Josep Comas i Carnicer
Nascut a Terrassa, el 20 d'agost
de 1932, es va traslladar amb
els seus pares a Barcelona
l'any 1940.
Va cursar els estudis primaris i
el batxillerat a l'escola Sant
Ignasi Jesuïtes de Sarrià, i
posteriorment els estudis
superiors a l'Escola de Terrassa,
on va obtenir el títol d'Enginyer
Tècnic Tèxtil, ram al que es
dedica professionalment.
Casat amb Matilde Cano López,
té tres fills.
L'any 1940 va venir per primera
vegada al poble a la casa de «Cal
Marxant», per passar la tempora
da d'estiu, i ho ha fet des de
llavors, sense interrupció.
Membre de la Junta del Casal
Familiar dues vegades,
component del Consell Consultiu,
on fa la feina de secretari.
Després d'alguns anys de
convivència amb els veïns del
poble, n'està plenament
identificat, i estima el poble com
si fos el seu.

Motius i Etimologia
de les cases
de
Viladecavalls

A tots els avantpassats
que van deixar les arrels
en el poble.
I als actuals veïns
perquè sàpiguen transmetre
la nostra identitat
als que vénen al darrera.
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ADVERTIMENT
Avui, en plena efervescència de normalització lingüística de la
nostra llengua, sóc plenament conscient que alguns dels noms
propis que s'han escrit en aquest llibre, no estan en un català prou
correcte.
Aquest llibre està fet i dirigit especialment a la gent de Vilade
cavalls i a les persones del poble que se'ls coneix pel nom que hem
escrit. Segurament si no fos així, algun d'ells no se sabria ni que
existís ni a qui fem referència, tot i que fa quasi un segle que són
anomenats i coneguts tal i com estan escrits.
L'AUTOR
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INTRODUCCIÓ
Feia molt de temps que tenia ganes d'escriure un llibre; per fi,
el poble de Viladecavalls m'ha donat el contingut.
Fa cinquanta-cinc anys que vinc a l'estiu a Viladecavalls, els
meus avis ja ho van fer durant els anys, 1916-1924, s'estaven al
número 44 del carrer Nou, a Cal Rusca.
Des de la meva infància, he sentit parlar dels motius de les cases
del poble, i me n'havia preguntat moltes vegades el perquè. Per fi,
mitjançant aquest llibre he pogut esbrinar-ho i trasmetre-ho a tots
vosaltres; ha estat difícil i no sempre ho he pogut fer. Tota aquesta
feina no podia fer-la jo sol, és imprescindible viure constantment
al poble per saber les arrels de cada casa.
D'aquest projecte en vaig parlar amb els amics Agustí Parera
i Pere Gusi. De seguida s'hi van apuntar, i també la Salut Turu,
el seu marit Josep García, el Josep Turu i el Miquel Margarit.
L'anecdotari l'hi ha posat el Josep Turu (Pepet de Cal Pepis). El
Miquel Margarit i la Salut Turu, amb la seva memòria i les seves
expressions fàcils i concretes, m'han servit de molt. Sense tots ells
i la col.laboració dels veïns del poble aquest llibre no s'hauria fet.
Part important i imprescindible, ha estat la bona acollida i el
suport de l'Ajuntament de Viladecavalls.
Estem immersos en una època de materialisme, que preval per
sobre de totes les coses i dels propis costums. Aquest llibre vol ser
un respir, un tornar enrere, i recordar amb estimació, el que altres
persones han fet en aquest poble. No voldria que ningú es pogués
sentir ferit per alguna anècdota o comentari; tot ha estat fet amb
la màxima bona fe.
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Esperem que el llibre us resulti agradable, i que la seva lectura
esdevingui un record a la memòria dels avantpassats.
Vosaltres, veïns del poble, sóu els autèntics destinataris de la
nostra feina.
L'AUTOR
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POEMA DE VILADECAVALLS
VILADECAVALLS
La vila de carenes lluminoses,
amb vessants odorants d'horta i vinyar
i amb boirines de llums misterioses
provinents de les serres d'un altar.
I des del mirador d'un bell camí
i a través del finíssim cortinatge,
hem vist de molt a prop el gran estatge
d'un reialme alterós per dret diví.
I sota la influència divinal
d'una tarda de llum primaveral,
he retrobat la pau i l'alegria.
Aquest poble, tan fortament dotat,
és una font incessant d'afecte i amistat
que és l'exponent més alt de simpatia.

L.C.M
Poesia feta pel meu pare, Leandre,
tot passejant pel camí que anava al bosc dels espígols, actualment
urbanitzat des d'on es veu meravellosament la muntanya de Montserrat.
Fet el 2on dissabte de març de 1943.
9
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CARRER MAJOR (parells)
El carrer Major del poble comença a la plaça de l'Església i
s'acaba a la carretera, via de comunicació entre Terrassa i Olesa
que antigament dividia, com ja sabeu, el dos nuclis rurals,
anomenats Viladecavalls, on es troba el carrer Major i la Tarumba,
a l'altre costat de la carretera.
El carrer Major es va anar formant amb bastants anys de
diferència; primerament es va construir la part dreta, que toca a
la plaça de l'Església, al cap de molts anys en els casals s'hi van
construir les cases i els habitatges del costat esquerre.
Sortint de la plaça de l'Església trobarem a la nostra dreta les
primeres cases. Acompanyeu-me, doncs, a fer aquesta passejada...

Al poble l'any 1920 s'hi arribava amb el transport de tracció animal.
Era lent, però amb molta elegància.
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Núm. 2 CAL CAMPANER
Primera casa del carrer Major, al costat de l'Església. L'avi de
la casa era el campaner del poble. El cognom de la família era
Llobet.
Un fill Llobet, de nom Josep, es va casar amb una filla de Can
Corbera, la noia nascuda d'aquest matrimoni es diu Maria Llobet
Corbera, viu a Terrassa i té 94 anys. Es va casar amb Josep
Sanahuja Boada, que era d'Olesa. Els seus fills, noia i noi, es diuen
Joaquima i Francisca.
Cada any feien la matança del porc; part del producte es venia,
i es va donar la casualitat que dos anys seguits els van robar el
producte de la matança.
Després de marxar del poble els Sanahuja-Llobet, van vendre la
casa al senyor Domingo Pou, que fins l'any 1948, hi venia els caps
de setmana. En Domingo es va casar als 50 anys amb Maria
Margarit de Ca L'Agustí del Racó.
En Domingo tenia dues germanes que vivien amb ell, que es
deien Assumpció i Llüisa, molt catòliques, elles i altres noies del po
ble van brodar la primera bandera d'Acció Catòlica de la Parròquia.
Durant uns anys aquesta casa era on els metges de la Seguretat
Social, hi passaven la visita al poble i tenien el consultori. Poste
riorment va ser ocupada en el transcurs dels anys, per diferents
llogaters.
Es dona la paradoxa, que una neta de la Sra. Maria va ser
juntament amb el marit i fill, un dels llogaters, sense saber fins
molt de temps després, que aquella casa havia estat dels seus avis.

Núm. 4 CAL FERMí
Motiu provinent d'en Fermí Gusi i Amorós, que va comprar la
casa a Isidro Guitart l'any 1879.
En Fermí contreu matrimoni amb Josefa Colominas i tenen
quatre fills, Joan, Pere, Antònia i Jaume. Es dediquen a l'agricul
tura ja que el pare Fermí l'any 1860 va comprar la vinya de les
Torres Verdes de Can Guanteres.
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Les necessitats de la família van fer que el fill Pere anés a fer
de mosso a Cal Felip Neri i, quan tenia vint anys, va ser afillat
i fet hereu per en Josep Font Marcet i Paula Purull Llobet, que
li donaren la seva casa del carrer N ou núm 22, anomenada des
de llavors Cal Peret del Fermí.
En Peret del Fermí va tenir tres fills, Jaume, Josep i Anita.
A Cal Fermí hi seguien l'hereu Joan, l'Antoni i el Jaume. En
morir el Joan la casa va ser heretada per en Pere, que en morir
la va deixar al seu fill Josep, ja que el fill gran, Jaume, ja tenia
la del carrer Nou. La família de Francisca Mañas, hi va viure
bastants anys.
La va heretar la filla gran d'en Josep, Clara Gusi, que hi resi
deix, temporalment. El seu fill Santi, en casar-se va construir
una casa que dóna al carrer de darrere, anomenat Camí de Can
Boada de les Parentes. El Santi actualment fa d'electricista i
llauner. Els altres fills de la Clara, Alfons i Mercedites, resideixen
a Sabadell.

Diada del Corpus.
A l'esquerra de les fotografies podem apreciar les cases de cal Campaner
i de Cal Fermí.
A l'esquerra del Mossén hi veiem en Joanet de Can Baiona.
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Núm 6 CAL FAUST/NO
El Faustina era aragonès. Al poble es va casar, ja de gran, amb
una vídua que es deia Matilde, amb dos fills, Joan i Joaquim. El
Joaquim es va casar amb Isabel Cambra, de l'Aragó. En Joan es
va casar a Terrassa. La Matilde es va morir relativament aviat.
El Faustina es va casar en segones núpcies amb la Sra. Pepeta
de Sabadell que, segons diuen, era una persona que practicava el
somnambulisme amb força èxit en aquella època.
A casa del Faustina s'hi trobava el millor blat per a llavor que
hi havia al poble. Antigament també se'n deia Cal Coques. La casa
tenia un forn, i un fill de la Fleca feia la competència a la família
i hi el.laborava coques, pastisseria i pa.
La casa la va comprar l'Ivo, casat amb una germana del Lluís
Rístol, el fill, que encara viu al poble és el Quimet. Per cert, el
Faustina va anar a viure a Terrassa i va posar un rètol que deia:
«Se vende una casa y un huerto». Alguns bromistes del poble van
canviar el rètol per un que deia: «Se vende una caja y un muerto».
Coses de la joventut.

Núm. 8 CAL BERTO O CAL XICUS
La senyora Maria Prat de Gonteres, que era vídua, es va afillar,
L'Albert Marcet casat amb Rosa Torrella, besavi dels actuals
estadants (Glòria i Miquel) va donar nom a la casa (Berto d' Albert).
El fill, Magí es va casar amb la Josefa Turu de Cal Genet, l'altre
fill era el Cisco ben conegut per tothom pel seu caràcter entre
bromista, trempat i enfadadís.
Els fills del Magí i la Josefa van ser el Josep, casat amb la Maria
de Cal Pepis i la filla, Montserrat, casada a Terrassa.
Actualment hi viu la filla del Josep, Glòria casada amb Miquel
Rístol el petit de la dinastia, i actualment un dels cuiners joves
més acreditats a Catalunya, ja que s'ha fet mereixedor de premis
d' hostaleria, tant en el nostre país com a l'estranger. Són pares
d'un nen.
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Núm. 10 CAL FERRER
En faltar un ferrer al poble, en Peret del Fermí va anar a trobar
el Josep Espelt que treballava en una ferreria a Terrassa, i li va
proposar que si venia a Viladecavalls no li faltaria feina. Va ins
tal.lar-se en aquesta casa, i alguns pagesos van ajudar-lo a mon
tar l'establiment. Més endavant va comprar la casa. El Josep Espelt
es va casar amb Cinta Barbarà. El matrimoni va tenir un fill,
Ramon. De resultes del part, la Cinta va quedar impossibilitada;
sort que a la casa hi vivia també la seva cunyada Rosa, que es va
fer càrrec del pes de la casa i de l'atenció i criança del nebot.
Gràcies a l'avinentesa, els cavalls de la vila anaven ben «calçats».
La ferreria funcionava manualment, tenien un mosso molt conegut
que li deien Ramon el manxaire. Ell era el qui es cuidava, amb el
seu esforç, de mantenir el foc encès per poder trempar el ferro. El
ferrament dels cavalls escampava una olor molt característica;
això feia, que els nanos del poble s'acostessin a Cal Ferrer per
recollir els claus que sobraven de canviar les ferradures. Aquests
claus servien per posar-los a les baldufes en lloc dels d'origen. La
potència del clau feia que moltes vegades es trenqués la baldufa
del contrari, i guanyar la partida.
El seu fill Ramon va continuar la tradició familiar fins a la seva
jubilació; casat amb Joaquima Boada de Cal Freda tenen un fill,
en Josep.

Núm 12 CAL MARTí PURULL
L'origen d'aquesta família venia de la casa de pagès de Can
Purull i el primer estadant es deia Martí Purull, que fou jutge del
poble.
El fill del primer Martí Purull, que també es deia Josep, va casar
se amb una noia de Terrassa. Els altres fills del Martí Purull eren
el Pepet, la Carmeta i la Pepeta, aquesta casada a Terrassa amb
el Sr. Barber.
La filla Carmeta es va casar amb un fill de Cal Magí, que també
es deia Martí Purull.
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A l'avi Martí també li deien El Suposo, perquè aquesta era una
expressió que repetia contínuament. Era un home bastant preparat
culturalment, i quan algú li deia «això em fa molta ràbia», ell el
corregia i deia: «has de dir em fa quimera, que de ràbia només en
tenen els gossos».
Expliquem una anècdota del pare Martí Purull:
Durant la seva època de jutge, en temps de la Primera República,
va passar un cas curiós a la Vila. Van assassinar l'amo de Can
Mitjans, probablement per motius polítics. Els Miquelets o «Man
gas Verdes», van agafar dos destacats republicans del poble, el
Jaume de Cal Domingo i el Cisco de Cal Sardà i, abans d' emportar
se'ls a Barcelona per empresonar-los, els van fer dormir al cup de
la casa, i els guàrdies van dormir-hi a sobre perquè no s'escapessin.
Després els van portar detinguts a la presó de Montjuïc.
Al cap d'uns anys, hi va haver una amnistia general i per falta
de proves els van deixar lliures.
En arribar al poble la gent se'ls mirava malament, però un dia
a la missa major i amb l'església plena de gom a gom, el rector de
la parròquia, va comunicar als fidels que el Vilagraseta, mosso de
Can Mitjans i molt apreciat per la família, li havia dit en confessió
abans de morir que ell era l'assassí de l'amo de Can Mitjans
(per poder donar aquesta notícia, va haver de demanar permís al
prior de Terrassa). La gent en saber la notícia va canviar el com
portament que fins al moment havien tingut cap al Jaume i al
Cisco.
Actualment i des de fa molts anys, la casa és propietat de la
família Balaguer. La va comprar l'any 1951 el matrimoni Francesc
Balaguer Gassó i Rosa Cebrià Rosell que van tenir tres fills: Mercè,
Francesc i Anna. Ara hi viu el Francesc Balaguer casat amb la
Montserrat Comas, filla de la Dolores de Cal Mañosa. Del
matrimoni han nascut tres fills, Montserrat, Ferran i Marta. El
Francesc està ben preparat intel.lectualment, és un expert en
gestió comercial, domina diversos idiomes, li agrada molt de llegir
i és un bon actor de teatre. La Montserrat treballa a la banca i els
fills estan en període d'estudis.
A la casa dels Balaguer, pels voltants de 1950 s'hi reunien amics,
per fer la manilla. Entre ells hi havia mossèn Anton Canals, rector
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de la parròquia, gran aficionat al futbol, el veien sortir amb la seva
Vespa, capa al vent i cap a «Can Barça». Anava sovint al cafè a
fer el burret. Ell deia: «Mentre sóc al cafè, reneguen menys».

Núm. 14 CAL JAUME DEL GENET
Aquesta casa la va comprar un fill de Cal Genet quan va tornar
de les Amèriques, per això se'n deia Cal Jaume del Genet. Hi va
anar a viure uns quants anys el Pau del Cal Malament. Durant
un temps la casa va agafar aquest motiu. Per cert, en Pau, que era
solter, va morir d'un ensurt a la vinya. Diuen que va veure una
serp tan grossa, que li va provocar la mort quan se li va enroscar
a la cama.
La casa va quedar per una filla del Jaume, Joaquima, casada
amb el Sr. Miquel pare d'Esteve Sañé fabricant de mitges de
Terrassa. La van llogar al Benito Turu, germà del Joan Turu
Corbera, de Cal Mariana. El Benito, d'ofici paleta, es va casar amb
Josefa Ramoneda i Margarit, van tenir dos fills, la Maria i el Josep,
que van morir joves als 5 i 15 anys, de sarampió.
A més d'una gran persona el Benito era treballador; arribava a
esgotar els manobres. Aquests millor que ningú expliquen l'energia
i les ganes de treballar que tenia. Era el paleta de l'església; la va
enrajolar tota. També era paleta de Can Buixeres i va treballar en
la reconstrucció de la casa de Can Turu. Fervent catòlic i un dels
millors còmics del grup de teatre del poble.
Joaquima Martí vídua de Miquel Sañé, va ser-ne la mestressa
del 1965 al 1978. Actualment és de la família Aubareda-Torruella.
Joan i Valèria tenen dos fills, Joan Josep i Valèria. Ell treballa en
el cos de duanes de l'Estat, és força conegut entre tot el jovent del
poble. La filla, Valèria, és periodista i treballa a Catalunya Ràdio,
casada amb el periodista Gonsal Calvo.
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Núm. 16 CA LA PENTINADORA

Ella era la filla de Cal Pelacanyes d'ofici pentinadora i que va
casar-se amb un fill de Can Garriga, van tenir dos fills, el Vicenç
i el Martí. Aquest era barber i va morir a l'Àfrica quan va anar
a fer el servei. El Vicenç se'n va anar a viure a Terrassa.
Ella va enviduar i es va casar una altra vegada amb un mosso,
una mica aventurer, que va venir de Cuba i treballava a la fleca,
es deia Piñana.
Durant molts anys, en aquesta casa hi va viure Joaquim Casas
i la seva dona Isabel, que havien estat masovers de Can Purull.
Van tenir cinc fills, Josep, Ricardo, Maria, Montserrat i Esteve.
Com que van estar-s'hi tants anys la casa també va agafar el motiu
de Cal Quim. El Ricardo va posar una barberia, ofici que havia
après a Cal Gusi.
Fa molts anys van anar a viure a Terrassa. La casa la va comprar
el Ramon de Cal Ferrer al Miquel Piñana, i el 1983 la va comprar
la família Aubareda-Torruella, que en són els actuals propietaris.
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«El ruc i les Sàrries». Any 1960.

Núm. 18 CAL MARTI NUET
D'aquesta casa també en deien Cal Sardà, ja que un home amb
aquest cognom va ser el primer estadant de la casa. La va comprar
el Pere Margarit de Can Mir per al seu fill Martí, que era un home
molt valent i un bon pagès.
En Martí es va casar amb Marieta Bosch, que servia a casa d'un
parent del Sr. Rosell de les mitges. Vant tenir cinc fills: Pere, Josep,
Miquel, Mercè i Ramón.
El Pere es va casar amb Maria Torrella de Cal Vacarissà.
El Miquel, casat amb Maria Ronsano de Terrassa.
La Mercè, casada amb Josep Domingo, de Ca La Dolors del Mosso.
El Ramón, casat amb Maria Soler (de la Font de Can Turu).
El Josep que es va quedar al front de la casa fent la feina de
pagès, es va casar amb la Cecília de Cal Domingo i que ara ja vídua,
és l'actual mestressa. Del matrimoni van néixer tres fills: Martí,
Maria i Montserrat.
El Martí, de petit ajudava el pare en les feines del camp, de més
gran va aprendre l'ofici de barber a la barberia del Jaume Gusi.
Paral.lelament estudiava i va entrar en el món tèxtil. Té una
indústria pròpia dedicada al gènere de punt de nen, és casat amb
Pepita Garcia i tenen quatre fills: Glòria, Martí, Mònica i Josep.
És un bon col.laborador del Casal Familiar, i membre del Consell
Consultiu. Actualment és de la Junta Directiva.
La Maria es va casar amb Antonio Ortega que treballa al ram
tèxtil, com a muntador de màquines, tenen tres filles M. del Mar,
Susanna i Cecília. Ara viuen en els pisos de la Caixa de Terrassa.
La Montserrat i el seu marit, Andreu Ribas, que es guarda jurat,
viuen a Can Trias. Ella és funcionària de l'Ajuntament de Vilade
cavalls. Tenen una nena que es diu Olga.

Núm. 20 CAL BOSSES
El matrimoni Tort-Rodó van tenir sis fills: Pepet, Isidro, Con
suelo, Francisca, Miquel i Avel.lí. L'hereu Pepet es va casar amb
Dolors Llonch, van tenir dues filles, Carme i Maria; aquesta última,
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casada amb el Josep Purull i la Carme, amb Pere Soler. Aquest
matrimoni va viure poc a la casa.
L'Isidro, casat amb una pubilla de Sant Sadurní, que es deia
Maria Queraltó. El Miquel solter i el Francisca, casat amb la Sra.
Teresa Rossinyol de Rubí.
Van anar els tres a les Amèriques, concretament a Santiago de
Xile, on van fer una bona fortuna. Quan van tornar al poble, el Sr.
Isidro va construir la Vil.la Maria, avui derruïda, el Sr. Miquel va
ser el que va fer construir la Vil.la Xile l'any 1926, i el Sr. Francisca,
conegut com el Sr. Panxo, va viure moltes temporades a la casa.
El Sr. Panxo era un bon «gourmet». Li agradava fer el burret
al Cafè de la Fleca o al Foment i tocava l'acordió com a aficionat.
Els fills del Sr. Isidro, Agustí i Albert, juntament amb els seus
respectius fills, han fet llargues estades en el nostre poble. L'Agustí
es va casar amb Rosa Llugany i l'Albert, amb la Maria de Cal Pepis.
La casa la va comprar el Sr. Guasch, que la va vendre a la família
Soler-Buxaxes; el matrimoni de l'Antoni i la Paquita van tenir tres
fills: Isabel, Goretti i Ramon. Van estar molts anys a la casa fins
anar a viure a Matadepera. Al cap d'uns anys el Sr. Guasch la va
recomprar, el matrimoni de Pere Guasch i Pepita Clevillé, tenen
dues filles, Pepita i Rosa, jà casades.
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Desfilada de la banda de la Creu Roja de Terrassa,
acompanyant els Gegants. Any 1960.

Núm. 22 CAL MIR
La Francisca Amoros, provinent de Can Mir, es va casar amb
Agustí Turu de Cal Jamperu. Del matrimoni va néixer una filla,
Maria Turu Amorós, casada amb Anton Parera. L'Agustí, en se
gones núpcies es va casar amb Angeleta Corbera Turu, van tenir
dos fills, Joan i Jaume. L'últim va morir a la guerra del 1936.
El Joan es va casar amb Pepeta Taulé filla de Macià Taulé, ma
sover de Can Coromines. Els estadants d'aquesta casa s'han dis
tingit sempre per una forta creença religiosa; en Joan era qui
portava el vi a l'església i passava la safata de la col.lecta dominical.
Durant la Guerra Civil van ajudar a salvaguardar objectes de culte.
L'anecdotari de l'època del Jaume ens explica que ell i els seus
amics, el Magí de Cal Berta, el Jaume de Cal Jamperu, el Pepet
Turu de Cal Pepis i el Josep de Ca la Victòria, per poder anar a
Festa Major a Olesa van haver de fer set o vuit garbes de blat en
una nit de lluna plena; quan van acabar la feina van poder agafar
el tren de les onze, fins a l'estació d'Olesa. Com que era tard van
fer sis quilòmetres fins al poble. Quan van arribar a l'Ateneu, el ball
ja era començat feia estona, no els deixaven entrar si no pagaven
un duro de plata; de seguida s'anuncia el ball de Rams, i un altre
duret de plata; després ball de Socis, ball del Fanalet, ball de Casats
i ells mirant i quasi sense poder ballar. Al tancar el ball, i bastant
escurats de butxaca, van haver de trencar el son al carrer fins que
van poder agafar l'autobús, que a les sis del matí els va tornar al
poble. Després d'aquesta experiència es van conjurar que no torna
rien més a la Festa Major d'Olesa. Després dels anys de la guerra,
les masies i els horts i vinyes dels pobles, eran visitades per lladres
en busca de menjar, el nostre poble no n'era una excepció. Una
vegada dos d'aquests lladres van visitar les garberes que tenien els
de Cal Mir a la Planassa, esbatussaven les garbes i se n'enduien
el gra, també havien robat patates d'algun hort. Un cop detinguts
els van portar al centre del poble i els van lligar al plàtan del davant
de la Fleca, i a unes oliveres que hi havia davant del Rístol, terreny
on ara hi ha el Casal Familiar. Després d'avisar la Guàrdia Civil,
van ser traslladats a Terrassa. J a us podeu imaginar que tot el po
ble, especialment la quitxalla, va desfilar per veure els lladragots.
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L'hereu Lluís és casat amb Lluïsa Badell, tenen dos fills, Carles
i Sílvia i viuen davant mateix de l'antiga casa familiar.
Aquesta casa, la va comprar el Sr. Manuel Andreu i la seva dona
Isabel Bach. Tenen dos fills, l' Hèctor i el David. El Manuel és
pintor de quadres per afició, i professionalment és publicista.
L'antiga casa la van enderrocar i han construït un habitatge nou
i molt agradable.
Núm. 24 CAL SEVER

La història comença l'any 1731, amb el matrimoni de Josep
Carner i Josefa Morros. Al seu fill li van posar Josep i va casar
se amb Magdalena Picassa i Prat; la família Carner va continuar
amb un fill, en Josep Francesc Carner i Picassa, que es va casar
amb Paula Casanovas i Viñals. El fill d'aquest matrimoni va ser
en Sever Carner i Casanovas, que va donar el motiu a la casa.
El Sever Carner es va casar amb Maria Turu Codines, van tenir
dos fills, Francisca i Pauleta; el Francisca es va casar amb Con
cepció Barbarà Beneita i els seus fills van ser, el Josep i el Ramon.
El Josep Carner i Barbarà es va casar amb Josefa Llonch i
Margarit, filla de Can Corbera. El seu fill Ramon és casat amb la
Núria Carramiñana, tenen un fill que es diu Eduard i actualment
són els propietaris del restaurant Capvespre, al costat de la plaça
Pere Amat. El matrimoni va tenir tres fills més
En Ramon Carner i Barbarà es va casar amb la Rosa Marcet
de Cal Benet, tenen dos fills, M.Teresa i Ramon. Actualment viuen
a Terrassa on tenien una botiga. El Ramon va ser un dels tres
quinielistes afortunats del poble.
Núm. 26 CA L'HOSTALER

Nascut l'any 1751, va venir al poble des de Sant Sadurní de
Salelles en Francisca Puig Sobirana. El 1782 es va instal.lar en
aquesta casa, i als set anys de ser al poble es va casar amb Rosa
Valls. El matrimoni es va quedar uns anys a la casa fins que va
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morir el marit quan tenia 40 anys; més tard la casa va quedar
buida. Fou comprada en subhasta pública, per culpa que el propie
tari la va perdre jugant a l'estable de Cal Felip Neri on feien el
joc de «La Tarumba». La casa va costar 1.670 ptes. i 525 ptes., l'hort.
Els compradors van ser el matrimoni Pere Puig i Llonch i Ma
nuela Rodó i Torres, filla de Can Baiona. Van tenir cinc fills. Ells
van condicionar la casa en HOSTAL. Té dos estables molt grans
per atendre les mules dels carruatges dels viatgers, dos menjadors
i cinc habitacions. A l'hostal s'hi celebraven bateigs, comunions,
casaments i també funerals; és a dir, abans hi havia el costum de
convidar a dinar els forasters que anaven als funerals, en senyal
d'agraïment per la companyia.
Una vegada va venir el Bisbe de Barcelona per a la confirmació.
A l'hostal van atendre les cavalleries, n'estaven molt contents.
La casa tenia un forn per fer el pa i les pastes per a l'hostal,
a més una premsa de vi; el vi que portaven a Barcelona el venien
en una taverna de la seva propietat.
Els dos fills del Sr.Pere són els més coneguts; el Benito Puig
Rodó es va casar amb una cosina germana seva, no van tenir fills.
L'altre fill, en Pere, es va casar amb Rosa Rossinyol de Rubí i
van tenir tres fills: Consol, Benet i Rafael; aquest i la seva muller,
Maria, són els actuals estadants de la casa. En Rafael és molt
aficionat a la poesia, gènere que domina molt bé. Reproduïm un
fragment de d'una poesia que va ser premiada en el Festival In
ternacional de Prades (Catalunya Nord) l'any 1986, sobre «La
Farigola».
Oh¡ Farigola, petita,
tu que arran de terra estàs,
quan floreixes, que bonica
i quanta aroma que fas.
I tu ens dons, tan gran servei
a la nostra humanitat,
tu ets la planta del remei,
a quanta gent no has curat?
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Planta humil, bonica i bella
jo et comtemplo, amb il.lusió,
Farigola, tu ets l'estrella
que ens dóna, Nostre Senyor.

Núm. 28 CAL POL/CARDO
La casa data dels voltants de 1774, abans el nom del carrer era
el de St. Martí i tenien el núm.17.
Un mosso molt eixerit que tenien a la casa, que es deia Policard,
sembla que va ser el que per deformació va donar el motiu de Cal
Policardo.
Cap a mitjans del segle passat, el matrimoni que habitava la
casa el formaven Ramon Puig i Valls del poble de Salelles i Eugè
nia Calvó de Sant Pere de Vilamajor. L'hereu Anton Puig i Calvó
va ser el besavi de l'actual propietari.
L'Anton Puig, casat amb una Llonch, es dedicava, com en moltes
cases del poble, a l'agricultura. El seu fill Josep va convertir el pla
de Can Gonteres en una vinya; hi va fer buscar aigua i d'aquesta
manera part de la vinya es va convertir en uns grans horts de
cultiu.
El Josep Puig es va casar amb Maria Rodó i Torres, de Cal Daies
i van tenir cinc fills: Enriqueta, Francisca, Martí, Carme i Maria.
El Francisca, seguint la tradició de molts fills del poble, se'n va anar
a l'Argentina on es va casar.
El Martí es va casar amb Vicenta Torrella de Vacarisses, tia de
l'actual Bisbe de Tarragona, Dr. Torrella. Del matrimoni van néixer
quatre fills: Maria, Jaume, Josep i Leandre. Els dos primers van
viure bastants anys al poble, ja que la Maria es va casar amb el
Miquel Trullàs de Ca l'Eloi, i el Jaume es va casar amb Antònia
Prunés de Ca la Trullassa.
El Josep quan es va casar va anar a viure a Terrassa, va ser
un bon jugador d'hoquei sobre herba, va jugar amb el C.D. Terrassa
i el F.C. Barcelona; era conegut pel motiu del Puig Tarumba.

25

El Leandre, actual propietari de Cal Policardo, es va casar amb
Cristina Burgaya del poble de Masies de Voltregà. A part de la
tradició agrícola, el Leandre va estudiar música, era un bon
trompetista; la prova és que va ser integrant i solista de les més
bones orquestres dels anys seixanta, com la Principal de Terrassa,
Els Nois d'Olesa i Solistes Reunits de Manresa.
El seu únic fill, Martí, és molt polifacètic, va ser cap de colla
d'escoltes, bastoners, cantaire i director, durant un temps, dels
Estels Cantaires del Casal Familiar de Viladecavalls (Caramelles).
Casat i amb un fill, que també es diu Martí, s'ha establert ac
tualment a Torredembarra.

En aquesta fotografia podem apreciar que només està edificada una
banda del carrer Major. Està feta davant de Cal Policardo.
Observeu la indumentària del nen.
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Núm. 30 CAL FELIP
Eren dos germans, un l'avi Felip LLobet que es va casar amb
Maria Turu de Cal Genet àlies La Felipa. Fruit del matrimoni van
néixer tres fills, Juanita, Ramon i Mercè. Aquesta es va casar amb
un mosso de Cal Policardo i viuen a Terrassa. El Ramon es va casar
amb Josefa Llonch de Cal Sarda germana del Cisquet; van tenir
tres fills, Joan, Miquel i Montserrat. El Joan és casat amb Conxita
Solanellas, tenen quatre fills; treballa a la banca i ajuda quan pot
a la feina de pagès, i molts matins, abans d'anar a la seva feina
acompanya la mare amb els seus cistells a la plaça a vendre.
Miquel, casat amb una xicota del poble de Rasquera, de nom
Angelina tenen dos fills, Jordi i Albert. Montserrat casada, amb
tres fills, i viu a Terrassa.
Un any per Nadal l'àvia Mercè va anar a fer herba per als conills,
com que no tornava a casa, homes i dones del poble van sortir a
buscar-la. L'endemà al matí la van localitzar el Josep Turu de Cal
Pepis i el Ramon Manxaire a Can Purull, darrere d'unes bardisses,
sense sentit i mig congelada. A casa la van poder reanimar i sortir
de l'ensurt.

Núm. 32 CAL TEMARARI
Un fill de Cal Metferrer va comprar l'actual casa de Cal Te
merari. Aquest es deia Llorenç Casanovas; arriscat, tossut i valent
es va casar amb la Mercè i va tenir dos fills, el Peret un bon sastre
de Terrassa, que es coneix com el Peret Sastre i la noia, Roseta
Casanovas, es va casar amb Ramon Solé, que curava d'espatllat.
Ell mateix deia que tenia una creu al paladar. Va néixer el dia de
Nadal i va morir un Divendres Sant, com el Senyor. Van tenir dos
fills, Pilar i Francisca.
La Pilar es va casar amb Josep Casas de Cal Quim i van tenir
dues filles Isabel i Maria, casades i que viuen a Terrassa. El
Franciso s'ha quedat solter, va treballar molts anys en una fàbrica
de Terrassa, a més ajudava a les feines de l'agricultura cuidant
l'hort. De més jove li agradava molt jugar al billar, tot sovint se'l
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veia al Cafè de la Fleca, que aleshores regentava l'Anita, fent el
joc del 25; el dominava bastant. Sempre ha estat el més obert i
comunicatiu de la família.

Núm. 34 CAL METFERRER
En diuen a Cal Metferrer perquè el Jaume Casanovas li van
aplicar el diminutiu i com que era ferrer d'ofici, li va quedar el
motiu de Metferrer.
Els fills d'aquesta casa es deien Llorenç, Joan i Josep.
El Llorenç es va casar amb la Mercè de cal Temerari.
El fill Joan se'n va anar a fer fortuna a Amèrica, i certament
així va ser. Quan va tornar encara solter, va comprar cases a
Terrassa, el llogater d'una d'elles, li deia que ja era gran i que havia
de pensar en casar-se, en contestar-li el difícil que és triar una
dona, el seu llogater li va contestar: aqui teniu les meves tres filles,
trieu, i el Joan així ho va fer: es va casar amb la mes joveneta. A
la família era conegut com L'oncle Americà.
El Josep es va casar amb Rosa Gorina i van tenir tres filles,
Roseta, Maria i Eulàlia.
La Maria es va casar amb Francisco Pujol Corbera, l'Eulàlia amb
Joan Pujol Corbera, dos germans amb dues germanes.
La pubilla Roseta es va casar amb Pascual Margarit, del
matrimoni van tenir dos fills, Jaume i Josep.
El gran, Jaume, es va casar amb Ramona Carreras d'Ullastrell,
van tenir dos fills, Pascual i Mateu.
El Josep es va casar amb una filla de la casa de pagès de Can
Cabassa que es diu Maria Cabassa.
Els fills del Jaume, estan casats, en Pascual amb Dolors Cascallo
Casanovas, viuen a Terrassa, el seu fill que és arquitecte tècnic viu
ara a la casa paterna del poble.
El Mateu era pintor d'ofici, i quan vivia al poble el veïnat el
buscava, perquè, a més de pintar la casa els retolés furgonetes o
botigues. Quan es va casar amb Pepita Farré va anar a viure a
Terrassa, tenen una filla de nom Josefina.
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Núm. 36 CA LA VICTÒRIA
El motiu de la casa és per la sogra de la Rosa Margarit, casada
amb Pere Purull, que es deia Victòria. La Rosa i el Pere van tenir
tres fills: Martí, Antònia i Teresina. En Martí Purull Margarit es
va casar amb Maria Casajuana de Ca la Benita; no van tenir fills.
L'Antònia, casada amb un fill de Ca la Laia. La Teresina, casada
amb Josep Colties de Barcelona.
El Martí Purull, àlies El Toio, era corredor de vins, va ser alcalde
del poble durant la República i fins a finals del 1936. Era un home
molt tranquil, tant que diuen que un dia mentre feia el servei
militar tenia set i, aleshores, va anar a la taverna a fer el traguet;
va deixar la guàrdia, i el fusell abandonat a la garita, i quan va
tornar el que estava fent la guàrdia era el seu Sargent. Això és
tranquil.litat i a més no li va passar res, alguns neixen amb sort.

Un traç del carrer Major abans d'asfaltar-lo.
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Era un home anticlerical, però al principi de la guerra, i gràcies
a ell, el rector del poble mossèn Oriol va poder escapar amb tren
cap a Barcelona cosa que el va lliurar d'una mort segura.
El Martí i la Maria no van tenir fills. El Toio era el tutor dels
fills de la seva germana, Josep i Pere. Primer va morir el Martí
i quan va morir la Maria, que havia quedat vídua, la casa va quedar
tancada.

Núm. 38 CAL JAMPERU
L'avi d'aquesta casa es deia Joan-Pere, casat amb una Corbera
i d'aquí va derivar el nom de Jamperu. Era carter del poble i
s'encarregava de portar el correu a les masies i a Ullastrell, i ho
feia a peu. Van tenir cinc fills, Francisca, Agustí, Jaume, Joan i
Martí.
L'Agustí casat amb Francisca Amorós, varen anar a Cal Mir.
El Jaume, casat amb la Sra. Lola, van anar a Xile i van tenir
dos fills, Francisca i Mercè. En Jaume treballava de cuiner en un
Hotel Restaurant propietat de la Sra. Teresa esposa del Sr. Fran
cisca de Cal Bosses, com a cuiner va donar a conèixer el popular
plat català de l'escudella i carn d'olla, que va tenir gran acceptació
i èxit, a Xile.
El fill Joan es va quedar solter, i el Martí també solter va
aprendre a llegir i escriure durant el servei militar que va fer a
l'Àfrica. De tornada del servei va entrar a L'Ajuntament del poble
i va ser Secretari durant trenta anys.
El Francisca va ser Alcalde del poble de l'any 1920 fins al 1923.
Una vegada, els joves li van demanar que la Festa Major, dia de
Sant Martí, com que s'esqueia a mitja setmana la passés al dissabte
següent; ell va dir que sí, però els vells del poble li van tirar en
cara que hagués fet la concessió a aquella colla de «caganers»
(paraules textuals), i ell va contestar que la seva paraula no la
retirava, i perquè tothom estigués content, van celebrar dos dies
de Festa Major.
El Francisca casat amb Agatòclia Sarrau, van tenir tres fills,
Jaume, el Josep i la Carme. El Jaume que va morir d'accident de
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moto es va casar amb Josefa Mañosa i van tenir tres fills: Nuri,
LLuís i Agustí conegut per tothom com «L'Agustinet» i que de petit
era un bona peça. Ara viu a les Illes Canàries.
L'Agustinet, una vegada que a l'escola van venir els del «Frente
de Juventudes» per vacunar els alumnes de la verola, es va escapar
del mestre Don Aurelio, es va amagar a l'habitació dels trastos, i
a cops de pal va evitar que el vacunessin. Quan va venir de mestre
Don Francisco, ell que ja era dels més grans passava de tot.
El fill Lluís era més seriós, va col.laborar amb la primera junta
del casal, va estudiar i aprovar el batxillerat superior de gran, i va
enfocar una carrera de grau mitjà, era escorxador d'ofici a Terrassa
i actualment funcionari. L'altra germana, Nuri, és casada amb un
factor de la Renfe, José Luis Nicola.s, tenen quatre fills Meritxell,
LLuís, Aurora i Montserrat; viuen al carrer Sant Martí.
L'altre fill, el Josep un bon actor i cantant. Casat a Terrassa amb
M. Rosa Broto, tenen quatre fills: Francisca, M. Rosa, Jordi i
Carme.
La Carme es va casar amb Joan Cortés de Cal Fèlix Xic; van
tenir tres fills: Josep, Teresa i Laura.

Núm. 40 CAL JUANET DE BARCELONA
O CAL PALOMA
Els primers amos d'aquesta casa havien estat uns masovers de
Can Marcet, que la van llogar al Sr. Joanet, que era de Barcelo
na i cansat de la ciutat va comprar la casa perquè li feia il.lusió
fer de pagès, hi va viure molts anys, es va casar i va tenir un fill.
Quan es va quedar vidu es va tornar a casar i no va tenir fills del
segon matrimoni. Durant uns anys hi vivia un senyor que tenia
una màquina de torrar cafè; durant un temps en van dir Cal
Torrefacte.
El Sr. Joanet en marxar del poble va vendre la casa a la famí
lia Paloma de Terrassa, per anar-hi a l'estiu. Aquesta família van
passar molts estius al poble, la casa era punt de reunió dels
estiuejants. Tant el Sr. Pau Paloma com la seva muller, Joaquima,
acollien molt bé a tothom. A la sortida de missa major, s'hi feia
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parada per fer un traguet d'aigua fresca amb anís. Van tenir tres
fills, M. Dolors, Carme i Joan. Últimament la casa la tenen llogada.

