Terrassa

30 de setembre, 1 i 2 d’octubre
Aquest cap de setmana ens vam
trobar 36 autocaravanes per passar
el cap de setmana junts i visitar una
ciutat tan propera i a la vegada tan
desconeguda per molts de nosaltres
com és Terrassa.
El divendres a la tarda, com ja és
habitual ,vam anar fent cap a un
pàrquing, a l’àrea del Parc Vallés que
l’Ajuntament ens va cedir per poder
aparcar.
El dissabte, amb autobús, ens dirigim
cap al centre de Terrassa per visitar, en
primer lloc, la Seu Episcopal Egara, un
conjunt de tres esglésies romàniques: Santa Maria, Sant Miquel
i Sant Pere, construïdes sobre una petita elevació de terra entre
dos torrents i que es van començar a construir a partir de l’any
450, quan el bisbat de Barcelona es va dividir en dos i calia una
seu episcopal per el nou bisbat d’ Egara i justament, es va triar
aquest lloc perquè ja hi havia construccions paleocristianes, que
a la vegada s’havien construït en el lloc on hi havia el municipi
romà d’Egara, en el mateix lloc on anteriorment s’havien establert
els ibers.
Dues guies turístiques de la ciutat ens fan un recorregut
molt il·lustratiu per les tres esglésies i ens donen tota classe
d’explicacions. La primera de les tres esglésies és Santa Maria de
l’any 1112 d’estil romànic, planta de creu llatina i amb arcs cecs a
la façana i campanar de cimbori.
Quan entrem a Santa Maria hi ha una coral que està assajant i amb
els seus càntics encara dona un punt més de bellesa i ambient a
la visita. De seguida ens fixem a l’absis on hi ha unes pintures al
fresc, força malmeses, originals del segle VI. A la dreta, també

hi ha unes pintures al fresc però que són del segle XII
i representen l’assassinat de Sant Tomas Becket,
arquebisbe de Canterbury, que va morir assassinat i el
seu martiri va ser una de les escenes més repetides en
l’art medieval anglès, mentre que a l’esquerra hi ha un
curiós retaule gòtic del segle XIII pintat a l’oli sobre fusta
on estan representats Sant Abdó i Sant Senén i a la part
inferior Sant Cosme i Sant Damià i una curiosa escena
on li tallen la cama a un mort per cosir-li a un malalt.
A continuació anem cap a Sant Miquel que és la església
que es troba entre Santa Maria i Sant Pere i és la que es
conserva més en el seu estat original. És de dimensions
més petites que les altres dues i de creu grega i es feia
servir només pels rituals funeraris.

Dintre, té 8 columnes diferents però
simètriques recuperades de l’antiga
vila romana (Egara). A l’absis, podem
veure pintures originals. L’arquitecte
Puig i Cadafalch, que va fer obres de
rehabilitació en aquesta església va
pensar que el baptisteri havia d’estar
a l’espai que rodejaven les 8 columnes, però quan després de fer excavacions en aquest lloc no
el va trobar, va construir una piscina octogonal en aquell lloc on pensava que hi havia hagut una
per batejar els nous cristians. A les excavacions que van tenir lloc entre l’any 2000 i 2005, es va
demostrar que Puig i Cadafalch estava equivocat i que el baptisteri es trobava a peu de l’església
de Santa Maria i es va tapar la piscina construïda per Puig i Cadafalch retornant a l’església el seu
aspecte original.
A continuació baixem a la
cripta que està dedicada a Sant
Celoni. Es tracta d’una cripta
semisoterrada en forma de fulla
de trèvol. Les finestres són
d’alabastre i les parets estan
arrebossades amb cal i pintades
a sobre, tot i que ara les pintures
ja no es poden veure. Sobre l’altar
hi ha un relicari en forma de creu,
on suposadament hi havia les
relíquies de Sant Celoni, tot i que
mai es van trobar.

