix 
les seves raons no poden denegar-se, amb els datos que dona per a 
completar l'obra d'administració. 

Mossèn Joan Malet i Sarri morí el 16 de Novembre del 1883, des
prés de patir molts anys per haver-se empassat un os, que fou necessa
ri treure dels intestins, ja carbonitzat, i com que tenia varies puntes 
aquest os, per aquesta causa tingué de sofrir molt. 

LES BANDOSITATS DEL ·v ALLES 
V 

INTERVEN CIÓ DELS CONSELLERS 

EL 2 de Gener del 1449, llegim: «Aquest dia en johan Periç de 
Maella, correu, (J) anà a cavall, per manament dels Consellers, a 
Tarraça, a Mossenyor Joffre de Santmenat, qui era allà portant-li 

lletres dels honorables consellers.• 
No es desprèn de la cita si és que en Jofre de Sentmenat havia pres 

la vila, o bé hi era només que de pas. 
Algun fet notable hauria esdevingut quan els consellers envien no

ves lletres el dia 21, i aquesta vegada és a Mossenyor Anthoni Guillem 
de Muntanyans, qui és a la seva torre d'Horta, portant-les-hi el mateix 
correu En Periç de Maella, procedents de En Guerau de Clasquerí i 
d'En Villalba. 

El dia 30 del mateix mes de Gener, en Periç anà a cavall a Caldes 
de Montbuy, a Terraça, a Granollers í a ltres llocs del Vallès, portant 
lletres dels honorables consellers, •per esgu.ard de la bandositat de 
Mossenyor Anthoni Guillem de Muntanyans, d'en Vil/alba e den Clas
queri ab mossenyor Jojfre de Santmenat.• 

Pel que sembla els tres primers anaven aliats. 

(1) Barcelona tenia de molts anys establert el se rvei de correus propis, nombrant un correu mi1jor i 
altres auxiliars. 
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Continuant la seva amistosa intervenció, per a portar la pau a les 
terres vallesanes, els consellers hi envien un notari, amb uns pactes 
que seran principi de concordia: 

•4 Febrer-Lo dit dia Johan Brujo notari e sotsindich de la Ciutat 
de manament de concellers anà a Cardedeu, a Caules, a Terraça per 
comunicar ab Villalba, Mossenyor Muntanyans, en Clasquerí, Mosse
nyor Joffre de Santmanat e Mossenyor Vilademany e altres sobre cert · 
apuntament de la concordia de llur bandositat.> 

Pels noms esmentats veiem que no tots els litijants eren senyors. 
L'escrivà de la ciutat procura sempre distingir, al titular els destina
taris de les lletres, i veiem com uns son •Mossenyor> i altres simple
ment «En». 

I més tard el dia 25 Febrer del mateix 1449, llegim: •Lo dit dia partí 
lo honorable Mossenyor P. de Citjes, Conseller, acompanyat de certs 
prohomens tramesos per certes causes per la ciutat, ab deliberació del 
Consell, a Terraça e altres llochs en Vallès per pacificació de las bando
sitats>. O sigui, que no en té prou el Consell d'enviar correus i notaris, 
sinó que hi envia un conseller amb varis prohoms, els quals hi van ja 
per pacificació. Quan sortien aquests nobles senyors de sa ciutat és que 
ja estarien concordats els castlans i nobles del Vallès per a fer la pau, 
i potser, si tinguéssim a l'abast documents i dades, veuriem com ja fou 
feta en aquelles diades. 

Sembla que en aquest assumpte s'hi barrejaren els bandolers car 
veiem com el dia 27 de Març els consellers envien un propi «als ban
.dolers del Vallès> i aquest propi va a St. Celoni i a Cardedeu. Retornat 
a Barcelona, hi torna el dia 4 d'abril amb noves lletres i noves instruc
cions, per a cessar les bandositats. 

SAQUEIG DE LA VILA 

Després de les dades abans apuntades ja no trobem res més que 
ens indiqui la continuació de les bandositats senyorials, però la pau 
en aquells temps tempestuosos no era gaire duradora, i fou al cap 
d'uns qúants anys interrumpuda per l'esdeveniment seriós que denun
cia i lamenta el Conseller en Cap, Bernat Miquel, en la diada de Santa 
Llúcia, del 1456. 