Núm. 42 CAL JEP MARGARIT O CAL PEPIS
Els amos eren descendents de la casa de pagès de Can Margarit;
a un dels fills li deien Jep, d'aquí el nom. L'altre germà, el Fran
cisco, va casar-se amb la Tereseta Corbera.
El Francisco era molt treballador però bastant jugador. Una
vegada se'n va anar a Manresa per comprar un porc, quan va tornar
la Tereseta, que l'esperava a l'estació, li va preguntar: «què, on és
el porc?». Ell confessant que l'havia perdut en el joc li contestà:
«llàstima noia si hagués guanyat en portaria dos, però com que he
perdut no en porto cap».
El Francisco i la Tereseta van tenir dos fills, el Josep, que anava
coix per culpa d'una anèmia o tumor blanc, com es coneixia abans,
i la Maria, que es va casar amb el Pepito Llongueras de Terrassa,
que regentava el cafè de Les Víctimes de la plaça Vella. Quan es
va quedar vídua, la Tereseta van anar a viure a Terrassa.
El nom de Cal Pepis té el seu origen en el fet que un fill de la
casa veïna de Cal Salinas, que es deia Josep Guitart el Pepis, va
comprar la casa. Del seu matrimoni amb Josefa Colomer, van tenir
dues filles, la Maria, casada amb Albert Tort de Cal Bosses, que
actualment viu a Xile i la Dolors, casada amb el Pepet Turu de Cal
Mariano el qual durant trenta anys ha tingut el servei de correus,
i a més va fer d'Agutzil del 1951 al 1978; les notícies del sindicat
i el bands de l'Ajuntament arribaven als veïns mitjançant la seva
veu: «Es fa saber que per ordre del Sr. Alcalde...
El Pepet té molt bona memòria, és un home ple d'anècdotes i
en sap de tots colors. Si tot el que ens ha explicat ho recopiléssim,
podríem fer-ne un bon i suculent llibre. Per fer aquest ens ha estat
de molta ajuda. Durant molts anys tenien un matxo petit que li
deien el moro, quan entrava o sortia de casa, o li donaven un
traguet de vi o no es movia.
La Dolors i el Pepet van tenir dues filles: Maria i Carme. La Ma
ria, casada amb el Josep de Cal Berto i la Carme amb el polifacètic
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Alfons Trullàs; actualment la Carme i les seves filles Victòria i
Esther tenen la perruqueria més coneguda del poble. El fill gran,
Jordi, actualment s'ha quedat el negoci de construcció del seu oncle
Josep Marcet on treballa amb el seu cunyat Rafa Sanchez, casat
amb la Victòria.

Mentres l'Agustí Parera i el Rogeli riuen, el maxet de Cal Pepis fa el traguet.

Núm. 44 CAL SALINES
A l'Isidro Guitart, que va venir a fer de mosso a Can Coromines,
li van cedir la casa, es va casar amb Maria Margarit i van tenir
tres fills: Rosendo, Dolors i Josep, «El Pepis».
Del Rosendo i la seva muller Eulàlia Purull, filla de Cal Magí,
van néixer dos fills: Isidoro i Maria.
L'Isidoro i la seva dona Angelina Prunés, de Ca la Trullassa, es
dedicaven a l'agricultura i després de la guerra van posar una
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vaqueria. Van tenir dos fills, Pepeta i Martí. La pubilla de la casa,
es va casar amb el Josep Vinaixa, d'aquest matrimoni van néixer
tres fills, l'Antonio, el Xavi i la Laura. Quan arribava l'hora dels
àpats i els fills eren petits, el Josep sortia al carrer i amb un xiulet
molt potent, els avisava, i tot i estant a l'altra banda del poble hi
anaven de seguida. Tota aquesta família ha estat molt treba
lladora. Les hores no comptaven quan hi havia feina. En els anys
1960 les cases més fortes del poble llogaven gent que els ajudés a
les feines de l'agricultura, havien de ser persones de confiança ja
que a més compartien taula amb la pròpia família. Hi va entrar
per ajudar-los un jove provinent de Sarinyena que després es va
casar amb l'Eulàlia Coma de Cal Xic Feliu.
La Pepeta era l'encarregada de repartir la llet per les cases del
poble, trucava a la porta, i se sentia la seva veu, clara i ben tim
brada, que deia: «Senyora Conxita, la llet».
L'altre fill de l'Isidoro es diu Martí, era casat amb la Sra.
Antònia, i varen tenir dos fills. Actualment viuen a Terrassa.

Diada de La visita del Sr. Bisbe.
L'acompanyen Mossén Canals i les autoritats.
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Núm. 46 CAL MAÑOSA
Aquesta va ser la primera casa del carrer Major, construida
l'any 1773, era una casa de pagès i després d'ella es va anar
construint la resta de carrer.
Del cognom del propietari ve el motiu de la casa. Hi havia un
esplèndid rellotge de sol, també hi havia un trull d'oli, en el qual
treballaven per als veïns del poble i també per a les rodalies, inclòs
Ullastrell.
El Francisca Mañosa Planas, casat amb Montserrat Perarnau de
Terrassa, va estar a la guerra de Cuba de l'any 1896/1898. Era un
home molt polifacètic i un bon caçador amb els millors gossos. Quan
es retirava de l'hort, que tenia a Can Mir, era bonic veure'l arribar
amb el carro carregat de les dones del poble que havien baixat a
rentar la roba i a fer xafarderies als safaretjos de les basses de Can
Purull. Les basses s'omplien amb les fonts del Rexoxo i dels Ànecs.
Tenia dues germanes, la Flora i la Roseta que es va casar amb
el Cisquet, peó de la carretera de Viladecavalls a Terrassa. La Flora
es va casar a Terrassa i va tenir dos fills.
El Francisca sempre deia que ell s'havia parat als seixanta anys,
doncs no volia fer-se gran. Era molt trempat i amic de tothom;
sempre que podia afavoria a tot aquell que li demanava. Durant
uns anys va ser agutzil i un dia a les sis del matí va haver de co
municar al veïnat l'enfonsament del pantà de la Xuriguera que va
arrasar totes les terres i els horts de Can Gonteres, de Can Mir
i Mas Estella; el vocabulari de l'època no era gaire sofisticat i la
proclama va anar així: «Es fa saber que s'ha rebentat el lago, i
l'aigua ho ha arrasat tot i els horts, se n'han anat a prendre pel
sac». La feina d'Agutzil la pregonava també a les cases de pagès
del poble.
Del matrimoni van néixer quatre fills, Martí, que va morir a la
batalla de l'Ebre,al terme municipal de Villalba de los Arcos, tenia
la graduació de caporal, segons ens ha explicat un company seu,
el Pepet Margarit de Can Mir. El Martí era molt apreciat per tothom.
La pubilla, Dolors, es va casar amb el Juli Comas gerent de la
Companyia d'Aigües de Viladecavalls i secretari del Sindicat de
pagesos del poble. Era un gran «Culé». El Juli va tenir la primera
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moto del poble, després del «said» dels Parera, era una Locttetia
de quatre temps, i una Montesa, que era el seu mitjà de transport
per anar a treballar a la fàbrica de mitges de Terrassa. Van tenir
dos fills, el Martí casat amb Montserrat Rius, tenen dos fills, Oriol
i Roger. El Martí és soci fundador i quatre anys President del Casal
Familiar. Va estudiar el batxillerat a Manlleu i als Escolapis de
Terrassa, és enginyer tèxtil. Actualment té una filatura pròpia.
L'altra filla, Montserrat, té la carrera de magisteri, treballa a la
banca i és casada amb Francesc Balaguer i viuen al poble, Major
núm. 12.
La segona filla, Conxita, es va casar amb el Joan Purull de Cal
Massienet. Durant anys es va cuidar de l'aigua del poble; d'aquí
ve que li deien Joan de l'aigua. Va ser el primer llauner del poble,
coneixia la gent i els seus costums com ningú. El Joan va formar
part de les persones amb visió de futur, col.laborant en el
naixement del Casal Familiar, com a soci fundador. Va ser durant

Casa de Cal Mañosa tal i com era als anys vint.
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molts anys responsable de la companyia d'Electricitat, feia els
cobraments del poble i també de Torreblanca, feina a la qual es
dedicava els diumenges al matí. Van tenir dos fills, Francisca casat
amb Mª Teresa Torner i la Mercè. Aquesta encara viu a la casa
amb la seva mare Conxita, ara vídua. La Mercè és mestra, feina
que fa en un col.legi de Sabadell. Ella va ser també de la Junta
del Casal Familiar durant alguns anys.
La germana petita de la família Mañosa, Rosa, és monja carme
lita i està al convent que aquesta ordre té a Sallent.
Núm. 50

El Francisca Purull de Cal Mañosa i la Mª Teresa Torner de Cal
Torner viuen en aquesta casa edificada en un terreny de Cal
Mañosa, feta fa uns anys en casar-se. Tenen una filla de nom
Montserrat.
Actualment no té un motiu especial, però donat el reconeixment
que tant el Francisca con la Mª Teresa tenen en el poble, en el futur
algun o altre motiu definirà aquesta casa. El Francisca va seguir
durant uns anys la feina de llauner que va aprendre amb un
electricista de Terrassa, després ajudava al seu pare. Actualment
és el responsable de manteniment del restaurant Rístol. La Mª
Teresa està en un lloc de responsabilitat dintre de l'organigrama
administratiu de la Mútua de Terrassa.
Núm. 52

En aquest casal de Ca la Miquela s'hi va construir una casa el
fill Miquel, es va casar amb Dolors Badell, tenen una filla que es
diu Montserrat.
La Dolors és modista, sempre ha col.laborat tant en les coses del
poble com del Casal Familiar.
El Miquel treballa actualment a Sabadell, en el ram
metal.lúrgic.
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Núm. 54-56 BARBERIA DEL PERET DEL FERMí
Jaume Gusi, fill del Peret del Fermí va comprar el Casal per
posar-hi una barberia i d'aquesta manera independitzar-se, ja que
ell treballava d'oficial a la barberia que hi havia a l'era de Cal
Policardo.
A la barberia a més del Jaume, hi treballaven el seu germà,
Josep, i els ajudava el Magí de Cal Berto; hi van aprendre l'ofici
el Ricardo de Cal Quim i el Martí Margarit, entre altres.
En Jaume es va casar amb Irene LLobet, filla de la casilla de
Can Marcet.
A més de fer de barber, durant uns dos anys va ser Alcalde de
la Vila, comerciava amb pinsos, farratges i altres productes per a
l'agricultura. Del matrimoni van néixer dos fills, la pubilla es deia
Maria, va morir molt jove, vint-i-un anys, era molt apreciada, bo
na organitzadora i tenia una gran simpatia. Era una gran di
buixant, fins i tot feia dissenys de vestits de moda i era una gran
actriu de teatre. La seva mort va causar un gran impacte en la gent
del poble.
L'altre fill, el Pere, va continuar durant uns anys amb la feina
de barber, que alternava amb els estudis, de jove va entrar a la
banca, on va ocupar càrrecs de Direcció. De jovenet feia teatre, força
bè. Casat amb Carme Soler, van tenir dos fills, Maribel i Jordi.
La Maribel està casada amb Francisca Osuna, tenen tres fills,
Sergi, Carles i Alba. Viuen a Terrassa.
El Jordi encara solter, és expert en informàtica, té la carrera de
Pèrit Mercantil, forma part de l'elenc artístic del Casal, els galops,
diverses vegades de la Junta del Casal.
El Pere està actualment jubilat, això li dóna l'opció de poder
col.laborar amb el Casal Familiar, del que en va ser quatre anys
President, actualment forma part del Consell Consultiu, del que
també en va ser dos anys President, ha col.laborat i molt en aquest
llibre.
És President des de la seva fundació del Club Bàsquet Vila
decavalls, el Club es va fundar el 13 d'octubre de l'any 1985. En
aquella data a més de l'acte fundacional del club, van aprobar-se
els estatuts, i la inscripció a la Federació Catalana de Bàsquet.
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La Primera Junta va estar integrada, per:
Pere Gusi Llobet
Pere V alls Planas
Mª Angels Gallinat
Antonio Ortega
Eduardo Soria
Angelina Bulsegura
Mª Rosa Santasusana

President
Sot-President
Secretari
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal

Des dels anys de la seva fundació, el club ha marcat una tra
jectòria ascendent, en la seva faceta esportiva.
Quan la família Gusi van deixar de fer barbers, el poble es va
quedar sense qui prengués el pèl a la gent, (dit amb la millor bona
fe), l'Agustí Parera es tallava els cabells a Terrassa a Cal Querol,
una barberia de la Plaça Vella, allà hi treballava en Francisco
Sanahuja un home que es distingia per la seva qualitat, tan de bon
barber com per la seva simpatia i educació. Li va proposar al
Francisco si li agradaria anar a Viladecavalls, ell li va contestar
que sí, va posar al Francisco en contacte amb la familia Gusi, van
arribar a un acord i una altre vegada a Cal Jaume del Peret del
Fermí i havia barberia oberta.
A més d'un bon barber, en el Francisco vàrem trobar un bon
fotògraf i un bon col.laborador en totes les activitats del poble i en
especial per les del Casal Familiar. Gràcies a la seva afició, i sempre
desinteresadament guardem un bon feix de fotografies que formen
part de la història gràfica del poble. Al jubilar-se l'any 1987, en feia
disset que estava a Viladecavalls.
Sobre els baixos de la casa s'hi van construir tres habitatges:en
el primer pis hi viu la família de Pere Valls i Angels Gallinat, la
seva filla Esther hi viu tot l'any. Els altres dos fills del matrimoni
són la Mònica i el Marc.
En el segon pis hi viuen Amadeu Castanyé, casat amb Maria
Dolors Quintana, filles Cristina i Silvia, i la Sra. Joaquima Martí,
vídua de Miquel Sañé i la mare de la M. Dolors.
En l'altre pis hi viuen M. Luz Navarro i els seus fills Albert,
Cristina i Sandra.
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Núm. 60 VIL.LA XILE
El Sr. Miquel Tort, fill de Cal Bosses, va venir de Xile i va
comprar el terreny que era de Cal Xic Feliu per fer-hi la torre
anomenada Vil.la Xile.
El seu germà Francisca, casat i la seva muller hi van passar
estades molt llargues. Després que la casa passés a la família
Rossinyol, va ser comprada per la vídua Jover, germana del Sr.
Armengol de Can Turu, i adquirida posteriorment per la família
Rístol, actuals estadants de la casa. En aquesta casa la Sra. Rístol
(Montserrat) hi ha lligat quasi tots el casaments fets a Can Buxeres
durant el darrers anys. El Miquel i la Montserrat han tingut tres
fills, el Lluís, casat amb la Begoña, el Francisca, casat amb l'Eva
i el Miquel, casat amb la Glòria (filla de Cal Berto); tots ells de
dicats, com el pare, a l'hostaleria.
A continuació, transcrivim la següent acta de l'Ajuntament per
la construcció de la casa:

Vista del carrer Major i la Vil.la Xile després de la nevada del 1962.
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Don Miguel Tort Rodo, soltero de 49 años de edad, natural
y vecino de la presente domiciliado en la calle Alfonso Sala
nº 2, CONSTRUYE:
Una casa torre en el solar que posee en la calle Mayor de
esta población s/n, y enclavada frente al Km. 5 Hm 2 de la
carretera que de Tarrasa se dirige a Olesa de Montserrat. Con
el permiso de este Ayuntamiento y Jefatura de Obras Públicas
de la Província.
En Viladecaballs a 2 de Octubre de 1929

El conegut Plataner,
nevat,
que hi havia
davant
de la
vil.la Xile.
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CARRER MAJOR (senars)
Les cases que en sortir de la plaça de l'església, trobem a la
nostra esquerra, són molt més noves, normalment eren casals buits
que hi havia davant les cases ja construides; de mica en mica es
van anar aprofitant per fer cases, per als fills o bé va ser comprat
per altres veïns del poble, per edifica-hi. L'única casa que hi havia
en aquest costat del carrer, era la barberia de l'era de Cal Policardo
on actualment s'han construït unes cases noves.

Núm. 1 CAL JOAN DEL BALLESTER
És una casa de construcció relativament moderna. Sobre els anys
vint en Josep Ballester va comprar aquest casal del carrer Major
on va anar a viure amb el seu fill Joan, que es va casar amb la
Roseta Turu de Cal Genet, van tenir tres fills, Francisca, Ramon
i Josefa.
La Francisca es va casar amb l'Arturo Casanovas, hereu de la casa
de pagès de Can Baiona on va anar a viure. L'Arturo era, a més
d'una gran persona, un bon pagès i un excel.lent motorista, era un
enamorat de la Vespa. En un viatge a Barcelona el van atropellar,
amb la mala sort de topar amb la vorera i allà va perdre la vida.
La Francisca és actualment la mestressa de la casa de Can
Baiona, on atén amb simpatia a tothom que li fa falta, verdures,
aviram o un bon àpat per esmorzar.
El Ramon és casat amb Josefa Sanchez; el Joan que es diu com
l'avi, i la Mercè són els fills del matrimoni. L'àvia Roseta viu a la
casa amb el fill.
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El Joan està casat amb Dolors Puigrós, viuen a Sant Miquel de
Gonteres i tenen un fill de nom Oriol. La seva germana Mercè, viu
a Terrassa i esta casada amb Joan Camargo, tenen una filla que
es diu, Marina. Treballa a l'Ajuntament de Viladecavalls.
L'altra filla, Pepeta, es va casar amb un veí de Vacarisses i viu
a Terrassa.

Núm. 7
En aquesta casa construïda al Casal de davant de Cal Ferrer hi
viuen en Josep Espelt i la seva dona Carme Elorriaga, tenen dos
fills Gemma i Albert. El Josep és professor d'institut.

Núm. 9 CAL JOSEP DE CAL BERTO
El Josep de Cal Berta, en casar-se amb Maria Turu de Cal Pepis,
en un casal de la família es van fer la casa on viuen actualment.
Si us fa falta una excel.lent persona, que a més sigui paleta, no
ho dubteu pas, aneu a trobar el Josep Marcet: tant ell com la Maria,
sempre tenen un somriure per als veïns i els coneguts, tot i que
la vida els ha donat algun revés important. Dels dos fills que van
tenir, el noi gran, Albert, va morir als vint-i-un anys en un des
graciat accident de cotxe. A més de perdre ells el fill, Viladecavalls
va perdre un dels joves més carismàtics del poble.
L'altra filla, Glòria, viu en el num. 8 del mateix carrer.

Núm. 11 CA L'ELOI
Com totes les cases d'aquesta part del carrer, la del Miquel
Trullàs és relativament nova. El Miquel es va casar amb la Maria
Puig de Cal Policardo. La seva germana Angelina es va casar amb
un mosso de Cal Felip Neri, que es deia de cognom Monill.
En Miquel era rajoler d'ofici, tenia una bòbila a la sortida del
poble, camí de Can Buixeres, en uns terrenys de Can Corbera.
Entre altres oficis també feia de cafeter en el bar de la Fleca.
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Josep, Rosa i M. Angels van ser els tres fills del matrimoni. En
Josep es va fer popular per la seva destacada aportació al món de
la moda tèxtil, era un industrial creador d'articles d'avantguarda
per a la dona i l'home.
La filla Rosa casada amb Francisca Burgaya, sastre d'ofici viuen
a Terrassa, tenen tres fills.
M. Angels, casada, va anar a viure a Terrassa i té dues nenes.

Núm. 15 PIS DEL MARTí NUET
En aquest pis viu avui la Cecília; durant uns anys, la filla Maria
va tenir als baixos una botiga on venia articles de punt. Actualment
hi viu amb la seva néta Maria del Mar.

Num. 17 FORN DEL BON PA
Aquests casals havien estat del Sr. Benito Puig de Ca l'Hostaler,
avui són de la família de Cal Salines. La Laura i el seu marit Josep
Carbó i les filles Estel i Ariadna, viuen al pis i als baixos hi tenen
oberta una magnífica botiga de pa, pastisseria i altres queviures.
Cal fer esment de la gran afició que tenia la Laura, que al voltant
del 15 anys volia ser vocalista, afició que una mica més gran i amb
caràcter totalment amateur va desenvolupar en alguna Festa Ma
jor de la vora del poble. En el pis del darrere hi viu la família Valls,
Joan i Carme, tenen tres fills Marta, Albert i Anna; en Joan és
l'administrador de les Caramelles del Casal.

Núm. 19 CASAL DE CAL MIR
En aquest casal hi va construir una casa el Lluís de Cal Mir,
on viu amb la seva dona Lluïsa Badell i els seus fills, Carles i Sílvia.
El Lluís va deixar ben aviat les feines del camp, i després de fer
els estudis pertinents, va entrar a treballar a la Caixa d'Estalvis
de Terrassa. És un gran aficionat a la natura. En Carles s'ha casat
amb Carme Gorro i viuen a Barcelona.
La Sílvia fa de perruquera a Terrassa.
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Núm. 25 CASAL DE CAL SALINES
En aquesta casa, que va fer construir l'Isidoro Guitart, hi viu
el seu nét Antoni, casat amb Filo Soler, tenen un nen que es diu
Josep. Tant l'Antoni com la seva dona estan immersos treballant
en el ram de l'alimentació al mercat de Terrassa.

Núm. 27 ERA DE CAL POL/CARDO
En la part edificada de l'era de Cal Policardo s'hi va obrir la
segona barberia del poble. Als baixos de l'edifici, amb entrada pel
carrer Sant Josep, hi tenien el celler; a l'era hi batien el blat quasi
tots els pagesos del carrer Major. Actualment s'han construït unes
cases noves; al darrere de l'era, fent cantonada al carrer Sant Josep,
hi havia hagut una de les basses del poble.

46

Carrer Major l'any 1922. A la dreta es veu la cortina de la barberia
que hi havia a l'era de Cal Policardo. Observeu els portals
que tenia cada casa per pendre la fresca.

.Festa del Roser l'any 1950 a l'era de Cal Policardo.

Núm. 35 CA LA MASOVERA
Se suposa que el motiu ve perquè ells havien estat masovers
d'alguna casa de pagès.
Es recorda molt al Maurici, era corredor de vins i a més un
verdader expert en pins, els xiprés del Cementiri vell del poble al
costat de l'església van ser plantants per ell, així ens ho ha dit el
seu nét Pere, i els que hi ha al Santuari de la Salut de Sabadell.
Esporgava arbres i jardins, d'ell es deia: «En Maurici Corbera,
esporgador de primera». La seva casa va ser una de les primeres
a tenir telèfon al poble.
El Maurici es va casar amb una Sra. de Terrassa, molt intel.li
gent, de cognom Prunés, van tenir dos nois, Joan i Josep.
En Maurici en quedar-se vidu, va casar-se en segones núpcies
amb la Sra. Teresa Codina del poble de Vacarisses, van tenir dues
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filles, Dolors i Roseta. La Dolors es va casar amb el Josep Pujol
de Cal Pujol del capdamunt del carrer Sant Martí, la Roseta va
quedar soltera; la noia acostumava a mirar al carrer per la finestra,
però sense haver d'obrir els porticons, ja que un vidre, perpètua
ment trencat, li permetia una visió perfecta; s'hi passava hores. La
casa és actualment del fill gran de la família, en Joan.
Núm. 37 CAL SALVADOR

L'inici que podem esmentar és d'un tal Salvador Purull, casat
amb Maria Llobet, van tenir un fill de nom Pere.
Aquest fill Pere, es va casar amb Maria Purull Turu del matrimoni van néixer quatre fills, Salvador, Josep, Miquel i Teresa.
El Josep i la Teresa van anar a viure a Terrassa.
El Miquel es va casar amb una noia de Ca La Laia.
El Salvador va casar-se amb Anna Gibert i van tenir dos fills,
Daniel i Josep.
En Daniel es va casar amb Joaquima Ventura, van tenir dues
filles, Eulàlia i Rosa. El Daniel era un gran boletaire i és considerat
com el millor còmic que mai ha tingut el grup de teatre del poble.
La filla Eulàlia ha estat durant molts anys una de les modistes del
poble, la seva germana, Rosa, treballava al tèxtil. Les dues han
quedat solteres, viuen al poble, al carrer del Racó, justament al
darrere mateix d'on vivien abans, la mare viu amb elles.
A l'enviudar del primer matrimoni amb el Daniel, la Joaquima
es va tornar a casar amb el seu cunyat Josep, que era solter i havia
viscut sempre a la mateixa casa amb tota la família.
La casa actualment és propietat del Jordi Gual i la Montse
Moral, tenen dos fills, la Natàlia i el David.
Núm. 39 CAL PELACANYES

Sembla que el motiu ve, que els primers Corbera tenien negoci
de canyes per a mànecs d'escombres i encanyissats.
Els Corbera van tenir quatre fills, que treballaven l'agricultura,
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horts i vinyes. Tenien un cavall que era cec i un carro de trabuc
(volquet). També treballaven en la construcció de la via del tren
Barcelona-Manresa.
L'hereu Corbera es va casar amb una noia de Can Garriga, que
es deia Garriga i van tenir una filla. Uns anys després es va morir
l'hereu i la seva dona es va casar en segones núpcies amb un dels
cunyats; curiosament, ella en morir-se, va fer que l'home es casés
amb una senyora de Sant Quirze del Vallès, que es deia Antònia.
Del matrimoni va néixer un fill, que es deia Joan.
Quan el Joan tenia vint anys, va anar a un bateig a Sant Quirze
del Vallès; la família i els amics li feien bromes sobre el per què
no es casava, li deien que havia de buscar-se novia i ell molt seriós
va contestar: <�a la tinc, serà aquesta nena que acabeu de batejar».
Vint anys després es va casar amb ella. És a dir, es va casar als
quaranta anys. Del matrimoni van néixer dos fills: Joan i Provi
dència; aquesta, soltera, va morir atropellada pel tren a la vora de
l'estació de Terrassa.
L'hereu Joan s'ha dedicat tota la vida a les feines del camp, es
va casar amb Natividad Guerrero, van tenir dos nois, el Martí, mort
fa uns mesos i el Juli, casat, amb dos fills, Sandra i Juli, viu al
poble, és el continuador del negoci de llet i aigua de la comercial
que tenia el Sr. Parera.
Cal afegir que de jove, el Joan a més d'un bon ciclista, era un
gran jugador de futbol i un extrem molt ràpid, el comparaven amb
un extrem molt bo que es deia Bravo.
Sense gaires més opcions de divertir-se el futbol tenia molta
ressonància al poble.

Núm. 41 CA LA MIQUELA-CAL MIQUELES
El motiu de la casa ve de la mare del Francisca Gusi de nom
Miquela. Els estadants d'aquesta casa s'han dedicat de sempre a
les feines del camp.
El Francisca Gusi es va casar amb una filla de Cal Carner, de
nom Marieta Turu; el matrimoni va tenir dues filles: Angela i
Montserrat.
49

Desfilada de les noies que participaven en la cavalcada
d'una festa Major de Terrassa.

La Montserrat es va casar amb en Macià Corbera de Ca La Pona.
L'Angeleta es va casar amb Macià Gorina de Cal Batzuca del
carrer de Dalt, el matrimoni va tenir dos fills, Francisco i Anita.
La noia Anita casada amb antoni Vilajoliu, van tenir tres fills:
Ton, Enric, i Maria.
El Francisco com hereu de la casa també es va casar, amb
Margarida Margarit, de Can Mir i van tenir quatre fills, Martí,
Miquel, Anita i Rosa.
Les dues noies al casar-se van anar a viure fora del poble, l'Anita
ho va fer amb un xicot de Manresa, Jacint Planes, músic d'ofici.
Tenen tres fills i tots han seguit l'ofici del pare i també són músics.
Un d'ells, en Carles, forma part de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Els altres fills del matrimoni són en Jordi i en Xavier.
La Rosa es va casar amb Joan Fonoll, viuen a Terrassa on tenen
un estanc, els fills són en Josep, Montserrat i Joan. En Joan ac
tualment és un bon caminador.
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El Miquel casat amb Dolors Badell, viuen al mateix carrer nº 52.
L'hereu de la casa en Martí, encara treballa els horts que tenen,
de jove era un gran còmic de teatre, destacava en cadascuna de les
obres que participava. Es va casar amb Pilar Carcelero, tenen dos
fills, Lluís i Marta.
El Lluís és un dels cambrers més carismàtics del Restaurant
Sant Lluís, i la seva germana Marta, és monitora de l'Esplai i
treballa en el tèxtil.
La millor mistela es troba a ca la Miquela.

Núm. 43 CA LA LLARGA O CA LA INES
El personatge més conegut de la casa es deia Ramona, de tota
manera el motiu ve de la seva sogra que es deia Inès. Els sogres
de la Ramona feien feina al bosc i carregaven tanta llenya com la
que es podia carregar en un carro.
La senyora Ramona es va casar amb Jaume Turu, van tenir tres
fills, però van morir als pocs mesos de nèixer.
La Ramona i el seu marit tenien força desavinences conjugals.
Una vegada el Joan la va amenaçar amb una pistola; ella en veure's
davant de la pistola li va dir:» Tu acabaràs amb les meves penes,
però començaran les teves». Quan es va quedar vídua, va anar a
fer de majordoma a Terrassa a mossèn Jaume Vilella i quan va
morir el mossèn ella va tornar al poble i en morir-se va deixar la
casa als seus nebots. Després els metges que no eren de la
Seguretat Social, passaven visita en aquesta casa.
Una germana del Jaume Turu va casar-se amb un Gunfaus de
Terrassa; el fill que van tenir, Agustí Gunfaus i Turu, es va dedicar
a l' ofici de cisteller. Més endavant va muntar unes galeries a
Terrassa. El seu fill Joan va ser l'inventor de la «MERY», coneguda
per totes les mestresses de casa. Qui ho havia de dir que un
descendent de Viladecavalls fes un invent tan universal.
Molts anys van estar-s'hi com a llogaters, la família Trenchs
Verdaguer, ell un bon pintor d'aquarel.les. Aquest matrimoni van
tenir set fills, M. Dolors, (també molt bona pintora), Mateu
(escolapi missioner al Senegal), Anna M., Lluís, Antonio (enginyer
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en cap de la Mina d'Aigües de Terrassa), Xavier i Joan, que són
bessons; l'un és metge i l'altre arquitecte. Aquesta família tenen
una torre al carrer Sant Martí. També van viure conjuntament en
aquesta casa uns cosins, la família Baqués-Trenchs i els seus fills,
Josep i Marià.

Núm. 45 CAL TINO
En aquesta casa hi vivien el Joan i la Tereseta, amb un fill solter
que es deia Joan i un oncle, de nom Ignasi.
Els pares del Joan van morir quan ell estava fent el servei
militar; aquest noi es va mig trastocar i va morir relativament
JOVe.

El secretari de l'Ajuntament Sr. Mas la va posar a subhasta i
la va vendre posteriorment a la família Closa, que eren masovers
de Can Trullàs. D'aquest matrimoni van néixer tres fills: Júlia,
Àngel i Francisca. L'Àngel es va quedar a la casa i es va casar amb
Josefa Selva, de Cal Selva del carrer Nou. Van tenir una filla, que
es diu Júlia, que és casada i viu a Barcelona.
La seva dona era molt coneguda com la Pepa Seca, perquè era
prima. Anava tots els dies a vendre a la plaça del Mercat de
Sabadell; allà venia un raïm que era cultivat al poble, anomenat
xarel.lo, bastant aspre de gust. El deixava tastar a les compradores,
però els donava raïm de Sant Jaume molt més dolç de paladar. Si
a l'endemà algú protestava, ella sempre tenia la sortida: «nena el
vas tastar abans de comprar-lo».
L'Àngel una vegada va disfressar-se de pobre i sense que ningú
el reconegués va presentar-se a casa dels futurs sogres demanant
allotjament i menjar per poder passar la nit a cobert. Després de
donar-li quelcom de menjar, li van indicar el lloc on podia passar
la nit. Aleshores ell tornà enrere i, dirigint-se a la família reunida,
es va treure la disfressa i molt seriosament va demanar la mà de
la filla de la casa.
Posteriorment la casa de Cal Tino es va vendre.
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Núm. 47 CAL GALL
La família de la· casa dóna el motiu ja que es deien Gall de
cognom.
Els avis de la casa que no van tenir fills, van fer pubilla, si es
comprometia a cuidar-los, la noia de Cal Domingo de nom Marieta,
que va ser coneguda per tothom com La Galla, de resultes de casar
se amb el Gall. Van tenir dos fills: Llorenç i Pere.
El Llorenç es va
casar amb Marcel.la,
minyona de la casa
de pagès de Can
Purull, se'n van anar
a viure a Terrassa.
El Llorenç tenia un
negoci de planters i
jardineria al Carrer
Colom de Terrassa.
Van tenir dos fills:
Elvira i Ricard.
L'Elvira es va ca
sar amb un xicot de
Terrassa que es deia
Macies, amo d'un
establiment on ve
nien roba. En que
dar-se vídua es va
tornar a casar.
El Ricard es va
casar amb una se
nyora de Barcelona.
La Galla va ven
dre la casa a l'An
dreu Torrents, que
era carnisser d'ofici;
ell i la seva dona
L'any 1973 es va asfaltar el carrer.
Encarnació atenien
A la fotografia l'Andreu Torrens de Cal Gall
davant del portal de la Carnisseria.
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la carnisseria. La carn que venien era molt bona i la simpatia de
l'Encarnació cap els clients donava un aire festiu a una cosa tan
normal com anar a comprar carn. En morir-se ella es va acabar
el negoci.
L'Andreu i l'Encarnació van tenir dues filles, Mª del Carme i Mª
Dolors.
La filla gran del matrimoni, M. Carme Torrents, es va casar amb
Joaquim Llonch de Can Corbera, van tenir un fill que es diu Jordi,
que és casat. Viu al camí de Can Boada de les Parentes i és
pastisser d'ofici.

Núm. 49 CAL RECTORET
Per què se'n deia Cal Rectoret? Això també voldria saber-ho jo,
però no he pogut esbrinar-ho.
Els més grans del poble ens diuen que Martí Llobet El Rectoret
devia ser molt de missa, d'aquí el motiu, però no és segur. Era mig
músic, tocava el piano, era caçador empedernit. Ell i el Mañosa eren
companys de cacera, tenien els gossos més bons del poble. Una vega
da en van vendre un a un senyor de Barcelona del carrer Muntaner,
el gos es va escapar de la casa i al cap de tres dies es va presentar
sol a Viladecavalls; ningú s'explica com va ser, però és real.
El Martí es va casar amb la Marieta Purull de Cal Martinet, van
tenir dos fills, Juanita i Joan; en Joan se'n va anar a les Amèriques,
cap a Xile, i com que no li agradava, va enviar una carta dient que
si no anaven a veure'l tornava; resultat, els pares i la germana van
anar a Xile i s'hi van estar durant 20 anys. Mentrestant, a la casa
Josefa Ramoneda amb els seus pares, Josep i Maria i els seus
germans Maria i Pere, conreaven l'hort del Rectoret de Can Mir.
De resultes del viatge la filla Juanita es va casar a Xile amb un
noi fill d'Ullastrell que es deia Rodó, que feia anys que s'estava allà.
Els pares van tornar al poble i després de la guerra, l'any 1941,
el Martí va morir, deixant-la vídua amb tres fills: Maria, Francisca
i Teresa.
La Marieta Purull se'n va anar a Amèrica una altra vegada, però
va morir al vaixell i va ser llençada al mar.
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La casa va estar uns anys tancada fins que la va ocupar un que
es deia Enric Conte, més conegut com l'arrenglarador, perquè es
cuidava de posar bé la fila en les processons del Corpus. L'Enric
va ensenyar als joves del poble els secrets dels balls de Bastoners
i de les dances del nostre país.
La casa la va comprar més endavant l'Andreu Torrens, que la
va deixar a la seva filla M. Dolors. Aquesta la va vendre a la família
Berenguer i ara l'estan arreglant.

Núm. 51 CA LA PITXOTA O CAL SASTRE
Aquesta casa va estar molts anys abandonada. Per aquest mo
tiu alguns dels peons aragonesos que treballaven en la construcció
de la via del tren, van demanar a l'Ajuntament que els la deixés
per a dormir-hi.
Més endavant la casa va anar a subhasta, se la va quedar en
Pau Secretari que la va vendre a un senyor de Barcelona que era
sastre.
El sastre es deia Josep Colties Burró era casat i no va tenir fills.
Tenien per minyona la Teresa Purull de Ca la Victoria amb qui es
va casar en quedar-se vidu. D'aquest matrimoni van néixer dos
fills, Pere i Josep. El Pere va morir a la guerra i en Josep es va
casar amb Montserrat Belles, de Cal Mariana.
El Josep cantava molt bé, especialment sarsuela i tangos. Una
vegada, mentre s'afaitava i cantava, passaven pel carrer uns
senyors que van comentar: «Escolta com canten els burros del
poble».
En sentir això el Josep va treure el cap per la finestra i els va
dir: «Jo, els únics burros que veig són els que van pel mig del
carrer».
Actualment, la Montserrat té un despatx llogat a la Mina
d'Aigües de Terrassa. Antigament era casa d'acollida dels metges
que venien a passar visita al poble. També van tenir uns llogaters
que eren la família Egea, actualment instal.lats en una torre que
es van fer al Carrer Sant Martí, i anteriorment també hi va passar
la família Larroya.
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Núm. 53 CAL GARIBALDI
Diuen que com que l'amo de la casa sempre cantava tonades
italianes i es parlava molt del General Garibaldi li van posar aquest
motiu.
Ell es deia Vicenç Margarit i es va casar amb una senyora que
es deia Esperança, van tenir dos fills, Miquel i Roseta.
En Miquel era un home molt divertit; era un apassionat del
dòmino, tenia el vici de posar-se la punta del cigarret entre l'orella
i la gorra que portava. Un dia una de les restes de la cigarreta va
quedar encesa,ja us podeu imaginar el fum,el sobresalt,la brometa
i els crits que l'escena va provocar.
L'hereu Miquel casat amb l'Elena de Can Cabassa,van tenir cinc
fills, Marieta, casada amb Francesc Ballester, Engracieta, casada
amb Pepet Pujol de Ca La Laia, Carmeta, casada amb Antoni
Massip, Julita, casada amb un xicot que venia espardenyes i que
es deia Ermenegildo, el Vicenç es va casar però el seu matrimoni
no va funcionar massa bé.
Menys l'Elena i el seu fill Vicenç els altres en casar-se van deixar
la casa.
La Marieta i el Francesc Ballester van tenir tres fills, Josep,
mort a la guerra,Maria i Rosa. La pubilla de Cal Ballester, Maria,
va rebre la casa de Cal Garibaldi com a dot i es va casar amb Antoni
Soler Hospital de Peramola. Són els estadants de la casa amb
companyia de Maria Soler, filla de l'antic mestre del poble Sr. J.
Soler.
Poca cosa podem dir que no sabeu, tant de la Maria Soler com
de l'Antoni Soler, més conegut com Rogeli. D'una manera diferent
un de l'altre, però volem destacar la feina que per als altres han
fet les dues persones, i també el caràcter bondadós de la Maria
Soler i el caràcter ferm de l'amic Rogeli.
La tasca del Rogeli per al poble ha estat constant. Ha estat
impulsor i fundador del Casal Familiar, càrrecs directius, músic i
director dels Estels Cantaires (Caramelles). L'himne del Casal és
obra seva. Durant quatre anys,Alcalde de la Vila, home molt
polifacètic i plenament integrat en la vida social del poble. En acord
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pres per unanimitat, en sessió plenària de l'Ajuntament amb data
18 de juny de 1992, li va ser concedida la Insígnia d'Or del Municipi,
«Amb reconeixement a la seva labor, constància i esforç desenvo
lupat, sempre desinteressadament pel bé de Viladecavalls».
La Maria i el Rogeli tenen dos fills força coneguts al poble, Josep,
casat amb Conxita Carbó i tenen dues filles, Gemma i Montserrat,
i el Rogeli, casat, que viu a Terrassa amb tres fills, Eva, Judit i
Oriol.

Diada de Sant Antoni l'any 1958.
Porta la bandera el Sr. Quimet Rístol,
el Fèlix Gorina de Cal Vermell i el Joan de Can Gonteres
en són els cordonistes.
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Cel.lebrant la diada de Sant Antoni de 1959.