Finalment, ens dirigim cap a Sant
Pere però a l’exterior ens trobem
al terra del jardí les siluetes fetes
amb pedres d’antigues tombes
perquè aquest espai era el cementiri
i s’ha volgut, d’aquesta manera,
recordar aquelles persones que
van ser enterrades, fa molt segles
en aquest lloc. Hi ha figures de dos
tipus: rectangulars, que són les que
recorden quan s’enterrava en taüts de
pedra i les que són antropomòrfiques,
que recorden quan s’enterraven les
persones directament al terra sense
cap mena de taüt.
Abans d’entrar a Sant Pere anem cap
a la part del darrere de les esglésies
per contemplar per fora els tres
absis que són tots diferents, encara
que tenen tots la mateixa orientació
a l’est. Mentre que l’absis de Santa
Maria és quadrat, el de Sant Miquel
és hexagonal i el de Sant Pere té
forma de trèvol.
L’església de Sant Pere és la única
que actualment funciona com a
església parroquial. Abans d’entrar
ens fixem a les mènsules que hi ha
a la façana, així com a la sanefa
superior de plantes i animals. Quan
es va construir al segle VI es va fer
amb bigues de fusta i sostre de dues
aigües, però al segle XII quan es
va construir l’església romànica ja
es va fer amb volta de canó seguint
l’estructura arquitectònica de l’època.
Després de la visita a la Seu Egara, anem cap al Parc
de Vallparadís, una gran zona verda i tranquil·la al
mig de Terrassa i a través de la qual arribem fins a la
Cartoixa de Vallparadís, un castell fortalesa del segle XII
que Berenguer de Sanlà i la seva esposa van comprar
al comte de Barcelona per poder construir la seva
residencia senyorial. Però al segle XV la propietària del
castell en aquell moment (Blanca de Centelles) la va cedir
als monjos cartoixans d’ Escaladei i es van haver de fer
reformes, com la construcció del claustre, per adequar-lo
a les necessitats del moment. Després es van fer càrrec
del castell els carmelitans de l’Hospital de la Santa Creu
de Barcelona, per després passar a mans privades fins
que al 1959 que va ser cedit a l’Ajuntament de Terrassa
i és la seu principal del museu de la ciutat. Com que és
jornada de portes obertes entrem i visitem lliurament el
museu que acull una exposició sobre l’evolució de la
ciutat i del seu territori.

Després de visitar la Cartoixa de
Vallparadís i amb l’autobús que
l’organització ha contractat, tornem
cap al pàrquing on tenim aparcades les
autocaravanes i anem a dinar, alguns
a les autocaravanes i altres a alguns
dels establiments de restauració que
hi al proper Parc Vallés.
A quarts de cinc de la tarda i amb
el bus de la línia 9 ens dirigim altra
vegada al centre de la ciutat i en
primer lloc anem a la casa Alegre
de Sagrera, situada al carrer de la
Fontvella.
Originàriament, era la casa pairal
construïda al segle XVIII d’un
empresari tèxtil terrassenc (Joaquim
de Sagrera), però a començament
del segle XX, com que la casa estava
força malmesa, els propietaris van
voler fer una reforma integral que
van encarregar a Melcior Viñals.
Actualment es considera un model de
casa de la burgesia de l’època. Des
del 1973 és propietat de l’Ajuntament
de Terrassa.
La façana és simètrica i força austera
amb balcons modernistes, una galeria
de finestres al segon pis i l’escut
heràldic de la família. A la façana destaquen també uns relleus que representen les proeses d’un
dels propietaris de la casa durant la guerra contra Napoleó.

Comencem la visita per la planta
baixa i a l’esquerra trobem, en
primer lloc, el quarto de reixa que
és el nom popular que rebia la sala
d’estar. En aquest cas servia de sala
d’espera per accedir al despatx.
Té una finestra al carrer, pintures
al sostre i el mobiliari original del
segle XIX. A continuació, arribem al
despatx d’ en Francesc Alegre i que
comunica amb el que era el despatx
del seu administrador a través d’una
porta de vidre que té gravat l’escut
de la família.

Tornem al vestíbul per visitar les
estances que es troben a la dreta i
especialment el menjador de diari que
es connecta amb la zona de servei.
D’aquí, tornem al vestíbul per accedir
al gran saló que és l’estança principal
de la casa. Està dividit en tres espais
separats per columnes de marbre
rosa. Una part del mobiliari és original,
però el que més crida l’atenció és la
galeria que està formada per una
tribuna d’estructura metàl·lica amb
vitralls pintats i emplomats i que dona
al pati i al jardí. De seguida ens fixem
en una espectacular porta corredera
amb vitralls pintats que està a la part
esquerra del saló i que dona a un gran lavabo. A continuació arribem al gran menjador, al costat
mateix del saló i reservat per a les grans ocasions. Té també magnífics vitralls i espectaculars
pintures murals, tot i que aquest menjador mai no es va acabar del tot.
El gran saló i el menjador donen a un gran pati amb un petit sortidor al centre en pedra i amb forma
d’estrella amb l’escultura d’un nen amb una oca i a continuació un gran jardí, el qual travessarem
més tard quan sortim de l’edifici.
Abans, però, pugem al primer
pis a través d’una gran escala.
En una paret de l’escala hi ha
una gran pintura mural que
representa al primer propietari
de la casa (Joaquim de Sagrera)
en una escena durant la guerra
de la Independència, en la que
va participar, on es veu com es
agafat presoner.