Aquest dia que s'escaigué el 13 de Desembre, •Se celebra Consell 
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de Cent jurats, segons d'antich és acostumat> i per l'honorable mosse
nyor Bernat Miquel, Conseller en Cap, es exposat entre altres fets de
lictosos i extraordinaris, ço que segueix: 

<Que com pochs dies ha en la vila de Terraça, la qual es de la Ciu
tat present, sien estades fetes o seguides algunes novitats e actes assats 
dignes de punició, com seguons se diria alguns de la part de Mosse
nyor Joffre de Setmenat serien entrats en la dita vila e entrades o corre
gudes les cases de alguns poblats dins la dita vila aportant-s'en les ro
bes de aquells e trahent e maltrectant les mullers e filles dels senyors 
de las ditas cases de llurs propias habitacions, qui eren evidents de 
esser corregits.> 

Aquest fet, que per la relació, sembla que no fou sagnant, seria una 
revenja en determinades famílies terrassenques, que tingueren de sofrir 
les ires del senyor de Sentmenat, qui enviant-hi sos homes al saqueix, 
maltractà muller i filles en llurs propies habitations on s'haurien reco
llit espaordides, mentres sos marits i pares es defensarien com podrien 
de la turba de lladres i d'insolents. 

La relació no ens diu si el fet fou sagnant, però un atac de aquesta 
naturalesa no succeeix mai sense que la sang s'escoli al peu d'un por
tal o al bell mig de la via pública. 

P. S. i F. 

VIª Diada de Germanor a l'Ubach 

PER sisena volta, el passat dia 13 de juny, varem anar a celebrar 
l'aplec de l'excursionisme terrassenc al vell casal de l'Ubach. 

Allà dalt, tot és ple de vida; la llum vessa de per tot i l'aire és 
saturat de les sentors fines que desprenen les flors oloroses, que multi
colors, dónen un tó més viu i contrasten agradosament amb !'ufanosa 
verdor de les alzines. 

El lloc és ideal; al bell mig de tanta magnaficència i dessota un sol 
que tot ho enjoiava, donava bo de trescar per aquelles serralades. Per 
això tots anarem a l'Ubach i promptament poguérem veurer com les 
muntanyes s'enjoiaven amb noves flors: acolorides donzelles que amb 
llur bellesa donaven una nova gràcia a la Naturalesa; una gràcia plena 
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d'excelsitut, que les feia encara més belles als nostres esguards acos
tumats a mirar-les en la grisor ciutadana. 

El temps fou esplendit, com si volgués compensar-nos per haver 
tingut d'aplaçar la Diada degut a !'insistència de les plujes caigudes en 
la data primerament assenyalada. 

La gent respongué tal com la festa mereixia i promptament vegerem 
com les colles afluïen a l'Ubach i el que abans sols era solitut, ara es 
vestia animadament de festa. 

Vingueren després els concursos anunciats i tots es portaren a cap 
amb admirable entusiasme. En aquestes mateixes planes donem a co
neixer les classificacions i resultats obtinguts en cada concurs. 

La festa anà transcorrent en mig de la més franca armonia i quan 
ja les sardanes anunciaven el seu fi, hom sentia una certa nostalgia de 
tenir d'abandonar aquell lloc, satisfets, però, d'una jornada passada 
ben agradosament, que deixà tan bon regust, predisposant per tornar-hi 
en la següent anyada. 

I poc a poc la Diada anava fonent-se; poc a poc la gentada tornava 
a les respectives llars, deixant també que poc a poc el silenci i la quie
tut tornessin a ensenyorir-se d'aquells paratges, que restarien altra volta 
sols, fins a una altra anyada; fins que novament la Diada tornés a lluir 
ses gales, demostradores de la puixança aconseguida entre nosaltres 
per l'ideal excursionista. 

Classificacions - Salts amb perxa 

l. Salvador lndurain, S. d' A. del Centre Excursionista, 3 metres. 
2. Vicens Praga, S. d'A. del Centre Excursionista, 2'95 m. 
3. Constantí Utiel, S. d' A. del Centre Excursionista, 2'85 m. 
Nota: Deu fer-se constar, que en Constantí Utiel, després, fora de 

concurs va igualar al classificat primer, saltant 3 metres. 

60 metres llisos 

t. Josep Pa uis, S . d' A. del Centre Excursionista, 7 s. 
2. Miquel Boada, S. d' A. del Centre Excursionista. 
3. Vicens Fraga, S. d'A. del Centre Excursionista. 
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lluita a la corda 

l. Equip de la Juventud Gimnàstica. 
2. Equip de la S. d'A. del Centre Excursionista. 