Núm. 55 CAL CARNISSER O CAL CARRETER
Al principi del segle hi vivien els pares de l'Andreu Torrens; el
pare era carnisser i es deia Joan, casat amb una senyora que es
deia Dolors. Van tenir quatre fills; l'Andreu, el Josep, el Joanet i
l'Encarnació, aquesta va morir molt jove. El Joanet va morir ofegat
al riu Llobregat mentre el travessava a dalt d'un cavall; el Josep
va morir a la guerra.
Aquesta casa era de la família d'en Salvador Purull Mañosa,
casat amb Assumpció Soler; van tenir set fills.
La casa, que tenia sortida al pati del darrera, era per on una
de les germanes a qui no deixaven sortir després de sopar, s'esca
pava per anar amb els amics i amigues a ballar. Els veïns també
en deien Cal Sucre perquè sabien que tota la família eren molt
llaminers.
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L'avi Purull Mañosa se'n va anar a viure a Barcelona, on tenia
una agència de transports. Llavors un germà de l'avi Purull, que
es deia Joan, va anar a viure a la casa i es va casar amb una cosina
seva de nom Pepita Purull i Soler, van tenir tres fills; el primer
va morir als pocs mesos de nèixer i els altres es deien Mercè i Joan.
El Joan va heretar la casa quan es va morir la germana gran,
Mercè.
La casa la van arreglar l'any 1967 i actualment és de la Sra.
Mercè Garriga Purull afillada d'en Joan Purull i Purull que la hi
va deixar en herència. A la casa hi passen llargues estades al bon
temps, la Mercè i la seva germana Lourdes, filles d'en Salvador
Garriga i Concepció Purull. Durant uns anys abans de la reforma,
també tenia el motiu de Cal Carreter ja que hi van viure a lloguer
la família Claver-Montaner, que tenien quatre simpàtiques filles:
Pepita, Tere, Paquita i Encarnita.
El pare Claver era fuster d'ofici però es dedicava a arreglar tots
els carros del poble: les poques avaries que acostumen a tenir els
carros les arreglava ràpidament.
Al pis superior d'aquesta casa hi passen l'estiu la família Vidal
Oliver i els seus fills Francisco, Ana Maria i Manel.

Núm. 57 CAL «MUY BIEN» O CAL FELIX XIC
Un dels estadants d'aquesta casa, d'origen castellà, quan
comentava coses acostumava a pronunciar la paraula «muy bien»,
això va donar el primer motiu a la casa.
En aquesta casa hi va viure uns anys la Maria, mare del Miquel
de Can Turu. Feia de llevadora. Parlem de l'any 1920.
En casar-se el petit de Cal Fèlix, Josep Cortés del carrer de dalt,
amb una Sra. de Sant Martí Sarroca, Angela Creuset, van comprar
la casa i la gent la va batejar amb el segon motiu de Cal Fèlix Xic.
En Josep Cortés conreava les finques de Can Buixeres, una que
s'anomenava La Pitxota, de Can Trullàs al costat dels atmetllers
i part de la de Can Turu. Com a propi, la vinya on actualment hi
ha les cases noves del carrer N ou. Cada dissabte amb el seu carro
i el matxet anava a Terrassa a portar vi. El maxet amb les seves
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sàrries, igual anava a buscar aigua a la font del Capellà, o portava
pedres a Can Buixeres per a la construcció de la torre. Al fill de
la parella li van posar Joan. Després es va casar amb Carme Turu
de Cal Jamperu.
Una vegada quan el Joan era jove els amics li van pintar, el nas,
les orelles, les mans i les espardenyes de color platejat. Quan va
arribar a casa seva, el seu pare el va esbroncar i quan va saber
qui havia estat el de
la broma, se'n va
anar cap a Cal Ma
l
nano 1 es va encarar
l
amb la família i espe
pecialment amb el
noi de la casa, el Pe
pet. Abans en els
pobles, i el nostre no
n'era una excepció,
les coses es feien ca
ra a cara i en calent.
De casat el Joan i
els seus amics Josep,
Domingo i Ramon
Carné van encertar
una travessa, en
aquells temps força
important. Per pri
mer cop els diaris de
l'època anaven plens
de Viladecavalls.
El Joan no va se
guir els passos de
pagès de la família,
sinó que va aprendre
a teixir a Cal García
Milà, per dedicar-se
Carrer Major, diada de Corpus, l'any 1950.
Val la pena observar la paciència de
més endavant a la
les persones d'aquella època.
compra i venda de
El senyor Anton Parera s'ho mira.
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residus de fil, que regenerava i transformava en uns magatzems
de la seva propietat. És on ara hi ha el col.legi dels Salesians.
El Joan va morir molt jove, als 38 anys, la seva vídua Carme
va quedar amb la companyia dels seus fills, Josep, Teresa i Laura.
El Josep, casat amb la Marina, viu al carrer Nou. La Teresa va
estudiar secretariat, casada sense fills. La Laura és Cap Auxiliar
Administratiu del personal de suport dels metges de la Mútua de
Terrassa. Viu a la casa amb la seva mare.
Part dels terrenys del Casal Familiar havien estat d'aquesta
família; cal deixar constància que negociar la seva compra no va
portar problemes.

Font del Capellà, l'any 1920. Hi podem veure en Josep Cortès,
el Fèlix Xic, i la seva esposa Angela Creuset.
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L ¡'

-" PAX-"

A Muy litre. Sra. Doña
María de la Concepción
' Francesch y Aguiló,
.
·" � Abadesa del Real Mo" nasterio de San Antón
y Santa Clara de esta ciudad, cl día 9 del
corriente, a lai. díez de 1a mañana, vestira la
sagrada cogulla de la Congregación Bene
dictina claustral Tarraconense Cesaraugus
tana a la Srta.
MARIA DE LOS
ANGELES PARERA Y MARGARIT,
apadrinandola el Excmo. Sr. D. Manuel
Gironay Vídaly D.' Montserrat Parellada
de Armengol. Sera el orador sagrado, el
Rdo. D. Pedro Vilaro, Pbro.
La Muy litre. Abadesa y dcmàs seño
ras Religíosas del referido Monasterio,
Padrínos, la Postulante, en unión de sus
Padres y derna.s família, mientras participan
a V. tan religioso acto esperan verse favo
recidos con su asistencia al mismo.

o:

Targetó convidant
a l'entrada de la
M. Angels Parera
a l'ordre
Benedictina.
També vàren professar
la seva cosina
M. Rosa de
Cal Farrer i una
germana del Miquel
de Can Turu.

Barcelona, junio de 1919.

NOTA.-La entrada por la Pla,,,. dol Rey.

Núm. 59 CAL VICENÇ O CAL PARERA
El propietari de la casa era en Vicenç Margarit Cases, casat amb
Rosa Puig, el motiu de la casa ve pel nom del propietari; van tenir
dues filles, Emília, de la qual s'ha perdut el record i l'altre filla de
nom Maria.
La Maria es va casar amb Isidre Parera Font, aleshores la casa
va agafar el motiu de Cal Parera. L'Isidre va ser Jutge del poble,
va engrandir la casa i fora va fer-hi una bodega. Van tenir dos fills:
la M.Angels, planxadora i modista que l'any 1919 va ingressar a
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l'ordre de les religioses de Benedictines de Montserrat, amb el nom
religiós de Doña Soledad. A més de molt bona veu tenia uns dots
de poetessa bastant elevats. Reproduïm uns versos fets per
l'Angelina:

El gra de blat
Digue'm, germana formiga,
amb què arrosegues amb fatiga,
què en vols fer del gra de blat?
Arrossego el gra de blat
perquè sigui transformat
en el Pa d'Eucaristia.
Angelina
Agost 1974

El rossinyol
Digue'm rossinyol que arrossegues
quan comença el mes d'abril
que cantes del novell dia;
-Amors a Marial quan el sol va a la posta
tot deixant el Montserrat?
-Et vaig dient que s'acosta
el temps de l'eternitatAngelina
Agost 1974

L'altre fill Antonio, es va casar amb Maria Turu Amorós de Cal
Mir. El fruit del matrimoni foren dos fills: Angelina i Agustí. Cal
fer esment que per pocs mesos el Ton Parera va ser Alcalde de
Viladecavalls, justament acabada la guerra. Va fer passos per
portar l'aigua al poble i quan aquesta va arribar ell va ser el primer
president de la Companyia d'Aigües. Tot i conservant la vinya
l'Antonio va dedicar-se a augmentar el negoci avícola. Al Ton Pa
rera al volant d'una moto amb sidecar, el podien veure acompa
nyant la dona a la plaça del mercat de Terrassa, amb els cistells
plens d'ous.
La seva esposa Maria, a més de les feines pròpies de la casa
cuidava l'hort i anava com altres pageses del poble a vendre a la
plaça del mercat de Terrassa. En aquells temps la Guàrdia Civil
vigilava molt el poble i els seus voltants. A la Sra. Maria li
demanaven, sovint, ous de la granja. Farta de donar-ne, una de les
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vegades s'hi va negar, i quan a l'endemà es van assabentar que els
venia a Terrassa, se la van emportar al calabós, tot i que tenia
autorització per a fer-ho. El seu home era l'Alcalde de Viladeca
valls, i el Sr. Joaquim Amat de Can Mitjans era l'Alcalde de
Terrassa, no va poder estalviar-li una setmana de presó.
La filla Angelina es va casar amb el fill dels masovers de la ca
sa de pagès de Ca n'Amat de la Muntanya, finca del comte d'Egara
del terme Municipal de Terrassa. En Jaume Gorina i l'Angelina van
tenir tres fills, Miquel, Montserrat i Xajo i se'n van anar a viure
a Terrassa. Quan va morir el Ton Parera, el segon fill Agustí va
augmentar i consolidar la granja. En la dècada dels 60-70 la granja
tenia 15.000 gallines; per atendre-les van muntar unes bateries
automàtiques per donar-los menjar, beure i recollir els ous. També
durant uns anys es van dedicar a la cria del pollastre. Va ser durant
els anys 1966 al 1979 Alcalde de la Vila, i fou el primer que no
portava afegit al títol d'Alcalde el de Jefe de la Falange.
En el moment de la transició democràtica els membres de
l'Ajuntament acabaven el seu mandat i van sol.licitar als veïns del
poble, en un refèrèndum, si continuaven en el seu lloc fins a rebre
les disposicions legals o plegaven a l'espera de noves eleccions. El
poble, per majoria, els va demanar la continuïtat i aquesta va durar
quatre anys més. Una vegada retirat de l'Ajuntament, va continuar
amb més força l'engrandiment del negoci de l'avicultura. Va ser un
dels fundadors del Casal Familiar, del qual va ser president durant
dos anys, i president de la junta dels socis fundadors.
L'Agustí, casat amb Lola Gusi, filla de Cal Baiet, persona esti
mada i que va deixar en morir-se molt bon record en el veïnat i
els amics, entre els quals vaig tenir la sort de comptar-m'hi. Del
matrimoni van néixer tres fills, Antonio, Paquita i Marc.
L'Antonio, llicenciat per ESADE, és casat amb Maica Olm de la
Cerdanya, mestra de professió i amb dos fills, Toni i Ivet. En
produir-se un vuit de poder en l'Alcaldia durant un any, va ser el
tercer Parera Alcalde del poble.
La filla Paquita és casada amb Eloi Tió, i tenen dos nens Xavi
i Oriol. L'Eloi ha col.laborat en aquest llibre, ja que és l'autor dels
dibuixos a ploma dels carrers del poble.
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El Marc, tercer fill del matrimoni, continua solter, ha acabat la
carrera d'Empresarials, al centre d'estudis de la Caixa de Terrassa,
forma part de la tercera promoció de Bachelors que han acabat
en aquest curs. Si voleu, us atendrà per fer una copa al bar La
Tarumba.

Núm. 61 CAL XIC FELIU
El motiu ve donat perquè un dels avis de la casa era el petit dels
germans. Casa molt antiga del poble, tenien horts a Can Mir i el
casal, on hi ha ara la Vil.la Xile, era d'ells. La família d'en Xic Feliu
es deien Pujol; en Joan Pujol es va casar amb Laieta Casanovas
de Cal Metferrer, van tenir tres noies, Pepeta, Maria i Tereseta.
En Joan Pujol era un home molt valent; una vegada el van portar
d'urgències a l'hospital amb una hèrnia estrangulada. D'aquestes
coses, les persones en aquella època es morien. Abans d'operar-lo
li van comunicar que estava molt greu i que podria morir en
l'operació; la seva reacció va ser, mirant fixament el metge i amb
veu potent: «Vostè operi, si me'n surto em curaré, si no s'acabarà
el meu patir». En tornar-lo a casa seva, se li van infectar els punts
i d'això va morir.
Un altre dels Xic Feliu, de nom Francisca es va casar amb la
Marieta de Cal Metferrer, més endavant el Francisca va anar de
pubill a la casa del carrer de Sant Martí.
De les filles del Joan i la Laieta, la gran, Pepeta, es va casar
amb el Marcel.lí de Cal Genet. La Maria ho va fer amb Jaume
Corbera de Cal Morisca i la Tereseta es va casar amb Ramon Coma,
fill de Sant Boi de Lluçanés. La família Coma estaven de masovers
a Can Turu. Eren quatre germans: Francisca, Ramón, Pere i Car
meta. El Francisca es va casar amb l' Antònia de Ca la Trullassa,
l'altre germà, Pere, es va quedar solter. Els dos germans van morir
a la guerra. El Ramon i la Teresa van tenir una filla, de nom
Eulàlia. La família es van passar 37 anys de masovers de la finca
de Can Mitjans. Molt sovint, especialment els diumenges, es podia
veure el Ramon que amb la tartana portava la família Amat a
missa de dotze, i després a comprar a Cal Parera o a la Fleca o
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al Rístol. Quan arribava el diumenge la filla del matrimoni,
Eulàlia, es queixava, en veure que deixava els amics i que Can
Mitjans estigués tan lluny.
Durant els anys de la guerra, a la casa, hi van viure, el Sr. Rafael,
la Sra. Josefina i una germana del Sr. Rafael que es deia Carmeta,
una tia que es deia Carme i un noi que es deia Francisco. De dia
eren a la casa, però tieta i neboda dormien a la casa del costat, a
Ca l'Anton.
Acabada la guerra, van passar-hi els estius la família Trenchs.
La filla del Ramon i la Tereseta, Eulàlia es va casar amb Miquel
Cambra, de l'Aragó, concretament de Sarinyena. En Miquel va
venir al poble per treballar a Cal Salines; tenen dues filles: Elisabet
que treballa d'administrativa, casada amb Lluís Cruz que treballa
al ram tèxtil. Són pares d'una nena de nom Marta. L'altra filla,
Anna, és estudiant i monitora de l'esplai del poble i ajuda a la seva
mare en la feina a la papereria que tenen a la casa on viuen.

En aquesta fotografia
s'hi poden veure una colla de persones conegudes.
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Núm. 63 CA L'ANTON
El nom de la casa ve donat pel propietari que es deia, Anton
Gorina Mas, casat amb Rosa Catllà. Van Tenir un fill de nom
Maties, aleshores a la casa i havia una tenda de queviures.
El Maties Gorina va casar-se amb Eulàlia Casanovas Trulla.s i
van tenir set fills, dels que en van viure cinc: Martí, Fernando,
Roseta, Florencia i Camila.
El Fernando es va casar amb una noia de Terrassa i no tenen
fills. Per cert, un dia mig en broma, mig seriosament, el van tirar
en un pou d'obra a Can Sanahuja. De resultes de la broma va
quedar coix.
La Roseta es va casar amb l'hereu de Cal Morisca, en Pau Cor
bera, escorxador de porcs d'ofici; van tenir dos fills, Jaume i Martí.
El gran, Jaume, es va casar amb Maria Pujol de Cal Xic Feliu,
van tenir una filla, l'Eulàlia que és casada i viu en el núm.24 del
carrer Nou.
La Florència va quedar soltera i ja de gran se'n va anar a
Amèrica.
La filla petita, Camila, es va casar amb Jaume Solei.
Va heretar la casa en Martí Gorina i Casanovas, que es va casar
amb Rosa Sanjuan Buron, van tenir dues filles, Antònia i Laieta.
En Martí va treballar molts anys d'encarregat a la fàbrica de Cal
Matarí de Terrassa i també formava part del somatent de
Viladecavalls.
L'Antònia es va casar amb Joan Masferrer de Sabadell, teòric
tèxtil de professió.
La Laieta és casada amb Isidro Gutzems de Terrassa, on viuen
en l'actualitat, van tenir dues filles: Mª Rosa i Mª Dolors.
La Mª Rosa està casada amb Antoni Maña, tenen tres fills: Mª
Eulàlia, Mª Dolors i Toni. Als estius i caps de setmana venen a la
casa, algunes vegades els acompanyen els pares Isidro i Laieta.
En el pis de Ca l'Anton, on van viure uns anys la família Jorba
amb els fills, més endavant la família de Domingo Yanes i Teresa
Brugués amb els fills, Ignasi, Xavier i Mª José, actualment tots ells
casats. El matrimoni viu actualment al carrer Llevant on la Teresa
té una botiga de prendes i vestits per senyores.
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En aquesta casa de Ca l'Anton hi van viure uns anys el Jaume
i la Pepeta de Cal Jamperu, i allà van néixer els seus fills, Núria,
Lluís i Agustí.

Núm. 65 CAL SARJANT
En aquesta casa encara ara es dediquen a l'agricultura; el motiu
de la casa ve donat perquè un dels besavis, a la mili, va arribar
fins a sergent, suposem que el càrrec va derivar a Sarjant. Era el
que es cuidava de tallar els quintos.
L'avi de Cal Sarjant, Pere Torres, era de Gelida; casat, amb dos
fills, Marieta i Miquel. Aquest era casat amb una minyona de Can
Trullàs de nom Carmeta; als fills que van tenir els van posar,
Teresa, Maria i Pere.
La Teresa treballava en una casa de filats de Terrassa, casada
amb un xicot de cognom Bartoll, van tenir una filla que es deia
Carme. En morir-se la Teresa, el marit es va tornar a casar i del
nou matrimoni van tenir una noia. La dona i la segona filla es van
quedar a viure a Terrassa i la Carme va anar a viure a Cal Sarjant.
La Maria es va casar amb Pere Gall de Cal Gall.
En Pere, actualment patriarca de la família, tot i l'avançada edat
que té, encara juga al dòmino. Es va casar amb Montserrat Taulé,
filla dels masovers de Can Coromines. El matrimoni van tenir dos
fills, Rosa, monja Carmelita, que va morir en un desgraciat
accident de cotxe molt a la vora del poble; l'altre fill, Enric, es va
casar amb Carme Badell, van tenir tres fills, Rosa que, és casada
amb Joan Purull i tenen un fill que es diu Albert, Jordi mort
inesperadament fa tres anys, molt vinculat a col.laborar amb els
infants del poble. Era uns dels caps visibles i gran impulsor de
l'esplai. La filla petita de la família es diu Núria.
Voldríem afegir que el pare de la Montserrat Taulé es deia
Macià, va estar a la guerra de Cuba, el donaven per mort o desa
paregut i quan després d'uns anys va tornar estava molt canviat,
tant, que en trucar a la porta la seva mare des de dalt de la finestra
no volia obrir-lo, perquè no el va ni reconèixer.
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L'arribada de l'aigua al poble, l'agost de 1947,
va marcar el començament d'un canvi social per a la població.
Aviat va substituir els càntirs. En aquesta fotografia,
a més de l'autor del llibre, a qui més coneixeu?

Núm. 67 LA FLECA
Tota la família Clariana han tingut fleca, d'aquí el motiu. Els
Clariana, Isidoro Clariana i Rosa Purull Turu van tenir sis fills,
Isidoro, Amadeu, Gomersindo, Maria, Florenci i Isidro. L'Isidoro es
va casar amb la Marieta de Cal Sarjant, van tenir un fill que també
es deia Isidoro; aquest es va casar amb una noia de Barcelona, que
havia anat a passar una temporada a l'estiu a la fleca, van tenir
una filla, de nom Eulàlia; després de quedar-se vidu al cap d'uns
anys, va tornar-se a casar amb la filla de Cal Jover de Terrassa,
que tenien forn i estanc.
Quan l'Isidoro pare es va morir, la Marieta es va casar amb el
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seu germà Florenci. D'aquest matrimoni van tenir dos fills, Ricard
i Amadeu.
El fill petit, Amadeu, es va casar amb Anita Gusi de Cal Peret
del Fermí; seguint la tradició es va establir a Terrassa de forner.
L'hereu Ricard es va casar amb la M. LLonch Marcet de Can
Corbera i van tenir quatre fills, Florenci, Rosa, Anita i Pilar. La
Rosa, com a pubilla, es va quedar el negoci, l'ajudava primer la seva
germana Anita i després les seves filles. El Florenci i la Pilar van
morir de petits.
La pubilla, Rosa, es va casar amb Carles Santasusana, del poble
de Vallmanya de Pinós (LLeida); va ser alcalde durant dos anys.
Van tenir tres fills: M. Rosa, Ricard i Anna.
Aquesta casa de la Fleca ha estat un dels símbols del nostre poble
per diferents motius, en primer lloc era l'únic forn durant molts

La sala de La Fleca era el punt de trobada de la joventut.
Aquí podem veure l'Eulàlia Corbera, la Júlia Closa, el Martí i
el Miquel Gorina, el Pepe García i l'Adelina Vidal
a l'entrada del cinema.
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anys. El Carles a l'obrador del forn fent el pa, durant 50 anys, la
Rosa, al taulell, despatxant, i, més tard, el fill Ricardo s'encarre
gava de fer molt bona pastisseria.
També va ser la Fleca, el lloc on es va aplegar la gent del poble
quan el cafè del Foment va tancar perquè amenaçava ruïna com
a edifici. En aquell temps les diferències socials també es notaven,
ja que quan la fleca tenia obert el cafè i feien ball, la gent del poble
es dividia entre els dos centres d'esbarjo.

Centre Social Recreatiu de la Fleca.
Al fons el Carrer d'Alfons Sala i la botiga-Restaurant Rístol.

Al costat mateix de la tenda s'hi va instal.lar el cafè anomenat
Centre Social Recreatiu Catòlic; d'aquesta manera no es va perdre
el caliu de trobar-se amb els amics, tot fent un cafè, un «carajillo»
o fent el burret. Va estar regentat pel Miquel de Ca l'Eloi, pel
Jaume de Cal Rata i més tard per la filla petita, Anita.
No podem oblidar que en un pis superior de la casa, hi havia
una sala amb el seu escenari on es feien obres de teatre, cine i els
balls de Festa Major.
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Abans de la guerra a la Fleca s'hi feia menjar i es donava estada
als músics que venien al poble per la Festa Major. A les acaballes
de la guerra, a dalt a la sala, els soldats hi van instal.lar màquines
de cosir, destinades a roba per a la tropa.
Fa uns anys el Carles i la Rosa es van retirar del negoci, viuen
en una torre que es van fer al carrer de la Font del Capellà. En
els locals de la Fleca, s'hi ha obert un restaurant i en el pis superior
una magnífica sala on se celebren banquets, comunions etc. Tot
aquest negoci el porta el fill Ricardo, que té l'ajut del seu cunyat
Manolo Fernandez com a cuiner, i també del seu nebot Xavi. El
Ricardo és un gran esportista i és solter.
Els fills del Carles i la Rosa viuen al poble. La M. Rosa és casada
amb Manolo Fernandez, que va venir des de Galícia i va estar molts
anys de cuiner en el restaurant Rístol; tenen dos fills: Xavi i Inès,
viuen al carrer de Sant Josep en una torre.

Grup de teatre a la sala de La Fleca. Al mig de la foto Mn. Joan Busquets,
una persona que ha deixat un gran record al poble.
Capellans com aquest fan església.
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La filla petita, Anna, no va seguir els passos de la família, és
infermera, soltera, i viu en un pis del carrer Sant Martí.
La segona filla del Ricard i la Maria, l'Anita, es va casar una
mica gran amb el Llorenç Trullàs de Cal Gep i fins la seva jubilació
tenien obert un estanc davant mateix de la casa del seu marit.
Aquest va morir fa poc i ella viu al carrer Sant Martí.

Magnífica fotografía de Montserrat.
En primer terme hi podem veure el Piló i el Plataner
al davant de la Fleca.
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Autoritats i Pubilles en una de les professons del Corpus,
passant pel davant de la Fleca. Any 1921.
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PLAÇA DE L'ESGLÉSIA
i cases de la Plaça
PARRòQUIA DE SANT MARTí DE SORBET
La referència documental més antiga que coneixem de Sant
Martí de Sorbet és l'acta de Consagració de l'any 1096. Apuntem
però la possibilitat, tenint en compte les dues fases de construcció
del mur oest, de l'existència d'una primitiva construcció, anterior
a aquesta data de consagració.
Coincidint amb un important augment de la població i el naixe
ment al voltant del carrer Major del nucli urbà del poble, es procedí
a l'engrandiment de la petita església l'any 1775. Les obres s'en
carregaren al mestre Joan Camprubí i es van acabar disset anys
després. Aquesta important reforma aprofità com a entrada, el bap
tisteri i cor, alguns murs i espais de l'antiga església romànica.
L'aixecament de l'actual campanar s'inicià l'any 1883 i després
de molts anys es va cloure l'obra el 1922 amb la col.locació de dues
campanes beneïdes el 24 de juny amb els noms de «Montserrat i
Assumpta» i també es col.lacà el rellotge parroquial.
Culmina la planta de l'actual església, la Capella del Santíssim,
afegida a l'extrem nord del mur oest, l'any 1901. Es tracta d'una
obra dirigida per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.
L'obra acabada, fou inaugurada solemnement el 24 de novembre
de 1901 pel bisbe de Barcelona, Cardenal Casañas, amb prèdica
de l'escolapi terrassenc P. Pau Gené.
Els vitralls pre-modernistes els componen cinc finestrals, el cen
tral d'un sol badiu i els quatre laterals de dos badius, cadascun
coronat amb la seva corresponent traceria.
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El vitrall central mostra l'escena de l'Assumpció de Maria. En
els vitralls laterals de l'esquerra hi ha les imatges de l'apòstol St.
Pere i St. Joaquim en el primer, i en el segon les de St. Miquel
Arcàngel i Sta. Margarida. En els de la dreta hi ha representats,
en un, a una santa rebent la Sagrada Comunió, i en l'altre a St.
Pau i a St. Josep portant en braços el Nen Jesús.
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L'Arquebisbat de Barcelona en diu: «Els vitralls pre-modernistes
de la Capella del Santíssim de l'Església Parroquial de Vilade
cavalls, són d'enorme importància històrica-artística. Són un con
junt expecional a Catalunya, exemple únic de l'etapa d'un art que
tingué el seu esplendor durant el gòtic i que va renéixer precisa
ment durant el modernisme. » (Resum extret d'un treball fet sobre
Viladecavalls, pel Sr. Marià Trenchs, el 1993).
Des de l'any 1650 fins el 1821, la Parròquia és regida pel obten
tor del Benefici del Diaconil de la Parròquia del St. Esperit i St.
Pere de Terrassa. En les vacants del Diaconil, la Parròquia és re
gida pel P.P. Franciscans Recolets del Convent de Terrassa, els
quals eren els comissionats de la cura d'ànimes pel Prior del Mo
nestir de St. Cugat del Vallès.
A partir del 1821 varen tenir els següents Rectors:
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.
Mn.

Martí Gubert
Joan Perich
Josep Xampané
Valentí Alavedra
Francesc Ballaró
Pere Vilademunt
Andreu Samaranch
Pere Vilaró i Oliver
Joan Playà
Josep Oriol i Roig (Reg.)
Rómul Duran i Rius (Reg.)
Lluís Martí Puntas (Reg.)
Antoni Canals i Monturiol
Joan Busquets Massana(Reg.)
Josep Segala (Reg.)
Lluís Bohigas (Reg.)
Joaquim Mª. Gallinat (Reg.)
Jaume Dasquens
Ramon Casafont
Jesús Navarro i Lardies

1821-1824
1825-1828
1829-1830
1831-1849
1857-1868
1883-1893
1893-1897
1898-1920
1920-1931
1932-1939
1939-1944
1944-1948
1949-1957
1958-1966
1967-1970
10-70/2-71
2-71/10-91
10-91/9-93
9-93/1-94
1-94 -actual Rector

Mn. Jesus Navarro neix a Barcelona l'any 1959, visqué a Cen
telles fins els 17 anys. S'ordenà als 29 anys a Sta. Maria de Vila
franca i fou destinat Rector de St. Martí de Sorbet, i exerceix com
a vicari a la Parròquia de St. Cristòfol de Terrassa.
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Benedicció de les Campanes l'any 1950. Els padrins van ser Anita Clariana,
Agustí Parera, Francisca Corbera, Josep Purull i el matrimoni Amat-Trinchet.

Les forces vives a l'església. Joan Casanovas, Fernando Broto, Marcel.lí Turu
i Benito Turu, presidint l'ofici de Festa Major.
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Un dia que va venir el Sr. Bisbe de Barcelona,
el jovent del poble es va reunir per fer la fotografia. Dominaven les dones.

DOLORS DEL MOSSO
Aquesta casa era de Cal Mir, la va heretar posteriorment
l'Angelina Parera. Antigament hi vivien els avis de Ca l'Eloi. Al
mateix lloc també hi havia hagut una merceria que l' atenia una
senyora que es deia Roseta.
Els propietaris la van llogar a una família que va venir al poble
des de Sant Guim, ell es deia Magí Domingo i la seva dona, Dolors
Rivera. El marit era mosso de l'estació de Viladecavalls, d'aquí el
motiu de la Dolors del Mosso.
Van tenir cinc fills, el gran, Joan, es va casar amb la Petronil.la,
en Josep, casat amb Mercè Margarit de Cal Sardà, Dolors, casada
amb Joan Astals de Terrassa, Cecília, casada amb Josep Margarit
de Cal Sardà, Jaume, el petit de la família, es va casar amb una
noia de Terrassa, que es deia Mercè.
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El Magí era un
home bastant ins
truït, i molt aficionat
al cine, art del qual
era gran coneixedor.
La casa es va derruir
quan es van asfaltar
els carrers del poble.

CAL PORTA
Aquesta casa tam
bé era de Cal Mir. Hi
vivia llogat en Pau,
un pastor del ramat
de Can Mitjans, que
es va casar amb la
Maria de Cal Selva.
Aquesta casa també
tenia .el motiu de Ca
l'Enginyer, ja que
una bona temporada
hi va viure un Sr.,
enginyer de professió
que feia el cadastre
del poble. Després la
va heretar Angelina
El Cardenal Narcís Jubany,
Parera, els llogaters
aleshores
Bisbe de Barcelona,
eren la família Porta,
nom del qui va agafar
en una visita pastoral al poble.
el segon motiu.
El Francisca Porta era mosso de l'estació de Vacarisses, casat
amb Conxita Díaz i van tenir tres fills, Maria, Francisca i Josefina.
Actualment, hi passen llargues temporades a l'estiu i caps de
setmana, Angelina Parera i Jaume Gorina. Els seus fills; Miquel,
casat amb Carme Sanchez, professora d'idiomes, tenen una filla
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que es diu Elisabet. La Montserrat, mestra d'EGB, i que en el temps
lliure es dedica a col.laborar en coses de tipus social, és catequista.
El Xavier, més conegut per Xajo, és economista, forma part del grup
de teatre del Casal Familiar Els Galops i destaca molt en les seves
interpretacions teatrals, és casat amb Eulàlia Andreu, metgesa
especialitzada en malalties tropicals i medicina natural.

CA L'AGUSTÍ DEL RACÓ
L'Agustí, que va donar el motiu a la casa, era un fill de Cal Gep
Margarit. Es va casar amb una senyora de cognom Reixach. Des
prés de quedar-se vidu, es va casar en segones núpcies amb Dolors
Torres. Del primer matrimoni van tenir dos fills: l'Isidro i la Maria;
del segon matrimoni un que es diu Salvador. L'Isidro es va casar
amb Pepeta Corbera, germana del Felip Neri, van tenir tres fills:

Ballada dels Gegants a la sortida de Missa Major l'any 1960.
Als fons veiem les cases del Racó, davant de l'església.
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Maria, Josep, mort als 18 anys i Angelina que va morir als 14 anys.
Deien que la família tenia una malaltia hereditària de tipus
reumàtic. La filla gran, Maria, es va casar amb Domingo Pou de
Sabadell.
Al morir l'Isidre i també la seva filla Maria, la mare va ser atesa
per la seva neboda Maria Corbera, que després va heretar la casa.
Està casada amb Ramon Soler de Terrassa, on viuen, i a l'estiu
estan en una torre a la urbanització de Can Turu.
La casa la van comprar fa 19 anys, la família Carreras de
Terrassa, molt arrelats als constums del poble. Tant el Valentí com
la seva dona, han estat ànima de la implantació de l'Agrupació
Sardanista de Viladecavalls, tenen dos fills Ana Maria i Xavi.
Passen llargues estades a la casa en companyia dels seus pares.
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CARRER DE SANT MARTI (senars)
Tocant a les parets de l'església arrenca el carrer de Sant Martí,
que va a parar fins a la Creueta, la continuació ens porta a l'esta
ció del tren Barcelona-Manresa. Començant el carrer, a la nostra
esquerra, trobarem les cases que es van construir primerament en
aquest carrer, ja que al costat dret (números parells) es van fer
molts anys després.

Cruïlla de la Plaça de l'església i el Carrer Sant Martí.
Reconeixem el Pare Hilari d'Arenys de Mar, el Marcel.U de Cal Genet
i l'Agustí Tort, fill del Sr. Isidre de Cal Bosses.
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Núm. 5 CAL JOAN PURULL
El motiu de la casa ve donat pel cognom de la família. Tradi
cionalment, el nom de pila dels xicots de la casa ha estat, alterna
tivament, Joan i Josep.
Aquesta família es dedicava a l'agricultura, els Purull eren caps
de colla dels jornalers agrícoles del poble, les dones de Cal Purull
han estat sempre força treballadores. L'àvia Emília a més d'anar
a l'hort i a la vinya era una gran boletaire; la Bassota, avui engolida
per l'autovia, era el seu lloc preferit per collir bolets.
En Josep Purull, conegut com el Pepet es va casar amb Maria
Tort de Cal Bosses, que seguint el costum encara va a l'hort i a
la vinya. El matrimoni va tenir tres fills; l'hereu, després d'en
Josep, s'havia de dir Joan, els altres dos fills es diuen Pere i Anna.
El Pepet Purull va ser un personatge força significatiu en la vida
del poble; durant la guerra civil va col.laborar per salvaguardar
algunes relíquies de l'Església. Acabada la guerra se li van confiar
diferents càrrecs; destaquem que va ser «Jefe de Falange», Alcalde
de la Vila durant 13 anys (durant el seu mandat es va portar l'aigua
al poble), un dels fundadors del Casal Familiar, del qual fou
president durant dos anys, bon organitzador, en especial, de les
festes dedicades als avis, promotor en l'any 1967 de l'escenificació
de la història de Viladecavalls, sempre amb estreta col.laboració
del seu amic de la infància, Leandre Comas.
El Pepet va enfocar la seva vida professional en la compra i
venda de terrenys del voltant del poble; les urbanitzacions de
l'Estació, urbanització Millet de Can Corbera i Carenes de Can
Turu es van canalitzar amb la seva intervenció. Va ser durant uns
anys administrador de Can Sanahuja, Can Turu i «Del amigo del
enformo de Terrassa». La seva gran passió era el Barça, n'era un
vertader fanàtic, ell i el seu amic Juli Comas no es perdien cap
partit. Un any va portar al poble la copa del Generalísimo, que
havia guanyat el Barça perquè en gaudissin els veïns.
A la casa hi viuen actualment la seva vídua, Maria; en el pis
superior de la casa, hi van passar deu anys la família Comas. Josep,
casat amb Matilde Cano i els fills, Leandre, Josep Lluís conegut
com a «Josele» i el petit Jordi; també hi van conviure amb els pares
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del Josep, Leandre i Eulàlia. Els tres nois, durant aquest temps,
van formar part de la quitxalla i els amics eren, preferentment,
nois i noies del poble. Aquest joves han estat la quarta generació
dels Comas com estiuejants de la Vila. El fill gran, Leandre, és
protèsic dental, es
tà casat amb Isabel
Lluc, tenen una filla, Andrea. El Jose
le, advocat de pro
fessió, membre de
l'Assesoria Jurídica
de la Consellería de
Justícia de la Gene
ralitat, casat amb
Anna Loran, mes
tra, de moment sen
se fills. El petit Jor
di amb la carrera
d'empresarials, de
moment és solter i a
punt de casar-se,
cosa que farà al
poble.
Actualment la ca
sa és dels fills Pere
i Anna Maria. En
Pere està casat amb
Antonia Maiques i
tenen dos fills: Jo
sep, ja casat, i la
Montserrat, que viu
Bassa deL davant de CaL Joan PurulL aL carrer
amb els seus pares.
Sant Martí.
El gran, Joan,
vivia a Barcelona. Va morir bastant jove, era un bon porter de
futbol i un gran apassionat de la cacera; tenia dos fills: Joan i Josep.
Joan és casat amb una noia de Cal Sarjant, Rosa Torras, i tenen
un fill: Albert.
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La filla petita, Anna, és casada amb Joan Vila, i tenen dos fills:
Sergi i Mònica.
És inconfusible, i magnífic, el ficus que tenen a la façana de la
casa.
Núm. 7 CA L'ENXAMPETA

No saben el perquè del motiu, ja que els de Ca l'Enxampeta de
cognom es deien Aranda. Aquesta família va marxar del poble fa
molts anys; durant la seva estada en el poble treballaven al bosc,
recollien llenya per coure calç.
Aquesta casa la va comprar la família Marcet de Cal Mingo,
primerament la van habilitar per guardar-hi el carro i el cavall,
una vegada reformada hi varen anar a viure els amos de Cal Min
guet. La Montserrat Marcet de Cal Berto, n'és l'actual propietària
per haver-la heretat del Mingo.
Núm. 9 CA LA PONA

La mestressa de la casa es deia Josefa, li deien Pepa o Pepona,
d'aquí el motiu de «Pona».
La Pepa era casada amb Vicenç Corbera de Cal Pelacanyes, van
tenir tres fills, Macià, Angeleta i Avelina.
L'Angeleta va ser la mare del Joan Turu de Can Mir i l'Avelina
la mare del Josep Turu de Cal Pepis.
El Macià es va casar dues vegades, la primera amb Carme
Prunés, filla dels masovers de Can Trullàs i van tenir dues filles,
Angelina i Pepeta. Per segona vegada es va casar amb Montserrat
Gusi de Ca la Miquela. Va ser alcalde de 1924 a 1931. Va fer molt
bona feina, estava molt preocupat per portar l'aigua al poble el més
aviat possible.
La filla, Angelina, del primer matrimoni es va casar amb Josep
Boada, de Cal Xiquet, van tenir dos fills, Roser i Martí; aquest viu
davant la llar dels pares on s'ha fet una casa.
En Josep Boada havia estat president del sindicat de pagesos,
pertanyia al sometent, i col.laborava en el que fés falta.
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La filla, Pepeta, es va casar amb Josep Llonch, hereu de la masia
de Can Corbera.
A Ca la Pona eren parcers de Can Mitjans, Can Purull i Can
Margarit. Collien molt vi, la casa era famosa per les collites que
feien. Actualment la casa és de Roser Boada Corbera, neta d'en
Macià, que la té llogada.

Núm. 11 CAL MINGO
Domingo Marcet patriarca de la casa, del seu diminutiu Mingo
ve el motiu de Cal Mingo.
Una casa de les antigues del poble, es dedicaven a les feines
agrícoles, i a més tenien barberia; tots els barbers que es van es
tablir al poble, havien après l'ofici en aquesta barberia.
Al casar-se el Mingo, va tenir del matrimoni cinc fills, Jaume,
Magí, Clotilde, Maria i Albert.
La Maria es va casar amb un noi fill de Cal Gall.
Magí casat amb Roseta Turu de Cal Genet, dos fills, Domingo
i Pepeta.
La filla, Clotilde es va casar amb un Sr. de Terrassa; tenien una
botiga d'espardenyes a la carretera de Montcada.
L'Albert, casat a Vacarisses, a ell i la seva dona els van fer pubills
de Cal Xicus.
Aquesta casa tenia una premsa pública de les més antigues del
poble, anava enbogit (era una peça tranversal per pressionar més
el raïm i treure més vi).
El Domingo fill del Magí també va ser alcalde de l'any 1933 al
1936; era solter i vivia amb la seva germana Pepeta, també soltera.
Aquest últim, Mingo, era un home molt trempat, portava unes
ulleres molt gruixudes, tenia molt bona memòria i havia estat un
gran actor de teatre.
Quan van passar a viure al núm. 7 del mateix carrer, van vendre
la casa al Cristòbal, que va establir-se al poble com a llauner.
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Núm. 13 CAL PI
Aquesta família, de cognom Pi, es va dedicar molts anys a
l'agricultura.
El Francesc Pi, hereu de la casa, es va casar amb la Marieta de
Cal Parenostres, van tenir dos fills: Jaume i Laieta; vivien
juntament amb un
oncle que es deia
Ramon. Quan els
Llobet van marxar
del poble durant
bastants anys, la
família Pi van ser
els carn paners del
poble.
En Jaume Pi, fill
del matrimoni, es va
casar amb una se
nyora de Terrassa i
no van tenir fills.
La Laieta es va
casar amb Esteve
Soler de Can Turu,
van anar a viure a
Terrassa i van tenir
un fill que es diu
Miquel.
En marxar el
Jaume cap a Terras
sa va vendre la casa
a la família Puig. Hi
viu actualment la
Sra. Antònia Mas
deu Puig.
Una vista del Carrer Sant Martí.
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Núm. 15 CAL SAINÀS O CAL CARGOL
Una casa més, dedicada a l'agricultura. El vell Sainàs no va tenir
nois i va casar la pubilla amb un noiet de Vacarisses a qui deien
el Cargol, però el seu cognom era Boada.
D'aquesta casa es
diu que el vell Sainàs
anava a la vinya
abans que el gendre,
li posava els ceps a
l'inrevés per fer-li la
murga i explicava a
tothom que el seu
gendre no servia per
a fer les més elemen
tals feines de l'agri
cultor i menys portar
una casa com cal ( co
ses de la gent gran).
Malgrat el que
pensés el sogre, era
espavilat amb la fei
na. Van tenir dos
fills: Martí i Alfreda.
El Martí es va ca
sar amb Marieta
Corbera de Cal Pela
canyes, van tenir tres
fills, dos van morir
joves i a l'altra li van
posar Joaquima.
L'única filla del
Martí, Joaquima, es
Una altra vista del Carrer Sant Martí.
va casar amb Ricard
Vilaseca de la casa vella de Can Mir. A més de l'ofici d'escorxador
va treballar de ple en la feina agrícola de la casa, van tenir tres
filles: Lourdes, Montserrat i Paquita, totes casades i fora del poble.