Al primer pis veiem tres estances
originals d’abans de la reforma
de la casa : La Sala Hernan
Cortés amb pintures murals de
començament del segle XIX
que representen escenes de la
conquesta de Mèxic. Aquesta
sala serveix de distribuïdor.
A l’esquerra hi ha la sala del
Judici de Salomó. El seu nom
ve donat per les pintures murals
que són quatre escenes del
Judici de Salomó. Aquesta sala
era l’alcova de l’habitació de
matrimoni dels propietaris de la
casa. La tercera sala és la Sala
Félix Mestres i havia estat sala
de música.

En aquest primer pis trobem
també el dormitori principal que
actualment té el nom de Sala
Salvans, amb pintures murals
i que ara acull una important
col·lecció d’estàtues orientals.

Tot seguit visitem la zona de la
resta de dormitoris del primer
pis que ara són quatre sales
dedicades a quatre escriptors i
on hi ha també un lavabo on es
conserva la pica, el mirall, els
llums i els armaris originals.

Després, tornem a la planta
baixa i anem al pati i al jardí per
on sortim de la casa per la part
del darrere que dona al carrer
Cardaire.

Estem al centre de Terrassa i decidim anar a fer un volt per aquesta zona que a aquesta hora
de la tarda de dissabte està molt animada.
Anem fins a la plaça Vella on hi ha la Catedral i
després ens acostem a la Torre del Palau, seguim
pel carrer de Sant Pere per arribar a la plaça de
l’Ajuntament, on podem veure l’interessant edifici de
l’Ajuntament, obra de Lluís Muncunill, i més tard fem
cap al Mercat de la Independència ( que evidentment
a aquesta hora està tancat). Justament, davant d’una
de les portes del mercat veiem un petit edifici molt
interessant. Es tracta de la farmàcia Albiñana situada
al Raval de Montserrat, un edifici modernista de 1911,
que segueix funcionant com a farmàcia actualment.
Té un portal decorat amb majòliques, petxines i
trencadís.
Per acabar el nostre passeig tornem a la plaça
Vella on descansem mentre comentem la visita en
una de les moltes terrasses que hi ha en aquesta
animadíssima i concorreguda plaça. Tots coincidim
en un comentari, que l’endemà reproduirà en titular el
Diari de Terrassa quan informi als lectors de la nostra
visita: “ No imaginàvem que Terrassa fos tan maca”.
Amb l’autobús de la línia 8, un cop acabada la visita,
tornem cap al pàrquing on tenim les autocaravanes,
per sopar i descansar després d’un dia tan intens i
interessant.

Malgrat les previsions meteorològiques que anunciaven pluja, el diumenge al matí llueix un bon
sol i fa una temperatura força agradable, així que aprofitem per seguir gaudint de la nostra visita a
la capital vallesana (capitalitat compartida amb Sabadell ).
La primera visita és a la Masia
Freixa, un edifici modernista, molt
curiós i original situat al parc de
Sant Jordi, al mig d’uns jardins que
també pertanyien en aquesta masia,
al barri de Ca’n Aurell.
Era una antiga fàbrica de filats,
però a començaments del segle
XX va ser completament reformada
per l’arquitecte municipal d’aquell
moment Lluís Muncunill per tal de
convertir-la en la residencia familiar
del seu propietari: l’industrial tèxtil
Josep Freixa, lluny dels fums i de
les olors del centre de la Terrassa
industrial d’aquell temps.
Era una antiga fàbrica de filats, però a començaments del segle XX va ser completament reformada
per l’arquitecte municipal d’aquell moment Lluís Muncunill per tal de convertir-la en la residencia
familiar del seu propietari: l’industrial tèxtil Josep Freixa, lluny dels fums i de les olors del centre de
la Terrassa industrial d’aquell temps.
Un altre aspecte important és el color de l’exterior, completament blanc, ja que les parets estan
arrebossades i pintades d’aquest color, així com els arcs parabòlics de les finestres, de les portes i
de les obertures del porxo que estan inspirades en l’obra de Gaudí. Als porxos hi ha un arrambador
ceràmic.
Destaca també una alta torre que recorda per la seva forma un minaret. Segons ens explica la guia,
la única funció d’aquesta torre és servir com a punt de referencia, es a dir, que la casa dels Freixa
fos visible des de qualsevol punt de Terrassa.
Quan entrem a la casa, podem veure que es tracta d’un
espai ampli i lluminós i també veiem que es van instal·lar
totes les comoditats de les que una casa podia disposar
en aquell temps, com per exemple la calefacció o un
altre petit detall que demostra com era d’important la
funcionalitat en el disseny de la casa: un petit calaix
metàl·lic situat sobre d’un radiador i que servia com
escalfa- plats. Al menjador i al despatx encara es
conserva el mobiliari original.
El jardí també és un bon exemple del jardins de
començament del segle XX a Catalunya. Una de
les aficions del seu propietari era el col·leccionisme
d’estàtues i de les moltes que en tenia, actualment en el
jardí només se’n conserva una de Sant Jordi.
Un cop acabada la visita d’aquesta original casa, que
s’anomena masia només perquè estava als afores de la
ciutat, ens dirigim cap al darrer dels llocs que visitarem
a Terrassa, mentre que un grupet comentem amb la
guia com devia impressionar aquella casa a la societat
terrassenca de començament del segle XX, ja que és
una casa tan original, que et pot agradar o no, però el
que està clar és que no passa per desapercebuda i en
aquella Terrassa del 1900 encara menys.