Salts a corda per a senyores 

l. Rosa Figueres, Grup Montserrat. 
2. Paulina Anglada, Grup Montserrat, 28 m. 30 s. 
3. Victoria Burés, Grup Montserrat, 16 m. 
4. Francesca Aragonés, Joventut Terrassenca, 12 m. 30 s. 
5. ;_!adia Alarcón, S. E. de La Llanterna. 
Nota: A la classificada núm. 4 senyoreta Francesca Aragonés, vist 

el molt istil i variació amb que executà els salts, el Jurat, tenint-ho en 
compte decidí distingir-la amb premi especial. 

Concurs de rams de plantes i flors silvestres 

l.er premi, ram núm 7 presentat per senyoreta Rosa Tort. 
2.on premi, ram núm. 11 presentat per senyoreta Magdalena Sangra. 
3.er premi, ram núm 17 presentat per senyoreta Montserrat Jofresa. 
Ademés es concediren accèssits als següents rams, que son els que 

segueixen amb importància: 
Ram núm. 18 presentat per senyoreta Eladia Alarcón. 
Ram núm. 20 pesentat per senyoreta Genara Utiel. 
Ram núm. l presentat per senyoreta Teresa Pauls. 
Ram núm. 8 presentat per senyoreta Maria Escayola. 
Ram núm. 13 presentat per Na Josepa Carreres. 
Ram núm. 6 presentat per senyoreta Conxa Tort. 

Concurs d'enlairament d'estels 

Degut al fort vent que feia, no va ésser possible la celebració d'a
quest concurs. No obstant, durant el dia es vegeren voleiar alguns estels 
i al objecte d'estimular l'afició, es decidí premiar-los amb la següent 
forma: 

Alçada: «Montserrat• del Grup Montserrat. 
Originalitat: Joan Sanahuja i Francesc Agut. 

CONCURS DE FOTOGRAFIES.-Tema artistic 
l.er premi: Lema <Muntanya sobre Muntanya>, Autor, Pere Llargués 

del Centre Excursionista. 
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Accèssit: Lema •Pels cims de l'Ubach» Autor Josep Abelló del Cen
tre Excursionista. 

Tema d'assumptes típics í detalls de Festa 

1.er premi: Lema ·Aire Lliure>, Autor Joan Mangot del Centre Ex
cursionista. 

Crònica 

ExcuRs10Ns FETES.-13 de juny.-Celebració de la VIª DIADA DE 
GERMANOR A L'UBACH, organitzada per les entitats excursionistes 
terrassenques. 

Dia 14.-Es feu l'anunciada a can Pèlacs, cova Simanya, font del 
Llor i Girabau. 

Dia 20.-Un bon grup anà aquest dia a l'anunciada a Castelldefels. 
Dia 21.-A Montserrat, Sant Geroni, Coves del Salitre, Collbató i 

Olesa foren en nombre de dotze socis els que hi assistiren. 

Dia 27.-L'anunciada per aquest dia a Sant Miquel del Fay foren 
en nombre de quinze socis els qui hi anaren, recullint al ensems quis
cunes fotografies. 

Dia 11 de juliol.-Varis socis anaren a Canet de Mar i Castell de 
Santa Florentina, retornant molt reconeguts de les atencions rebudes, 
especialment en la visita al dit Castell. 

Dia 12.-A Mura i visita a les Coves fou un crescut nombre els que 
hi assistiren. 

Dia 19.-Al Girabau, Font dels Sabaters i Castellar hi assistiren 
vuit socis. 

BIBLIOTECA.-Publicacions rebudes.-Del soci i volgut amic En Bal
tasar Ragón, hem rebut un volum d'En Josep Ventalló Vintró, titulat La 
Ciudad de Egara. 

De la Sra. Vda. de J. Soler i Palet i per mediació del señor Ragón, 
hem rebut 3 volums del seu il·lustre espós (E. P. D.) titulats: •Mono
grafia de la Iglesia Parroquial de Tarrasa-, <Biografia de Don Joaquin 
de Sagrera y Domenech., cTarrasa Arqueológica• i ·Discurso de la 
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona». 
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Tots aquests volums han passat a engruixir un dels llocs preferits 
de nostra Biblioteca. Mercès a tots per l'ofrena. 