-
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El segon fill de Cal Cargol, l'Alfreda, es va casar amb Maravilles
Urio, i van comprar Cal Xiquet del carrer de Dalt.
Una vegada vídu el Ricard, s'ha casat fa dos anys amb la Sra.
Joana Valera Egea que vivia a Rubí, però provinent de Linares,
província de Jaen. Les filles d'en Ricard, viuen a Rubí la Paquita,
i la Lourdes, aquesta té un restaurant el «Don Gato». La Mont
serrat casada amb Joan Perez tenen una important xarcuteria al
mercat de la Independència de Terrassa.

Núm. 17 CAL GEP O CAL CARTER
La família dels Trullàs té moltes arrels al poble doncs els
avantpassats venen de l'heretat de Can Trullàs. Va ser força famós
en Josep Trullàs conegut com «El ros cavaller» sempre molt elegant,
i montant un esplendit cavall, va ser voluntari a la batalla del Bruc
contra els francesos.
Aquest Trullàs es va casar contra la voluntat de les dues famílies
amb Anastàsia Duran de la finca de Can Duran (1515), els va casar
el bisbe Duran, fill de la casa de pagés del mateix nom.
El primer motiu ve donat pel nom del propietari de la casa en
Josep Garriga, fill de la masia de Can Garriga. En independitzar
se de la família va ser quan va comprar aquest casal que estava
abandonat amb motiu de la pesta bubònica.
El Josep es va casar amb una noia de cognom Turu, la seva filla
es deia Julita Garriga Turu, que es va casar amb Llorenç Trullàs
descendents de la finca de Can Trullàs. Del matrimoni van néixer
dos fills: Josep que es va quedar a la casa i Antònia casada a
Sabadell.
El Josep Trullàs es va casar amb una xicota de Barbastro que
es deia Isabel Plana, gran persona plena d'amabilitat i tendresa.
Els Trullàs eren els carters dels poble i tenien l'estanc. Van tenir
dos fills: Llorenç i Andreu.
Al quedar-se vídua la Isabel va continuar portant l'estanc,
ajudada pels nois, i de mica en mica van vendre les terres que
tenien, deixant així la feina agrícola.
Morta la mare, el Llorenç es va fer càrrec de l'estanc, que va fer
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nou al casal d'enfront de la casa de Cal Gep i que portava juntament
amb la seva dona Anita Clariana de la Fleca. Quan aquesta va
quedar-se vídua, i al complir l'edat, va jubilar-se, acabant-se així
la tradició d'estanquers del poble.
El segon fill, l'Andreu viu en una torre que es va fer al mateix
carrer al núm. 49.

Núm. 19 CA L'ANGEL
El Miquel Margarit es va casar amb Tecla Puig, filla de Cal
Policardo, que en aquella època la van dotar amb un hort a Can
Mir, com a aportació al matrimoni. Del matrimoni van néixer tres
fills, Pau, Vicenç i Pere.
El Pau va casar-se amb Maria Corbera de Cal Pelacanyes i els
seus fills van ser, Miquel i Àngel.
El Vicenç es va casar a Balsareny, i va ser el que va fundar la
casa de Cal Garibaldi. El matrimoni van tenir dos fills.
El Pere es va casar amb Antònia Purull de Can Mir, i els seus
fills van ser Miquel, Marieta i Martí.
A l'hereu d'en Pau i la Maria, Miquel, el van desheretar i van
fer pubill el fill segon Àngel, que en casar-se va tenir dos fills, Martí
i Quimeta. La noia es va casar amb Antoni Vilaró. Mentre repas
sàvem aquest llibre, han enterrat l'avi de Viladecavalls, desitgem
que l'Antoni tingui el descans que durant tota la seva vida s'ha
guanyat després del seu treball. El fill Josep és casat amb Palmi
ra Martín Arquillué, han tingut un fill, Antonio, casat amb Maria
Àngels Iranzo. Són farmacèutics i les seves filles es diuen Laia i
Anna. Viuen a Barcelona

Núm. 21 CA L'ESPARDANYER O CAL BUIXADER
Com és d'imaginar aquesta família feia espardenyes i ho
treballaven com una petita indústria. L'hereu de la casa no va te
nir descendència i es va vendre la casa a la família Buixader de
Terrassa. Ara hi viu la vídua, la senyora Rosa.
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En Ramon Buixade treballava a l'Institut Industrial, era músic
i una persona educada.
Les dues filles del matrimoni van ser Maria Teresa i Magda; la
gran, Maria Teresa és casada amb un conegut analista de Terrassa,
Miquel Mas Moga, germà dels amos de Can Purull. La filla petita,
Magda, es va casar amb el Martí Margarit de Cal Vacarissà.

Núm. 23 CAL MALAMENT O CA LA PETRONILA
Francesc Mañosa i el seu germà Pau eren els fills de la casa de
Cal Malament (sempre es queixaven que anaven malament).
El Francesc es va casar amb Cisca Rovira de Barcelona, el Pau
es va quedar solter. Durant uns anys va anar a viure a Cal Jaume
del Genet del carrer Major núm. 14, i es va morir ja gran.
El Francesc i la Cisca van tenir dues filles: Petronil.la i Josefa.
La petita, coneguda al carrer com la Pepeta, es va casar amb Joan
Turu, de Cal Jamperu.
La pubilla Petronil.la es va casar amb Joan Domingo de Ca la
Dolors del Mosso, i no van tenir fills. Quan es va morir la Petro
nil.la, el Joan es va casar amb segones núpcies amb, Teresa Feliu
Mainat, que va morir al cap d'uns dos anys aproximadament.
Es va vendre la casa, i la va comprar el matrimoni format per
Patrici Batalla, fill d'Olesa, i M. Engràcia Coca, de Terrassa. Són
professors d'ensenyament primari, viuen a la casa des de l'any
1988, data en que la van comprar.

Núm. 25 CAL GASPAR
Una de les cases més antigues d'aquest carrer, agricultors de
tota la vida. El vell Gaspar no va tenir fills en el seu matrimoni
i van fer pubills a Miquel Purull i Joaquima Carreras de Cal Fus
ter. Aquests van tenir tres fills: Josep, Quimeta i Maria.
El Josep es va casar amb Paulina Carner de Cal Saver, i els fills
es diuen Joaquima i Miquel.
La Quimeta es va casar amb Miquel Gorina de Cal Betzuca, va
morir al poc temps d'haver-se casat.
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La filla Maria, la petita dels tres germans, va morir molt jove.
Dels fills del Josep i la Paulina, la Joaquima està casada amb
Ramon Enric del poble de Sant Cristòfol.
El Miquel ha alternat la feina de pagés amb treball fixe a la
bòbila, es va casar amb Maria Purull de Cal Seca, el matrimoni
va tenir una filla, Carme, és casada i té un fill de nom Jaume, tots
junts són els actuals estadans de la casa.

Núm. 27 CAL VACARISSÀ
Última casa, feta el segle XVI i reconstruïda el segle passat per
un fill de Can Turu. Més endavant se'n va anar a viure a Sant
Quirze del Vallès i va vendre la casa a un escorxador de porcs de
Vacarisses, d'aquí el motiu.
Aquest xicot es deia Josep Rovira, va casar-se amb una vídua,
filla de Vacarisses de nom Roseta i que havia tingut tres fills:
Salvador, Roseta i Mariona. D'aquest matrimoni no hi van haver
fills.
La filla Roseta es va casar amb l'Albert de Cal Mingo.
El seu fillastre, Salvador Torrella, que feia de pagès, va tenir un
atac de feridura i el padrastre li va comprar unes cabres que
pasturava. Es va quedar la casa i es va casar amb Gertrudis Catllar
de Cal Tòfol, la Gertrudis era mocadera, treballava a Terrassa a
Cal Peric i també per les cases del poble. El Salvador va morir
relativament jove i ara és la filla Maria Torrella, vídua de Pere
Margarit, la que viu a la casa. El seu fill Martí i la seva dona Magda
Buixade passen caps de setmana i la temporada d'estiu a Cal
Buixade. Tenen dos fills: Maria Teresa i Pere.
En Pere Margarit va morir d'accident de moto a la baixada de
Can Mir mentre anava a Terrassa; era una persona molt simpàtica
i agradable, també feia teatre i era bon organitzador i amic de
tothom.
En Pere Margarit va ser el primer que es va cuidar de l'aigua
com a cobrador. La Maria va treballar molts anys al ram tèxtil de
Terrassa, feina que compaginava amb mestressa de casa.
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Núm. 29 CA LA LAIA
Aquesta casa la va fer a mitjans del segle passat un fill de Cal
Xic Feliu. En Francesc Pujol, casat amb una filla de Cal Rectoret,
van tenir quatre fills, un noi i tres noies.
L'hereu es va casar amb Engràcia Margarit de Cal Garibaldi i
els seus fills es deien Francisca i Martí, el gran va morir acabada
la guerra.
El Martí es va casar amb Aurora Soriano, van tenir quatre fills:
Josep, Manel, Francisca (Quico) i una filla, Carme, que és la gran
de la colla. En casar-se la Carme amb Ramon Tarroc van engrandir
la casa i viuen a la part de darrera. En Ramon és un dels bons
cuiners que ha tingut el restaurant Rístol, on treballa actualment.
El seu fill Josep va morir d'accident de moto. El Manel és casat
i viu a Barcelona. A la casa paterna hi viu, actualment, el Quico
amb la mare, que és vídua.

Núm. 31 CAL GARRELL O CA L'AVARO
Ara és Ca l'Avaro perquè la va comprar en Pau Margarit, pare
de l'actual Miquel Margarit. Es dóna la circumstància que tot i
essent autèntics hereus del primer «Avaro» no van heretar res,
només el motiu.
El fill d'en Pau Margarit i la seva dona, van tenir tres fills, tot
nois: Pau, Jaume i Joaquim.
En Pau, hereu de la casa, es va casar amb Angela Roca. Tenen
tres fills: Miquel, Manel i Joan. El Miquel la seva dona Joaquima
i el seu fill Jaume són els estadants de la casa. Aquest xicot ha es
tat un bon estudiant, actualment té el títol d'Enginyer Superior
Agrícola.
Aquesta és una de les cases del poble que més han conservat
l'ofici de pagès, tenen vinyes des de fa més de cent anys. Tot i essent
parcers, entre els anys 1950 i 1960, de set hectàrees de vinya van
treure 25000 litres de vi. Ells van ser el primers pagesos del poble
que van introduir la mecànica al treball de l'agricultura.
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En Miquel el podem veure sovint tornant de l'hort al volant del
seu tractor. A més de la seva feina de pagès té temps per llegir i
per gaudir de la seva gran passió, ballar sardanes. On hi ha una
rotllana no hi falta el Miquel. A més té molt bona memòria i ens
ha ajudat molt a l'hora de fer aquest llibre. Sempre ha trobat la
bona col.laboració de la seva dona Joaquima a l'hora de fer feina.
En Manel, que
vivia al poble, es va
casar amb Rosa Mas
sana de Cal Rovira
del Molinat i van
tenir dues noies:
Conxita, i Angelina.
Es dedicava a la
jardineria, treballava
a Cal Argemí de
Terrassa, i va morir
mentre
d'accident
esporgava un arbre.
En Joan es va ca
sar amb Matilde
Gómez Contreras i
van tenir dues filles:
Laura i Montserrat i
va anar a viure a
Terrassa.
Més d'una vegada
ens ha omplert el
dipòsit de benzina a
la gasolinera de l'au
tovia, després de
treballar de teixidor
durant molts anys a
Ca
l'Aymerich i
El picador d'aquesta porta indica clarament
el tipus d'agricultura del poble.
Amat de Terrassa.
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Núm. 33 CAL PUJOL-CAP D'AMUNT DEL CARRER
Casa fundada per Valentí Gorina fill de Ca l'Anton que va casar
se amb l'Antonia de Ca la Laia, ella és la que va donar el primer
dels motius d'aquesta casa. Aquest matrimoni no va tenir fills, tot
i que estaven ben situats econòmicament van tenir mala sort, doncs
el Valentí va morir a l'alçada de Can Gonteres atropellat pel tren;
era una dia de pluja i ell anava pel costat de la via, tapat fins el
cap per guardar-se de la forta pluja, no va sentir el tren i a l'alçada
de la corva de «Les torres verdes» li va donar un cop i hi va deixar
la vida.
L'Antònia en quedar-se vídua, va fer hereu al seu nebot Francesc
Pujol (segon motiu de la casa), que es va casar amb una filla de
Cal Metferrer: Maria Casanovas. Van tenir tres fills: Josep, Rosa
i Maria.
La filla Rosa es va casar i va anar a viure a Terrassa, l'altra filla
Maria es va casar amb un fill de Cal Selva, en Pere.
El noi gran i hereu de la casa, Josep, es va casar amb Dolors
Corbera de Ca La Masovera, va enviduar i ara viu juntament amb
els seus fills Maria i Pere.

Núm. 35 CAL SERRA
Casa construïda per Joan Serra, que se'n va anar a viure a la
ciutat i va llogar la casa a diferents estadants. Hi van passar pri
mer, recent acabada la guerra, la família Vidal.
Després hi va anar a viure una família de nom Castillo amb sis
fills: Sebastian, Maria del Carmen, Rufina i Encarna i dos bessons,
Maria i Isabel.
I després la família Pérez-Pérez; el marit era llenyataire, una
persona molt treballadora, li deien «l'esparver», fins i tot la casa
va agafar durant un temps aquest motiu, van tenir quatre fills,
Mateu, Joan, Jordi i Antònia. Al cap d'uns quants anys van anar
viure a Rubí.
La va comprar el Sr. Joan Puig, i després de reformar-la, a la
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part del darrera hi va construir uns apartaments que donen al ca
mí de Can Boada. Els ocupen diferents llogaters.
Aquesta família Puig són el coneguts propietaris de la ferreteria
Puig-Martí de la plaça Vella de Terrassa.

Romeria a Montserrat l'any 1940.
Al centre hi podem veure Mn. Lluís Martí que ha estat un del capellans
que més petxada ha deixat en el poble.

Núm. 39

Hi viu Mercè Davi LLonch, filla de Josep Davi i Carme LLonch.
Casada amb Vicenç Martorell, fill dels masovers de Can Sanahuja;
tenen dues nenes: Marta i Carme.
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Caramelles de nois i noies amb Mn. Lluís Martí, l'any 1947.

Núm. 41
Joan Llobet Llonch, fill de Cal Felip, casat amb Conxita
Solanelles, quatre fills.

Núm. 49
Andreu Trullàs Plana, fill de Cal Jep, casat amb Antònia Tugues
Villalta, tenen un fill que es diu Ivan que està estudiant la carrera
d'Enginyer de camins.
De jove l'Andreu era un bon ciclista, potser amb recolzament
econòmic podria haver sigut d'anomenada.
La família dels Trullàs té moltes arrels al poble, ja que els
avantpassats venen de l'Heretat de Can Trullàs. Va ser força famós
en Josep Trullàs conegut com «el ros del cavaller».
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El fill d'aquest matrimoni es deia Llorenç, que va casar-se amb
Esperança Prunés; el fill, també de nom Llorenç, es va casar i
emparentar amb Julita Garriga Turu, de la casa de pagès de Can
Garriga; els fills del matrimoni van ser en Josep Trullàs i Antònia
Trullàs. El Josep casat amb Isabel Plana, van ser els pares de
l'Andreu i del Llorenç.

Núm. 51
Pere Bach, contractista d'obres, va venir de Rellinars, casat amb
Montserrat Bonhora, que és filla de la Teresina i el Bartomeu. La
seva mare, Teresina, es va casar en segones núpcies amb Josep
Sala el Gepot, van ser molts anys guardians del castell de Can
Buxeres. Tenen tres fills: Valentí, casat amb Montserrat Gibert, viu
al carrer Tibidabo i tenen dos fills, Valentí i Albert. Josep Maria,
casat, viu al núm. 54 del mateix carrer. Maria Teresa, casada amb
un xicot àrab, de nom Masut; la Teresa ha fet teatre amb Els
Galops.

Núm. 55
Lino Vela, fa uns anys que vm al poble, és pensionista de
l'Exèrcit Republicà.

Núm. 59
Família Fornells, de Terrassa, pares de dues filles i un fill, vénen
l'estiu i els caps de setmana.

Núm. 73 LA CREUETA
Xalet que va construir i on va viure uns anys la família d'en Pere
Font; ara l'ha comprada una família de Terrassa, els Srs. Miquel
Co i la seva esposa Montserrat, que tenen un nen.
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CARRER SANT MARTÍ (parells)
Núm. 8

Martí Boada Corbera, fill de Ca la Pona, va anar a viure en
aquesta casa construïda al casal de casa dels pares, es va casar amb
Ramona Batalla, tenen un fill que viu a la casa del costat. El Martí
a més de fer de pagès, ha alternat la feina donant classes de
conducció per a principiants.
Núm. 10

Josep Boada Batalla, fill del matrimoni anterior, és corredor de
fons i assessor jurídic del Casal Familiar. Es va casar amb Joana
Camonforte, tenen una nena que es diu Marina.
Núm. 12

Josep Dalmases Boada, fill de Roser Boada de Ca la Pona i de
Genis Dalmases, és casat amb Joana Artés, i tenen dos fills Marc
i Bàrbara.
Núm. 30

Construïda sobre els anys noranta. En aquesta casa viuen la
família de Rosa Bach i Ramon Faure, Enginyer, procedent de Can
Gonteres, és casat i té dues filles: Núria i Marta.
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Núm. 42 CAL DAVI
La M. Carme Llonch, filla d'en Josep Llonch de Can Corbera i
de Pepeta Corbera de Ca La Pona, es va casar amb Josep Daví Bou,
fill dels guardes de Can Mitjans, Josep Daví Salvó i Dominga Bou.
La casa es va construir entre 1957 i 1972, any que van anar-hi a
viure. Del matrimoni van néixer tres fills: Carme, Josep i Mercè.
Abans de parlar d'aquest entronc familiar, voldríem fer una bona
referència d'en Josep Daví i Salvó.
Quan tenia només 11 anys, va anar a viure a Can Mitjans, sota
la tutela de la Sra. Maria Amat que era vídua, propietària de la
finca i tia del Sr. Pere Amat. Aquell vailet va fer-li companyia, allà
es va casar amb Dominga Bou i allà van néixer els tres fills del
matrimoni. L'any 1972 la família Daví va anar a viure a aquesta
casa del carrer Sant Martí.
Els altres dos fills d'en Josep i Dominga, eren, Mercè, casada
amb LLuís Puig, i Maria, que es va casar amb Antoni Llonch, hereu
de la masia de Can Corbera.
La filla gran de la M. Carme i el Josep es diu Carme, està casada
amb Joan Salmeron i viuen a la casa del costat, tenen dues filles.
El fill segon, Josep, està casat amb Araceli Molina, tenen dos
· fills, Josep i Anna. Durant 12 anys en Josep va regentar acompayat
dels seus pares, el bar del Casal Familiar, actualment aquesta
família viuen al carrer de la Font del Capellà.
La petita de la família, Mercè, està casada amb Vicenç Martorell,
en l'actualitat viuen a l'altre costat del carrer, en el núm. 39; tenen
dues filles, Marta i Carme.

Núm. 44 QUEVIURES DAVI
Carme Davi LLonch, casada amb Joan Salmeron, tenen una
botiga de queviures. Tenen dues filles, Maria Dolors i Mercè.
La Maria Dolors, plenament dedicada a la botiga. Fa uns anys
la seva imatge i la de l'Antonio Vilaró es van fer famoses, per la
seva participació en un programa a la Televisió Estatal, on van
aconseguir força èxit.
102

Núm. 46 CAL LUCIANO
En Luciano era paleta, es va casar amb la Sra. Júlia, més en
davant van allargar la casa i van anar a viure al cantó del darrera
que dóna al carrer Llevant. Actualment només hi viu la Júlia que
és vídua. Aquesta parella havien estat molts anys a Ca la Sorda
del carrer de Dalt.
Des de fa molts anys en la planta baixa hi viuen Nuri Turu Ma
ñosa de Cal Jamperu, casada amb José Luís Nicola.s, Cap d'estació
a Terrassa; tenen quatre fills: Meritxell, LLuís, Aurora i Montserrat.
Núm. 48
Josep Catllà Trigell, nascut a Cal Feliu, és fill de Jaumet Catllà
fill de Cal Tòfol i d'Assumpció Trigell de Ca la Sorda. Casat amb
Isabel Expósito, tenen dos fills, Maria i Antonio.
La Maria, casada amb Rafael Medina, tenen dos fills, Josep i
Antonio, viuen al carrer de Sant LLorenç. L'Antonio i la seva dona,
Mercè Font, viuen al camí de Can Buxeres.
Núm. 50
Josep Catllà, fill de Vicenç Catllà de Cal Tòfol.
Núm. 52
Meritxell Nicola.s Turu, filla de la Nuri i del José Luís, és casada
amb Josep Maria Serra; la filla que tenen es diu Alba.
Núm. 52 -PIS
Hi viuen Baldomero Badell, casat amb Carme Escala, tenen
quatre filles, Carme, Dolors, Lluïsa i Montserrat. La Carme és
casada amb l'Enric de Cal Sarjant, la Dolors amb el Miquel Gorina
de Cal Miqueles, la Lluïsa casada amb el Lluís Turu de Cal Mir,
la filla petita, Montserrat, va anar a viure a Andalusia.
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Núm. 54

Josep Maria Bach, fill de Pere Bach i Montserrat Bonhora, fa
de paleta i és molt aficionat a la música, anys enrera va tocar en
un conjunt musical, és casat amb Rosa Ramírez i tenen dos fills:
Josep Maria i Manel.
Núm. 56

Anita Clariana, vídua de Llorenç Trullàs de Cal Jep; des de que
es va casar amb el Llorenç, va ser l'estanquera del poble fins que
va arribar a la seva jubilació. L'Anita abans de casar-se regentava
el cafè que tenien a la Fleca, on hi havia el Centre Social Recreatiu.
Núm. 60

Dolores Massip, filla de Cal Massip del carrer Nou, és casada
amb Pere Cortadella, tenen dues filles.
La gran, Carme, és una excel.lent ceramista, mare de l'actor de
cine i teatre, Pere Arquillué i Cortadella, el qual ha viscut fins fa
poc al poble i actualment casat té el domicili a Matadepera. Es
perem que tingui molts èxits en la seva carrera. Es va donar a
conèixer amb el grup teatral del Casal anomenat Els Galops.
L'altra filla, Enriqueta, és casada i viu a Rubí.
Núm. 62

Mariano Carceller, paleta i sepulturer del poble, home molt
treballador i amable amb tothom, és casat amb Ramona Guillem,
tenen tres fills, Joaquim, Valero i Pilar.
Al pis superior de la casa hi viu Pilar Carceller Guillem, filla
dels anteriors, casada amb Àngel Alonso, tenen un fill: Oriol.
Núm. 72

Joaquim Mendiola, llauner d'ofici, és casat amb Carme Del Toro
i tenen dos fills.
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Homenatge a la vellesa, l'any 1960.

Núm. 74
Joaquim Mendiola, pare de l'anterior, casat amb Maria, antic
clavetaire, viuen amb el seu fill Antonio.

Num. 78 CASA DE PISOS
En aquests pisos, cantonada carrer Llevant, hi viuen alguns fills
de gent del poble, entre ells, Paquita Parera Gusi, filla de Cal
Parera, casada amb Eloi Tió, Enginyer informàtic; fills Xavi i Oriol.
L'Eloi és un bon dibuixant, art que practica com afició.
En un d'aquest pisos hi viuen el matrimoni format per Lluís
Verdaguer Morera, fill de Terrassa i Inocència Carbó Querol, del
Forcall (Castelló), tenen tres filles, la gran Consol casada amb
Miquel Busquets, tenen dos fills, Jordi i Enric.
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Les altres dues filles encara en període d'estudis, es diuen Núria
i Maria, monitores del Centre d'Esplai, viuen amb els seus pares.
Arturo Portera, fill de la Pepeta de Can Baiona, casat amb An
tònia Alcaraz, tenen dos fills, Arturo i Jordà. L'Arturo pare s'ha
dedicat molts anys a col.laborar amb els equips de futbol del poble.
En els baixos, hi havia fins fa poc la merceria Nennella, regen
tada per Anna M. Ferrer, casada amb el doctor del poble Miquel
Domènech, tenen tres fills, Roger, Cristina i Ernest. Ara la família
viu en una torre al carrer Matadepera amb la mare de l'Anna,
Trinitat Bertran.
Perruqueria Reyma, propietat de Maria Reyes Martínez, una de
les filles de Francisca Martínez Méndez, és casada amb Antonio
Molina i tenen dos fills.
Juli Corbera de Cal Pelacanyes, casat amb Mari de Can
Gonteres.
Anna Santasusana, filla de la Fleca.

Bon equip de futbol de l'any 1965.
Qui aguanta la copa és la Montserrat de Cal Berto.

106

CARRER D'ALFONS SALA
Durant molts anys aquest carrer ha estat el llaç d'unió de la part
de Viladecavalls amb la de La Tarumba. Era pràcticament lloc de
pas per anar a buscar la carretera que s'encaminava cap els horts
i vinyes del voltant del nostre poble.
Avui dia és el punt neuràlgic dels veïns. Al costat de les cases
de Cal Quelus, s'hi va afegir en el transcurs dels anys la Vil.la

En la fotografia, el futur Casal Familiar en marxa i plé de neu.
Es poden apeciar els fonaments del futur edifici.
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Maria, el nou Ajuntament, els pisos de la Caixa de Terrassa, i des
de l'any 1969 el Casal Familiar.
Actualment la vida social del poble queda concentrada en aquest
carrer i els seus voltants.

Núm. l CAL QUELUS-RESTAURANT RíSTOL
Provinent de Cal Ferrer del carrer Nou, es va instal.lar en la ca
sa del núm.1-3 el matrimoni format per en Miquel Rístol i la
Conxita Sanchez,
juntament amb el
seu fill Lluís; van
llogar la tenda que
havia estat d'un fill
de Can Cabassa.
En passar el
temps, hi van po
sar fonda, habita
cions i cansalade
ria. Va ser aquí on
va començar la pri
mera generació de
la família Rístol,
de la mà del ma
trimoni, en el ram
de la restauració.
Després de fer al
gunes ampliacions
al local, van com
prar la propietat a
la família Tort.
Complementant
el negoci, tenien i
treballaven vinyes.
Desfilada de la Banda de la Creu Roja, davant
d'on ara és l'Ajuntament.
Eren els que més vi
Al fons el famós transformador del poble
collien del poble,
que alimentava amb llum el veïnat.
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més endavant van deixar la feina agrícola i es van dedicar
plenament al restaurant i la tenda de queviures.
Quan els pares es van anar jubilant, va agafar la responsabilitat
el seu fill Lluís, un home molt obert, ple de simpatia, graciós,
ocurrent i darrera del seu tarannà un somriure de pillet que cap
tivava la gent. Va potenciar encara més, tant la cansaladeria com
el restaurant. Molta gent de l'estat coneixia el nostre poble pel nom
del restaurant Rístol.
Casat en primeres núpcies amb Lolita Gil, procedent de Can
Coromines, van tenir un únic fill Miquel, en quedar-se vidu, es va
casar en segones núpcies amb Angeleta Garriga, del poble d'Agui
lar de Segarra. Aquesta parella va anar fent més i més important
la casa.
En el Restaurant de Cal Rístol hi han passat moltes persones,
les quals, per la seva manera de ser i pel seu treball van deixar
bon record. D'entre ells podríem destacar a Miquel Gibert, casat,
ja avi i afincat al poble en una torre que té a la Planassa.
Eduard Lahiguera, un senyor cuiner i en Quimet Artisan tot un
«maitre».
Durant molts anys a Cal Rístol s'hi van cel.lebrar actes lúdics,
sopars, lluïts balls amb les millors orquestres del moment, el
prestigi del Rístol anava de la mà d'en Lluís, home que es sentia
feliç quan podia fer alguna cosa per al poble i els seus veïns.
En Lluís Rístol va morir un dia de Nadal, deixant un important
buit, especialment pel seu bon caràcter. Des de llavors, l'Angeleta
va ser el puntal del negoci i ben aviat el seu fill Miquel li va donar
el suport i l'ajut que necessitava.
El Miquel es va casar amb Montserrat Ubach de Cal Vicentó
d'Olesa de Montserrat, van anar fent un Rístol cada vegada més
gran, més conegut, i van començar a potenciar els casaments,
especialment a Can Buxeres, actualment Sant Lluís.
El matrimoni ha tingut tres fills, Lluís, Francisca i Miquel, que
han agafat el relleu dels avis i dels pares i s'han posat en un dels
primers llocs dintre del negoci de la restauració a Catalunya.
Per atendre millor tota la clientela, fa poc ha reobert en aquest
edifici del carrer Alfons Sala, un esplèndid saló-restaurant per a
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casaments, comunions, convencions etc., amb unes instal.lacions de
cuines i serveis d'alta tecnologia.
Actualment tenen una mitjana de 60 persones treballant, la
majoria d'elles veïns del poble.

A més del restaurant, tenien una botiga de queviures.
El Lluís Rístol i l'Angeleta portaven el negoci.

Núms. 2-4 CASAL FAMILIAR DE VILADECAVALLS
A causa de la manca de local per reunir-se els petits i grans de
la Vila, Mn. Joan Busquets va convocar una reunió de pares que
tinguessin fills en edat escolar, per analitzar la situació i buscar
hi una solució.
Va formar-se una Comissió Gestora per estudiar la construcció
d'un local social.
Podem dir que Mn. Joan va ser l'iniciador d'aquesta Entitat que
va veure la llum posteriorment.
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Durant l'any 1968 varen fer-se els primers contactes i acords
verbals amb els propietaris dels terrenys escollits per a l'empla
çament del local, Sra. Carme Turu i Bonaventura Fondevila, en els
quals es va construir una pèrgola provisional per fer-hi algunes
festes.
El mes de juliol de l'any 1969 es va col.locar la primera pedra
del local.
Varen ser-ne socis fundadors els Srs.:
Agustí Parera, Mn. Josep Segalà, Joaquim Amat, Pere Bercero,
Leandre Comas, Miquel Corbera, Vicenç Calvo, Martí Comas,
Josep García, Josep Llonch, Miquel Marcet, Josep Ponsa, Valentí
Ponsa, Josep Purull, Joan Purull, Miquel Rambla, Miquel Rístol,
Antoni Soler, Pere Trullàs i Ricard Valldeperas.
Per la Festa Major, el mes de juliol de 1971, s'inaugurà la piscina
com a primera part de les instal.lacions.
Per la mateixa data de l'any 1972, s'inagurà el Local Social amb
assistència de les autoritats locals, comarcals i provincials. Va
posar-se en marxa el cafè-bar, lloc per aplegar-se els convilatans.
Posteriorment varen fer-se diverses ampliacions esportives, que
consten, a banda de les piscines, de la pista poliesportiva, tenis i
frontó, amb els corresponents vestidors.
Si han celebrat tota mena d'actes culturals i reunions d'altres
entitats, com associacions de veïns, clubs esportius, conferències i
assamblees.
El juliol de 1994, va celebrar-se el 25è. aniversari d'aquesta
Entitat, que durant aquest període de temps va tenir els següents
presidents:
Primera junta provisional, anys 1966-68:
President
Secretari
Tresorer
Vocal d'obres
Vocal de manteniment
Altres vocals
Vocals nats

Antoni Soler i Hospital
Lluís Turu i Mañosa
Josep García i Gonzalez
Pere Bercero i Paloma
Joan Purull i Llobet
Miquel Marcet i Martí Comas
Agustí Parera i Mn. Josep Segalà
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President de les altres juntes que seguiren:

Miquel Rístol i Gil
Ricard Valldeperes i Llobet
Josep Purull i Prunés
Pere Bercero i Paloma
Pere Gusi i Llobet
Agustí Parera i Turu
Pere Bercero i Paloma
Martí Comas i Mañosa
Regina Parellada i Canals
Assumpta Corbera i Perarnau

1969-70
1971-72
1973-74
1975-78
1979-82
1983-84
1985-86
1987-90
1991-94
1995-actual

Han estat encarregats del Cafè-Bar com a arrendataris:
Alfons Trullàs
Josep Daví
Martí Salanova
Fca. Martínez -Mafra-

1971-73
1974-84
1984-94
1994-95

Cada any el camió del Bercero, és el suport de les Caramelles.
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L'AGRUPACIÓ SARDANISTA DE VILADECAVALLS
Orígens
L'any 1983, el aleshores President del Casal, Sr. Agustí Parera
s'interessà en buscar gent del poble amb iniciatives i que poguessin
proposar diverses activitats pel poble.
Entre aquestes iniciatives sorgiren les Sardanes, l'impulsor de
les quals fou el Sr. Lluís Turu Mañosa, qui aconseguí la col.labo
ració de 10 persones més que van començar a treballar de valent
per a impulsar la sardana al nostre poble:

Francesc Purull
Carme Torrens
Elisabeth Cambra
Pilar Carceller
Enric Cañelles (representant del Casal)
Valentí Carreras
Eulàlia Corbera
Antoni Garcia
Eloi Tió
Jordi Torras
L'any 1984 es creà la Comissió Gestora, formada per aquests 11
membres, per tal d'elaborar els estatuts, i un any més tard, el 1985,
es va formar oficialment «l'Agrupació Sardanista de Viladecavalls»,
aprovant aquests estatuts.
Audicions i cursets
L'entusiasme de tots ells va fer que l'any 1983 ja es fessin algunes
audicions de sardanes amb disc a la Plaça Pere Amat. Però va ser
l'any 1984 que vam poder gaudir de les «primeres audicions amb
Cobla, un total de 9, i la resta amb disc. Aquest mateix any es va
fer el 1r. curset d'ensenyament de sardanes, amb monitors de la
«Colla Amunt i Crits», de Terrassa. Des d'aleshores aquests cursets
s'han anat fent regularment, tant per a nens com per a adults.
Festa sardanista
La la. Festa Sardanista va tenir lloc l'any 1986, amb una cobla
al matí, i tres a la tarda. Fins ara, cada any s'ha pogut celebrar
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aquesta diada tant important per a tots els sardanistes. L'any 1995
es celebra la X Festa Sardanista, que ja apareix dins el Programa
d'Aplecs i Festes Sardanistes de Catalunya.
Socis
El nombre de socis ha passat de 67 -l'any 1984- a 105 -l'any
1995-.
Sardanes dedicades al poble
Des de la fundació de l'Agrupació Sardanista s'han composat 3
sardanes dedicades al poble de Viladecavalls:
Viladecavalls
-Toma.s Gil i Membrado, any 1987
-Heribert Segalà, any 1990
El Serrat del Ros
S. Miquel de Toudell -Carles Rovira, any 1994

Aquesta darrera, fou composada amb motiu del 25è aniversari
del Casal Familiar.
La Junta
Altres membres que s'han anat incorporant a la Junta de l'Agru
pació, després de la baixa d'alguns dels antics membres són:

1989

1993

Caterina Castanyé
Carme Cortadella
Bartomeu Vall
Martí Margarit
Araceli Contreras

Col. laboradors
Cal dir que l'Agrupació Sardanista de Viladecavalls s'ha man
tingut al llarg d'aquests anys per les quotes dels socis, les subven
cions rebudes de l'Ajuntament, així com de les aportacions dels
diferents col.laboradors. Gràcies a tots ells i als que assisteixen a
les audicions, podem considerar-nos encara entre els pobles d'arreu
de Catalunya que fan l'esforç per a mantenir vivent la nostra
dansa, «la dansa més bella de totes les danses que es fan i es
desfan», la Sardana.
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Núms. 3-5
VILLA MARIA
Casa construïda
l'any 1922, pel Sr.
Isidre Tort de Cal
Bosses. Durant algu
nes temporades a
l'estiu tant el Sr.
Isidre com els fills,
quan venien a Cata1 unya, v1v1en en
aquesta casa .
També va estar al
guns estius ocupada
per amics i familiars,
com la família Llu
gany, Aliart.
En el pati de la
casa s'hi va construir
una piscina de la
qual gaudiren els
amics de les famílies
esmentades.
Darrerament, la
casa va ser enderro
cada i el Martí Sala
nova, que la va comCasal Familiar el dia de la inauguració, el 1972.
prar, hi ha fet una
magnífica edificació. En els baixos ha condicionat un esplèndid
cafè-bar batejat amb el nom de Punt Blau.

Núms. 7-9 L'AJUNTAMENT
Els terrenys on està situat l'actual Ajuntament, varen ser
comprats a Can Corbera per la societat el Foment per construir
hi el local social.
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A l'hora de començar les obres, sobre els anys 1933-1935, va
resultar que per manca de diners no van poder-les fer. Aleshores
els terrenys els va comprar l'Ajuntament de l'època.
Després -dintre del «Plan Nacional de Construcciones Escolares
de 1958 a 1961 del Ministerio de Educación»-, s'hi van fer les
escoles públiques per a nens i nenes, que es van inaugurar el 1960
i 1966, respectivament.
L'any 1974 s'iniciaren les obres del nou Ajuntament, en aquest
mateix emplaçament.
Es fa la inaguració per la Festa Major, el mes de Juliol de l'any
1975, entre els assistents hi havia tots els ex-Alcaldes vius que
havien estat al cap de l'Ajuntament, excepte el Sr. Martí Purull que
es trobava malalt, tots ells van respondre a la invitació feta pel
Consistori. En aquell moment componien el Consistori el següents
senyors:
Agustí Parera i Turu
Pere Bercero i Paloma
Josep García i Gonzalez
Pere Gusi i Llobet
Llorenç Trullàs i Plana
Jaume Junyent Casanovas
Josep Margarit i Bosch
Josep Farré i Solans

Alcalde
Tinent d'Alcalde
Regidor
«
«
«
«

Secretari

En un temps en que les subvencions eren molt minses, aquest
equip de Govern va fer una gran tasca per la millora del poble; com
arreglar el clavagueram, fer el pas subterrani sota la via, construc
ció del nou dipòsit de les aigües, l'opció de compra dels terrenys on
ara està la zona esportiva i el pavelló, i va portar a terme l'asfaltat
dels carrers del casc urbà, aquesta obra va ser la única que va
representar algun cost pels veïns.
En les posteriors legislatures varen ser batlles els senyors:
Antoni Soler i Hospital
Josep Cortés i Turu
Antoni Parera i Gusi
Fèlix Farré i Verdaguer
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1979-1983
1983-1990
1990-1991
1991-actual

Des de Cal Marxant es veia aquesta panoràmica del poble.
Al fons la muntaya de S_ant Llorenç.

L'any 1994 es va fer una ampliació amb noves dependències i
el pati de la Llar d'infants fins a tres anys. Al mateix temps es va
construir la plaça de la Vila, davant mateix de l'Ajuntament. Tot
plegat es va inaugurar el dia 22 d'abril .de 1995.