La darrera visita d’aquest intens cap de setmana, és la visita al Museu de la Ciència i la Tècnica de
Catalunya situada al Vapor Aymerich, Amat i Jover, a la Rambla de Terrassa i que al 1972 va deixar
de funcionar com a fàbrica i que al 1983 va ser recuperada per instal·lar-hi el museu.
Aquest edifici és un dels principals
exemples
de
l’arquitectura
modernista a Catalunya i dissenyat
també per Lluís Muncunill. Va ser
construït entre 1907 i 1908 i era una
fàbrica de teixits de llana. Consta
d’una gran nau de 11000 metres
quadrats sense traves interiors ni
columnes i ben il·luminada gracies
a les claraboies del sostre en forma
de dents de serra, encarades al nord
per tal que la nau estigués ben il·luminada però la llum no enlluernés als treballadors, i un annex
d’un edifici de tres cossos on hi havia la màquina de vapor.
Acompanyats una vegada més per
la guia, fem un recorregut per tot el
procés industrial que tenia lloc en
aquesta fàbrica començant per les
carboneres que eren molt grans per tal
de poder emmagatzemar combustible
suficient per al bon funcionament de la
fàbrica, ja que se’n gastaven 12 tones
diàries. A continuació, anem fins a les
calderes i la màquina de vapor, sens
dubte l’element més important de tota
la fabrica, tot i que el funcionament
amb vapor va durar poc temps, ja
que la fàbrica es va inaugurar al 1909
i al 1915 ja es va fer funcionar amb
electricitat.
En aquest punt la nostra guia ens
fa reflexionar sobre com havia de
ser de dura la feina en aquestes
fàbriques. La majoria d’obrers no
trigaven a quedar-se sords ja que el
soroll de les màquines era esfereïdor.
Els nens començaven a treballar
de molt petits amb uns horaris i
condicions duríssims i que feia que
en aquell temps l’esperança de vida
d’un obrer fos de menys de 40 anys.
Les jornades arribaven a les 11 hores
de feina i els sous de les dones eren
notòriament més baixos encara que
els dels homes tot i que les seves
feines eren també dures i pesades.
Tornem a la nau on anem seguint els escenaris de recreació del cicle productiu del teixit i seguim
des del punt de recepció de la llana per continuar amb el rentat, pentinat, torçat del fil, per arribar als
telers i acabar en el tint. Finalment, les peces es desplegaven en unes grans taules on les operaries
repassaven i controlaven la qualitat dels productes.
Per acabar, la guia ens fa notar unes quantes expressions del llenguatge normal que tenen el seu
origen a la industria tèxtil que tan important va ser a Catalunya en el segle passat, com ara “ toc de
pito” “l’hora de plegar” o “anar de gorra”.

Un cop acabada la visita guiada
encara tenim temps per visitar
les exposicions permanents del
museu, segons els gustos de
cadascú, encara que la part més
visitada és sens dubte la part
dedicada al transport: cotxes,
camions, avions, motos, bicicletes
i una gran maqueta dedicada al
ferrocarril.

Ben satisfets amb les visites, però també una mica cansats, tornem amb autobús cap a
l’espai d’acampada passada l’una del migdia, on abans de cantar els adéus i acomiadarnos fins a la propera trobada, com sempre, en Xavier ens explica el programa de les
properes sortides, on segur que coneixerem coses tan interesants com hem conegut
aquest cap de setmana a Terrassa.

Jordi i Conxita