També de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, hem 
rebut el seu butlletí de Gener i tres memòries publicades pel març i 
abrii del actual.-Gràcies. 

SECCIÓ D'ESPORTS DE NEU l D'ALTA MUNTANYA.-Agost, 31.- Reunió 
general d'aquesta Secció per a tractar dels assumptes exposats a con
tinuació: Renovament de càrrecs Tresorer i Vocals; estat de comptes i 
relació exercici 1925-1926. 

La Junta de la Secció encareix moltíssim l'assistència de tots els 
socis amb el fi de que els acords que es prenguin mereixin la maxima 
aprobació. 

SEcc1ó D0 ATLETISME.- D es de les últimes notes aparegudes en les pla
nes de l' •Arxiu> reflexant la vida de la Secció, aquesta ha efectuat un 
nou avenç bastant remarcable, que ve a robustir la solidesa de que 
sempre ha donat mostra. 

Puntualitzar en detall, tot lo ocorregut durant aquest temps seria 
feina llarga i com que l'espai es curt, anem a fer-ho en extracte, seguint 
un ordre cronològic. 

El dia 6 de gener, per mediació d'En S. Martí, aquesta secció fou 
representada en les proves que es celebraren en el camp del Badalona, 
en homenatge a En Pere Cusell, President de la F. C. d' A. 

El 24 del mateix mes es portà a cap el campionat provincial de cros
country, participant-hi en J. Oscó i V. Fraga, obtenint bones classifi
cacions. 

En el mes de febrer es quan es donà forma al projecte de construir 
una caseta-vestuari en el nostre camp de Les Fonts i que mercès a 
l'apoi prestat per tots els socis en la reunió extraordinària convocada 
per tal objecte pel dia 12 de març i a les facilitats donades pel senyor 
Ribas, permeteren a la Junta convertir-lo en realitat. Avui dia sols falten 
pocs detalls complementaris per estar del tot acabada. 

El 14 de febrer es cel·lebrà el campionat de Catalunya de cros, par
ticipant-hi en J. Oscó. En aquesta cursa la secció hi contribuí amb un 
premi. 

El dia 21 del propi mes celebràrem el nostre campionat social de 
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cros, en terrenys de Les Fonts. En Oscó guanyà en la categoria de ju
niors i en Mesa en la de neòfits. 

El 21 de març dugueren a terme en el camp de Les Fonts el cam
pionat social dels 500 metres llisos, sortint-ne vencedor en V. Fraga. 

En aquesta data es donà per acabada la temporada de cros, per a 
començar els entrenaments en vistes a les competicions de lïstiu, que 
les iniciàrem els dies 2 i 9 de maig amb els nostres campionats socials 
d'Atletisme celebrats en el camp de Les Fonts. 

Els guanyadors i per tant campions de la present temporada, els 
anotem a continuació: 

100 m., J. Pauls; 200 m., M. Boada; 400 m., V. Fraga; 800 m., V. 
Fraga; 1.500 m., J. Fraga; Pes, J. Pauls; Disc, S. Martí;javelot, J. Fraga; 
Alçada, S. Indurain; Perxa, V. fraga; Llargada, V. fraga; Triple, V. 
Fraga. 

El 13 de maig i seguint la tasca que es té imposada la Secció, s'efec
tuà una exhibició en el poble San Cugat, que constituí un éxit. 

Els dies 3 í 6 de juny tingueren lloc els campionats de la província 
de Barcelona. D'aquests campionats se n'ha parlat extensament per a 
que tinguem de repetir conceptes. No obstant volem senyalar que els 
més perjudicats per la dolenta organització foren els nostres consocis. 
Amb tot, s'aconseguiren per Terrassa els títols dels 100 metres i llença
ment del disc mercès a En Josep Pauls i Salvador Martí. 

En la Diada a l'Ubach d'enguany fou reduït a tres proves el progra
ma atlètic. Sortírem vencedors en els salts de perxa i 60 metres, no 
existint molta competició per part d'al tres elements. 

El dia 20 del mateix juny celebràrem el primer matx de la present 
temporada. Tingué lloc a Les Fonts i el nostre contrincant fou el F. C. 
Badalona. Renovàrem les dugues victories de l'any passat; aquesta ve
gada per 50 a 29 punts. 