Núm. 11 PISOS DE LA CAIXA DE TERRASSA
L'oficina de la Caixa es va inagurar l'any 1961; deu anys després,
es va completar l'edifici amb uns pisos de lloguer.
La Caixa poc temps després d'inagurar-la, una matinada van
entrar a robar i com no van poder endur-se els diners es van
emportar la caixa forta, amb un carro, i a prop de Can Purull, la
van reventar i la van deixar buida.
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Els primers que hi van anar a viure van ser la Maria Margarit
i el seu marit Antonio Ortega, amb les tres filles, M. del Mar,
socorrista de la piscina, Susanna i Ceciília.
També hi viuen la Paquita Gregori de Cal Vaqueret, el seu marit
Diego Romacho i els seus fills, Vicenç i Diego.
La família d'Eduardo Soria i la seva esposa Mari, amb les filles
Belén i Cristina.
La família Nicolas Troiano, italià casat amb Maria Gomà de
Mollerusa (Lleida). Tenen tres fills: Ricard, Josep M. i Elena.
El Sr. Troiano té la carrera de mestre i una extensa cultura.
També hi van viure molts anys la Sra. Encarnación i el seu fill
Ximo i un nét que es deia Andreu. Al Ximo li agradava molt tocar
la guitarra i era molt alegre.
La Sra. Encarnación es va casar amb Joan Viñals; havien estat
masovers de Can Turu, i van tenir quatre fills; Damian, casat amb
Maria Purull de Cal Massianet, Rogeli que es va casar amb la
Caterina de Ca la Marieta del Rata. Una altra filla, Maria, va morir
d'accident.
Actualment en un pis d'aquest edifici hi té l'oficina, Excavacions
i Enderrocs Varo.
A la casa del costat on hi ha ara la farmàcia regentada per Maria
Àngels Tugues, hi havia la carnisseria de la família Junyent,
anteriorment de la família Broto.
Aquesta família va venir de Sant Martí de Sesgaioles, van estar
se molts anys a Ca la Masia de Can Turu. La Mercè va ajudar molts
anys a la Senyora Conxita, fins que va reformar la botiga i la va
convertir en carnisseria i botiga de queviures.
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CARRER DE DALT
A l'altre costat de la carretera, conegut anys enrera per La
Tarumba passem pel carrer Alfons Sala, i després de deixar enrera
el Casal Familiar i l'Ajuntament ens trobem amb el començament
del carrer de Dalt. Aquest carrer ha tingut en el transcurs dels anys
diferents noms, alguns d'ells segons el signe polític de l'època.
Aquest carrer va ser conegut com carrer de Viladecavalls, «calle
de José Antonio» dins de l'època franquista; per sort, més tard es
va tornar a dir carrer de Dalt.
Les primeres cases que trobem al carrer de Dalt, a la nostra
dreta, fan cantonada a la plaça Pere Amat, construïda sobre el que
era antigament la bassa del transformador. Les basses del poble
servien, prioritàriament, per a abeurar el bestiar, l'aigua provenia
de la pluja i d'aqueta bassa se'n deia la de La Pepa.
En aquest carrer de Dalt, com en altres del poble, cada any el
diumenge de Rams a la tarda es feia el salpàs; ens explicarem:
Els veïns del carrer portaven en una de les cases (en aquest
carrer era la casa de Cal Salanova) un platet amb sal i una gerreta
amb aigua. Mossèn i escolans es presentaven al carrer, anaven a
la casa assignada, el capellà beneïa l'aigua i la sal i ho posava en
un recipient, que era una galleda petita de plata. Una vegada
barrejada l'aigua i la sal, se'n feia una pasta que, posada als estris
de beneir, es repartia per cada una de les cases del carrer; la barreja
quedava enganxada a les parets i era durant bastant de temps
perfectament visible, per a protegir les cases de pestes i malures.
També hi havia el costum, d'enganxar a cada porta una creu feta
amb un tros del palmó, que hi quedava posat durant tot l'any.
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Per sort, anys enrera, les tradicions com aquesta o d'altres,
donaven caliu humà i de participació entre els veïns.

Emmarcada, entre els arbres de la Plaça, bonica vista del poble.
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CARRER DE DALT (parells)
Núm. 2 CA LA PEPA-EL CAPVESPRE
La casa era propietat de Can Corbera, la va heretar del seu oncle,
la Pepita Llonch, més coneguda com la Pepa, d'aquí el motiu. Ella
no vivia a la casa i la tenia en règim de llogaters, van passar-hi
diferents famílies amb certa vinculació al poble.
Abans de la guerra del 1936, hi venien a estiuejar el matrimoni
de Filomena LLonch, filla de Can Corbera, i el seu marit Sr. Farràs.
Tenien quatre fills, Maria, Pepe, Francisca i Pilar.
Durant la guerra, el pare i un dels fills d'aquesta família estaven
amagats en una habitació de doble fons de la part de dalt de la casa;
no se sap com, hi va haver una denúncia i van registrar la casa,
es van endur els que hi havia amagats i després de portar-los a
Barcelona els van afusellar a Montjuïc.
El Sr. Vidal, casat amb una filla de Can Corbera; hi van viure
20 anys i van tenir cinc fills, Adelina, Josep (el patraca), Claudi,
Antonio i Jaume.
També hi van estar uns anys la família Fàbregues, que hi van
anar a viure després d'estar-se uns anys a Can Turu. Els Fàbregues
són força coneguts, llibreters de tota la vida, el Pere, la Marí i els
seus fills, Pere, Angels, Mercè, Bernat i Anna, viuen actualment
en una casa situada en el carrer de la Font del Capellà, i la filla
Mercè casada amb Pepe Cabrera viuen en el pis de sobre els seus
pares, tenen una filla que es diu Berta.
La Pepa va deixar, al cap dels anys, la casa a la seva neboda
Pepita Llonch, casada amb Josep Carner de Cal Sever. Actualment
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la casa s'ha transformat en un restaurant molt bufó regit pel fill
del matrimoni, en Ramon casat amb Núria Carramiñana, tenen un
fill petit, i el restaurant s'ha fet un lloc dintre de la degustació
gastronòmica del poble, ademés el lloc es acollidor, la seva cons
trucció rústica i de volta corbada fa que l'entorn i l'ambient, tingui
el caliu suficient per trobar-si bé.

Núms. 4-6 CAL DAIES-CAL XIMIN
Casa propietat de Can Baiona, era molt gran, donava al carrer
de baix on s'hi va habilitar el cafè teatre conegut com El Foment.
El Llorenç Casanoves i la seva dona Margarida, filla de Matade
pera, van viure molts anys a la casa i regentaven el cafè.
El matrimoni va tenir quatre fills: Joan, Jaume (que va morir
a la Habana), Arturo i Pepet. En morir els pares del Llorenç, amos
de Can Baiona, van deixar la casa per atendre la casa de pagès.
La casa la van llogar a Miquel Marcet, àlies El Ximin, del qual
va agafar el motiu. El Miquel es va casar amb Elisa Trigell de Cal
Vaqueret, van tenir dos fills: Assumpció i Benito que van anar a
viure fora del poble. El Ximin era una persona força carismàtica,
sempre amb els seus bastons, era bastant alt, portava sempre un
branquilló de romaní a la boca, els nens del poble n'hi feien més
d'una, ell els amenaçava amb el bastó, cridant: «axa deu». Una ve
gada els joves del poble fent esqueneta, van enfilar-se a la finestra
de casa seva, fins a arrencar-li les clavellines que hi tenia; al cap
d'una estona el Ximin, els buscava escopeta en mà pel carrer Nou.
Més tard, la casa la va demanar com a legítima l'Arturo Casa
novas, germà del Joanet de Can Baiona, i en morir-se aquell es va
posar en venda i la va comprar la família Massana de Terrassa,
que en són els actuals estadants.

Núm. 8 CAL FELIP NERI-CAL SALANOVA
Aquesta casa va ser de les primeres del carrer de Dalt, una més
de les cases dedicades a l'agricultura, eren els que tenien més vi,
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molts homes del poble hi treballaven de jornalers. El Felip Neri va
posar un magatzem a Terrassa i era un dels tractants de vi més
importants de la comarca.
Els avis de Cal Felip Neri eren en Martí i la Cristina, van tenir
quatre fills: Josep, Maria, Carmeta i Pepa.
El Josep es va casar amb l'Angeleta d'Ullastrell, tenien tres fills,
Benet, Martí i Maria. En Benet es va quedar a la casa fent compra
venda de vi. El Martí també va muntar un magatzem de vi, i en
anar a la mili es va casar amb una noia de Bilbao. La Maria es
va casar amb un jove de Terrassa, Ramon Soler que treballava al
tèxtil. Actualment viuen amb els fills en una torre de la urbanit
zació de Can Turu.
Al comprar la casa als descendents de la família del Felip Neri,
la família Salanova va marxar de la masoveria de Can Coromines
i juntament amb els sogres Macià Tauler i Francesca Giralt,
s'instalaren definitivament al carrer de Dalt.
El fer el trasllat d'una casa a l'altre, i com els camins no eren
gaire adients en aquelles èpoques, per no anar a voltar per la riera
de Gaià, aprofitaven per pujar per la dressera, fent una bona
quantitat de viatges, en un d'ells no sabien com portar la filla
Carmeta que tenia mesos, la sol.lució va ser posar-la dintre d'un
cistell cuniller per poder-la portar còmodament.
L'avi Macià i la seva esposa Francesca Giralt també havien estat
de masovers a Sant Jaume i a Can Mitjans. El matrimoni va tenir
tres filles, Montserrat, casada amb Pere Torres de Cal Sarjant. La
segona filla Pepeta, casada amb Joan Turu de Cal Mir, i la Maria
casada amb Joan Salanova.
L'avi Macià al ser al poble, va comprar la casa de Cal Pensit,
on viu actualment la seva neta Carme, casada amb Antoni Latrilla.
El Joan Salanova i la Maria van tenir quatre fills, Martí, Rosa,
Joanet i Carme.
En Martí va morir jove d'una enfermetat pulmonar, tenia només
vint-i-set anys. La Rosa es va casar amb Joan Torné de Ca la
Benita, la petita Carmeta, es va casar amb Antoni Latrilla, i el
Joanet es va quedar a la casa dels seus pares, ajudant a les feines
agricoles de la família, sempre ha estat de les cases importants en
agricultura del poble.
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El Joanet es va casar amb Maruja Azañedo, que es de El Es
corial, tenen dos fills, Martí i Montserrat.
La Montserrat està casada amb Joaquim Vidal i tenen dos fills:
Sandra i Raúl.
El Martí, que encara és solter, ha construït un edifici de nova
planta a l'antiga «Villa Maria» del carrer Alfons Sala, casa compra
da fa uns anys. En els baixos de l'edifici hi ha construït un esplèndit
bar anomenat «Punt Blau», lloc de trobada de gent jove del poble.
Abans el Martí havia portat durant deu anys, el bar del Casal
Familiar, ajudat per la Mercè Purull de Cal Mañosa.
Quan va començar el funcionament primitiu del que després
seria el Casal Familiar, el local conegut com «El Casalet», en Martí
era el xicot encarregat de que no faltés el ball, del que n'era el
responsable. Actualment és regidor de l'Ajuntament de la Vila.

Núm. 10 CAL GENET
Actualment la casa és un solar, es va ensorrar de vella; la
història dels de Cal Genet va lligada amb diferents famílies del
poble. També un dels fills de la casa se'n va anar Amèrica.
L'avi d'aquesta casa, Ramon Turu, es va casar amb una Sra.
anomenada Francisqueta, del matrimoni van tenir dos fills: Mar
cel.lí i Roseta. En quedar-se vidu es va casar en segones núpcies
amb una cunyada seva que es deia Angelina, que també era vídua
i que tenia una filla que es deia Teresita. Del segon matrimoni van
tenir dues noies, Pepeta i Mercè. L'avi, Ramon, va morir a l'hort,
no el trobaven i curiosament el cos va quedar sota d'una de les cols
gegantines que ell mateix cultivava.
La Roseta es va casar amb el Joan de Cal Ballester del carrer
Major, i la Teresita amb un xicot de Sabadell.
La Pepeta es va casar amb el Magí de Cal Berto i la Mercè va
morir soltera. Com a hereu es va quedar la casa el Marcel.lí que
es dedicava de ple a la agricultura, es va casar amb Pepeta Pujol
de Cal Xic Feliu, van tenir dos fills: Ramon, que va morir als 40
anys, era solter, i la seva germana Rosa, casada amb Francisca
Latrilla. Personalment tinc un gran record de l'amic Ramon,
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ademés de ser un company de jocs, era una excel.lent persona, molt
treballador, ajudava i de quina manera al pare en les feines del
camp, sempre disposat a qualsevol cosa que li demanessin, tant
pels veïns, com per la parròquia, o els amics.
La casa de Cal Genet ara és derruïda. Feia molts anys que
amenaçava ruïna, un dia al matí i quan justament havia tret el
cavall per enganxar-lo al carro, la casa es va ensorrar; per qüestió
de segons no es va produir una desgràcia personal.
Mentre se'n feien una de nova, al casal del davant, que els va
ajudar molt una travessa que van treure, van viure uns anys a Cal
Xic Feliu.
Actualment, la casa de Cal Genet és propietat de Francisca
Latrilla vidu de la Rosa Turu, el Francisca és forner d'ofici i té un
forn a Castellar del Vallès.

Núm. 12 CA LA PIGOTA-CAL JOAN PALETA
A Cal Na Fent, família Puig del carrer Nou, tenien tres nois. Com
que eren agricultors bastant importants, van comprar una casa per
a cada fill; en casar-se el Joan li van comprar la casa núm. 12 del
carrer de Dalt. En Joan era caçador d'ocells, tenia un riure que
s'assemblava al cant d'un ocell conegut com el Pigot, a la seva dona
li deien la Pigota, d'aquí el motiu de la casa.
La Pigota que es deia Carmeta, era nascuda al poble de Villar
de Segarra, va morir d'accident atropellada pel tren; van tenir una
filla, Encarnació, que es va casar amb un carnisser del poble de
Calaf. En marxar del poble va vendre la casa a un paleta que es
va establir al nostre poble, Joan García.
El Joan García es va casar amb Elena Cortés, van tenir tres fills,
Lluís, Antoni i Pepita. El gran, nascut a Sitges, l'Antonio a la masia
de Can Cabassa ja que els seus pares hi havien estat masovers.
La Pepita va neixer en el núm.12 d'aquest carrer.
El Joan García era un home molt treballador i trempat, era dels
que no anaven a missa, una vegada en el cafè mossèn Joan Bus
quets, li va comentar: «Joan no et veig mai per l'església». En Joan
amb molta gràcia li va dir: «No pateixi mossèn, jo sempre estic en
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gracia de Déu». Davant la cara d'incredulitat del capellà li va
aclarir: «Quan anem a començar una obra la gent sempre ens diu:
Gràcies a Déu que sou aquí, i quan marxem ens repeteixen: Gràcies
a Déu que marxeu. Mossèn, ja veu, no l'enganyo».
Dels fills, el Lluís es va casar amb Pepita Cervelló, tenen tres
fills i actualment viuen a la província de Tarragona.
L'Antonio continua essent contractista d'obres. És casat amb
Angelina Bulsegura de Vacarisses, el seus fills són Núria i Joan
Miquel, ara viuen en una casa que s'han fet al carrer Llevant.
Actualment aquest matrimoni és un bon col.laborador del grup
sardanista de Viladecavalls ja consolidat entre la gent del poble,
tant per les audicions que fan durant l'any, com per la serietat i
eficàcia de la seva tasca. L'Antonio també era conegut com el
Pahíño, ell jugava a futbol i era un gran admirador del jugador,
fins i tot la seva manera de jugar s'hi assemblava.
La Pepita és casada amb Martí Margarit, de Cal Martí Nuet
viuen a Terrassa i tenen una torre de la seva propietat a la urba
nització de Can Turu.
Quan els fills es van anar casant, la casa la van llogar, hi van
passar diferents llogaters, entre ells la família Amiguet-Rovira, el
matrimoni Jordi i Lolita i tres fills, Noli, Jordi i Enric Xavier. El
Jordi va venir al poble per fer negoci, i el mateix estiu ja va llogar
la casa, actualment tenen un pis de propietat al carrer de la Font
del Capellà. En Jordi Amiguet a més d'un gran amic, era una bona
persona i dispossat sempre a qualsevol cosa per als altres.
Els senyors Carreras durant la construcció de l'autopista, hi
tenien unes oficines de la companyia Ferrovial; actualment el pis
d'aquesta casa, si han traslladat a viure una filla del Martí i la
Pepita, la Glòria, casada amb Sergi Vila, fill de l'Anna M. de Cal
Joan Purull.

Núm. 14 CAL PUJANT-CAL VAQUERET
Aquesta família de Cal Pujant eren parents de Cal Mariano. Els
Pujant, primer dels motius de la casa, cada any anaven a França
a l'època de la verema. En tornar, estem parlant de l'any 1830, no
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Cantaires de caramelles l'any 1950
El Rector era en aquelles dates Mn. Anton Canals.

es cansaven d'explicar els nous mitjans de transport dels francesos,
«són com unes grans llaunes de metall i fusta, enganxades i que
corren sobre uns ferros, mitjançant un estri que fa fum. » Els veïns
estaven convençuts que tot això eren mentides. Deu anys més tard
quan es va inaugurar el tren Barcelona-Mataró, es va poder saber
que aquelles històries eren veritat.
Quan els Pujant van marxar del poble, a la casa hi van anar a
viure la família Trigell-Bosch, més endavant van comprar la casa.
Aquesta família procedien de Xerta i Arles província de Tarragona;
en aquesta casa hi vivia Josep Trigell el Vaqueret i la seva dona,
germana de l'home de la Sorda, van tenir tres fills, Francisca, Elisa
i Assumpció. En morir-se la dona, el Josep es va casar amb la seva
cunyada, que es deia Eulàlia.
L'Assumpció es va casar amb Josep Catllar de Cal Tòfol. L'Elisa
es va casar amb Miquel Marcet el Ximín. El fill Francisca es va
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Festa de Sant Anton, l'any 1954. Tots molt ben vestits.
Abans les coses es feien ben fetes i l'ocasió s'ho mereixia.

casar amb una vídua, cosina seva, que del primer matrimoni amb
Salvador Casi havia tingut quatre fills, Roseta, Maria, Bernat i
Vicenç. Del casament amb el seu cosí, van tenir tres fills més,
Antònia, Pepeta i Pere.
El fill petit, Pere, es va casar amb una noia de Terrassa i va morir
jove, quan només teni 36 anys. La Pepeta es va casar amb un jove
aragonès, Joaquím Ejarque i van anar de pubills a Cal Tòfol. La
gran, Antònia, es va casar amb Francisco Gregori, van tenir tres
fills; Paquita casada amb un xicot que és pintor, Diego Romacho
que recentment ha pintat l'església; el matrimoni te dos fills: Diego
i Vicenç. M. Rosa, casada amb Albert Matarín, es dediquen a la
confecció de gènere de punt i tenen dos fills, Marc i Yolanda. L'altre
fill, Antonio, és casat amb Montserrat Font, tenen dos fills, Albert
i Natàlia.
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Núm. 16 CAL PANSIT
El motiu de la casa és perquè els primers amos eren persones
poc comunicatives, tristos i «pansits», van viure poc al poble. Quan
se'n van anar van vendre la casa a la família de Macià Taulé;
actualment hi viu una de les seves netes, la Carme, casada amb
l'Antoni Latrilla, ara ja jubilat i que ha treballat en un taller me
cànic de la seva propietat, tenen tres fills, Carme, Marí i Antoni.
La Carme és casada amb Carles Bonet, contractista d'obres;
viuen en una torre a les afores del poble, on comença un camí que
porta a les cases de Can Coromines i Can Purull conegut com el
Camí de les Soleies, i tenen dues filles, Mònica i Laura.
L'altra filla, Marí, és casada amb Joan A. Pérez, planxista d'ofici,
tenen dos fills Cristian i Elisabet i viuen al carrer de la Masia.
L'Antoni conegut per tothom com el Xixi és simpàtic, extravertit.
Els germans Latrilla, Antonio i Francisca eren nebots de la Pilar
Roman, mestressa de Can Tarumbot. Aquesta es casà amb Vicente
Navarro vingut de fora i que va anar a fer de mosso a aquella
Masia, casant-se posteriorment amb la mestressa de la casa.
Al quedar-se vidu, se'n va anar de guarda a Can Mitjans i es
va emportar els nebots, els va criar i ajudar a fer-se homes.
El Sr. Vicente era tot un personatge afable i servicial.

Núm. 18 CAL MACIANET
A l'avi de la casa li van aplicar el diminutiu de Macià, i aquest
motiu hi va quedar; també es dedicaven a l'agricultura.
El matrimoni format per Macià i Marieta van tenir dues filles:
Mercè i Isabel. La Mercè es va casar amb Francisca Purull, el Quico
de Cal Joan Purull, van tenir dos fills Maria i Joan. En morir re
lativament jove, la Mercè, el Quico es va tornar a casar aquesta
vegada amb la Dolors de Cal Blanco, que era vídua amb un fill:
Domingo. A aquest xicot, que va morir bastant jove, el dia del seu
enterrament li van posar sobre la caixa la boina vermella de la
Falange. Llavors, després de la guerra, era quasi forçat fer-ho. La
Isabel es va casar amb un Sr. de Lleida que es deia Manuel Escarp.
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Dels fills de· la Mercè, la gran, Maria, es va casar amb Damià
Viñals, fill d'uns masovers de Can Turu, van tenir tres fills, Esther,
Joan i Mercè, tots tres casats i amb fills; el Joan viu a Can Trias
i les noies a Terrassa.
Joan és casat amb Anna Maria Guerrero, filles, Esther i Anna.
Esther, casada amb Joan Clusa de Sabadell, tenen un nen que
es diu Oscar.
Mercè, casada amb José Luis Hernandez, que és un gran
dibuixant, tenen una nena que es diu Sandra i un nen, Josep Lluís.
El segon fill de la Mercè i el Quico, el Joan, es va casar amb la
Conxita, segona de les filles de Cal Mañosa.
A Cal Macianet abans i després de la guerra collien molt vi, ell
sempre fanfarronejava dient: «si deixés les botes obertes ofegaria
de vi a tots els del carrer de Baix».
A Cal Massianet durant uns anys van tenir un gos que es deia
Tom. Per una casa de poble no és cap notícia tenir un gos, però
és que aquest l'havien recollit i el cuidaven la colla del Joan, Martí
Comas, Rogeli Soler, Anton Vidal, Ramon Torres (de la Serra),
Ricard Santasusana i Francisca Purull. On anaven ells els acom
panyava el gos. Quan el Joan feia d'escolà el gos l'esperava a les
escales de l'església fins que sortia.
Aquesta casa la van comprar al Joan la família Vinaixa de Cal
Salines. Actualment el Xavi Vinaixa i la seva dona Paula Díaz hi
tenen una botiga de queviures; ells s'han fet l'habitatge en el pis
superior, tenen una filla que es diu Ivette.
Al casal del davant hi ha una perruqueria de senyores, coneguda
com la perruqueria de la Paqui, persona simpàtica i molt eficient
amb la feina. És casada amb Francisca Pérez, que es dedica a la
construcció, tenen tres fills, Toni, Abel i Dani, viuen en una torre
del carrer Matadepera.
Núm. 20 LA PREMSA-CAL VALLDEPERES
El motiu és perquè a la casa hi havia un trull d'oli i una gran
premsa per acabar de treure el suc de les olives; aquesta feina
també es feia amb el vi. En confiança, els veïns també en deien a
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Cal Pubill Dropo (suposo que no cal explicar res més). Aquest es
va vendre la casa als de Cal Carner. Va estar una temporada
tancada i hi va viure un home que es deia Serrana i que es dedicava
a fer carbó al bosc; també quan van fer la carretera una vintena
de peons la utilitzaven per a dormir.
La família dels germans Valldeperes, Miquel i Ricard, que eren
de Sabadell, van comprar les dues cases, la Premsa i Cal Carner.
Primerament els dos germans vivien junts, però per unes
desavinences familiars, el Miquel va quedar-se el que tenien a
Sabadell i el Ricard el de Viladecavalls. El Miquel era casat amb
la Sra. Rita i tenien dos fills, M. Dolors i Miquel. En Ricard
Valldeperes va habilitar la casa per viure-hi amb la seva dona
Pepita i els dos fills del matrimoni, M.Carme i Francisca.
Recordem que el Sr. Ricard va comprar un cavall marró, en el
qual es passejava la seva filla M.Carme. Era bonic de veure el pas
majestuós del cavall amb una noia rossa i de bon veure a les seves
espatlles.
El Sr. Valldeperes fuster d'ofici, va ser soci fundador del Casal
Familiar i president i en va ser un efectiu impulsor a l'hora de la
construcció. El Sr. Valldeperes era un home molt servicial i dis
posat a ajudar a qui ho necessités.
Actualment només queda a la casa el fill Francisca; la filla M.
Carme es va construir una casa en el casal del davant mateix de
la dels pares on viu amb el seu marit Antonio Baron i un fill, que
es diu Aleix.

Núm. 22 CAL FALO O CAL RAMONEDA
Bartomeu Casals Turu, hereu de Cal Falo, en casar-se va tenir
cinc fills: Clotilde, Teresa, Dolors, Joaquima i Pere. Un fill de Cal
Faló era capellà, Josep Casals i Turu, de reconeguda vàlua. A més
de teòleg, era un expert en desxifrar manuscrits antics, si hagués
tingut recursos econòmics podria haver arribat a Bisbe, això ho deia
el mossèn Pere Vilaró, rector de la Parròquia.
No hem pogut saber el perquè del motiu de Cal Faló, la casa per
absència d'estadants va quedar molts anys buida. Durant uns anys
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la Filomena de Cal Batzuca va fer fora de casa el seu fill i la seva
dona, i van anar a viure-hi, fins que la va comprar Josep Ramoneda
i Artigues, que havia vingut al poble des de Sentmenat. Es va
col.lacar de mosso a Can Trias, i es va casar amb Maria Margarit
Purull de Can Mir; van tenir tres fills, Josefa, Maria i Pere.
La noia gran, Josefa, es va casar amb Benito Turu de Cal
Mariana i van anar a viure a Ca l'Anton i més tard al carrer Major
núm. 14.
La filla, Maria, va quedar soltera després de festejar durant
bastants anys amb l'Oleart de Cal Parenostres. En Pere es va casar
amb Montserrat Illa, sense descendents. Avui a la casa de la seva
propietat hi viu la família Ribó.

Núm. 24 CAL FELIU-CAL MERI
L'amo de la casa es deia Feliu, d'aquí el motiu. Aquesta família
creien en coses sobrenaturals, els veïns els tenien com una mica
«tocats». Ningú no sap com va passar però una senyora vinguda
de Sabadell es va fer la mestressa de la casa, la va compartir amb
una filla que tenia, casada amb un home a qui deien el Varies, un
pobre home mal endreçat, una mica barroer, no massa treballador
i amic de fer juguesques.
Una vegada va fer un juguesca amb l'amo de Cal Mariana, en
Josep Turu, es van jugar 25 pesetes, que a les 12 de la nit no era
capaç d'estar-se sol en el cementiri. El Josep Turu va acceptar, va
agafar una pistola de casa seva i cap al cementiri. A les 12 en punt
el Varies tapat amb un llençol i una carbassa amb una espelma,
va treure el cap per darrere de la paret del cementiri, volent
espantar el de Cal Mariana, l'avi Turu que s'esperava una treta
així, va disparar un tret a l'aire i li va dir: «Varies, aquest anat
a l'aire, però o marxes corrent o el pròxim serà per a tu». El Varies
encara corre, i els cinc durets per al Josep Turu.
Després d'uns anys aquesta família se'n va anar del poble; van
llogar la casa al Jaume Catllar i a l'Assumpció Trigell, que van tenir
dos fills, Maria i Pepet. La Maria va anar a viure a Cal Fermí i
el Pepet va anar a viure al carrer Sant Martí.
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La casa la va comprar l'Antonio Casasayas de Cal Magre i ara
hi viu el seu fill, Felip Neri casat amb Montserrat Casas, filla de
Cal Quim; tenen tres fills, Antonio, M. Rosa i Joaquim, el matri
moni es dedica de ple a les feines agrícoles cuidant les terres que
tenen a la Font del Prat. La filla M. Rosa treballa a la fàbrica de
filats del poble, l'Antonio i el Joaquim són cuiners d'ofici.

Núm. 26 CAL MAGÍ
Motiu corresponent a l'amo de la casa que es deia Magí, vivia
amb dues germanes, Eulàlia i Maria i un germà anomenat Miquel.
El Magí, que era el gran de la família, es va casar amb una Sra.
que es deia Laieta Duran, molt treballadora i molt eficient; van
tenir dos fills: Marcel i Martí. El Magí va quedar aviat vidu i la
sogra, Pepa, que vivia amb ells, és la que va ajudar a pujar els fills.
El fill, Martí, va ser Alcalde de 1936 a 1938, i es va casar amb
Carme Purull de Cal Martí Purull, tenen tres fills, Josep, Marcel
i LLuís.
El Marcel, germà del Martí, de petit ja era un bon negociant,
arreplegava garses petites del niu, i les venia a dues pessetes la
peça; el Pepet de Cal Mariano n'hi va comprar una amb els diners
que va recollir d'algun moneder de casa seva que havia quedat
obert..., la bronca dels seus pares quan se'n van adonar ja us la
podeu imaginar. En casar-se el Marcel amb una senyora que es deia
Pepita va anar a viure a Barcelona. No van tenir fills, però es van
afillar una nena; a la ciutat, el Marcel era encarregat d'una
pastisseria que es deia Llibre a la Gran Via on ara hi ha l'hotel
Avinguda Palace; la pastisseria tenia fama i era de les millors de
Barcelona, el Marcel estava orgullós dels seus orígens cosa que no
deixava de comentar als amics i coneguts. Aquesta casa és de
Jaume Fonvila.
El casal de Cal Magí, al voltant dels anys 70, el va comprar el
Sr. Marcel.H Valls.
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Núm. 28 CAL CARNER
Els de Cal Carner sempre s'han dedicat a l'agricultura, tenien
força terres, un hort a Can Mir i una vinya tocant al poble. L'avi
Carner, Josep Turu, es va casar amb Angeleta Taulé i van tenir
tres filles, Pepeta, Isabel i Montserrat.
La filla Pepeta es va casar amb el Martí Mañosa; del matrimo
ni van néixer vuit fills, Montserrat, Pepet, Joan, Angelina, Rosa,
Conxita, Dolors i Lluís.
Dels vuit fills, el Pepet va morir a la guerra. La Montserrat, l'An
gelina i la Rosa, són casades i viuen a Terrassa. El Joan està casat
i viu a Rubí. La Conxita es va casar amb un noi de Mallorca, que
va fer de mosso a can Cabassa, tothom el coneixia com «El Ma
llorquí». Van anar a viure uns anys a Terrassa per després i quan
ja tenien una nena, se'n van anar a Veneçuela, junt amb la Dolors.
La Dolors es va casar a Veneçola i va tenir una nena, per
desgracia la Dolors va morir jove, llavors la Conxita i el marit de
nom Julià, es van cuidar de la seva criança.
El fill petit Lluís es va quedar solter, actualment té una granja
i viu a Vic.
Tornant enrera en la família, podem dir-vos que la segona filla
del Josep i l'Angeleta, de nom Isabel, va anar a viure a Terrassa.
La tercera de les filles de nom Montserrat, germana de l'anterior
es va casar amb el lleter del molí de Can Gonteres, de cognom Talló,
el fill d'aquest és el fundador de la cadena de supermercats de
Terrassa del mateix nom.

Núm. 30 CAL BATZUCA ó CAL RUÉ
Els avantpassats, agricultors, tenien un hort a Can Mir i par
cers d'una vinya a Can Trias, no hem pogut esbrinar el motiu de
Batzuca.
En Jaume Gorina es va casar amb una Sra. que es deia Filo
mena. Tot i que no tenien gaires recursos econòmics, per Santa
Filomena no faltava mai per a tot el veïnat del poble, petits i grans,
xocolata amb melindros.
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El Jaume i la Filomena van tenir sis fills, Josep, Macià, Marieta,
Joan, Mingo, i Miquel.
El Josep es va casar amb Teresa Cisquella van tenir dues filles,
Maria i Amàlia. Aquesta casada amb Julio Fondevila. El matrimoni
va tenir dos fills: Jaume i Ramon.
En Macià es va casar amb Angeleta Gusi de Cal Miqueles i van
tenir dos fills Francisco i Anita.
Marieta, casada amb Joan Corbera de Cal Joanet de Barcelona
sense fills.
En Mingo es va casar amb una senyora de nom Marieta i a la
seva filla li van posar Filomena.
El Miquel es va casar dues vegades, en el primer matrimoni ho
va fer amb la Quimeta de Cal Gaspar, i no van tenir fills. En sego
nes núpcies es va casar amb Montserrat Santacana, filla dels
masovers de Can Font de Terrassa, van tenir dos fills, Jaume i
Josep.
Aquest matrimoni va estar molts anys de masovers a la finca
de Ca n'Amat de la Muntanya propietat del Compte d'Egara. El
Jaume es va casar amb Angelina Parera de Cal Parera del carrer
Major, i el Josep casat amb una noia de Terrassa.
La Maria com pubilla, es va quedar a la casa i es va casar amb
Pere Rué del poble de Servià de les Garrigues, era d'ofici forner,
el seu cognom va donar el segon motiu a la casa. Aquest matrimoni
va tenir dos fills Teresina i Josep.
La Teresina es va casar amb Camil Calsina del poble de Sant
Cristòfol, tocant a Marganell, on viuen, van tenir dos fills, Pere que
és periodista, i Maria que està casada i viu a Castellgalí.
El fill Josep es va quedar a la casa vivint amb els pares, i es
va casar amb Anita Torras, tenen un fill de nom Josep, actualment
integrant de la polícia Municipal del poble.
El Josep Rué ha fet durant trenta-nou anys de forner, ha tre
ballat a Cal Clariana, Cal Turull i a casa de la vídua Brunet de
Terrassa, finalment ho va fer al forn de la Fleca, actualment està
jubilat, i practica la seva distració preferida, el billar. La seva dona
Anita, ademés de les feines de mestressa de casa, va treballar molts
anys en una impremta de Terrassa.
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Fotografies del e l de Dalt al voltant dels 50. Es disfrutava de la fresca en ple estiu.
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Núm. 32 CAL SECA
El motiu de casa ve donat perquè l'àvia estava molt prima. Quan
rondinava, que era molt sovint, un dels fills, el Martí, li acostumava
a dir: «Tan seca com esteu, no sé com podeu rondinar tant».
Família dedicada sempre a l'agricultura, un hort a Can Mir
comprat al Rectoret i que se'l va emportar la riuada de l'any 1944.
Aquesta casa sempre havien tingut mosso, en recordem especial
ment un que li deien el Pepet de Bufilàndia.
L'hereu de la casa, Martí Purull, es va casar amb la Madrona
Purull de Cal Martinet, van tenir tres fills, Salvador, Francisqueta
i Antònia. El Martí era un gran fumador de caliquenyos, guardava
les burilles, les assecava al sol i, després de trinxar-les, les
aprofitava fumant en pipa.
El fill, Salvador, es va casar amb Carme Rístol, que era una dona
molt treballadora; tenia temps d'anar a l'hort, a la vinya, cuidar
se de la casa, ajudar els veïns i cuidar les quatre filles, Conxita,
Madrona, Maria i Montserrat.
La filla, Francisqueta, es va casar amb un xicot de Cal Cleca
d'Ullastrell. L'Antònia va morir jove, als 15 anys, del Tifus.
La pubilla de Cal Seca, Conxita, es va casar amb un xicot de
Fraga, Ramon Martínez. Van tenir un únic fill, Salvador.
Durant la guerra del 1936 van tenir una família de Barcelona,
la Sra. vídua Mauri amb dues filles, Júlia i Maria, i un noi, Anton.
A més de l'amistat, l'àvia Madrona havia estat la dida de l'Anton
quan era petit.
La filla, Madrona, és vídua de Domingo Gil, masover de Can
Olaguer.
La Maria, casada amb Miquel Purull de Cal Gaspar.
La petita Montserrat, és casada amb Fèlix Rodríguez. Viuen a
Terrassa.

Núm. 34 CAL MARIANO-CA LA SALUT
El fundador d'aquesta casa va ser en Mariana Torrella, fill de
Vacarisses, es va casar amb una filla de Can Corbera, així ho diu
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l'escriptura de la construcció de la casa que data de l'any 1768 segle
XVIII, no són quatre dies. L'esmentada escriptura, deia entre altres
coses el següent: «Mariano Torrella pagés de la quadra superior del
terme de Viladecavalls, pot construir casa, de la terra fins el cel».
La filla del matrimoni, Maria, es va casar amb Josep Torrella
i van tenir una filla, Teresa, que al casar-se no va tenir fills.
Passada una generació ens trobem amb la història de la casa a
Josep Corbera Gironès, que es va casar amb una noia de nom Turu
i van tenir dues filles, Mercè i Teresa. D'aquestes dues germanes,
la Mercè es va casar amb Josep Turu Pi de Cal Vacarissà, i la
Teresa amb el Josep Margarit de Cal Jep Margarit, van tenir dos
fills, Maria i Josep.
Els dos primers fills de la Mercè, quan tenien dos o tres anys,
mentre jugaven tranquil.lament al carrer, van quedar morts en poc
espai de temps l'un de l'altre. La gent deia que la Teresa els tenia
embruixats. El marit de la Mercè va anar a Barcelona a veure un
herbolari endevinador per consultar-li el problema. La sorpresa que
va tenir en arribar no se l'esperava; l'herbolari li va dir: «Sé que
véns per consultar-me una cosa dels teus fills, la teva cunyada
Teresa no té res a veure amb el que ha passat, tot és un problema
d'engendrament». Li va receptar unes herbes molt especials dient
li que podia tornar a tenir fills sense problemes, després el ma
trimoni va tenir quatre fills més, Joan, Càndida, Andreu i Benito.
D'aquests quatre fills, Càndida es va casar amb Valentí Sala i
va tenir una filla anomenada Mercè que viu a Terrassa. Andreu,
casat a Tarragona va tenir un noi, Josep i una noia, Carme. Benito,
casat amb Josefa Ramoneda van anar a viure a Cal Jaume del
Genet i van tenir dos fills, Josep i Maria.
Del Joan Turu Corbera, podem dir que tenia mil ocupacions, feia
de recader a Barcelona, era caixer de l'Associació de Rabassaires,
caixer de l'Ajuntament, va ser Alcalde des de 1918 a 1923, sepul
turer del poble, cantaire de l'església i del Cor de Clavé, sabia de
música i era bastant bon poeta. Quan l'any 1914 va arribar la llum
al poble, ell, que també feia d'electricista, es va encarregar de fer
la instal.lació a les cases del poble.
L'afició de cantaire li venia de petit. L'any 1903 van anar a
Madrid amb el Cor de Clavé del poble, també hi van anar, Ignasi
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Seuba i Josep Cortés. El Joan era el més jove de tots els cantaires,
els van portar a fer una visita al Banc d'Espanya i els van donar
un duro de plata a cada un, ell va ser dels pocs que va tornar a
casa amb el duro a la butxaca.
Reproduïm alguns versets de les caramelles, que els més grans
segur recordareu.
L'altre dia en vaig veure una
que portava un lluç al braç,
no sabem si el va pescar a Olesa
a la Bauma o al Borràs.
que en diuen Can Purull,
és el lloc de tot Espanya
on es fa més «bumbull».
Són moltes allí les dones
que hi acostumen a anar
i no només per rentar roba,
hi van per xafardejar.
Canta-li, Canta-li, Canta-li,
Canta-li sense parar,
però noi vés amb compte,
que te la pots carregar.