I ara últimament s'ha produït l'aconteixement de més trascendència 
en l'historial ja brillant de la Secció, amb motiu dels campionats de 
Catalunya duts a terme en la ciutat de Girona, el dia 4 de juliol en els 
quals en Pauls, guanyà els campionats dels 100 i 200 metres i en Martí 
el del Ilençament del disc, ultra aconseguí el propi Martí el tercer lloc 
en el pes i en Soler igual classificació en els salts d'alçada i llargada. 

DeS:d'aquestes ratlles felicitem a dits consocis, els quals portats pels 
seus entusiasmes, han aconseguit tan alt honor pels colors de la Secció· 
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El 18 de juliol la F. C. d'A., organitzà unes proves d'entrenament en 
vistes als campionats d'Espanya. Hi prengueren part en Martí, Utiel i 
Aligué. EI nombre de concurrents no fou molt crescut. 

En Martí guanyà en el disc. En Utiel queda primer en la perxa i ter
cer en el disc i en Aligué segon en els salts d'alçada i tercer en el 
javelot. · 

El seguir aquest ordre cronològic, no ens ha permés comentar amb 
tons més vibrans els principals actes descrits; creiem que en la mateixa 
simplicitat hom sabrà veurer la seva veritable importància. 

junta general.-D'acord amb Jo que disposen els estatuts d'aquesta 
Societat, el Consell Directiu convoca la reunió general ordinària pel 
dia 24 de Setembre, a fi de tractar sobre els següents assumptes: 

Lectura i aprobació de l'acta de la sessió anterior. 
Lectura de la memoria del actual curs 1925-1926. 
Detall i aprobació de l'estat de comptes de la Societat. 
Elecció dels càrrecs que reglamentariament queden vacants. 

FULLA D'EXCURSIONS 

En aquests mesos de calor, s 'ha cregut convenient deixar de publi
car la fulla d'excursions. No obstant com siga que tots els diumenges 
surten diferentes colles, a platja unes i a muntanya altres, els que tin
guin interès per anar-hi, poden passar pel Centre tots els dimarts i di
vendres de 10 a 11 de la vetlla on podra donar-se'ls tots els detalls 
necessaris. 

-La Secció de Fotografies, amb l'objecte de poguer recollir una 
bona cól"leció de tot el antic que conté la nostra ciutat, ha determinat 
realitzar una excursió interior cada 15 dies, fins al recull total de lo 
que s'interessa. 

Es prega als senyors fotògrafs, que les fotografies que obtinguin en 
aquestes excursions, es serveixin presentar-les al Centre al objecte de 
facilitar els treballs per l'exbosició que sobre aquest assumpte s'intenta 
organitzar. 

IMP. J(IAN MOfUIAL • M~lt. 22 
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Barraca de pilers 

Primer Premi Artístic. Concurs 1925. 



Lladoners de la Casa Vella 

Accèssit Artístic .. Concurs 1926. 



Les Feixos de la Casa Vella 

Primer Premi. Concurs 1924. 



Feixes de cà la Pastora 

Primer Premi Artístic. Concurs 1926. 

l 

l------
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Excursionistes: EL PA nE sANT JOSEP 
és el que haveu de gastar quan sortiu perquè sempre és tou 