L'hereu Joan es va quedar a la casa i va ser el continuador de
la família, casat amb Avelina Corbera Turu, de Ca la Pona, el fills
van ser Josep i Francisca.
El Pepet es va casar amb Dolors Guitart de Cal Pepis i el
Francisca amb Teresina Torra de Bellpuig. En quedar-se vidu el
Joan es va tornar a casar amb Antònia Plà de Lleida, que era vídua
i ja tenia una filla, Montserrat Belles, casada més endavant amb
Josep Colties de Ca la Victòria. Del matrimoni va nèixer la Salut,
casada amb Josep García de Ca la Valenciana. L'ofici del Pepe és
de mestre de taller matricer, va ser un dels fundadors del Casal
Familiar, pertany al Consell Consultiu; durant nou anys, de 1970
a 1979, va ser conseller de l'Ajuntament i l'any 1980 va ser un dels
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fundadors de l'Associació de Veïns del nucli urbà, del qual va ser
president. Sempre se li han confiat feines i control dels diners, és
meticulós i del tot fiat. Durant els set anys de tresorer del Casal
va procurar que les finances, en aquells temps difícils, tinguessin
un estricte control.
A «Cal Mariano», tothom el coneixia per aquest motiu, però l'any
1954, van obrir una botiga de merceria, que es deia la Salut, avui
dia excepte la gent més gran coneix la casa amb el motiu de Ca
la Salut. La merceria va restar oberta durant 17 anys.
Del matrimoni del Pepe i la Salut hi ha tres fills: Nuri, mestra
i professora de català, casada amb Jesús Díaz, que és professor i
llicenciat en història, tenen dos fills Silvana i Gerard i viuen a Sant
Cugat del Vallès.
La segona filla, M. Dolors, és Enginyer Tècnic Agrícola, és casada
amb Benet lbañez, administratiu en el ram tèxtil, no tenen fills.
El tercer fill, Francesc Xavier, en casar-se amb Paula Guillen,
es va fer una casa al casal del davant, el núm.43 d'aquest carrer,
té dos fills Júlia i Francesc.
La Salut també va participar en el primer llibre de la història
de Viladecavalls publicat l'any 1991; és modista de professió, la
seva col.laboració en aquest llibre ha estat de gran valor, no hi ha
dubte que coneix bé la gent del poble. En la recerca de dades i noms,
sort n'hem tingut de la seva col.laboració. Com a modista la Salut
ha col.laborat desinteressadament com les altres modistes del po
ble amb tot el que ha fet falta.
La tia de la Salut, Josefa Ramoneda, viu a la casa, és vídua i
als seus 92 anys té una memòria prodigiosa. La seva col.laboració
ha estat molt important a l'hora de recollir informació per a aquest
llibre, també viu amb ells el pare del Pepe, Josep García de 93 anys,
que quan va venir al poble treballava de ferroviari.
Núm. 36 CAL BAIET

El motiu és una deformació de la paraula vellet referint-se a un
dels avis de la casa, i que es va transformar en Baiet. Aquesta casa
és molt antiga, tenien força propietats fora del poble; on hi havia
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el cementiri de l'ermita de Sant Miquel de Toudell era de la seva
propietat. El pare d'Ignasi Seuba Bayó, que havia estat jutge de
pau, va voler ser enterrat a la mateixa entrada del cementiri, abans
de tancar-lo definitivament. Tenia una germana casada a Terrassa,
amb dos fills, el seu marit va ser el primer que va fer ballar els
gegants de Terrassa.
L'Ignasi es va ca
sar amb Clareta
Llonch filla de Ca
l'Hostaler, van tenir
dos fills, Josep i Ma
ria. El Josep va anar
destinat a l'Àfrica, i
va participar a la ba
talla del Gurugú,
allí va morir de
febres. A la Clareta
del disgust li va
agafar una embòlia i
sempre va estar
molt delicada. L'al
tra filla, Maria, va
ser la pubilla de la
casa 1 es va casar
amb Pepet Gusi Pi,
fill de Cal Peret del
Fermí, van tenir tres
fills, Clara, Lola i
Josep. La Clara es
va casar amb Mar
cel.H Griera de Sa
badell, persona molt
oberta de caràcter,
donat per la seva
Fent tertulia al carrer.
feina professional,
La poca circulació donava opció
doncs era viatjant
a més contactes entre els veïns.
del ram tèxtil. El
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matrimoni va anar a viure a Sabadell. Van tenir tres fills, Alfons,
Mercedites i Santi.
La segona filla, Lola es va casar amb Agustí Parera de Cal
Parera; fills: Antonio, Paquita i Marc.
El Josep Casat amb Ramona Garrofé, varen tenir dos nois: Josep
M. i Ignasi. En Josep ha sigut sempre un gran treballador dels que
ho fan de sol a sol, la feina del camp ho saben prou bé els pagesos
de Viladecavalls, són moltes hores de lluita i treball.
En Pepet Gusi va fer treballar molt el patrimoni de Cal Baiet,
i la va fer una de les cases més ben situades econòmicament. Van
invertir en terrenys a Can Trias i a Can Mir, va posar una granja
de vedells i porcs, va ser molts anys president del Sindicat de
Pagesos del poble. No bevia gens d'alcohol, a excepció de l'anís,
que juntament amb la cansalada i el cafè eren els seus únics vicis.
En certa ocasió, fent la sobretaula, com que era molt llaminer
s'omplia la tassa amb tant sucre com cafè, distret s'hi va posar una
cullerada d'allioli; el van avisar del fet i es va limitar a remenar
ho bé, tot dient» no es pot desaprofitar res, a la panxa també es
barreja».
Ell sempre deia que després de les deu de la nit sobraven els
sorolls al carrer; si els nens jugant feien soroll, treia la gibrelleta
per la finestra i, suposem que amb aigua ruixava la quitxalla. El
seu lema era el següent: «aquest és un poble agrícola, les hores de
son no es poden desaprofitar».
La seva dona, la Maria, era una excel.lent persona i ajudava al
veinat amb tot el que pogués. Una vegada va recollir uns avis que
els van treure de Cal Carreter i els va tenir a casa perquè li van
fer llàstima. Actualment, la casa, que és de la dona del Josep, està
en règim de llogaters.

Núm. 38 CAL JOAN DELS DUROS
En aquesta casa es dedicaven a l'agricultura, tenien vinyes a la
Font del Prat. En Joan Gorina quan parlava tot ho comparava amb
els duros, d'aquí el motiu.
Era un home molt curiós, treballava i feia treballar els altres.
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Els jornalers els tractava molt bé, ara bé, al final de la jornada,
la feina havia d'estar ben feta i acabada.
Una vegada va enganyar una colla del carrer i els va animar a
buscar bolets de nit i amb espelmes. La colla va marxar cap a la
Muntanya del Ros a les tres de la matinada, en arribar a un pla
on hi havia abans una casa de pagès, encara de nit, van encendre
les espelmes i efectivament van trobar un parell de dotzenes de
rovellons. Van encendre foc, els van coure i, mentre despuntava el
dia, es van fer el gran esmorzar. De tornada al poble, més d'un els
preguntava: «què dels bolets amb espelmes», ells els contestaren:
«els tenim a la panxa». Alguns dels components d'aquell grup
certifica l'autenticitat de l'anècdota.
El Joan es va casar amb Teresa Soler, van tenir un fill que es
deia Isidro, i un altre que va morir de molt petit. L'Isidro va morir
als vint anys, la Teresa va quedar vídua i va anar a Ca n' Amat
de la Muntanya a la masoveria on treballava el seu cunyat. Men
trestant a la casa hi van passar molts llogaters durant l'estiu, entre
ells un marxant de puntes i colònies, a més de la família Comerma
i també hi va viure l'actual alcalde, Fèlix Farré.
La Tereseta va marxar de Ca n'Amat i va anar a viure a Olesa,
per després anar a Terrassa a casa del seu nebot Esteve Soler, casat
amb la Laieta Pi de Cal Pi. En aquesta casa hi vivia també el seu
germà Miquel.
La casa del poble va quedar per als nebots, que la van recons
truir i van venir-hi uns anys fins que, en morir-se aquests, la va
comprar Manuel Díez, actual propietari; és vidu amb dos fills: Jordi
i Eva.

Núm. 40 CAL XIQUET-CAL FREDO
Aquesta casa de Cal Xiquet la va comprar la família de Cal Na
Fent. En Manel Puig es va casar amb la Francisqueta, filla de Cal
Xiquet, el motiu ve de resultes que el pare de la Francisqueta era
fill de Cal Xiquet. El matrimoni va tenir tres fills, Quimet, Maria
i Josep. En Miquel va morir al llit d'un atac de cucs, malaltia
bastant corrent en aquella època. La família va marxar a Terrassa,
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i la casa la va comprar l'Alfreda Boada Corbera de Cal Sainàs del
carrer de Sant Martí, així va agafar el motiu de Cal Fredo.
El Fredo es va casar amb una minyona de Can Purull, Maria
de las Maravillas, filla de Donòstia (País Basc), van tenir dos fills:
Martí i Joaquima; el fill és casat amb una noia de Terrassa i la
Joaquima amb el Ramon Espelt de Cal Ferrer. El Fredo va comprar
la vinya de Cal Carner, era escorxador de porcs de professió.

Sortida als anys 1940.

El Fredo senos però molt ocurrent; una vegada pel cafè hi
voltava un borinot molt gros, el cafeter que era el Jaume Purull
de Cal Rata, mentre intentava amb un drap fer-lo fora del cafè,
deia: «Aquest cafè està ple de bestioles, borinots, cargols, esparvers
i el Fredo va agefir ben alt: «i rates».
En quedar sola la Sra. Maravilles, abans de vendre la casa hi
van viure alguns llogaters; els que més bon record van deixar, van
ser Joaquim Clara i la seva dona. Ell era fuster d'ofici però va
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dedicar moltes hores a la quitxalla del poble, els ensenyava el ball
dels bastoners, organitzava el carnaval, excursions i jocs que feia
a la parròquia per falta d'espai adequat en el poble. Va ser el primer
cafeter del Casalet.
La casa la van comprar fa uns anys en Francisca Bercero i la
seva dona Lluïsa que hi viuen actualment. Tenen dos fills, que
viuen fora del poble, els dos són casats, el petit amb la filla del Pere
Trigell de Cal Vaqueret.
El casal del davant d'aquesta casa el van arreglar per habitatge.
Els primers que hi van anar a viure van ser la Dolors Massip i en
Pere Cortadella amb la seva filla Carme; aquesta família se'n van
anar de masovers a Cal Dentista. Més tard hi va viure la Maria,
que era filla dels masovers de Ca n'Olaguer amb l'Abraham
Martínez.
La casa és propietat de Josep Marcè i la seva dona Paquita
Gorina de Cal Vermell, tenen un noi: en Jaume, bon col.laborador
en les coses del Casal, especialment amb el grup de teatre, viuen
a Terrassa.

Núm. 42 CAL JORDI
La casa de Cal Jordi era una de les més senzilles del poble;
l'home que hi vivia era solter, es deia Valentí i es va casar amb
una senyora anomenada Maria, que era de Barcelona, i que tenia
un fill que es deia Jordi, d'aquí el motiu.
El Xicot era geperut, quan es va casar ho va fer amb una noia
que es deia Ramona i que era de Lleida, van tenir dues filles, Maria
i Vicentona, aquesta casada amb el Teodora, van tenir un fill i
acabada la guerra van marxar a França.
Aquí es va quedar la Maria, que es va casar amb l'amo de «Can
Oliveró» i va anar a viure a Terrassa. Tot i que eren senzills sembla
que guardaven unes unces d'or en un gerro de la cuina, uns gita
nos que passaven pel poble sembla que se'ls van emportar les
unces d'or que guardaven. L'home de la Maria anava sempre molt
ben vestit, li agradava portar bufanda blanca. La Maria de Cal
Jordi quan anava a comprar el vi, acostumava a retresar-se en el
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pagament, si algun cop li reclamaven el deute, ella contestava: tot
deute desacreditat, jà està pagat, i es quedava tan tranquila.
Al cap d'uns anys aquesta casa la va comprar a l'any 1942 el Sr.
Marc Batlle de Sabadell, casat amb Maria Santasusana, tenen dos
fills, Marc i Anna M.
L'Anna Maria esta casada amb Pere Fabregas, passen llargues
temporades a l'estiu a la casa juntament amb el seu fill Pere Jordi
que es metge, casat amb Glòria Ollé, metgessa especialista en les
enfermetats del cor, i el seu fill Guillem. Sobre el portal de la casa
hi ha una ceràmica amb un Sant Jordi, al.lusiu al motiu de la casa.

Núm. 44 CAL TOFOL-CAL GRAVAT-CAL EJARQUE
Aquesta casa era de dos casals, per aquest motiu es va dividir,
en una part de la casa hi havia un estanc regentat per un senyora
bastant gran, d'aquí que s'havia dit «Ca l'àvia estanquera». Quan
es va morir la senyora la casa va quedar molts anys tancada.
Al morir-se l'estanquera la va comprar la família de Cal Tòfol
que la tenia com a magatzem.
En Cristòfol Catllar, per això el motiu de Tòfol, suposem derivat
de Cristòfol, es va casar amb una filla de Cal Ballester, la Marieta,
van tenir cinc fills, Josep, Jaume, Gertrudis, Teresa i Vicenç.
El segon fill Jaume es va casar amb Assumpció Trigell. La
Gertrudis coneguda per tothom per «La Tuies» es va casar amb
Salvador Torrella de Cal Vacarissà. La Teresa es va casar amb un
xicot de Terrassa. El Vicenç es va casar amb «La Leo», suposem
que es deia Leocadia o Leonor no hem pogut esbrinar-ho.
Hem deixat per al final parlar de l'hereu de la casa, el Josep
doncs la història segueix amb ell. Es va casar dues vegades, la
primera amb Maria Flor una noia que s'estava de minyona a «Can
Baiona» i van tenir dos fills: Francisca que va morir de petit, i Pere
que desapareix durant la guerra. En quedar-se vidu el Josep es va
casar amb Roseta Masqué de Vacarisses, sense fills en aquest
matrimoni la Roseta es va dedicar a ajudar als altres, cuidant els
malalts del veïnat, quan hi havia necessitats. Feia l'ofici de
mocadera.
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Al no tenir fills, van fer pubills a la Pepeta Trigell casada amb
Joaquim Ejarque, van tenir dos fills, Paquita i Francisca. Es va
morir la Pepeta i el Joaquim es va casar altra vegada amb una noia
d'Ullastrell de nom Montserrat Martínez.
A la part de la casa que havia sigut estanc degudament acon
dicionada hi viuen actualment la Paquita, casada amb Carlos Fer
nandez que treballa al Diari de Terrassa; el matrimoni té dues
filles: M. José i Eva. El Carlos quan va ser de la junta del Casal,
va ser el promotor de la cursa de Can Buxeres, la primera pujada
al Castell, que es va fer l'any 1981.

Núm. 46 CAL FÈLIX-CAL FEDERICO
Un dels avantpassats de la casa es deia Fèlix d'aquí el motiu,
el de Cal Federico el trobarem més endavant en el transcurs de
la història de la casa.
La Margarita pubilla de la casa, es va casar amb Josep Cortés
Raventos, un xicot de Castellbisbal, el mosso volia fer-se amo de
la casa, una vegada va agafar les escriptures i tot dicidit va agafar
el camí de Martorell, per anar a cal Notari, pretenent posar a nom
seu la propietat de la casa. La Margarida li anava al darrera dient:
«Pepet torna, ja sera teu», ell tot marxant li deia: «ets una men
tidera i una mica bruixa», resultat; ell va tornar a l'ordre. Van tenir
dos fills, Miquel i Josep.
El fill petit Josep, es va casar amb Angeleta Creuset, de fora del
poble i van comprar la casa de Cal Muy bien on van anar a viure,
i com era el petit de Cal Fèlix, en aquella casa li va quedar el motiu
de Cal Fèlix Xic.
L'hereu Miquel va festejar molts anys una xicota que no s'hi va
arribar a casar, s'explica d'ell, que va guardar en un bagul que tenia
a casa seva un vestit per estrenar, quan el va tancar, va dir que
no hi entrarien ni arnes ni res, la seva sorpresa va ser que al cap
d'un any, en treure el vestit per Festa Major les arnes havien fet
un bon àpat al vestit que va quedar com un colador. Aquest xicot
era bastant eixerit, viatjava molt i disfrutava molt explicant al
veïnat el que havia vist. Tenia una rialla molt profunda i una veu
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potent. Va ser uns dels tres del Cor de Clavé que van anar a
Madrid.
Com que es va quedar solter, va fer pubill a Frederic Bayes, la
casa va agafar aleshores el nom de Cal Frederic. Es va casar amb
Assumpció Masnou, tenen un fill de nom Pere, que viu a Terrassa.
Actualment la casa està llogada a Ramon Cadafalch, casat amb
Flora Bercero, tenen quatre filles: Teresa, Mercè, Anna i Rosa. En
Ramon està molt vinculat al poble, molt especialment al Casal
Familiar, ha sigut de la Junta i forma actualment part del Consell
Consultiu. Sota la seva direcció s'ha donat a conèixer en el món
teatral el grup «Els Galops», que han aconseguit premis d'inter
pretació, i el reconeixament d'una feina ben feta.
La Flora és d'aquelles persones, que a més de l'afabilitat, està
sempre a punt per ajudar a la gent, és molt servicial.

Núm. 48 CAL MARTINET
Un dels fills de la casa de pagés de Can Purull, Martí Purull,
va tallar uns pins per poder-se fer una casa al poble. Es va casar
amb la Francisca, van tenir set fills, Miquel, Martí, Madrona,
Marieta, Dolors, Filomena i Teresa. D'aquests fills, Martí, Filome
na i Teresa van marxar cap a Amèrica, a Santiago de Xile. En el
transcurs de la travessia el vaixell es va enfonsar, i sort que hi
havia salvavides per a tothom, se'n van sortir com van poder i van
arribar a Xile sense estris, sense roba, sense diners; tot va quedar
al mar, no van tornar mai més al poble.
Anys més tard, la Marieta casada amb el Martí de Cal Rectoret,
també se'n van anar amb els germans que s'estaven a Xile. La
Madrona es va casar amb el Martí Purull de Cal Seca. La Dolors,
casada amb l'Anton Corbera de Ca la Pepa del Joan.
El Miquel, hereu de la família, es va casar amb la Josefa Ba
llester, de Cal Ballester del carrer Nou i van tenir tres fills: Josep
que va morir als dinou mesos, Martí que va morir als 17 anys; va
quedar com a pubilla la Maria Purull i Ballester que es va casar
amb Ramon Barbara de Tortosa, que estava en el poble treballant
el carbó. L'any 1935 la casa es va cremar, i el Ramon, que es trobava
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a les golfes, es va tirar al carrer per escapar del foc, en caure es
va trencar les dues cames i va quedar coix per sempre; d'aquest
matrimoni van néixer dues filles, Teresa i Concepció.
La Teresa es va casar amb Arturo Duran, viuen a Terrassa i
tenen dos fills: M. Teresa i Arturo.
La Concepció es va quedar a la casa, es va casar amb Josep Tebar
d'Almeria, que fa de pagès. La Concepció és de les pageses que va
a vendre a la plaça del mercat de Sabadell. La Conxita té molta
ma esquerra per a contentar la clientela. Tenen un fill que es diu
Josep, és delineant i treballa en una casa que fabrica estructures
metàl.liques, és casat i viu al carrer Sant Isidre, camí de Can
Buxeres, té dos fills, Albert i Marc.

Núm. 50 CAL DEVESÀ-CAL SANTIAGO VALLDEPERES
La casa mira de cara a migdia com totes les cases pairals del
poble; aquesta tenia un tros al davant, amb una era molt gran i
un bosc. En deien la devesa, nom que va derivar en devesà, era
de la família Casajuana. L'hereu d'aquesta casa va marxar a la
guerra dels Carlins amb l'euga, d'aquesta manera li pagava el sou
l'exèrcit Carlí. La casa té un dels cellers més ben fets i més grans
del poble, collien molt de vi.
La casa en marxar els Casajuana, la va comprar l'Indiano que
era un fill de Can Trullàs que havia vingut de Cuba, quan era
colònia d'Espanya. Es va casar amb una neboda seva de Can
Trullàs, que es deia Maria.
L'Indiano fes o no calor, anava amb bota alta, pantaló de muntar,
barret negre i sense camisa, ho feia per lluir unes ferides que duia
al cos. La Maria es va quedar vídua, feia obres de caritat; entre
altres coses, va pagar els vitralls de la capella del Sacrament de
l'església, en marxar del poble la casa es va llogar durant anys.
Entre els llogaters més coneguts, cal destacar el doctor
Carbonell, un gran especialista en infants; hi estiuejava amb la
seva mare i la seva germana.
Després va venir a la casa la família Aragón, de Barcelona, es
deien Paco i Antònia, i els fills Francisca Javier i Antonio. Els van
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relacionar amb la mort de Pablo Casado, de Barcelona, que tros
sejat el van enviar a Madrid per tren en un bagul; en no reclamar
lo ningú el van fer obrir pel jutge, i dintre van trobar el cos de Pablo
Casado de las Navas. (Aquesta història s'ha passat dues vegades
per la Televisió). La policia, de resultes d'aquest fet, va fer un re
gistre a Cal Martinet, pensant que els Aragón s'havien amagat a
la casa, i es trobaven en el seu domicili de Barcelona. Costa poc
donar mala fama a la gent.
Durant la guerra, d'algunes cases en disposava l'Ajuntament per
a refugiats. Uns de San Sebastià es van refugiar a la casa gran.
A la casa petita, uns de Madrid, la Bruna i la seva filla M.de las
Candelas sempre anava amb la Candela penjant, sembla que feia
honor al seu nom.
Els Aragón van tornar després al poble, però només la mare i
l'Antonio, que sempre anava vestit de blanc, molt pinxo i ...
L'any 1942 la va comprar en Josep Valldeperes, que s'hi va
instal.lar amb el seu fill Jaume que estava casat amb Pepita Vila.
També van venir a passar-hi alguns estius els seus cosins, Miquel
i Ricard, que més endavant van comprar la casa de Cal Carner i
la Premsa. Actualment s'han venut la casa.

Núm. 52 CAL QUINTANA
Al capdavall del carrer, cantonada al carrer del Rosari, hi havia
una bassa que recollia aigua de la pluja per abeurar els animals.
Quan l'any 1947 va venir l'aigua al poble, aquesta bassa es va
tapar, l'any 1967 el Joan Quintana va comprar la parcel.la a l'Ajun
tament i s'hi va construir una casa. Era casat amb Remei Pané,
tenen dos fills. Quan va morir el Joan la vídua va vendre la casa
a Pere Ribet, casat amb Carme Ocaña; tenen dues noies, M. Angels,
i Mercè, que viuen amb l'àvia.
En Pere és un gran aficionat a fer llargues caminades d'una
tirada que ronden els cent quilòmetres.
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CARRER DE DALT (senars)

El començament del Carrer de Dalt, després de la casa de Cal Marxant.

Núm. l CAL MARXANT-CAL COMAS
Així que enfoquem el carrer trobem la primera casa, avui
desconeguda, ja que d'aquella casa de Cal Marxant ja no en queda
res. Ara, està molt ben reconstruïda, és ben bonica, però abans
tenia el sabor i el caliu d'una casa pairal.
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El Joan Colomer era conegut com el Joan del Marxant perquè
es dedicava a fer de marxant; d'aquí el motiu.
El Joan es va casar amb Dolors Planes i van tenir dos fills i tres
filles, la filla gran, Roseta, es va casar amb Martí Puig de Cal Na
fent. La segona, Pepeta, es va casar amb un fill de Cal Salines; la
Vicentona, casada amb un xicot de Terrassa, fill de la casa de roba
i confeccions anomenada Cal Vacarisses en plena plaça Vella.
Després se'n van anar a viure a Manresa. L'Àngel es va casar amb
una noia de Terrassa i van tenir dos fills. El més petit de la colla,
en Martí, casat amb una senyora que es deia Hermínia.
Els de Cal Marxant eren gent acomodada i propietaris de
terrenys en el mateix poble; davant mateix de casa seva hi tenia
un hort i fins i tot després d'anar-se'n a viure a Terrassa, venia
a peu per la via per cuidar l'hort i vigilar les arnes de mel que tenia
a les seves terres. Els terrenys que ara són del Casal Familiar i
zona esportiva de l'Ajuntament havien estat del Joan de Cal
Marxant.
En marxar la família a Terrassa la casa va ser ocupada, entre
els anys 1917-1921, per la família Escursell. El cap de família era
l'Enginyer encarregat de la construcció de la carretera de Terrassa
a Olesa. Un dels fills, Pere, era excessivament presumit, de tal
manera que quan anava a la Festa Major d'algun poble veí, se'n
portava en una maleta el vestit per canviar-se'l a l'hora del ball,
quasi no jugava per no embrutar-se, especialment les sabates. De
cop i volta va canviar el luxe i les sabates per unes sandàlies, ja
que va ingressar a l'ordre dels salesians i se'n va anar de missioner
vint anys al Japó; quan va tornar, va ser prior del temple del
Tibidabo que és de l'ordre salesiana.
La casa, durant la guerra, es va quedar un temps buida,
circumstància que l'Ajuntament va aprofitar per posar-hi un petit
destacament de mossos d'esquadra. La casa va ser comprada pels
masovers de Can Gonteres, Joan Marsal i Casilda Domènech. Hi
van viure un temps amb quatre germanes d'en Joan, Rosenda,
Amèlia, Benita i Maria. La Maria es va casar amb Jaume Ribas
de Cal Carnicer, Rosenda, que era modista, va quedar soltera, i la
petita que es deia Benita es va casar amb un germà de la Irene,
Pere LLobet.
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Després de la guerra a la casa s'hi van instal.lar com a llogaters,
dels anys 1941-1959 la família Comas. D'aquí que des de llavors
la casa era coneguda per Cal Comas. Leandre Comas i Eulàlia
Carnicer juntament amb el seu fill Josep van fer de la casa un lloc
de trobada d'amics i parents; amb ells vivia la senyora Conxita,
mestra nacional, i mare del Leandre. Com que la casa era gran
també hi van conviure als estius el germà mitjà de la família,
l'Octavi, casat amb Antònia Solà i els seus fills Octavi i Montserrat.
L'altre germà de la família, en Juli en casar-se amb la Dolors de
Cal Mañosa va viure uns anys a la casa mentre se'n feien una al
costat de la casa pairal dels Mañosa. Els seus fills Martí i
Montserrat van passar la seva infantesa en aquesta casa, fins que
es van traslladar a la casa del carrer Major, on encara viu la Dolors,
ja vídua. Uns cosins dels Comas, la família Gasset-Argemí, hi van
estar uns estius amb els seus fills Josep i Montserrat.
La casa era molt gran, set habitacions, dues cuines, això sí,
s'havia de demanar torn per anar al lavabo. El que era agradable
era el meravellós ambient que s'hi respirava, jo personalment es
tava encantat amb tanta companyia. Una vegada, mentre tota la
família sopàvem, per la paret del menjador van aparèixer després
de rebentar-la un gran niu de rats-penats que van començar a volar
pel menjador davant els crits de les dones de la casa. Amb raquetes
i altres utensilis se'n van matar al voltant d'un centenar.
El meu pare, Leandre, un home obert, organitzador i molt amant
de la concòrdia i bona entesa entre la gent. Va ser un dels fundadors
del Casal Familiar, al qual va dedicar moltes hores en el moment
de la seva construcció, formant equip amb els Srs. Bercero i
Valldeperes. Apreciava molt els veïns del poble i aquests també li
van demostrar la seva estimació el dia del seu enterrament. Aque
lla prova d'amistat del poble, ni la meva mare ni jo mateix, no
l'oblidarem mai.
Després de molts anys recordo amb estimació el meu primer dia
a Viladecavalls. Acabava d'arribar al poble amb una bicicleta nova,
en aquella època de pinyó fixe, era de color blau, en sortir al carrer
vaig conèixer els primers amics, eren en Pere Trigell i Llorenç
Blanco, tot ufanós els vaig ensenyar la nova bici i per fer-ne una
demostració, ja em teniu des dels transformadors, avall cap a la
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carretera, no vaig passar de la primera corba, l'aterrissada va ser
tant monumental, que la bici va quedar intacte, però jo vaig quedar
ferit de braços i cames, les dues setmanes següents, els amics Pere
i Llorenç, es van fer un tip de passejar amb la meva bicicleta,
metres jo els mirava fet pols.
Actualment a la casa, esplèndidament renovada hi viu una fi
lla de la senyora Benita, casada amb Rafael Navarro i els dos fills
Annabel i Rafael.

Cal Marxant l'any 1960

Núm. 3 CA LA MARIA DEL MI JOSE
Aquesta família va venir al poble des de l'Aragó, ella es deia
Maria i el marit José Varango que treballava a la via. Referint
se al marit, sempre deia l'expressió de «Mi José» d'aquí el motiu.
Van tenir un fill, Francisco, que, una vegada casat amb Teresa
Riera de Matadepera, va tenir dos fills: Ramon i Maria Rosa.
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Aquesta família, a més del seu fill van afillar-ne un altre, que
va morir ofegat a la bassa de Can Garriga. El pare no va voler dir
ni comentar mai, si l'ofegat era el fill natural o el que s'havien
afillat.
Quan es van morir la Maria i el José la casa va quedar uns anys
buida, uns dels llogaters era un personatge de nom Magí més co
negut com El Magí Saladrigues, general de les mentides, durant
uns anys la casa també es coneixia per aquest motiu. El Magí es
va casar amb Maria Nicolau, van tenir una filla que es deia Pepeta.
El Magí era una mica garrell, no gaire alt, pantaló de vellut
negre, gorra, camisa blava, espardenyes de betes i faixa negra,
sense faltar-li el cigarret a la boca. Era caçador, li agradava parlar
molt, explicava moltes mentides com per exemple que el seu gos
caçava els conills dalt de l'arbre i que d'un tir havia matat més
d'una perdiu. Es va guanyar a pols el motiu, estem ben segurs que
ell mateix es creia el que explicava.
Actualment a la casa hi passen temporades a l'estiu una des
cendent de la família del «Mi José», que es diu Maria Rosa Varango
Riera, casada amb Francisca Gutiérrez, tenen una filla que es diu
Anna Maria.

Núm. 5 CAL RATA
En aquesta casa fa molts anys hi havia una barberia. El barber
no tallava els cabells, els arrencava, així ho expliquen el més grans
del poble.
L'Enrica, filla de Cal Policardo, va entrar de jove a Cal Rata. Del
matrimoni amb el barber, van néixer quatres fills, Anselm, Josep,
Jaume i Francisqueta. Anselm, casat amb Maria Maseres de Ter
rassa, que tenia una botiga coneguda com Les Ocasions. El Josep,
que ja de casat amb la Madrona, va tenir una embòlia i va estar
molt malament. El Jaume, casat, va anar a viure fora del poble.
L'altra filla, Francisqueta, es va casar amb Beramund Vilà, se'n
va anar a viure a Terrassa i va vendre la casa a la senyora Car
me Sallarès, que en casar-se va tenir tres noies: Maria, Carme i
Francisca.
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La Maria va quedar soltera, la petita, Francisca, va caure d'una
escala, i de la mala caiguda va morir. La Carme va tenir dues noies,
Maria del Carme i Irene, la gran va morir jove sobre els vint anys;
era molt apreciada per tothom, ja que era molt oberta i jovial.
Actualment, a la casa hi vénen a l'estiu l'altra filla, Irene, casada
amb Francesc Elies, professor de música i que tenen tres fills, Joan,
Francesc i Maria Carme.

Núm. 7 CAL MAGRE
Segurament estaven molt prims, com ara està el Pepet i d'aquí
el motiu de Magre. Ha estat una família poc comunicativa, això sí
bona gent i molt treballadors.
La Marieta Gibert, cognom de la família es va casar amb Anton
Casasayas de Vacarisses, van tenir tres fills dos nois i una noia;
el gran, Felip Neri, és casat amb Montserrat Casas, els altres dos
fills han quedat solters i viuen a la casa.
La Maria la podeu veure al portal oferint les verdures de l'hort,
que treballa el germà petit, Pepet; aquesta casa sempre han tingut
una fruita excel.lent. De més jove, la Maria, no faltava diàriament
a la plaça de Terrassa per vendre els seus productes. L'hort el tenen
a Can Mir i un altre al torrent de Sant Martí.
A l'Anton Casasayas, una vegada tornant d'Olesa, el Pepet de
Cal Pepis el va veure estirat a la bassa de Can Trullàs, totalment
immòvil. Pensant-se que havia passat una desgràcia, s'hi va acos
tar i cridant-lo li va dir:
«Ton, què et passa; que em sents?»
L'altre aixecant una mica el cap li va constestar: «Deixa'm estar,
jo faig la migdiada dintre l'aigua, a l'estiu».
El Pepet és fàcil de reconèixer, espardenyes de pagès, pantaló
de vellut, camisa, mocador lligat al cap i la cigarreta a la boca, el
xapo o els arpiots al coll com si fos un fusell. El Pepet és un gran
coneixedor dels camins i les rodalies del poble.
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Núm. 9 CAL ROURE-CAL CASTRO-CA LA CONXITA
BLANCO
Aquesta casa la va vendre el Josep Turu de Cal Carner a la
família Castro-Moreno, quan van venir al poble des de l'Aragó.
L'Antonio Castro era casat amb una vídua, Josefa Bienzobas, que
tenia dos fills, Pepe i Pilar. El noi se'n va anar a Amèrica i la noia
va morir de ben jove d'accident, el tren va acabar amb la seva vida.
D'aquest matrimoni, van tenir dos fills Antonio i Rosa. L'Antonio
se'n va anar a Terrassa, i la Rosa, morena i molt simpàtica, es va
casar amb un xicot de Vacarisses.
La casa es va quedar buida i la va llogar la família de l'Antonio
Blanco i Teresa Calvete que feia bastants anys que residien al
poble, ja que havien viscut a Cal Carneret, a Cal Massianet i a Cal
Pansit. Després d'uns anys de tenir-la llogada la van comprar.
Aquest matrimoni va venir de l'Aragó, l'Antonio treballava a la
Renfe, els dos eren excel.lents persones i plens de simpatia.
El matrimoni va tenir dos fills, Conxita i Llorenç. Tots dos viuen
al poble. El Llorenç té una torre darrera l'Ajuntament, és casat
amb Isabel Marquez i tenen dos fills: Francesc Xavier i Maria
Teresa. El Llorenç ha estat secretari del Casal Familiar i actual
ment forma part del consell consultiu; ha treballat sempre a la
indústria tèxtil, ja que és tintorer d'ofici, ara jubilat.
La filla, Conxita, es va casar amb Vicenç Casi Bosch de Cal
Vaqueret i van tenir un fill, Salvador, casat amb Roser Brustenga
i tenen dos fills, Marina i Bernat. Actualment viuen a Rubí.
La Conxita, una de les modistes del poble, sempre ha col.laborat
desinteressadament en tot el que pel poble o el Casal necessitaren.
Ella es la que juntament amb la seva cosina germana Júlia,
viuen a la casa.

Núm. 11 CAL PANXA AMPLA-CA LA VENERANDA
CA LA VALENCIANA
La casa és propietat d'Antònia Casanovas, filla de Can Baiona.
El Francisca Margarit de Cal Metferrer hi va viure uns anys, va
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quedar solter. L'acompanyava una considerable panxa, d'aquí el
primer dels motius de la casa. Després hi va anar a viure el
Francisco Marcet de Cal Benet que era casat amb la Sra.
Veneranda, ja tenim el segon motiu. Aquesta Sra. era de l'Aragó
i havia estat de minyona a la masia de Can Purull. En Francisco
Marcet era jornaler de Cal Policardo i també havia fet la feina de
guarda jurat.
Al cap d'uns anys, la van llogar la família García-Zanon. Aquesta
família provenia del País Valencià, concretament del poble de
Siete Aguas; en José García era empleat de la Renfe, la seva mu
ller Dolores era simpàtica i molt riallera.
Pel fet de ser de València aquest és el tercer motiu que es va
aplicar a la casa, Ca la Valenciana. Anteriorment havien viscut uns
anys al pis de Cal Mariano.
Tenien tres fills: Pepe, Paco i Conxita; el fill gran, Pepe, es va
casar amb Salut Turu de Cal Mariano.
El segon de la família, en Paco, és casat amb Pilar Lavilla, tenen
dues nenes, Marisa i Mercè i viuen a Terrassa.
La petita, Conxita, és casada amb Joaquim Galceran i viuen a
Esparreguera. El Joaquim és pintor d'ofici; a l'època d'en mossèn
Joan Busquets, és el que va pintar l'església, treballava molt en
el poble.
En aquesta casa, hi ve a viure algunes temporades la seva
propietària Antònia Casanovas.

Núm. 13 CA LA PETXEROTA-CAL BLANCO
L'àvia d'aquesta casa era coneguda ja com la Petxerota; durant
la segona guerra Carlista els xicots del poble li cantaven cançons
com aquesta:
Els Carlins són a la porta,
Petxerota, baixa a obrir
que un toca la viola,
i l'altre toca el violí.
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Un mosso de Can Corbera, que es deia Joan Termes, va venir
a treballar al poble, i es va casar amb la Roseta, pubilla de Cal
Blanca, que també era coneguda com la Petxerota.
El Joan era el rei dels llauradors, ho feia millor i més depressa
que qualsevol altre pagès, era l'enveja dels altres i a sobre era
d'Olesa.
La Roseta estava bastant carregada de manies, tenia l'obsessió
que el mossèn li vingués a beneïr tot sovint la casa; la preocupaven
el mals esperits, el mossèn n'estava tip i li va donar aigua beneïda
perquè ho fes ella i així el deixés tranquil. Tot sovint se la podia
veure amb el pot d'aigua i un braquilló de ruda beneint la casa,
de les golfes al portal. La Roseta anava al bosc a collir pinyes i
bolets, que després anava a vendre al mercat de Terrassa.
Del matrimoni van tenir tres filles, Maria, Dolors i Roseta. La
Maria es va casar amb un xicot de cognom Llongueres, van tenir
tres fills, Enric, Josep i Maria. L'Enric va anar a viure a Barcelona,
era solter. La Maria va anar a viure a Gelida. El Josep se'n va anar
a viure fora del poble.

Carrer de Dalt abans d'asfaltar-Lo, però ja bastant canviat.
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La segona filla de la Petxerota, la Dolors, es va casar amb un
noi d'Olesa, que es deia Domingo i va tenir un fill que es deia com
el seu pare. En segones núpcies es va casar amb el Quico de Cal
Massianet.
La petita, Roseta, és la que es va quedar a viure a la casa, i es
va casar amb Lluís Vila, fill de la masoveria de Can Garriga; el
Lluís va marxar a França, van tenir dos fills, la Maria, que va morir
en plena joventut i el Josep que ara viu a Terrassa. La casa està
tancada tot i que el noi hi ve tot sovint perquè encara cuida un hort
que té al torrent de Sant Martí. Quan feia de pagès i vivia al poble,
hom el podia veure a dalt d'un carro petit, tirat per un burret de
color blanc.

Núm. 23 CAL BOTER-TORRE CASASAYAS
En aquesta casa fa molt anys s'hi va instal.lar un Sr.de Barce
lona que es deia Cisco, feia botes de roure per posar-hi vi. Anys
enrere era bon negoci fer botes, ja que les collites de vi del poble
eren molt bones. Després de la guerra aquest terreny el va comprar
el Sr.Casasayas que s'hi va fer una torre on la família passava els
estius; la filla de la família, Anna, és la que n'està gaudint.

Núm. 35 CASAL DE CAL MAGI
Aquest casal el van comprar per fer-s'hi una casa el Sr. Marcel.lí
Vall i la seva esposa Amàlia Claver. Aquesta casa es deia abans
pis dels pares de la Ramona. Actualment hi viuen Francisca José
Alcaide, casat amb Montserrat Pérez; hi viuen tot l'any i ell és
tècnic informàtic.

Núm. 41 CASAL DE CAL SECA
L'any 1974 en el casal de Cal Seca s'hi va construir una casa.
El Salvador, fill de la Conxita Purull i el Ramon Martínez, es va
casar amb Carme Nualart, tenen dos fills Albert i Laura.
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El Salvador es dedica amb èxit a la pintura, ha fet moltes
exposicions amb una bona crítica. Ha col.laborat en pel.lícules de
dibuixos animats i en programes de la Festa Major.

Núm. 43 CASAL DE CAL MARIANO
Construït l'any 1986 pel seu fill Francesc Xavier casat amb Paula
Guillen, tenen dos fills, Júlia i Francesc.
Francesc Xavier, cap de la policia Municipal, ha estat un membre
actiu dels joves del Casal; juntament amb Antoni Parera, Pere
Bayes, Josep Rue, Xavi Vinaixa i Antoni Bercero van posar en
marxa la discoteca del Casal.

Núm. 49 CASAL DE LA MARAVILLAS
Aquest casal era de l'Alfreda Boada i Maravillas Urio, s'hi va
construir una casa, i van passar-hi molts llogaters, recordem:
Dolorse Massip i Pere Cortadella amb la seva filla Carme,
Abraham Martínez i Maria Gil, que van tenir quatre fills: Emília,
Paquito, Juliana i José Luis.
Actualment l'ha comprat i reconstruït el matrimoni Josep Marcè
i Paquita Gorina de Cal Vermell; el seu fill es diu Jaume, viuen
a Terrassa, però passen llargues temporades al poble.
En Jaume col.labora eficientment en el Casal i especialment en
el grup de teatre Els Galops.

Núm. 53 CA LA SORDA-CAL MAÑAS
L'Eulàlia, nom de la dona d'en Bernat Guimerà, era sorda, d'aquí
el motiu; el matrimoni va tenir dos fills, Josep i Francisqueta.
En Josep se'n va anar de jove a França on feia l'ofici d'engui
xador, tot sovint els seus pares anaven a veure'l i feien a peu el
camí, des del poble al Rosselló Francès.
L'Eulàlia es va quedar vídua i va casar-se amb un cunyat seu,
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Josep Trigell. En morir-se el matrimoni la casa va quedar buida
i l'Ajuntament hi va col.lacar, durant el temps de la guerra, alguns
refugiats. Primerament la van ocupar uns de Madrid amb la Sra.
Andrea i les seves filles, Joana i Maria.
Acabada la guerra, aquestes van marxar del poble i van viure a
la casa diferents estadants, entre d'altres la família García-Cortès,
que més endavant comprarien Ca la Pitxota. Hi va viure, també,
un home que es deia Cristobal,empleat de la mina de carbó de Can
Coromines, separat i que convivia amb una vídua Maria Díaz, que
tenia una filla anomenada Isabel i un fill anomenat Pepe.
D'aquesta convivència van néixer tres fills més, Pepa, Cristobal
i Antonio.
També van viure, després, en aquesta casa el Jaumet i l'Asun
ción de Cal Feliu, junt amb el seu fill Pepet i la dona d'aquest,
Isabel, i la filla d'aquest matrimoni de nom Maria,mentre es feien
la casa del carrer Sant Martí on van anar a viure.
Van viure uns temps en aquesta casa, el Joan i la Prudència.
El Joan,ben conegut per tothom,ja que vigilava la piscina i cobrava
rebuts del casal. També hi van viure uns anys el matrimoni de
Luciano i Júlia.
Actualment, a la casa hi viuen els descendents de Cal Gravat;
Maria Catllar, casada amb Francisca Mañas, van tenir dos fills:
Jaume, casat, que viu a Tarragona, i Josep que és solter i treballa
en el sindicat d'Ullastrell.