PA CORRENT. :: PA INTEGRAL 

+ FllA•CESC "AllGAlllT <• 
Mitjà del Patscig, 2..5 bil. - TERRASSA 

G:RAPICS 

NORD, 22 

-OCOLATA 
IAAllT 
La gasta tothom per ésser la ~i

llor i més barata 
Els csportmcns la t•den sempre 

DEMANEU-LA A TOT ARREU 

- - - DE - - - -

Jacintc Estada 
TAPICER 

••• 

Panban, 15. -Tel. 62.15. - Terrassa 



fêasa Marquès 
. Altes novetats per a Senyora 

~~~:bAi~if1 CHA T~LAIN 
Rentats al se c, Tenyits a la mo:Jfra 
: : Vols rapidí1JsÍm1J : : 

Sucursal de la S. A . HARITAINE l 
Tota c/1u1Je de plegaf!J ale!J 

Carrer de Sant Pere,, 35.-Telèf 5927 

Josep Nacías 
í Narímón 

En panyos, sempre el més nou 

l 

CASA COSTA l 
Llibres. - Hateríal 
d'oficina i escolar 

Cervantes, 39. :: 'Cerrassa 
-

Florenci Julià 
H ER CER 

RAVAL (enfront e/ Hercat) Sant Pere,, 37. l- - Telèfon, 6494 
TELÈFÒN, 6298 T E R R A S S A 

'BA_R TERRASSA-RisTAURANT 
Acuradissim servei de Restaurant a la caria i cuberls 

Preus econòmics. .. Salons reservats 
Cícors - Vins .. Xampanys de marca 

RAVAL, 27 i :i,g TELÈFON, 6647 

·--------------------------------------------------------Articles per a Excursionisme, l· 
Alpínísme í Esports de Neu 

Concessionari a l 1Jpanya de le!J ca!lt:IJ 

RENÉ GUILLOT. - PARIS. - Material lleuger 
de campament. 

GRAVO. - PARIS. - Trajo1 impermeab/e:J· 
MONTBLANC. - CHAMONJX. - Skú, Bob, , 

Luge!I, etc. 
DEMANEU CATALEGS 

l:_SUANA PICAIYDL· Jodis, 4 2 .-Terrassa 

INSTAL·LACIONS COMPLETES 
DE VIDRES I CRISTALLS PLANS 

PREUS ECONÓMICS 

Huc Joan Bassiner 
Successor de Joan B. Rovira 

Sant Jaume, 35. - Tel. 6560. - Terrassa l -

-,. 
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Fonda Restaurant Catalunya 
Casa especial per a Srs. Excursionistes./- SOPAR I DORMIR, 5 PTES. 

Es l'únic lloc que us pot servir bé i barat. - Per comandes dirigir-les a 

EITEYE POLLI 
• ! Gavatxons, t 2 - - TERRASSA - . - Telèfon, 6035 
• • •••••••U•••••••••••••••••••••••••••m••···~····••••••••aaae••••••••••••••••••a•aaa•••••••••aaae 

Josep llrmengol 
Bísutería - Perfumeria - Cotílles 

Objectes per a regals 

Joan Martorell 
Antiga CASA CARDELLACH 

Perfumeria nacional i estrangera, Bisu
teria, Vanos, Paraigües, Moneders; 
Guants, Ombrel·les, Articles de pell, 
Ultimes novetats en objectes artístics 

per a regal. 

• Font-vella, 59. - Telèfon ó435 , 
: Raval,19.-Telèfon,5835 TERRASSA : 
: . 
•••••••••••O••M•••••••••••••••••••s••••••••••••••a•••••••••~~•ama••••••••••g••••••••••••••••••' 

Llauneria de JOAN PUIG 
CONSTRUCTOR 

Aparells de gas acetilè, Termes-sifons, 
Dutxes i accessoris per a quartos de 
bany. Fars per carruatges de gas acetilè. 

Aparells separadors i clarificadors d'olis, 
tant pel que surt de la premsa, com per 
a olis bruts, en forma rapidíssima. Pu l
veritzadors per a vinyes i per a mosques 

Sant Antoní, 14. - Telèfon, 5905 

CAMISERIA I NOVETATS 
MONEDERS, GUANTS, PARAIGÜES 

PIANOS l AUTO-PIANOS 
de les millors marques. 

Instruments, Música-Rotllos 

Secció de RADIO. - Atwater-Kent 

Casa Farràs 
GAVATXONS, 18. - TELEFON, 618.Z 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••• 

COMPRIN SEMPRE EN ELS MAGATZEMS 

EL BLAU 
Camísería, Sastreria, Barrets, -Gorres, Gèneres de punt, etc., etc. 

P· R E U S 8 A R A T l S S I M S 

Sant Pere, 2ó i 28 . TERRASSA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Aparells, Díscs i Agulles 

GRAMÓ.FONO (La Vo.;t de su Ame¡) 

Màquines per cosir, brodar, fer mitja, etc. 

WER'CHEIM (Ràpída S. A.) 
.Rgent i Reprel<'!ntant: 

Vda, de J Grau 
FONT-VELLA, 22 : : TERRASSA 

ELECTRICITAT. - InstaNacions de 
llum, força i calefacció 

Isidre Armengol 
TELEfONIA I RADIOTELErONIA: 
Aparells de Cristalleria; Llums a'in

candescència, etc. 
MAQUINARIA I MOTOR$: Compra, 
venda, canvi i reparació. Ventiladors, etc. 

Raval, 38.-Telèf. 6181.-TERRASSA 
•••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

C-¡;onfiteria 

Casa C uní 
52 Uerrassu 

••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--••• 

GÈNERES TOLRJÍ. - Confecció 

de Roba blanca. - Nuviatg_es i 

encàrrecs 

EL V IRA EL/AS 

PANTANO, 2s :: TELÈFON, 6044 

EXCURSIONISTES! 

.RSSOSSIEU- VOS AL NOSTRE CENTRE 
• ............................................................................................... 

Sabafería . .. Círa .. botes CJ{_afae! c:f3oix 
SASTRE HODISTO JOSEP POSAS 

E5pecíalítat en calçat d'excursió 

Sani Cl!ere, 24. = ·'Gerras:sa Font-vella, 1 bis. - f:errassa 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
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••cu ltllOllSTES! ! 
ARTICLES PER A EXCURSIONISME 

SECCIONS BATERIA CUINA. • CRISTALLERIA. • LOSA. • PORCELANA. • HIGIENE. • CA· 
LEFACCIÓ. • GAVINETERIA. • CVBERTS ALPACA.. OBJECTES REGAL 

LA COClllA "ODEllllA. • **Sl•AllllO•' 
FONT-VELLA, NOM. 85. 

PRESENTANT EL REBUT 'DE SOCI, DESCOMPTE 'DEL 10 PER 100 
u~·::x·~·C*·::x·~x::~iOiCOJC::K:X::~ïC?JGK::X::X:~@Of!OiJC·:::x:·:::c::i11::~ 

Taller de Llauneria ~ D [Aft HEBEBTA SABATERS 
-- de --

PERE P~RE 
Reparació i construcció en els articles 
del ram. :: CoI-locació d'aigua, gas i 
electricitat. :: Vidres de totes classes. 

RAPIDÉS l ECONOMIA 

UNIÓ, 32.. :: TERRASSA 

lllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllA 

Calçat de totes clMscs. - Preus 
econòmics. - E,,pccíalítot en calçat 

d"esport i excursionista 

MosA1Cs ~!ºªAmiés ~Ramon· morral· 
Hans W eichsel ~ Constructor d;;;;;;; de ioles clas-

8}. C O Q= ses¡ especialíiai per a diables i estri-
• cadors í d'excursionista. 

~ ~ 
~ Topetc., núm. 61. - Telèfon., 6265 

Carretera de Castellar., n. 0 t t 9 ~ T E R R A S S A 
x::· . . .. 

Gar~tge Muntaner i Llonch 
## 

Agents dels ton acreditats auto1 l l C l T R O E fi l l 

amb gran stock de peces de recanvi, venda d'olis, grasses, benzina. 
Taller de reparacions .. - Lloguer d'autos per a tots els punts. 

Sant Genís, 10. Telèfon 5694 ... Carretera de Martorell. Telèfon 6500 
TERRASSA 
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Indiscutiblement és el millor 

Gran Licor Estomacal Lladó 

AHENYS DE MUNT 

Representant únic: Antoni Lamolla 

Galíleo, 16S, pral., 2.8 
- Cerrassa 

Garatge C~R V ANTES 
T aller de re parncions J' au tomòbi.ls. -

Automòbih cHispano-Sui:u. -Agència 

Je VALLET I BOFILL s. en Cu.. 

Francesc Devant 

CcrYantcs, 127. - Tel. 6{9'1. - T c.rrassa 
·~~:.......,,~--....--...........,-"'""'..,,.......,.........,,.......,_........._..""""".~ . ...-..:.:...-.,,:......,·~·~-~-~~·n 

:Tintoreria V da. Castelló 
Rentats al sec, Tenyits, Planxats al vapor a diari. - Colors sòlids a k 

· mostra. - N e gres per a Jols, a les 1 o hores. - Secció especial de destacats 

FOTOGRAFIA 

AMER 
TREBALLS D'ART 

EL BARA.TO 
Tallers i Magatzems de Mobles. -
Vendes a plaços, al comptat i major 

CarrerdelCarme,3.-BARCELONA .. RAMON ARTIGA§ 
Raval de Santa Anna, 26. - REUS Cremat. 17. :: Telèfon. 6269 

RAVAL, 4. :: TERRASSA ~ EXPEDICIONS A P RO\TÍNCIES 
: : =~:x::x:::xc::~~~:::X::::>....~·C)[l·c:::itc•::>rc:::~:!C>:Cl!C::::X::::x::~:~ 

.FERRER I. DURAN 
. PANYOS I NOVETATS. - Despatx: Sant Pere, 38. - Telèfon 6350 