Núm. 55 CAL SEGUNDO
Al costat de Ca la Sorda, un dels casals que hi havia sense
edificar el va comprar l'any 1968 un matrimoni, Segundo, que era
aragonès i Pilar, que era de Galícia; hi van fer una casa on van
viure uns anys fins que es van retirar al «Hogar de la Ancianidad»
de Terrassa.
La casa la va comprar Jaume Miró, casat amb Joana García, te
nen dos fills: Jordi i Gemma. El Jaume, molt bon dibuixant, col.la
bora desinteressadament, fent dibuixos per a programes i altres
coses que li demanin; és un gran aficionat a la fotografia.
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Núm. 59 CASAL DE CAL MARTINET
L'any 1965 en José Tebar va construir un pis i el va llogar a
diferents estadants. Hi viuen actualment, Javier García i els seus
pares, que hi passen l'estiu i els caps de setmana.

Núm. 63 CASAL DE CAN CORBERA
Als casals de Can Corbera hi havia uns bassots de calç que la
gent del carrer de Dalt feien servir per a fer obres, emblanquinar
o sulfatar barrejant la calç amb sulfats, que anava molt bé per als
ceps.
Actualment s'hi ha construït una casa on viuen el matrimoni de
Luciano Jordà i la seva muller Natura.
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CARRER DEL ROSARI
Aquest carrer està entre el carrer de Dalt i el carrer Nou, és re
lativament curt, fa poc temps s'hi ha construït cases adossades en
bona part del carrer.

Núm. 1 CA LA TOMASA
El Francisca Llonch de Ca l'Hostaler es va casar amb la pubilla
Tereseta Casajuana, de Ca la Tomasa. La mare de la Tereseta es
deia Tomasa, d'aquí el motiu.
El matrimoni va tenir dos fills: Dolors i Pepet. El Francisca, Quico,
sempre anava cantant a dalt del carro, era molt obert de caràcter,
quan era ja una mica gran, deia: «Quan estic assegut sembla que
tingui 25 anys, el dolent ve quan m'alço».
D'aquesta casa també se'n deia Cal Mistus perquè el Quico que
era un bon aficionat a jugar al billar, acostumava a fer mistos tot
sovint. Un dia, al cafè, abans de fer la seva tirada, el Lluís Rístol
va fer guardar silenci, i amb veu potent va dir: «atenció que tira
el Mistos».
La filla, Dolors, es va casar amb un ebanista de Sabadell, van
tenir una filla i li van posar Carme.
El Josep es va casar de gran, als 50 anys, amb la senyora Te
resina Calvet, que era vídua i amb una filla, anomenada Trini, que
és casada amb un d'Abrera que es diu Fernando i van tenir dues
filles: Teresa i Paquita.
La Paquita està casada amb Joaquim Giménez, tenen una nena
que es diu Laura.
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La Teresa es va
casar amb un xicot
que es diu Ramon
Biosca, pintor d'ofici
que va pintar tota
l'estructura del Ca
sal Familiar. Aquest
matrimoni són els
que viuen a Ca la
Tomasa i tenen una
filla: la Muntsa.

Núm. 3 PIS DEL
MARIANO
Fet l'any 1925, hi
van viure molts in
quilins; ara hi viuen
un fill de Cal Maria
na, Francisca Turu
Corbera, casat amb
Teresina Torre, te
nen tres fills: Joan,
Avelina i Trini.
El Joan i l'Avelina
estan casats i viuen a
Terrassa. La Trini és
casada amb l'Emili
Solé, tenen dos fills i
viuen a Rubí.

Ca la Tomasa l'any 1958.
En aquells anys en comptes d'asfalt
hi havia gespa i arbres.
Quina diferència!

Núm. 7 PIS DE CAL RUE
Aquesta casa la va fer construir el Josep Rue, hi viu el seu fill
Josep, que treballa a l'Ajuntament com a policia municipal.
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Núm. CAL CALVO-TORRE TURU
L'amo d'aquesta casa es deia Calvó, d'aquí el motiu. Era un
corredor de vins, se la va vendre i la va comprar un enginyer que
havia vingut al poble per dirigir la mina de carbó de Can Co
romines. Van arreglar molt la casa perquè hi vivia amb la seva dona
i un fill que va morir de jovenet. Quan se'n van anar del poble la
casa la va comprar Joan Turu i Eulàlia Selva de Terrassa; hi venien
tots els estius, tenien quatre fills: Maria, Josep, Rosa i Mateu. La
casa va quedar per al fill Josep que es va casar amb Maria Grau.
Hi van continuar les estades a l'estiu amb els seus fills Eulàlia,
Rosa i Josep.
L'Eulàlia és casada amb Miquel Rivera, Josep, amb M.Dolors
Paloma i Rosa, amb Antoni Termes. En casar-se els fills, van deixar
d'ocupar la casa i ara la tenen llogada.

Núm. CA L'ANTONI BERCERO
Era un terreny propietat de Can Turu; en Pere Bercero el va
comprar per construir-hi una casa per al seu fill Antonio que hi
viu amb la seva muller Anna M.Suñer i els seus fills, Gerard i
Carles.
L'Antonio és també algun dia de l'any, el patge Xiu-Xiu,
col.labora amb el Casal, ha estat de la junta i és el responsable del
funcionament del vedat de caça. L'Antonio és constructor d'obres
i fa equip amb el seu pare.
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CARRER NOU (parells)
El carrer Nou tot i ésser més modern que els altres està carre
gat d'història. A la seva cantonada s'hi trobava una de les basses
més grans del poble i el transformador que donava llum al veïnat.
Quan en el poble encara no hi havia aigua corrent, el carrer era
pelegrinatge de molts dels veïns que amb els seus càntirs, anaven
a buscar aigua fresca a la font de Can Turu.
També durant anys hi havia l'ajuntament, després en el mateix
local s'hi va instal.lar el telèfon públic.
A la primera casa de mà esquerra s'hi trobava el cafè de Cal
Daies i, posteriorment, la societat el Foment, lloc d'esbarjo durant
dècades en el poble.
També en aquest carrer s'hi trobaven el col.legi de les nenes, dels
nens i la Unió de Rabassaires; actualment hi tenim el forn.
Com hem fet en els altres carrers, començarem la passejada pel
costat dret per després fer-ho a l'altre costat, amb menys cases i
que, excepte a Cal Daies, són de construcció molt recent.

Núm. 2 CAL PARERA-CAL XIQUET-CAL FERNANDO
L'Isidro Parera, besavi dels actuals Parera, era el propietari de
la casa; d'aquí el primer dels motius. Quan se'n va anar a la casa
del carrer Major, aquesta la va vendre a la família de Josep Boada,
casat amb la Sra. Julita que era vídua amb una filla que es deia
Maria. D'aquest matrimoni van néixer tres fills, Josep, Quimet i
Miquel. El primer es va casar amb Angelina Corbera de Ca la Pana.
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El Quimet es va casar amb una Sra. de Terrassa i el Miquel va
quedar solter i també viu a la ciutat de Terrassa. El motiu de Cal
Xiquet ve de resultes que els pares quan es referien al fill petit li
deien el Xiquet.
En els baixos de la casa van habilitar-hi un petit habitatge on
després més tard s'hi va posar el telèfon i que en un principi el van
llogar a una dona a qui els nens del poble li deien la Vella Aixuta.
Quan aquesta dona va morir la van enterrar en el cementiri dels
Llims, potser perquè no era creient o no tenia família, o pel seu
comportament de mig bruixota.
Quan els Boada es van vendre la casa la va comprar Anton Broto
i la seva dona Pilar Chesa, que van venir de l'Aragó i que feien de
masovers al Molí de Can Gonteres, aquest molí uns anys després
se'l va emportar el pantà de la Xuriguera, quan es va rebentar.
L'Antonio i la Pilar van tenir dos fills: Fernando i Maria. La Ma
ria es va casar amb un ferroviari, maquinista de Renfe, van tenir
dos fills: Miquel i Pepita. El Miquel, mariner, era cap de mante
niment en un vaixell mercant, en una de les travessies va conèixer
una senyora amb la que es va casar i va anar a viure a Xil.le.
La Pepita viu a Barcelona, casada amb Joaquim Planas, i tenen
tres fills, Vicenç, M. Pilar i Joaquim.
El Fernando es va quedar a la casa i es va casar amb Conxita
Casaorran Solano, del poble de San Esteban de Litera, de la regió
d'Osca. El matrimoni va tenir dues filles, Pilar, que viu a la casa
materna, i M. Carme, casada amb Ingasi Avenoza, tenen un fill que
es diu Jordi i viuen a Terrassa.
La casa era de dos pisos, en els baixos hi van obrir una botiga
de cansaladeria, que després van ampliar en carnisseria en com
prar a l'Agustí Ribas de Cal Gaig la que tenia. La carnisseria la
van traslladar al costat on ara hi ha l'edifici de la Caixa de
Terrassa, que era la tenda de queviures de la Mercè Junyent i
actualment la farmàcia de M. Angels Tugues.
A més el Fernando tenia tres horts a Can Purull, que cuidava
ell mateix, un d'ells al costat de la casa i dos al costat de la carretera
tocant a les basses. També era caporal del somatent del poble, una
vegada cada tres mesos a casa seva tenia una revista de les armes
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del que pertanyien al somatent, inspecció que feia la Guardia Civil
d'Olesa.
El matrimoni, va procurar sempre, dintre de les seves possibi
litats, ajudar a familiars i amics.
A més de la botiga, la família es va fer càrrec del telèfon, quan
aquest es va instal.lar al poble l'any 1915.
Recordo que quan jo tenia vuit o deu anys, a la una del migdia
el Fernando anava cada dia al bar a fer el cafè; en trobar-lo, em
deia: «Comas, cap a casa; si no arribes a l'hora a dinar, trobaras
el plat tombat». Al cap de 40 anys un dia un fill meu quan va arribar
a casa va dir-me: «Pare, què vol dir això que m'ha dit el Sr.
Fernando del plat tombat?». Li vaig explicar el que volia dir.
Més endavant els Broto van llogar la botiga, hi van passar, entre
altres, el Paulina i família, l'Àngel Torres i la seva dona Lola, que
tenien tres fills, Ernest, Carmina i Ramon. L'Àngel, que de nom
vertader es deia Evaristo, va posar una asserradora al costat de
Cal Marxant. Era un home molt simpàtic i negociant. Una vegada
el Pepet de Cal Pepis li va portar 1.000 Kg de fusta d'alzina, perquè
en fes llenya per a la llar de foc; quan la va recollir l'Àngel li va
donar només 600 kg de fusta, el Pepet va quedar molt parat i li
va preguntar: «On es la resta?». L'Àngel molt seriós li va dir: «Són
les serradures». I el Pepet li va contestar: «Doncs, dóna'm també
les serradures, o no et pago la feina».
En la part baixa de la casa, hi van posar diferents tipus de negoci
i diferents llogaters, recordem: Josep M. Cubeles, fill dels maso
vers de Can Coromines, casat amb la Júlia Santmartí de Cal Selva.
El Salomon Grau amb la família. La Isabelita Marquez, casada
amb Llorenç Blanca. Una xicota que es deia Rosaria, aquesta va
ser l'última que a més portava el telèfon, que el van traslladar a
l'Ajuntament antic.
Després la van llogar a la família Vinaixa, que hi van posar una
tenda de queviures que tothom coneixia com la Tendeta; aquesta
botiga va marcar l'inici de botigues de queviures de la família.
Posteriorment la van llogar a la Sra. Galí que va posar-hi una
papereria, gènere que va traspassar a Laura Cortés i la Neus;
després la va tenir l'Eulàlia Coma i, actualment, és la peixateria
del poble, del Sr. Joaquin Baena.
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En el primer pis hi viu la vídua Sra. Conxita amb la seva filla
Pilar i el marit d'aquesta Arturo Bolde, matricer d'ofici, que més
tard va passar a la part administrativa de l'empresa on treballava.
Dels tres fills del matrimoni, en el segon pis de la casa hi viu la
filla petita, la Gemma, que és mestra és casada amb Joan Anton
Ubach i tenen dos fills, Roger i Janna. Els altres fills són casats;
l'Arturo, que és delineant, amb Antònia Farelo, fills Oriol i Georgina.
El segon fill, Fernando, treballa al grup Cirsa de Terrassa, casat
amb Berta Escamilla, tenen tres fills, Judit, Sergi i Ingrid, viuen
a Terrassa.

Núm. 4 CAL NA FENT
L'avi de Cal Na fent, Miquel Puig, era d'Olesa, quan algú li pre
guntava: «Com anem?», ell sempre contestava: «Na fent».
El Miquel Puig es va casar amb Rosa Purull de Can Mir, van
tenir tres xicots, Martí, Miquel i Joan. Aquesta casa, dedicada a
l'agricultura, tenia força importància; els agradaven les terres cos
teres, perquè en treballar-les no havien d'ajupir-se tant.
L'hereu Martí es va quedar a viure a la casa, es va casar amb
Roseta Colomer de Cal Marxant, van tenir un fill, el Miquel, que
va crèixer treballant la terra, però era un xicot molt espavilat, tenia
facilitat per arreglar coses elètriques, com planxes, gramoles, llums
etc.
En una ocasió, perquè no vessessin les botes de vi al l'omplir
se, hi va fer una instal.lació elèctrica i sonava un timbre quan era
plena.
Una vegada per carnaval, es va posar una disfressa que era igual
per davant que per darrera, incloses les sabates i la cara; ningú
va ser capaç de reconèixer-lo.
Durant la guerra es va amagar a casa seva i, tot i els registres
que hi van fer, no van trobar-lo; era un xicot molt espantadís, es
va quedar solter, i el seu caràcter va anar degenerant com la seva
salut. Finalment va estar molts anys, fins que va morir, en un
sanatori de la Diputació.
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A l'altre germà, Miquel, els pares li van comprar la casa de Cal
Xiquet, carrer de Dalt núm. 40. La dona del Miquel, Francisqueta,
va entregar les claus de la casa del carrer Nou a l'Ajuntament del
poble.
L'altre fill, Joan, es va casar amb la Pigota.

Núm. 6 CAL FUSTER-CA LA MARIA D'ESTUDI
CAL CORTÉS
Potser algun dels avis d'aquesta casa feia de fuster, a la casa
hi havia tres fills, Pepeta, Bartomeu i Josep.
Una tia dels de Cal Fuster venia a passar-hi la temporada
d'estiu, vivia a Argèlia; el fet de parlar un idioma diferent del
català, xocava molt en els nens del poble que es paraven embadalits
per ecoltar-la. Aquesta família va marxar aviat del poble.
A la casa s'hi van instal.lar, per passar els estius, el matrimoni
Nolla-Panadès, que eren mestres nacionals. «Doña» Maria havia
estat mestra del col.legi de nenes del poble, mentre que el Sr.
Francisca donava classes en una escola pública de Barcelona; van
tenir sis fills: Josep M., Robert, Núria, Francisca, M. Teresa i Joan.
Durant l'hivern, també hi vivia, amb la seva filla Maria, el Sr. Soler
quan es va jubilar com a mestre de l'escola de nois de poble; d'aquí
el motiu de Ca la Maria d'estudi. El lloguer de la casa el pagaven
a mitges les dues famílies.
La dificultat en aquesta casa de pocs recursos econòmics -tots
sabem que els sous dels mestres després de la guerra eren molt
minsos-, no va impedir donar carrera als fills, van estudiar per
mestres, com els pares, i a més tots els nois van ser metges, amb
notes excepcionals, no deixaven, igual que les noies, que s'escapés
cap matrícula.
De les dues filles, la Núria va fer la carrera de Farmàcia i la
M. Teresa la de Filosofia i Lletres.
Vaig tenir la sort de compartir la meva adolescència, tots els
estius, amb aquesta família; a l'entrada de casa seva s'hi organit
zaven festes, teatre, lliçons per aprendre a ballar sardanes i jocs.
Quan hi havia massa gent, tot això es feia al carrer, tot el jovent
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estava encantat amb el sarau dels Nolla. A més el fet de tocar
sardanes al carrer l'any 1945, podia haver estat motiu de repressió,
però les autoritats del poble sabien la feina educativa que tot aquell
sarau representava.
Sortir d'excursió amb el Sr. Nolla era com si assistíssim a una
classe de ciències naturals; a casa seva ens passava pel.lícules de
dibuixos animats, amb una màquina també feta per ell, les pel.lí
cules, eren de colors, és sens dubte, «el savi» amb més modèstia
que he conegut.
La personalitat de «Doña» Maria, ja us la podeu imaginar. Tot
i els problemes que podia comportar el tirar endavant tants fills,
en plena postguerra, destil.lava tendresa i humanitat, que sabia
transmetre als altres.
La filla, M. Teresa, vídua d'Enric Ibañez té dos fills: Enric, químic
i Jordi, metge. És de la família Nolla, la que s'ha integrat més en
el poble, té una torre a la urbanització de Can Turu, des d'on es
veu la millor vista de Montserrat. Ha participat i molt en el llibre
Història de Viladecavalls, ara n'ha editat un sobre els 25 anys del
Casal Familiar i també té editats llibres de poemes. Té un recull
de peces d'arqueologia de poblats ibèrics del poble, dignes d'estar
en un museu, professionalment es dedica a l'ensenyança en un
col.legi privat de Barcelona on es professora de català, és lliçen
ciada en Llengues Romàniques per !'Universitat de Barcelona.
Voldria reflectir l'estampa del Sr. Josep Soler, cada dia anava
a buscar branquillons al bosc per tenir llenya per a la cuina, lligava
el feix amb un cordill, i amb la cigarreta a la boca, cap a casa perquè
tinguessin llenya per preparar el sopar.
Amb el pas dels anys hi van anar a viure la família Cortés, que
van comprar la casa, i ara hi viu en Josep Cortés. El Josep després
del col.legi del poble, va estudiar batxillerat als Escolapis de
Terrassa, primers cursos de peritatge a Terrassa i l'enginyeria
tècnica a Barcelona. Va entrar en el camp polític fins a arribar al
càrrec d'Alcalde de la vila, del 1983 al 1990. Es casat amb Marina
i tenen una filla que es diu Marta.
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Núm. 8 CA L'AZAÑEDO
Casa propietat de Can Baiona; abans de la família Azañedo, que
dóna el motiu a la casa, hi havien viscut una temporada llarga uns
masovers de Can Turu.
Els Azañedo van venir de l'Escorial al voltant dels anys 40. El
Pablo Azañedo mosso d'estació de la Renfe era vidu amb dos fills
del primer matrimoni, Pablo i Maruja. En segones núpcies es va
casar amb la Sra. Jacinta. El fill, Pablo, es va casar amb la Sra.
Cèlia, ara ja vídua i la Maruja és casada amb el Joanet Salanova
del carrer de Dalt.
Núm. 10 CA L'ERNESTINA
Com l'anterior, casa de Can Baiona. En aquesta casa abans de
la guerra hi vivia una família de Barcelona. El marit, Salvador
Sedó, pintava quadres; a la paret de l'entrada hi havia un lloro que
portava un barret de copa. Tenien dues filles, Salvadora i Ernestina
i un fill que es deia Octavi. La Sra., molt ben vestida, sempre duia
sabates de taló alt i mitjons; tenien un gos molt conegut al veïnat,
es deia Dick. La casa va agafar el motiu de l'Ernestina, perquè
anava vestida molt a la moda d'aquell temps. Les dues noies, que
treballaven a Cal Beristany de Barcelona, van quedar solteres i
viuen a Barcelona. L'Octavi, casat fa uns anys, va comprar un pis
a l'edifici de la Caixa de Terrassa.
Actualment, a la casa hi viu la filla de Can Baiona, la Pepeta
Casanovas, filla del Joanet. Casada amb Manuel Portera, van tenir
cinc fills; Montserrat casada amb Llorenç Banus amb qui va tenir
quatre fills: Llorenç, Oriol, Roger i Jordi; la Montserrat va morir
fa cinc anys d'un desgraciat accident de cotxe, hom la recorda com
una gran persona. L'Arturo, casat amb Antònia Alcaraz; fills:
Arturo i Jordà.
La filla Assumpció, casada amb Joan Balada, tenen un fill que
es diu Albert. L'Ignasi, casat amb Carme Pastor, sense fills. Bea
triu, casada amb Armando Méndez i tenen dos fills: Bea i Marian.
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Núm. 12 CAL PAU DEL FELIP NERI-CAL QUIM
BARBER-CAL FELIX
Casa de la família Corbera de Cal Felip Neri, que van comprar per
al seu fill Pau; d'aquí el primer motiu. Els Corbera van tenir un fill
que es deia Martí, i a més, van afillar-se una noia que es deia Maria.
Cada dia la Maria amb la seva amiga la Pepeta de Ca la Trullasa,
anaven a treballar a Terrassa, per la via del tren, la contrària d'on
acostumava a circular el tren en aquella hora. Un dia, per obres
a la via, el tren va circular per la via on elles caminaven nor
malment, i per més que el tren xiulés no es van apartar suposant
que era la salutació del maquinista que cada matí els feia en creuar
se amb elles. Resultat, la màquina va copejar fortament la Pepeta,
que, va morir, i malferir la Maria; una vegada recuperada, la fa
mília va marxar al cap de poc temps a Terrassa.
La casa la va comprar un fill de Ca l'Avara, el Quimet, que havia
après l'ofici de barber quan feia la mili, ofici que va continuar fent
al poble. A més es cuidava de l'hort que tenien a Can Mir i la vinya
de Can Trullàs. El Quimet es va casar amb Júlia Farreró de Fi
gueres, van tenir quatre fills, Miquel, Emília, Matilde i Fèlix.
El Miquel és casat amb Encarna Martín, tenen tres fills: Joa
quim, Ferran i Isabel; viuen en una torre que s'han fet al camí de
Can Sanahuja. L'Emília és casada a Vacarisses, amb Francisca Rius.
La Matilde era casada amb un xicot de Lleida de cognom Cervelló.
El Fèlix viu a la casa, és solter. Les seves hores les dedica a fer
de pagès; durant uns anys es cuidava del molí del sindicat de pa
gesos de Viladecavalls. A casa seva ven productes agrícoles, patates
per llavor i vi de la seva collita; és un gran amant dels animals
domèstics, és un dels tres del poble que encara té animal, un matxo
de color blanc. La seva vida està totalment ocupada amb un treball
que té un sol horari, de sol a sol.

Núm. 14 L'AJUNTAMENT VELL
Fa molts anys, en aquesta casa del carrer Nou, hi vivia una Sra.
que tenia noies que treballaven fent mantons de Manila, després
es va habilitar com a Ajuntament del poble. Al cap d'uns anys, s'hi
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va instal.lar la central de telèfons. Ara, és el Centre Cívic del poble
i on se celebren els casaments civils a càrrec del jutge de la població,
que és, actualment, el Sr. Miquel Marcet de Cal Benet.
En els soterranis, molt ben reformats, s'hi celebren exposicions
i s'hi fan activitats organitzades per l'Ajuntament. Les oficines de
recaptació d'impostos i dels jutjats tenen també les seves depen
dències en aquest local.
Núm. 16 CA LA BENITA-CAL TORNER

La família Casajuana de Cal Devesà va comprar aquesta casa
per a un fill seu, que es va casar amb Benita Purull de Cal Martí
Purull, ella va donar el primer motiu a la casa. Van tenir cinc fills,
Joan, Martí, Lao, Maria i Nicolàs. Cap d'ells va tenir descendència.

Pregó de la Festa Major de l'any 1960 a l'Ajuntament.
L'Alcalde era el Sr. Josep Lonch de Can Corbera i
el Pregoner el Sr. Leandre Comas.
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El fill gran era escorxador de porcs d'ofici, era el cap dels
escorxadors de Terrassa, es va casar amb una noia que era modista
i, tot i que era l'hereu, se'n van anar a viure a Terrassa.
Al fill Martí, no li agradava cuidar les terres que tenia la família
i es va dedicar a fer una vida fàcil i una mica aventurera, es va
quedar solter i va morir d'accident.
El Lao era paleta bastant conegut, sobretot per aquest fet: Una
vegada al pantà de la Xuriguera es va embussar el desguàs; després
de provar-ho diverses persones, el Lao, jugant-se la vida, va solu
cionar el problema i potser va evitar que el pantà rebentés. Desgra
ciadament, anys més tard, va fer-ho i es va emportar vides huma
nes, cases, bestiar i moltes famílies es van quedar sense els horts.
La Maria es va casar amb el Martí Purull de Ca la Victòria.
Nicolàs, casat amb Teresa Farràs, del poble de Xerta; com que
tampoc van tenir fills es van afillar un nebot de la Teresa, que era
de Molins de Rei, anomenat Joan Torner; d'aquí el segon motiu.
El Joan es va casar amb Rosa Salanova de Cal Salanova, ha se
guit cuidant les terres de la família, algunes de les quals han venut.
Del matrimoni, van néixer tres fills: M. Teresa, Martí i Joan Miquel.
La M. Teresa es va casar amb Francisca Purull de Cal Mañosa,
viuen al carrer Major.
El Martí és casat amb Anna Martorell, del poble de Santa
Magdalena de Pulpis (Castelló), tenen dos fills: Marc i Anna, viuen
al carrer Nou, 40.
A la casa, amb els pares, s'hi ha quedat el Joan Miquel, casat
amb Josefina Soler, que és aparelladora; tenen dos fills: Cristina
i Jordi.

Núm. 18 CA LA CASILDA
Dóna nom a la casa una germana de la Benita que es deia
Casilda. Es va casar amb un xicot que es deia Jaume i era paleta,
tenien una filla que destacava per la seva alçada. En anar-se'n la
família de la casa, la van habitar bastants llogaters entre els quals
recordem al Sr. Samaranch, de Terrassa, que hi venia a l'estiu amb
la tartana.
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Evaristo Torres, l'Àngel de la Serra, hi va venir a l'estiu uns
anys.
També hi va viure un noi que era mosso de l'Àngel de la Serra
i es deia Viladoms, que va passar a viure uns anys a Cal Peret del
Fermí. En aquesta casa, que va passar a ser propietat de la família
Torredemer de Terrassa, també hi va viure la Maria Soler.
Actualment ja casa l'ha comprada i l'ha fet nova en Fermí An
guera, que ara hi viu amb la seva dona Ignàsia, un fill que es diu
Ignasi i l'avia.

Núm. 20 CAL FERRER-CAL VENTURA-EL FORN
El primer propietari, que es deia Quimet, era ferrer d'ofici, es
va casar amb l'Emília de Cal Vicenç. La filla M.Rosa, igual que la
seva cosina, va entrar de monja a l'orde Benedictina de Montserrat.
El Quimet va morir d'un còlic miserere (apendicitis). A la
mateixa casa hi vivia una germana del Quimet, la Marieta, que es
va casar amb Francisco Turu i van tenir tres filles: Marieta, Mar
ta i Eulàlia. L'Eulàlia se'n va anar a Colòmbia amb el seu marit
i tres fills. Marieta, casada, i més tard va anar a Amèrica amb el
fill. Marta, casada i amb tres fills, Rosa, Eulàlia i Joan.
Al cap d'uns anys, la casa es llogà al Miquel Rístol, besavi dels
actuals Rístol, que venia de Cal Quelus del final del mateix carrer.
Abans d'esclatar la guerra, hi va viure en Miquel Casanovas,
fuster d'ofici i casat amb Marina Cols, tenien una filla, que es diu
Teresa i ara viuen a Barcelona.
La casa la va comprar el Sr. Bonaventura Fontdevila, casat amb
Clara Carbonell; aquesta família tenien uns terrenys que després
va comprar el Casal Familiar i l'Ajuntament.
Quan va deixar de venir aquesta família al poble, hi van passar
alguns llogaters entre els quals recordem, per la seva col.laboració:
la família d'en Josep Suñer i Anna Maria Massana, amb les seves
filles, Anna M., casada amb Antoni Bercero, Rosa M. i Montserrat.
El forn es va obrir l'any 1989, és del matrimoni format per en
Martí Quixal Bover i la Isabel Fuentes Rizo, els quals hi viuen
amb la filla petita que es diu Nèlida. L'ofici de forner l'ha heretat
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el Martí del seu pare, que a Sant Boi de LLobregat ja tenien forn
a finals del segle passat.
Des de l'any 1970, el Martí i la Isabel estaven establerts a Sa
badell, d'on es van traslladar al nostre poble. La pastisseria del forn
la treballa la seva filla Nèlida.

Núm. 22 CAL PERET DEL FERMÍ
Casa donada al fill Pere Gusi Coromines de Cal Fermí, d'on
procedeix el nom, per en Josep Font Marcet i Paula Purull i LLobet,
que van fer-lo hereu en no tenir fills propis.
En Pere va casar-se amb Dolors Pi i Pujol de Cal Rata, van tenir
tres fills, Jaume, Josep i Anita.
L'hereu Jaume, que es va fer una casa al carrer Major, va con
tinuar visquent a Cal Peret fins que va faltar el seu pare; aleshores
va anar a residir al carrer Major núm. 54.
El fill, Josep, va casar-se amb Maria Seuba, de Cal Baiet.
La filla Anita, va casar-se amb Amadeu Clariana Torres de la
Fleca, i van anar a viure a Terrassa.
La casa del Peret del Fermí ha tingut diferents llogaters durant
molts anys; el celler encara era utilitzat pel mateix Jaume Gusi, que
a més del vi hi tenia premsa, palla, i altres productes que comerciava.
Recordem alguns del llogaters que han passat per aquesta casa
que consta de dos habitatges de planta baixa i pis.
Famílies, Viladoms, Lahiguera, Buixadé, Pastor, Llordella, Co
mas; aquestes dues últimes famílies són els actuals estadants.
La família Llordella Puig, fa vint-i-un anys que passen la tem
porada de l'estiu en els baixos d'aquesta casa.
En Joan (traspassat sorprenentment fa mesos) i l'Esperança,
tenen cinc fills, Miquel, Lluís, Maria, Montserrat i Jordi.
En Joan havia treballat durant anys a les Filatures Badiella i
l'Esperança treballa a l'escola Tecnos de Terrassa.
Els fills han estudiat direrentes carreres de grau superior, en
Miquel Enginyer elèctric, el Lluís treballa a la Caixa de Terrassa
al departament informàtic, la Maria és Biòloga i esta fent Engi180

nyeria de l'Alimentació. Els dos fills petits, Montserrat i Jordi,
estan estudiant Psicologia i Sociologia respectivament.
Amb la família hi conviu una germana de l'Esperança, Concep
ció Puig.
En Joan quan es van organitzar jocs per la quitxalla i pels més
grans al Casal, n'era l'arbitre del Futbòl Sala, feina que feia de bon
grat, tot i les no sempre agradables conclusions que un públic poc
imparcial li dedicava. Aquesta feina d'àrbitre, tots sabem l'ingrata
que és, per això cal agrair-la més.

Núm. 24 CAL MORISCO
El Pau Corbera va anar destiant a l'Àfrica i pel sol fet d'això li
deien morisco, d'aquí el motiu de la casa.
Aquesta casa es va construir l'any 1862. En Pau Corbera
Vilaseca, que era escorxador d'ofici, es va casar amb Rosa Gorina
de Ca l'Anton, van tenir dos fills: Jaume i Martí.
El fill segon, Martí, es va casar amb una senyora de Sabadell,
Maria Farràs, i van tenir dues noies: Mercè i Rosa M.
La filla, Mercè, és casada amb Francisca Marin, tenen quatre
fills, Martí, Joan, Lluís i Anna. A l'estiu i els caps de setmana viuen
a la casa que es van fer davant de Cal Morisco. En els baixos
d'aquesta casa hi havia fins fa poc la farmàcia del poble.
L'hereu de la casa, Jaume, també escorxador com el seu pare,
havia fet de cambrer al cafè de Cal Daies, es va casar amb la Maria
de Cal Xic Feliu, i van tenir una única filla que es diu Eulàlia, que
a més d'una excel.lent persona ha col.laborat en diverses activitats,
ha fet teatre, i ha ajudat molt en el desenvolupament del grup
sardanista.
L'Eulàlia és casada amb Norbert Muñoz, vidu, amb dos fills
Robert i Josep, tots dos fills estan casats i viuen a Rubí. El Robert,
casat amb Gertrudis Blanco, la seva filla es diu Sara. El Josep casat
amb una noia Xil.lena, que es diu Mónica.
L'Eulàlia ja fa molts anys es cuida juntament amb la Conxita
de Cal Mañosa, d'arreglar les flors de l'església.
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Fotografia presa ai carrer Nou. A falta d'altres alternatives
el joc de «saltar i parar» era una bona distracció.
A l'esquerra de la imatge podem veure les cases de Cal Ballester,
Cal Morisca i Cal Peret del Fermí.

Num. 26 CAL SELVA
La família Selva, eren agricultors, tenien una vinya, al terme
de Can Sanahuja, el cap de família es deia Josep Selva per això
la casa té aquest motiu.
El Josep es va casar en primeres núpcies amb una Margarit de
Ca l'Avaro, al fill li van posar Salvador. La mare va morir de part.
En segones núpcies es va casar amb Júlia i van tenir sis fills:
Maria, Pepeta, Jaume, Pepet, Antònia i Pere.
De tots els fills, la Maria es va quedar la casa i es va casar amb
Pau Santmartí, que era pastor de Can Mitjans, van tenir dos fills:
Júlia i Josep.
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La Júlia es va casar amb un fill dels masovers de Can Coromines,
Josep M. Cubeles.
En Josep es va casar amb una noia de Terrassa que es deia Ca
tarina. Aquest xicot va morir tràgicament a la riuada de Terrassa,
es va trobar el seu cos al final de la Rambleta.
La Pepeta es va casar amb Àngel Closa de Cal Tino.
En Jaume va quedar-se solter, va anar a la guerra on va perdre
una cama.
El Pepet es va fer capellà; durant la guerra va marxar cap
França on va morir.
L'Antònia, noia de poca salut, va morir als 15 anys.
El Pere, fill petit del Josep i la Júlia, es va casar amb Maria Pujol
de Cal Pujol, era mecànic de professió i també se'n va anar a França
una temporada.
Aquesta casa actualment és de la Rosa Marcet de Cal Benet que
la té llogada fa 21 anys a una família de Barcelona, que hi passen
l'estiu i els caps de setmana. Aquesta família composta per Jordi
Tèrmens i Mercè Lombardia, tenen tres fills: Jordi, Joan Carles i
Àngel.
El Jordi es casat amb Rosa Pérez, tenen dos nens que es diuen
Ruben i Guillem.
En Joan Carles, casat amb Susanna Marquez, tenen una nena
que es diu Judith.
El fill petit, Àngel, viu amb els pares i és solter. També viu amb
la família un germà del Jordi, que és solter i es diu Enric.

Núm 28 CAL BALLESTER
El primer Ballester que s'instal.là al poble era en Francesc
Ballester i Torres, procedent de les Borges Blanques (Baix Urgell).
Va anar de mosso a Can Coromines, i es va casar amb una noia
de Martorell, de la família Torres que eren carnissers.
D'aquella unió nasqueren cinc fills, Josep, Marieta, Pepa,
Casilda i Ramon. El primer avi dels actuals Ballester, es va casar
amb Gertrudis Boada que van tenir a la vegada quatre fills, Rosa,
Francesc, Isidre i Joan.
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El Francesc es va casar amb Marieta Margarit i Cabassa filla
de Cal Garibaldi que tenia tres germanes, Engràcia, Julita 1
Carmeta i un germà, Vicenç.
Aquest matrimoni tingueren tres fills: Josep (Pepet), Maria i
Rosa; aquestes encara viuen, però el germà Josep, molt estimat per
tot el veïnat, va morir per una bomba d'aviació en la terrible bata
lla de l'Ebre. Tan mala nova els la va haver de comunicar el que
seria el seu cunyat, Antoni (Rogeli) Soler Hospital, que es trobava
al mateix front, i que després va casar-se amb la seva germana
Maria; tenen dos fills, Josep i Rogeli. Aquest luctuós fet va desequi
librar la família.
El germà Isidre es va establir com a constructor de carros a Lliçà
de Munt; es va casar amb Francesca Solei, fills, Pepet, Isidre,
Paquito i Mercè. L'alcalde d'aquest poble és nét de l'Isidre.
La germana, Rosa, es va casar amb Miquel Margarit de Can Mir,
els seus fills, Margarida i Pepet.
El germà petit, Joan, es va casar amb Roseta Turu Pujol de Cal
Genet, es van traslladar en una casa del carrer Major, davant del
temple parroquial, tres fills, Francesca, Ramon i Pepeta.
La família Ballester Margarit del carrer Nou, treballaven la
terra i fruïen de notable prosperitat, tenien abundós bestiar que
negociaven als mercats de Granollers, Vic, Martorell etc. D'allà
s'enduien, licors, farines, terrissa, per al seu consum o per vendre
a qui en demanava.
Havia traginat per a la construcció de Can Buxeres, on va fer
una gran amistat amb Josep Sala (Gepot) i la seva dona Teresina
Bonhora, guardians de Can Buxeres. El Gepot i el Ballesterot, com
ells s'anomenaven, tot i que blasfemaven de valent, els unia una
sòlida amistat tant amb el mossèn com amb els forasters. El seu
carro també havia transportat materials per a la construcció del
pantà de la Xuriguera.
La filla Maria, el gendre, en Rogeli Soler, i fills s'instal.laren a
Cal Garibaldi (Major 53), que era de la seva àvia Magdalena i des
que va morir de la seva néta Maria.
Cal Ballester del carrer Nou pertany a la filla Rosa, casada amb
Paco Sanchez Visiedo; tenen dos fills, Joan i Xavier, el primer casat
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amb M. Dolors Estrada, que treballa a l'Ajuntament, amb dos fills:
Joan i Iolanda. Viuen en una casa nova que s'han fet davant.
El Xavier, que viu amb els pares, és agent d'assegurances, con
tinua solter.
Per ironies de la vida, els primers dies de la revolta, quan
assaltaven temples i convents, la Maria i altres noies van recollir
la imatge de la Puríssima, i la van enterrar a la vinya. Acabada
la guerra la van recuperar i ara, després de fer-li una bona
reparació es pot contemplar, tan bonica com era, en un altar de
l'església.

Núm 30 CA LA PEPA DEL JOAN
El Joan Corbera amb Josefa de Cal Fuster (Pepa per a tothom),
d'aquí el motiu, van tenir un fill a qui li van possar Ton; aquest
es va casar amb la Dolors de Cal Martinet, i va tenir dos fills, al
noi li van posar Joan i a la noia, Francisca.
El Joan es va casar amb la Maria de Cal Joan Purull; ell, que
treballava en un banc a Terrassa, va morir bastant jove. La Maria,
en quedar-se vídua, es va fer monja.
La Francisca es va casar amb el vidu de la seva cosina, que
procedia de Cal Fuster, no va tenir fills; era una persona col.la
boradora, feia teatre molt bé. Va apadrinar una de les campanes
del poble, va anar a viure a Terrassa, i va morir atropellada al
carrer Galileu.
La casa la va comprar Joan Sabater Seuba que l'any 1958, la
va vendre a una filla de Cal Fernando, M. Carmen Broto, casada
amb Ignasi Avenoza; aquests la van vendre als actuals propietaris,
que són Guillermo Autet Saura i Presentación Díaz Antona, tenen
un fill que es diu Guillem i una noia, Lara.
Una vegada reformada la casa hi han instal.lat un negoci
d'electricitat i objetes de regal.
Quan aquesta família va arribar a la casa, el celler era ple
d'ampolles de vi i de cava. La història de la casa explica que quan
s'acabava alguna obra, se celebrava un dinar, costum molt extès
en el nostre país, però la diferència en aquest cas, és que, sota
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l'últim esglaó construït, hi enterraven els maxil.lars de la bèstia
que s'havien menjat, que acostumava a ser un xai; s'han trobat
ossos que així ho certifiquen.
Núm. 32 CAL MANCO O CA LA TRULLASSA

No sabem perquè del primer motiu, potser algun avantpassat era
manco. Vivien els pares de la Marieta de Can Cardús de Terrassa.
La Marieta tenia un germà, Francisca, casat a Girona, i una
germana, Dolors casada amb el Valentí Prunés, fill dels masovers
de Can Trullàs. Segurament per això va agafar el segon motiu, de
Ca la Trullassa; van tenir dos fills anomenats Peret i Martí.
La casa la va comprar Marieta Taulé, casada amb el Martí
Prunés; van tenir tres filles, Pepeta, Angelina i Antònia.
La Pepeta la va matar el tren quan anava a Terrassa per la via.
L'Angelina, casada amb l'Isidoro de Cal Salines.
L'Antonia casada amb Francisca Coma, mort a la guerra. Al fill
pòstum li van posar Joan. Aquest és casat amb Angelina Luna;
tenen dos fills: Martí i Paquita, que viuen a Terrassa i els pares
a Can Trias.
En segones núpcies l'Antònia es va casar amb Jaume Puig de
Cal Policardo, tenien un matxet de color gris que orinava com els
gossos, aixecant la pota, era tot un espectacle.
Aquesta família treballava un hort a Can Mir i un a Can
Gonteres.
Núm. 34 CAL MATETES

Aquesta casa era de la família Casasayas que la van vendre al
fill d'una finca d'Olesa que en deia Cal Matetes. En instal.lar-se
aquest matrimoni al poble, la casa va agafar el motiu de
procedència de la família, tenien un fill de dimensions molt petites
tot ell, li deien el Jaumet de Cal Matetes.
Quan la família dels Matetes van marxar a viure a Terrassa,
un fill dels Casasayas, Josep, casat amb la Sra. Pilar va tornar a
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comprar la casa. Va passar al seu fill Ton que es va casar amb
Pepita Roca; ell electricista de professió, durant uns anys feia
acabats per a gèneres de punt. Viu a Terrassa encara en companyia
de la seva mare, Pilar, que té 95 anys; venien a passar alguna
temporada al poble.
Avui, la casa de Cal Matetes està llogada a la família Sans.

Núm. 36 CA L'ELISA-UNIÓ DE RABASSAIRES
L'Elisa tenia aquesta casa llogada, durant uns anys el Fèlix de
Cal Vermell hi guardava el gra i es partien el lloguer.
L'Elisa vivia sola
a la casa, anava amb
un carret i un cavall,
venent cacauets, xu
fles, taronges, sal i
al tres coses pel
poble. Quan de gran
es va posar malalta,
es va morir a l'Hos
pital a Terrassa.
En aquesta casa,
quan es va constituir
la Cooperativa de la
Unió de Rabassaires,
s'hi va instal.lar una
botiga, que va restar
oberta de 1936 a
1939; s'hi venia
arròs, bacallà, blat
de moro i sabó moll;
el sabó es feia servir
per a rentar plats,
era tan suau com el
gel que ara s'ha
posat tant de moda.
Carrer Nou. Les cases de la dreta són
Ca l'Elisa i Cal Mingo.
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Aquest era
el carnet
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Un rabassaire, era el nom que rebia l'home que conreava la vinya
amb un contracte dit de «rabassa morta», o sigui, contracte de
conreu vigent mentre viuen els primers ceps. Aquests homes del
camp van anar agrupant-se amb cooperatives, i el nostre poble no
podia ser menys.
De la casa, degudament reformada, en són els propietaris, i hi
tenen l'habitatge la filla del Pere Bercero i Rosita Gorina, M.
Teresa, casada amb Frederic Feiner; tenen dos fills: Francesc i
Olga.
Tant el Frederic com la M. Teresa treballen d'administratius a
Terrassa. El Frederic ha estat molts anys director de l'Esbart
Egarenc, que havia fundat el seu pare; a més de bon col.laborador
és una persona molt afable.
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Núm. 38 CAL MINGO
Un masover de Can Marcet, que es deia Bonastre, era l'amo de
la casa de Cal Mingo i de la del costat, núm 38, que era el col.legi
de les nenes.
Hi van anar a viure Domingo Gorina, de Cal Batzuca, conegut
com el Mingo, d'aquí el motiu. Era casat amb Marieta Sandiu
Moncunill i van tenir una filla anomenada Filomena, casada amb
Josep Antic, que era un home molt elegant. Sempre anava amb
americana, corbata i els diumenges portava barret. El fill es diu
Alfred, es casat i té un fill i dues filles, la casa està molt ben
reconstruïda, però actualment desocupada.

Núm. 40 COL.LEGI DE LES NENES
Com hem dit abans aquesta casa també era dels Bonastre; a
finals del segle passat ja es va habilitar per a escola de nenes.
L'any 1906, tot i essent escola pública, els nens de 3 a 6 anys
pagaven una petita quantitat.
La mestra d'aquella època era la Sra. Dolors Hospital Soler,
després van passar-n'hi d'altres, les Srtes. Motells, Maria Panadès,
Adelina, Conxita Sabater etc.
En un col.legi es produeixen centenars d'anècdotes, en triarem
una:
Un dia la mestra «Doña» Conxita es va estranyar que quan
les nenes anaven a l'escusat, que sempre ho feien per parelles,
tardaven molt i va demanar explicacions; l'excusa va ser que
havien vist una rata i que intentaren matar-la. Davant la por
de la Sra. mestra li van proposar que intentarien caçar-la. Al cap
d'uns dies van portar a «Doña» Conxita una rata morta que
havien trobat a Can Turu, però perquè durés més la història,
li van fer creure que n'hi havien més, la mateixa rata pintada
de blanc o de vermell va durar unes setmanes. «Doña» Conxita
va ser avisada per una veïna que sabia de l'engany de les alum
nes i la cosa va acabar amb tota la classe de genolls, de cara a
la paret i de braços en creu.
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Actualment hi viuen el Martí Torner i l'Anna Martorell, que
tenen un nen, que es diu Marc i una nena que es diu Anna. El Martí
treballa al departament de Contribucions de l'Ajuntament de
Terrassa i ella és una bona professional d'articles de confecció.

Escola de nenes. Fan més cara de bones minyones que els nens.
Podem apreciar que algunes de les noies de les de la foto
són calcades a les filles.

Núm. 42 CAL GAIG-CAL CARN/CER
A Cal Gaig hi vivia la família d'Agustí Ribas, que era carnisser,
també feia de pastor del seu ramat i passava moltes hores en el
camp. La carnisseria la tenia el matrimoni al carrer Alfons Sala,
al costat d'on ara hi ha la Caixa de Terrassa. A l'Agustí li agradaven
molt els jocs de cartes, per això mai tenia un duro, sabia fer tots
el jocs de cartes, però era poc afortunat.
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L'Agustí es va casar amb una senyora que es deia Marieta
Parera i Turu i van tenir tres fills: Cisquet, Pepito i Jaume i una
noia que va morir als 14 anys, que es deia Quimeta. La carnisseria
la van llogar, i després la van vendre a Fernando Broto.
Els fills Pepito i Cisquet, es van casar i van anar a viure a
Terrassa. Una de les filles del Pepito de nom Maria, fins fa poc,
atenia una botiga de queviures, en una parada que tenia al mercat
de la Independència de Terrassa.
El fill petit de Cal Carnisser, en Jaume, es va casar amb la Maria
del Cal Marxant, tenien una carnisseria a Sant Vicenç dels Horts,
on vivien.
Aquesta casa de Cal Gaig la va comprar més endavant el Jaume
Puig de Cal Policado, i ara hi tenen llogaters.

Núm. 44 CAL RUSCA
Hi havia en aquesta casa, sobre l'any 1910, un home a qui deien
L'americanes, perquè no es treia aquesta peça, ni quan anava a
esmagencar la terra, tot i en ple estiu, ell anava amb l'americana
posada.
L'any 1916 i fins al 1924, la van llogar la família de Josep Comas
Sacristà i la seva dona Conxita Mallafré Segarra, amb els seus fills,
Leandre, Octavi i Juli.
En Josep Comas era secretari de l'Ajuntament de Terrassa,
home molt instruït, molt aficionat a la fotografia, alguna de les que
surten en aquest llibre són fetes per ell. La Sra. Conxita era mestra
nacional, primer en una escola de Terrassa i durant la guerra a
Sant Quirze Safaja.
L'any 1924 a la casa hi van començar anar-hi a l'estiu els seus
propietaris la família Rusca.
Salvador Rusca i Ubach, i Llúcia Avellaneda i Costa, són els
primers en fer-se càrrec de la casa per disfrutar-ne les temporades
estiuenques, el Sr. Salvador va morir bastant jove, el matrimoni
va tenir tres fills, Joan, Jaume i Anna.
En Jaume va morir a la guerra mundial de l'any 1914, a França.
L'Anna es va casar i va tenir quatre fills: Andreu, Francisca,
Angelina i Joan.
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El gran, Joan, es va casar amb Antònia Brugueres i Fontanals,
van tenir quatre fills, Salvador Eulàlia, Jaume i Elena.
El 10 d'agost de 1936, el pare Joan i el fill Salvador que era en
aquella època director de la Mútua de Terrassa, els van detenir les
milícies de la FAI, a Barcelona, on els van afusellar, en aquells
temps de disbauxa i confusió, pel sol fet de ser de dretes o catòlic,
n'hi havia prou perquè es produïssin aquestes barbaritats.
Actualment viu a la casa una filla de la família, Eulàlia Rusca,
casada amb Francesc Torrella, i per motius d'herència, i embolícs
d'hereus, va comprar la casa, pagant la corresponent a cadascún
dels demés membres de la família. Aquest matrimoni ha tingut tres
filles, Montserrat, M. Dolors, i Maria.
La filla gran, Montserrat, està casada amb Jesús Alonso i viuen
a Barcelona; ella és bibliotecària de l'escola d'Arquitectura, ell és
enginyer mecànic, cap de manteniment de l'hospital de
l'Esperança. Tenen un fill que es diu David.
La segona, M. Dolors, casada amb Alejandro Tejedor, llicenciada
en Pedagogia i és mestra. Ell té estudis superiors de marketing,
viuen a Alcalà d'Henares. Tenen una nena de nom Berta.
La filla Maria està casada amb Josep Vergés, llicenciada en
Història de l'Art, està de mestra al col.legi Montserrat de Barce
lona; el seu marit es enginyer tècnic mecànic. Viuen a Sabadell i
tenen dues nenes: Laia i Aina.
El matrimoni Torrella-Rusca col.laboren en la tasca de
l'Església, mitjançant la seva presència en el Consell Pastoral; ell
és el tresorer de la comissió econòmica de la Parròquia.

Núm. 46 CAL VERMELL-CAL BERCERO
Antonio Gorina i Esteve era molt vermell de cara, i d'aquí el
motiu de la casa.
Es va casar amb Rosa Costa Sabater, van tenir cinc fills: Fèlix,
Francisca, Maria, Madrona i Antonio, aquest solter va morir als
vint-i-un anys.
La Francisca es va casar amb un vidu del poble d'Abrera de nom,
Cosme Sucarrats i van tenir un fill de nom Antonio.
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La Maria casada a Castellbisbal, amb tres fills: Agustí, Fèlix i
Jaume.
La Madrona es va casar, va anar a viure a Terrassa i va tenir
dues filles.
A la casa si va quedar l'hereu Fèlix, que es va casar amb Rosalia
Nicolau, van tenir dues filles: Rosita i Paquita.
La petita, Paquita, es va casar amb Josep Marcè, tenen un fill,
en Jaume.
La filla gran, Rosita, es va quedar a la casa i es va casar amb
ª
Pere Bercero Paloma de Vacarisses, han tingut tres fills: M Teresa,
Antonio i Oscar.
Els dos primers són casats i viuen al poble: la noia amb Frederic
Feiner, i l'Antonio amb Anna M. Suñer. El fill petit, Oscar, està
estudiant i viu amb els pares.
En Pere Bercero és contractista d'obres, un dels fundadors del
Casal Familiar, del qual ha estat dues vegades president. Membre
del Consell Consultiu, Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Vila
decavalls, de 1970 a 1979. Durant la construcció del Casal Fami
liar, va ser un dels que més va vetllar, perquè tot es f és el millor
possible.
Va ser també President del vedat de caça i gràcies a la seva
col.laboració, les Caramelles del poble tenen el mitjà de locomoció
necessari per escampar la vea a tot el veïnat.

Núm. 48 CAL PARENOSTRES
El cap de família d'aquesta casa era tan catòlic que li deien el
Parenostres, sempre intentava fer apostolat; als joves del poble els
recomanava fer exercicis espirituals.
La seva filla, Tereseta Turu, que era la pubilla de la casa, es va
casar amb Gaspart Oleart, fill d'Olesa; van tenir un noi que es deia
Josep, feia de corredor de vins, atmetlles, avellanes i altres fruits,
era un gran esporgador. Aquest noi durant la seva joventut va ser
un home d'un comportament molt anàrquic, el seu caràcter el va
portar fins i tot a tenir poblemes amb les forces de l'ordre públic.
Es va casar, ja de gran amb una germana del Joan Salanova.
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El Josep tenia el carnet núm. 2 del requetè del poble, durant la
guerra civil va ser alferes de l'exèrcit Franquista.
Avui dia la casa és propietat del matrimoni Mariano Riera i Trini
Hernaiz, tenen una filla que també es diu Trini. El matrimoni són
administratius i en Mariano va tenir el càrrec de Regidor de
Cultura de l'Ajuntament de Viladecavalls, gran organitzador, i fidel
complidor de qualsevol cosa que li encomanin.
t /\
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Podem veure la quitxalla sortint de l'escola,
situada al carrer Nou, l'any 1920.

Núm. 50 CAL XIC XAMBO
Si dels petits se'n deien xic tenim mig motiu, el de xambó no
sabem el perquè.
Els anys 1920 la família d'aquesta casa van marxar del poble,
tenien un xicot amb edat de festejar, i quan el van quintar per anar
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al servei, resulta que va morir al front. La promesa es va quedar
fent companyia a qui haurien estat els seus sogres.
Aquesta família va anar a viure a Sabadell, eren els encarregats
de cuidar la rectoria del Santuari de la Salut de Sabadell i també
regentaven el bar del Santuari.
La casa la van llogar al Cisquet, que després de la guerra feia
de peó a la carretera, i es va casar amb la Roseta de Cal Mañosa.
Al cap d'uns anys es va quedar vidu i en segones núpcies es va casar
amb una vídua que es deia Inès, que tenia dues filles, una casada
a l'estranger i l'altra anomenada Ramona. Quan es va morir el
Cisquet se'n va anar a viure a Terrassa.
Aquesta casa l'han comprada els de Cal Felip; hi viuen actual
ment el Miquel Llobet, casat amb Angelina Farnos del poble de
Rasquera (Baix Camp) i tenen dos nois: Jordi i Albert.
Actualment, el Miquel és dels pocs d'aquest poble, que encara
té carro i animal.

Núm. 52 CAL CARNERET
El Francisca Carner es va casar amb la Dolores, aquesta casa
era molt forta en agricultura. El matrimoni va tenir dues noies:
Margarida i Maria.
La Margarida es va casar amb un veremador que accidentalment
havia vingut a ajudar-los a recollir el raïm, van tenir dos fills:
Francisca i Dolors.
La Dolors, filla de la Margarida, soltera, viu amb els seus cosins.
Durant la retirada, en època de la guerra cívil, la família va
marxar a França i es van emportar el seu nebot Francisca, que ja
no va tornar.
La Maria es va casar amb un forner del poble de Parets, de
cognom Cervera, van tenir dos fills, Teresina i Francisca. El Fran
cisca és casat i viu actualment a la casa. La Teresina viu alternant
entre Terrassa i Viladecavalls.
Com que la casa era molt gran, a la part de dalt han fet uns pi
sos i tenen llogaters.
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Núm. 54 CA LA RITA
La casa era propietat de la senyora Pilar Chesa mare del Fer
nando Broto Chesa. La va heredat la filla Maria.
Durant molts anys la van llogar a la Sra. Rita de Barcelona que
va venir els estius amb els seus cunyats, Ricard Cantijoc i la seva
dona Conxita. Aquesta família van ser dels primers estiuejants del
poble.
Tenien tres filles, Joana, Rosa i Anita. La Joana es va casar amb
Salvador Pujolar un home amb ideas d'esquerra, el seu sogre deia
en broma, que el seu gendre no es que fos roig, es que era «vermell».
Aquest matrimoni va tenir dos fills, Jordi i Conxita.
La filla Rosa es va casar amb un modisto de Barcelona, i van
marxar a Xile.
Al cap d'uns anys la filla petita Anita juntament amb una mi
nyona que tenien de nom Emília, també van marxar a Xil.le, a
viure, on es van casar.
La casa de la Sra. Rita era un lloc de trobada de veïns del poble
i sobre tot dels estiuejants, amb la gramola que tenien van en
senyar de ballar a molts dels xicots de l'època, com el Cisquet de
Cal Sardà, o el Benet de Cal Felip Neri, que s'escapava de casa seva
per anar a la ballaruga.
Una vegada amb un fugonet petit de l'Eulàlia Rusca, les noies
van volguer fer un arroç amb oli, s'els va tombar el fugonet i l'arroç
va anar a parar al peu de l'Elena Rusca, produint-li una cremada
de consideració.
Al cap d'uns anys la casa la va comprar el Sr. Fèlix Farré, casat
amb Roser Verdaguer, que hi viu amb la seva cunyada Carme. Al
fill del matrimoni li van possar Fèlix, com el pare. Està casat amb
Pura Egea i tenen dos fills: Meritxell i Marc.
El matrimoni del Fèlix i la Pura viuen actualment a una de les
cases noves construïdes en aquest carrer. En Fèlix és enginyer
electrònic, va formar part del primer consistori escollit en la
transició democràtica, era conseller d'Urbanisme. En les eleccions
de l'any 1991 va ser escollit Alcalde de la Vila, càrrec que ha
renovat en les eleccions de l'any 1995.
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Núm. 56 CAL TICO-CAL CABASSA-CAL MASSIP
Antiga casa propietat de Tico Mañosa, del nom d'en Tico va venir
el primer motiu; la va comprar a l'oficial de premis (subhastador).
El segon propietari va ser l'amo de Can Cabassa (segon motiu),
aquest la va donar a la seva filla Maria, casada amb Josep Margarit
de Cal Metferrer.
Durant uns anys, la van tenir llogada; van passar-hi, entre altres
llogaters, el matrimoni de Josep Brunet, que va ser Alcalde durant
un any, estava casat amb una senyora de nom Francisca.
Uns anys s'hi van estar de llogaters a l'estiu la família de Gaspar
Vacarissas i la seva dona Pepeta Corrons, eren de Terrassa, a la
Plaça Vella tenien una gran tenda de camiseria. Van tenir dues
filles: Maria i Carme.
Més endevant va estiujar-hi la família Sanahuja de Terrassa.
Després hi van anar la família d'Anton Massip que era de Callús
i la seva dona Carmeta Margarit, de Cal Garibaldi, van tenir tres
fills: Dolors, Josep i Miquel.
Els Massip abans de quedar-se en aquesta casa havien estat de
masover a Can Garriga, després van estar a Can Purull, de ma
sovers, on va néixer la filla gran Dolors, després al poble van estar
a Cal Gall on va néixer el Josep i també a Cal Matetes on va néixer
el Miquel.
Quan els Massip van anar a viure a aquesta casa, la van comprar
a la Sra- Tranquilina Cruset de Barcelona, que aleshores n'era la
propietaria, aquesta Sra. era parenta dels Fèlix Xic del carrer
Major.
Els Massip es van fer un bon tip de treballar per poguer tirar
endavant la família, la feina d'agricultura la feien als conreus de
Can Turu.
Dels fills d'aquesta família la gran Dolors, es va casar amb Pere
Cortadella procedent de la masia de Can Cabassa, van tenir dues
filles, Carme i Enriqueta. Aquesta es va casar amb Gregori Villa
nueva i viuen a Rubí, tenen una nena que es diu Mónica.
La filla gran Carme, casada i amb un fill força conegut al poble
per les seves andances en el mon teatral, avui en dia en Pere
Arquillué i Cortadella comença a ser un actor de primera línia.
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La Carme que ara viu al carrer Francesc Macià és una excel.lent
ceramista, ha fet bastantes exposicions i la seva obra és força
apreciada.
El segon fill de Cal Massip, en Josep, després de la mili s'en va
anar a Xil.le, un amic seu del poble de Cal Rectoret insistia molt
en que anés cap aquell país i així va fer-ho. Allà es va casar amb
una germana de l'amic, la Maria Rodó, van tenir dos fills, Helios
i M. Carme, ademés jà té quatre néts de cadasqun dels fills.
El petit dels Massip en Miquel, ademés de fe feines de pagès,
va apendre l'ofici de metàl.lurgic, el cine del poble n'era l'operador,
va fer de cap de manteniment del Casal Familiar, i fins fa poc,
abans de jubilar-se, treballava de manteniment a l'Ajuntament del
poble. Sempre ha sigut una persona molt treballadora i eficient en
la feina.
En Miquel es va casar amb Núria Pascual de Terrassa, que havia
treballat molt anys al ram tèxtil.
El matrimoni va tenir dos fills, Miquel i Lídia. Aquesta casada
amb Jordi Arderiu, viuen a Terrassa i tenen dos nens: Aleix i Pau.
El noi gran Miquel està casat amb Magda Medran, tenen una
filla de nom Jèssica, la vivenda la tenen en un pis que es van fer
a sobre la casa dels pares.
El Miquel va estudiar Geología, va treballar a Terrassa i
actualment és funcionari de l'Ajuntament de la Vila, continua
estudiant per Tècnic d'Administració i Gestió Pública.

Núm. 58 CAL BENET
Aquesta és la primera casa que es va construir en aquest carrer,
sobre la seva paret mestra van recolzar-s'hi les altres cases per
anar formant el carrer.
La nostra història començarà pels besavis de l'actual Marcet. Els
dos germans Benet i Miquel Marcet Garriga.
L'hereu Benet era bastant predisposat a treballar poc i rondar
molt, es va embolicar formant part dels escamots Carlins, i anava
a casa de visita i per carregar el sarró. Davant aquesta situació
el van desheretar i van fer hereu el germà Miquel.
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En Miquel Marcet i Garriga es va casar amb Engracieta
Cabassa, filla de Can Cabassa, van tenir dos fills, Tomàs i Benet.
La casa de la mà del Miquel va prosperar fins a ser una de les
millors del poble, especialment amb la collita del vi, tenien una
vinya a Can Mitjans i en conserven encara un altra a Can Turu.
En Miquel Marcet, estava batent a l'era de Can Turu, i va oferir
un trago de vi al masover, primer es va fer el repatani, però després
la calor es feia sentir i va acceptar. Resultat, com que el vi de Cal
Benet era tant bo, es va acabar l'ampolla.
El fill, Tomàs, hereu de la casa va morir solter i bastant jove;
el segon fill, Benet, es va quedar com a hereu de la casa.
El 19-11-1909, en Benet Marcet es va casar amb Joaquima
Bigordà Guitar, filla d'Ullastrell. El casament s'acostumava a fer
al poble de la xicota, però aquest es va celebrar a Viladecavalls,
ja que Alfonso Sala, Comte d'Egara, va posar la seva tartana a
disposió de la família Marcet, perquè anessin a recollir la nuvia a
Ullastrell i la portessin a l'església. A un dels cavalls li van robar
la manta, va córrer el rumor pel poble i la mateixa nit van tirar
la manta a dintre del pati de la família Marcet; es tractava de fer
veure que el Marcet s'havia quedat la manta.
D'aquest matrimoni van néixer cinc fills: Antònia, Maria, En
gràcia, Miquel i Rosa. Les noies no van progressar gaire a la vida:
l'Antònia es va morir als 14 anys; la Maria es va ofegar estant al
llit quan tenia cinc mesos; l'Engràcia de pocs dies i l'altra filla,
Rosa, es va casar amb el Ramon Carner de Cal Saver.
El Miquel va continuar, com a hereu de la casa, les feines
agrícoles fins fa ben poc. Durant molts anys en Miquel va vendre
ví que també portava a moltes casas de Terrassa.
Es va casar amb Dolors Moles de Monistrol de Calders; van tenir
tres filles: M. Rosa, M. Carme i Montserrat.
La Dolors quan va venir al poble va obrir una perruqueria de
senyores a casa seva, no és d'estranyar que tingués bona clientela
perquè era una persona melosa, amable. La seva mort va impactar
fortament tant a la família com als amics i veïns.
El Miquel fa 39 anys que és Jutge de Pau del poble, té infinitat
d'anècdotes; n'hem triat una de persones conegudes que no té més
importància que una criaturada o inexperiència.
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Resulta que un fill de Can Trulla.s va sortir al bosc de casa seva
i tot i essent temps de veda, va matar una peça. Algú va denunciar
el fet a la Guàrdia Civil, i aquesta va voler que es fes el judici de
faltes. En Miquel Marcet actuava de jutge i en Joaquim Rístol de
fiscal; resultat: multa de tres-centes pesetes a l'infractor, els
demandats no van estar d'acord a pagar la multa i van recórrer
al jutjat de primera Instància de Terrassa, aquest va corroborar
la decisió presa a Viladecavalls. El procés els va costar 10.000 ptes.
Sense comentaris ...
Les filles del Mi
quel i la Dolors, són
casades, la M. Rosa
amb Josep Ponsa,
conegut joier de
Terrassa; els pares
d'en Josep són Jo
sep Ponsa un dels
socis fundadors del
Casal, i la seva es
posa és Consol
Aguilar. Els fills
d'en Josep i M.
Rosa són tot noies:
Rosa M., M. Teresa
(bessones), Marta i
Anna.
La filla, M. Car
me, és casada amb
Antonio Carrillo,
tenen tres fills:
Carles, Albert 1
Xavier.
La filla petita,
Montserrat, és ca
sada amb Josep
Requena, i tenen
Jocs de Carrer, trencant l'olla al carrer de Baix,
dos fills: Oriol i
ara carrer Nou.
Roger.
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Cal recordar que de sempre a Cal Benet ha estat parada obligada
de les Caramelles, ja que donaven als cantaires galetes i vi.
En Miquel va ser un del socis fundadors del Casal, pertany al
Consell Consultiu, i el seu entreteniment és compartir amb els
amics una partida de «pou» o de dòmino. És president del Carnet
Daurat.

OFICINA DE CORREUS
En el clos que hi havia entre les cases de Cal Benet i Ca la
Trullassa, l'Ajuntament ha habilitat una oficina de correus, cons
truïda recentment l'any 1992, per atendre les necessitats dels
veïns del poble.

Núm. 60 CA LA TRULLASSA
Hi va venir el fill dels masovers de Can Trullàs Martí Prunés,
casat amb Marieta Taulé, filla dels masovers de Sant Jaume; a
ella li deien la Trullassa. Van anar a viure al núm. 32 del mateix
carrer.
Quan la casa va quedar buida, hi van passar alguns llogaters
fins que la va comprar un matrimoni de Sabadell, Joaquim Farré
i M. Angels Gassó i els germans, Agustí i Maria.
L'Agustí era un gran aficionat a la cacera i per aquest motiu van
comprar aquesta casa, a més hi venien a l'estiu. Passats uns anys
els germans es van barallar i en Joaquim va marxar de la casa,
on van quedar la Maria i l'Agustí, que en viure junts la gent es
pensaven que eren matrimoni.
L'Agustí es feia acompanyar en el cotxe pel xofer Miquel Galea,
que va heretar la casa i n'és l'actual propietari; està casat amb
Teresa Oller, i tenen dos fills: Carolina i Miquel.
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Núm. 62 CAL MIQUELÓ DEL SARDÀ
El primer estadant de la casa provenia de Cal Sardà del carrer
Major, es deia Francisco Llonch i es va casar amb la Sra. Filomena;
van tenir dos nois, un que va morir de jove, el Miqueló, i la Dolors,
aquesta casada amb Josep Tort de Cal Bosses.
El Miqueló es va casar amb Florentina Vilaseca de Vacarisses,
i van tenir quatre fills: Cisquet, Pepeta, Filomena i Dolors.
La Pepeta es va casar amb Ramon LLobet de Cal Felip.
La Filomena, casada amb l'Emili. Viuen a Terrassa.
La Dolors, casa-da amb Francisco Cambra, aragonès que era
mosso de la finca de Can Turu, van viure molts anys a la casa que
hi havia a l'era.
Ell era xofer de la fàbrica on treballava; en la actualitat viuen
al carrer Llevant, el seu fill Miquel treballa a la fàbrica de filats
i és solter.
L'hereu, Cisquet, es va quedar la casa i va casar-se amb Elisa
Bosch de Martorell, van tenir dues filles Lluïsa i Lourdes. La
Lluïsa, casada i té també dos fills; i la Lourdes, casada i amb dues
nenes.
La casa l'ha venut el Cisquet a la família de Serafin Llamas; hi
viuen actualment i es dediquen a la confecció de prendes de roba
interior per a senyores.

Núm. 64 CA LA MARIETA DEL RATA-CAL VIÑALS
Una filla de Cal Rata que es deia Marieta del carrer de Dalt,
es va casar amb un home de cognom Purull, el matrimoni va fer
se la casa i el primer motiu ve del nom de la mestressa.
Aquest matrimoni va tenir un fill, que li van posar Jaume, que
es va casar amb Marieta Corbera, filla de Cal Morisco, els fills del
matrimoni van ser, en Jaume, la Maria i la Caterina.
En Jaume Purull i Corbera, va ser l'hereu de la casa. Va morir
molt gran però havia quedat solter, va ser Alcalde de la Vila un
temps, entre l'acomiadament d'Antón Parera i l'entrada de Josep
Purull, en Jaume va fer de cafeter a Cal Daies i també al café de
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la Fleca, més endavant ademés de fer de pagés va entrar a treballar
de jardiner a Ca l'Argemí de Terrassa, feina que va fer fins la seva
jubilació.
La Maria va morir relativament jove.
La Caterina que ajudava a les feines del camp, anava a vendre
a la Plaça del Triomf de Terrassa, va casar-se amb Rogeli Viñals
tot un xicot treballador i ben plantat, era fill dels masovers de Can
Turu. El cognom del Rogeli va donar el segon motiu a la casa.
Els fills d'aquest matrimoni van ser Jaume i Montserrat. La noia
és casada amb Francisca Saban, viuen a Terrassa i tenen dos fills:
Roger i Laia.
A la casa hi viu actualment l'hereu Jaume, que està casat amb
Maribel Díaz, tenen dues filles: Eva i Caterina, com l'àvia.
Aquesta casa feia cantonada a un clos que anava als horts de
Can Turu, però a !'enderrocar-se l'antiga font de Can Turu, i la casa
de Cal Quelus, ara és la que està al final del carrer, per cert,
reformada amb molt bon gust; les persones que hi viuen n'han fet
de la casa una estada agradable i confortable.

Temps de La sega a L'era de Can Turu.
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CAL QUELUS
On ara hi ha la Plaça de la Font de Can Turu, hi havia una casa
que s'anomenava Cal Quelus. La tenia llogada el matrimoni Miquel
Rístol de renom el Quelus i no sabem el perquè; aquesta família
van anar a viure més endavant a Cal Ferrer del carrer Nou.

Dibuix on s'aprecia la transformació que ha sofert el carrer Nou.

Era casat amb Conxita Sanchez, tenien quatre fills, Carmeta,
Dolors, Lluís i Quimet.
La filla, Carmeta, es va casar amb Salvador Purull de Cal Seca.
La Dolors es va casar amb lo Co, que era forner, van anar a viure
a Terrassa i van tenir tres fills: Miquel, Joaquim i Nuri.
El Quimet es va casar amb Maria Codina, tenien una cansa
laderia al Mercat de la Independència de Terrassa, no van tenir
fills. Al cap d'uns anys es va fer un xalet darrera l'Ajuntament i
es van estar al poble fins a la seva jubilació.
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El Quimet era abanderat i patrocinador de la festa de Sant
Anton, també de la festa dels avis; va ser fiscal del poble i regidor,
era un gran caçador i un gran buscador de bolets.
El fill, Lluís, amb els seus pares, van anar a viure al carrer
Alfons Sala núm. l on van regentar la tenda de queviures que
tenien els Cabassa. Més endavant van comprar la casa.
Al pis de la casa de Cal Quelus hi vivia l'administrador de la
masia de Can Turu, Miquel Soler. Era fill dels masovers de Can
Margarit, casat amb Francisca Aubets, van tenir quatre fills:
Esteve, Pere, Enric i Maria.
L'Esteve es va casar amb Laieta Pi de Cal Pi, ara vmen a
Terrassa i tenen un fill.
Enric va ser un dels joves de la lleva del biberó, el van matar
a la guerra.
La Maria, casada amb Ramon Margarit de Cal Martí Nuet,
tenen dos fills, Paquita i Miquel.
Actualment la casa a què ens referim està enderrocada i al seu
lloc, hi ha una bonica plaça i una font que subministra aigua del
cabal de la mina de Can Turu.
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CARRER NOU (senars)
Núms. 1-3-5 CAL DAIES O SOCIETAT DEL FOMENT
Cal Daies és propietat de la família de Can Baiona, actualment
l'edifici és enderrocat, però havia estat un cafè, regentat pels
mateixos familiars, Llorenç Casanovas i Margarita Padrós, que era
de Matadepera; van tenir cinc fills: Joanet, Jaume, Arturo, Pepet
i Assumpció.
El fill segon, Jaume, de jove se'n va anar a Cuba i, a la Habana,
es va casar amb una filla d'un dels administradors dels tabacs de
Cuba.
L'Arturo es va casar amb Maria Anglada, tenen una cansa
laderia a Terrassa i tres fills: Margarida, Neus i Pau Miquel.
El Pepet, casat amb una noia de Terrassa on viuen; nou fills,
tots casats i a la vegada tots amb fills.
L'Assumpció, casada amb Isidro Marcet, de Ca l'hereu del Benet,
van tenir quatre fills.
En Joanet, hereu de la casa, es va casar amb Maria Anglada de
Can Font d'Ullastrell; van tenir cinc fills, Pepeta, Antònia, Arturo,
Montserrat i Ignasi. Durant molts anys, com a hereu que era, vivia
a la finca de Can Baiona, era un fervent catòlic i Jutge de Pau del
poble durant molts anys.
La filla, Pepeta, casada amb Manuel Portera, viuen al carrer Nou
núm. 10.
Antònia va professar en un orde religiós, i després de sortir-ne
es va casar amb un vidu que tenia set fills.
Arturo, casat amb Francisca Ballester de Cal Ballester del carrer
Major. La podeu trobar a Can Baiona.
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Montserrat, religiosa.
Ignasi, casat i vivia a Tarragona.
Ens hem allargat amb l'explicació de la família Casanovas en
aquesta casa del carrer Nou, però tota aquesta família la vida
quotidiana la tenien a la mateixa finca que donava al carrer de
Dalt, números 4 i 6.
Quan els Casanovas van deixar de regentar el cafè, se'n va fer
càrrec el Sr. Peralta, que era un empresari que seguia la ruta de
la carretera en la seva construcció, fent feines de cafeter.
Quan el mencionat Sr. Peralta va marxar cap a altres indrets,
un grup de joves del poble, l'any 1910, van formar una societat que
van anomenar Societat el Foment. Ells mateixos es repartien la
feina de cambrers; en el Foment hi havia als baixos el cafè-bar i
al pis, una sala de ball que tenia un escenari on s'havien fet obres
de teatre. El Foment era la seu social de la germandat de Sant
Sebastià, que feia les feines del que ara és una mutualitat.
Durant uns anys les noies del poble anaven a ballar, una esto
na a Cal Daies i una altra estona a la sala de La Fleca.
Aquest local, en enderrocar-se el sostre van tancar la part su
perior, i als baixos s'hi va posar la premsa d'oli del sindicat i un
molí triturador per moldre blat. Actualment és un solar.

Núm. 9 PIS DE L'ANTONIO GARCÍA
En aquest casal de la família García, s'hi va fer uns pisos
l'Antonio García. En el segon pis hi va viure molts anys amb la
família, ara viuen al carrer Llevant.
En el primer pis d'aquesta casa, hi van viure uns anys el Fran
cisca Purull i la M. Teresa Torner, abans d'anar-se'n a la seva casa
del carrer Major núm. 50.

Núm. 15 CAL JOAN BALLESTER
Un fill de la Rosa de Cal Ballester i el seu marit, s'ha fet una
casa de dos pisos en el casal del davant de la casa dels pares, hi
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viu amb la seva esposa M. Dolors Estrada i amb els seus fills Joan
i Iolanda.
La M. Dolors treballa a l'Ajuntament, és la funcionària més
antiga, perquè ja hi treballava quan aquest era al carrer Nou.
El Joan és paleta. Després de treballar uns anys per a altres
constructors, actualment, i ajudat pel seu fill que encara estudia,
van tirant endavant el seu propi negoci.

Núms. 19-21 COL.LEGI DE NENS
Durant molts anys era col.legi i habitatge del mestre del poble,
va ser utilitzat fins l'any 1941, moment en el qual i en dues classes
separades, també s'hi van instal.lar les nenes.
D'entre tots els mestres que han passat pel poble, recordem-ne
alguns; el Sr. Simon, Sr. Josep Soler, Sr. Jané, Sr. Massot, Sr.
Aurelio, Sr. Guillen i d'altres.

Escola de nens. Molts deLs que Llegireu aquest Llibre, recordareu amb
nostàlgia les estones passades en companyia de D. Aurelio,
que era el professor.
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Actualment les escoles són al costat del camp de futbol, ja que
se n'estan construint unes noves, al costat de la Masia de Can Turu.
En aquest edifici s'hi va instal.lar, provisionalment, el Casal
Familiar conegut com el Casalet.
En el soterrani d'aquest edifici, hi havia fa molts anys la presó
del poble, per sort bastant buida, ja que si agafaven algú i el
tancaven en aquest lloc, el més normal és que s'escapés o per la
porta o per la teulada.

Núm. 29 CASAL DE CAL PARENOSTRES
Durant un temps va ser propietat de la família Gil, que eren
masovers de Ca n'Olaguer, actualment és propietat d'uns senyors
de Barcelona.
A partir d'aquest casal s'han construït les cases noves de la
urbanització residencial de Can Turu.

Últimes cases del carrer Nou. Al fons la Masia de Can Turu, propietat del
Sr. Armengol. Aquesta casa donava feina a molts veïns del poble,
sobretot per la collita del vi.
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Fotografia de la Font de Can Turu l'any 1922, và restar oberta fins
4uc cl poble và teinr aigua corrent

Aquest dibuix ens mostra l'actual Plaça de la Font de Can Turu.
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ELS COL.LABORADORS

Salut Turu i Plà
Nascuda a Viladecavalls el 28 de maig de 1932, filla de Cal
Mariana, s'ha criat al poble on va fer els estudis primaris, és
modista de professió, bona col.laboradora tant per a les coses del
poble com per les del Casal Familiar. També va col.laborar en el
primer llibre d'Història de Viladecavalls.
Persona molt acollidora, bona memòria, i ha dedicat moltes hores
en fer aquest llibre.
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Josep García i Gonz<ilez (Pepe)
Casat amb Salut Turu, mestre matricer de taller d'ofici. Un dels
fundadors del Casal Familiar, membre del Consell Consultiu,
membre de la Junta diverses vegades, un dels Fundadors de
l'Associació de Veïns del Nucli Urbà. Ex-regidor de l'Ajuntament.
Va néixer a Siete Aguas (País Valencià), el 29 de setembre de
1928. Va col.laborar en el llibre d'història de Viladecavalls.
Josefa Ramoneda i Margarit
Filla de la masia de Can Trias, va néixer el 4 de setembre de
1903, vídua de Benito Turu Corbera.
Tot i la seva edat avançada, té una memòria que ens ha permès
tornar a finals del passat segle, la seva aportació ha estat tan
primordial, que és d'agrair.
Josep Turu i Corbera
Nascut a Viladecavalls el 23 d'agost de 1913. Després d'anar al
col.legi del poble, també va estudiar a l'Escola Pia de Terrassa. De
jove ajudava al pare a les feines del camp, és un home molt
extrovertit, els anys de carter i d'agutzil li han donat un coneixe
ment de les persones com ningú.
És casat amb Dolors Guitart, de Cal Pepis. És jubilat, li agrada
fer el Canari al cafè del Casal, i és un home del tot trempat. Té
un anecdotari que no s'acaba mai.
Miquel Margarit i Roca
Nascut a Viladecavalls el 2 de setembre de 1925. Home dedicat
com tota la seva família a l'agricultura després de passar per
l'escola del poble, va fer les feines del camp amb els pares. De petit,
quan el pare l'enviava a la vinya per vigilar, s'emportava el que
trobava per poder llegir.
Molt amant de la història, la seva il.lusió hauria estat poder
estudiar alguna carrera universitària. Ha col.laborat en altres lli
bres recentment publicats, tenint en aquest un paper primordial.
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Agustí Parera i Turu
Nascut a Viladecavalls 1'11 de juny de 1928; com tots els infants
del poble va anar a les escoles de la vila i va ampliar els estudis
als Escolapis de Terrassa. De jove va començar a ajudar el seu pare
a la granja que tenien, i a la qual ha dedicat tot el seu treball fins
a la jubilació.
Alcalde de la Vila des de 1966 fins a 1979, un dels socis fundadors
del Casal Familiar, en va ser president durant dos anys, membre
del Consell Consultiu.
Vidu de Lola Gusi Seuba, té tres fills; és un home obert i disposat
a col.laborar quan li demanen, així ho ha fet en aquest llibre.
Pere Gusi i Llobet
Fill de Viladecavalls, nascut el 7 de juliol de 1933, va fer els
estudis primaris al poble, i els va ampliar a Sabadell. De jove va
entrar a la Banca, on va arribar a llocs d'alta direcció, actualment
jubilat.
Membre del Consell Consultiu del Casal Familiar, del qual en
va ser president durant 4 anys; a l'hora de fer aquest llibre, ha fet
una feina del tot efectiva.
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ALTRES COL.LABORADORS
Dibuixos a ploma: Eloi Tió
Fotografies cedides per:

Arxiu de l'Ajuntament
Montserrat Bellés
Jaume Miró
Antoni Soler
Arxiu particular del Sr. Comas
Agustí Parera
Pere Gusi
Famílies:
Cortés-Sarrau
Purull-Mañosa
García-Turu
Rué-Torres

Transcripció:

Jordi Comas

Coordinació:

Mariana Riera
Viladecavalls, Juny de 1996
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Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental

