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Principis que compartim:  

Cal preservar la memòria personal i col·lectiva dels nostres conciutadans. 

Cal crear un sistema, obert a tothom, que permeti, a qui ho desitgi, deixar constància escrita o 

audiovisual dels seus records i experiències en l’àmbit familiar, social, cultural, laboral, etc. 

Tots els ciutadans, sigui quina sigui la seva rellevància social, haurien de gaudir del dret a preservar la 

seva memòria per al coneixement de generacions futures. 

La memòria particular de tots els ciutadans és un patrimoni col·lectiu que no podem deixar perdre i el fet 

de preservar-lo ens ennobleix i ens fa millors com a poble. 

La nostra identitat individual, familiar, local o nacional és inseparable del coneixement i reconeixement 

del nostre passat i és, per tant, un deure individual i col·lectiu tenir-ne cura i establir sistemes que 

permetin transmetre la seva coneixença als nostres descendents. 
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Dedicatòria 

 

Aquest recull de Records dels barris de Guadalhorce, Can Palet II i Xúquer  s’ha extret dels Tallers Records 
de tota una Vida, realitzats els dies 1, 4, 8, 11, 15, 17, 18, 19 i  22 d’octubre de 2018 als respectius Casals 
de barri. 

 

L’edició i impressió d’aquest Llibre de la Vida ha estat possible gràcies al pressupost de dinamització 
comunitària del Consell Municipal del Districte 3, que  ha realitzat diferents activitats sobre la memòria 
històrica dels seus barris.  

 

Volem dedicar aquest llibre a totes les persones que van ajudar a que els  barris de Guadalhorce, Can 
Palet II i Xúquer es consolidessin i agafessin el protagonisme que tenen  dins la ciutat de Terrassa i a 
totes les persones que van fer possible la realització d’aquests tallers. 

 

 

Associació El Llibre de la Vida 

www.llibredelavida.com 
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Participants 

 

Agraïm a tots els participants del Taller que han volgut compartir els seus records, ajudant així a la seva 

preservació i en especial als que han admès sortir referenciats en aquest llistat i que han donat permís 

per a la utilització de les fotografies que han aportat i que il.lustren aquest llibre. 

 

Relació dels participants:  

Sr. Juan Utrera Gutiérrez 

Sra. Maria Vizcaíno Honrubia 

Sra. Carmen Sánchez Sánchez 

Sra. Juana Mateo Vargas 

Sra. Reyes Blanco Cortés 

Sr. Pedro Requena Bernal 

Sra. Dolores Carpio Villatoro 

Sra. Encarna Moreno Tobarias 

Sra.  Florentina Ureña Madrid 

 

Tallers de la memòria al barri de Guadalhorce 
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Sra. Luisa Alonso Garcia 

Sra. Emilia Orta Pérez  

Sr. Antonio Barrantes Romero  

Sra. José Sánchez Martínez 

Sra. Lluïsa Pérez Azcárate 

La propietat de les imatges cedides pels participants del Taller és seva i s’ha cedit el seu ús només 

per a la publicació d’aquest recull, quedant expressament prohibida la seva còpia o utilització per a 

altres finalitats. 

 

Fotos portada i contraportada 

A la foto de la portada surt el nen Pedro Barcelona Ros. Any 1950. 

A la foto de la contraportada surt la família Moreno Tobias – Cantiñana 

(Sevilla). 
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El Taller Records de tota una Vida 

 

El “Taller Records de tota una Vida” és una proposta d’estimulació cognitiva que ajuda a la gent gran a 

recordar, de manera natural, experiències passades amb la finalitat d’ajudar a activar la seva 

capacitat d’autoreconeixement alhora que contribueix a mantenir la seva identitat i a rememorar el què 

va passar en la seva vida.  

 

La finalitat del Taller és induir a les persones participants cap a la seva memòria emocional i propiciar-ne 

els records personals positius. D’aquesta manera, el que es pretén és afavorir l’àmbit psicològic, sòcio-

relacional i emocional dels participants. 

 

El Taller “Records de tota una Vida”, no pretén només l’estimulació de la memòria biogràfica de les 

persones (memòria episòdica) sinó que cerca la potenciació del relat d’esdeveniments de les seves 

vides, les seves anècdotes i moments significatius, per tal d’aconseguir el plaer o la satisfacció de reviure 

aquests records.  
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Recull de Records 

Cal indicar que tot el que està en cursiva és una transcripció literal dels records que es van explicar al taller. 

 

 

1 Com era el lloc i la casa on vàreu néixer? 

- Jo vaig néixer en una casa-cova on no hi havia ni llum ni aigua.  

- Jo vaig néixer en una cova amb la meva germana a les mines 

d’Albacete de la regió de Murcia. Ens il·luminàvem amb llums de 

carburo i llums d’oli i recordo que la carn es guardava amb oli per 

que es conservés. 

- Jo vivia en un “cortijo” i havia de caminar mitja hora per anar a 

buscar el pa i quan hi anava em posava a jugar amb altres nens i 

tornava a casa de nit. 

Família Barrantes Romero. Alange (Badajoz) Anys 50 
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- Jo vaig néixer en un poble petit on no hi havia quasi bé res. Allí les cases sempre tenien les portes obertes i 

era un poble molt bonic. 

- Jo en canvi vaig néixer en un poble on teníem tots els serveis bàsics i es deia Castro del Rio. 

- Nosaltres vivíem en el camp, en una barraca i no hi havia de res, ni aigua, ni llum, ni lavabo. 

- La meva casa era una planta baixa amb pati i teníem un lavabo, aigua calenta, nevera i electricitat. 

- Nosaltres per l’aigua havíem d’anar a la 

font i el wàter era de corretja i fèiem servir 

petroli per cuinar. 

 - Recordo que la nostra casa era molt 

petita i que tampoc tenia ni aigua, ni gas, 

ni elèctricitat.  

- Nosaltres vivíem en un castell àrab 

d’Albacete que estava en runes i vaig llegir 

que era de l’any 1.400. Allí  amb els altres 

nens i nenes del poble jugàvem a bandits. 

Nens al poble 
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- Jo vaig néixer en un poble molt petit i els meus pares em van portar a viure a Barcelona quan tenia 6 anys 

d’edat. La nostra casa estava situada al carrer dels Correus Vells. 

- Jo era del poble de Belalcázar a Còrdova i vivia en una casa antiga on teníem llum i aigua i fèiem servir el 

foc de carbó per cuinar. La casa quasi bé no tenia cap comoditat ja que a més érem 8 germans vivint-hi. 

 

2 Com era la vostra escola? 

- A on vivíem no teníem escola i havia de fer dos quilòmetres caminant per anar-hi cada dia. 

- Jo havia anat a l’escola nocturna ja que feia de pastor. El meu pare portava el bestiar gran i jo 

m’encarregava dels bens i de les cries petites. 

-Recordo que la meva escola tenia un pati i unes escales per pujar a les classes que eren al primer pis. 

- La meva era molt petita però tenia pati i un teatre.  

- Quan vivíem a Almeria jo no anava al col·legi i vaig començar a anar-hi quan vaig arribar a Terrassa amb 

vuit anys i encara recordo els pupitres i una gran pissarra. 
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Dolores Carpio Villatoro a l’escola de Castro del Rio (Córdoba) 

- Jo vaig anar a una escola on els nens i les nenes tenien classes separades i fins hi tot patis separats.  

-Dons jo no vaig poder anar mai a l’escola, ni tant sols al vell col·legi del poble. 

- Jo recordo que a l’escola havíem de portar uniforme i que els nens i les nenes estàvem separats. 
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3 A què jugaveu de petits? 

- Jo recordo que jugàvem al “corro” a la “rayuela” i a caçar ocells. 

- Nosaltres ens fèiem les joguines amb qualsevol cosa que trobàvem, ja que a casa mai ens compraven res. 

Abans podíem jugar al carrer i no passava 

res. 

- Ara recordo que nosaltres jugàvem a la 

corda i al “tejo” amb els meus germans. 

- Al “escondite” la “rayuela”, a nines, a 

saltar i parar al “teje”, als “columpios”  

- Jo recordo el joc de les penyores en que 

tenies que donar alguna cosa que portaves 

(“prenda”) i al que li tocava et demanava 

un petó o que ballessis o el que volgués que 

fessis i jugant a això ens passava tota la 

tarda. 

 

Nens jugant al barri de Xúquer 
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- Al  joc  dels  quadros, a cuit amagar, a la  comba , a fer  casetes al pati de l’escola amb les fulles dels pins, a 

cuinetes i ho passàvem molt bé fent també nines amb trossos de roba vella. 

- Nosaltres  jugàvem als toreros, a les “chinas”, a córrer i amagar-se i a la “xarranca”. 

- A saltar a la corda, a amagar-nos i a la “xarranca” i tot ho fèiem al mig del carrer. 

 

Altres records de la infantesa:  

- Recordo les cançons com La Campanera que cantaven l’Antonio  Molina i el  Juanito Valderrama i com, al 

mati, colles de dones anaven juntes i contentes a treballar. 

- Jo recordo que es cantava tant a casa com quan s’anava a treballar al camp i que la primera radio que 

vaig tenir era de làmpades tot i que quan era petit no en teníem i anàvem a escoltar-la a una altre casa que 

en tenia i encara recordo que llavors s’escoltava la Pirenaica. 

- La meva mare, quan plovia, es posava davant de la finestra i semblava l’home del temps i quasi be sempre 

ho encertava, tot i que mai havia treballat al camp. 
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- A mi m’ha vingut el record de la meva iaia que 

portava sempre un mocador al cap agafat amb un 

nus. 

- Jo recordo que jugàvem molt al camp i que quan 

passava un avió que deixava estela en el cel això 

ens espantava molt i ens amagàvem. 

- Quan era petit i tenia que fer la primera comunió 

resulta que es van acabar les “osties” i quan vaig 

fer la confirmació, al Bisbe que ens tenia que ungir 

amb un oli, també se li va acabar 

- Jo penso que potser abans teníem poca educació 

però potser ara n’hi ha massa. 

 

Família Rodríguez Sánchez passant les vacances a La Rinconada (Sevilla) 
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4 Què berenàveu i que trobeu a faltar més de quan éreu petits? 

- Pa amb “salsichón” , pa amb oli i escàs, pa amb mantega, 

pa amb sobrassada, pa amb vi negre i sucre, llet en pols, pa 

amb oli i sucre. 

- A casa meva normalment no es berenava. No teníem res 

però érem feliços i gaudíem molt del carrer. 

- Jo trobo a faltar la llibertat que teníem i lo molt que 

jugàvem sense tenir res. Llavors gaudíem molt del carrer. 

- Pa amb xocolata, pa amb oli o fruita del temps, pa amb 

llet condensada o amb mel, carn de codony. 

- Jo trobo a faltar l’alegria que tenia quan era petita, el 

poble, la casa, la família, els germans, els amics i en 

especial la unió de la família quan fèiem alguna celebració.  

 
Germanes Moreno Tobarias a l’escola El Pino de Cantillana 
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5 Com eren les relacions entre nois i noies i com us vàreu enamorar? 

- Les relacions en la meva joventut eren molt bones, jo crec que eren més sanes que avui en dia.  

- Jo em vaig enamorar en un ball que feien a Sabadell 

- Eren molt bones i el que més recordo és que érem tots amics. 

- Entre els joves eren molt bones però també eren restrictives i un dels millor moments eren els balls. 

Recordo que la nit de Sant Joan en el ball que es feia al poble, un xicot es va dirigir a mi i ens va presentar el 

seu cosí. Va ser un amor a primera vista i a partir d’aquell dia ens vam anar coneixent poc a poc i cada dia 

coincidíem en el autobús quan anàvem a treballar. 

- Les relacions llavors eren com ara, d’amistat, tot i que els nois anaven per un costat i les noies per un altre. 

- Jo recordo que anàvem a les festes de barri i les de Sant Joan, la Mercè perquè allí et podies trobar amb 

nois i ballar amb ells. 

- Jo vaig conèixer a la meva parella anat de romeria i aquest va ser després amb qui em vaig casar, va ser el 

primer i únic home que he tingut. 
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- La meva distracció era aprendre a 

fer la feina de casa. 

- Jo del barri encara recordo la 

banda de tambors i cornetes ja que 

n’hi havia més de cent. També hi 

havien les “majorettes” i que sortien 

a la rua quan era una festa 

assenyalada. També les festes de 

Carnestoltes dels anys 80 i les 

cavalcades de ries.  

- Anàvem al cine, el ball i a passejar i 

algun diumenge a missa i després a 

visitar la família. 

- Passejàvem i berenàvem al camp i també anàvem a la platja. A la piscina i al cinema. Recordo el cine 

“Avenida” i els “guateques”. 

Jovent de Cantillana (Sevilla). Any 1958 
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-De festes recordo el Nadal i Sant Joan ja que menjàvem pollastre. També la festa Major de Ca n’ Anglada i 

la Setmana Santa. 

- Les festes que més recordo són el Nadal, la Setmana Santa i les Festes del poble. També recordo la primera 

Comunió, la Festa Major i la diada dels “Labradores”. 

- El dia de Sant Pere la meva mare em va comprar uns calçotets com els d’ara, tenien els camals curts i des 

de llavors porto el mateix model. 

. Eren massa festes per tant poc espai però això si, ens divertíem més que ara tot i que érem molt pobres. 

- Jo recordo la Fira i que llavors les festes eren molt familiars i hi participava molt gent. Recordo que a casa 

ens ajuntàvem molts per celebrar la “Nochebuena”.  Crec que llavors es gaudia més i hi havia més sentiment 

de barri. 

- Per a mi era divertit perquè ens agrupàvem la família i anàvem el dia de la truita a  Torrebonica amb la  

nevera de gel. També recordo els diumenges de Rams a ca n’Anglada i la bona convivència que hi havia. 

- Passejàvem per la plaça del poble tant amics com amigues . 

- Jo anava amb les amigues a passejar donant voltes a la plaça del poble. També recordo que sortíem a fer 

l’arròs prop de la via, amb els nens a l’esquena i un carret per portar els estris. Tenia una càmera de filmar i 

una màquina de fotos i ho retratava tot. 
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- En aquells anys es feien pocs menjars comunitaris al poble però a mi m’agradaven molt les festes i en canvi 

al meu marit gens. Nosaltres en canvi no teníem càmera de fotos però recordo que les de llavors portaven 

un carret que havies de portar a revelar.  

 -Jo si que, de més gran, tenia una màquina de vídeo i recordo que sempre tenia que portar cintes i  bateries 

de  recanvi, tot posat en una bossa que feia que semblessis una reportera. 

- Nosaltres teníem un tocadiscs i un munt de discs 

antics. 

- De festes recordo la Fira que es feia al meu poble i 

la de la Verge dels Dolors, el 15 de setembre, on 

lluíem uns bonics vestits de festa. També la Fira de 

la Rinconada a 3 quilòmetres de la barriada  del 

poble  que ´´es on es feia la festa. També 

celebràvem la festa de la “Virgen  de los  Reyes” i 

d’un  Crist del que no recordo el nom. 

- Les festes llavors eren més familiars i estàvem més 

units i potser per això eren més divertides. 

Jovent festejant a La Rambla de Terrassa. Any 1964 



Recull de Records dels barris de Guadalhorce, Can Palet II i Xúquer Guadalhorce 

 

21 

 

6 A quina edat vàreu començar a treballar? 

- Jo als 16 anys ja vaig començar a treballar en un teler. A casa havia treballat al camp amb el meu pare i 

m’explicava sempre moltes coses. També m’explicava coses de les batalles en què havia participat. Tenia 

coneixements sobre els estels i podia saber l’hora amb un simple pal. El pare explicava històries, recitava 

poesies i cantava cançons. Havia treballat fent carbó al bosc. 

- Jo recordo que quan anava a treballar de jovenet, al camp, aprofitava per llegir petits libres i moltes 

novel·les. A casa sembraven al costat de riu Segura i del que collíem, menjàvem. Recordo haver menjat 

“alfalfa” i també que llavors la gent del camp amb el sol i els dits et deia l’hora que era. 

- Vaig anar a treballar als 8 anys amb el meu avi al camp i vaig cotitzar a la Seguretat Socials als 15. 

- Als 14 anys ja treballava al camp i anava  a recollir cotó, olives i remolatxa. 

- Jo als 18. 

- Jo vaig començar als 11  anys, cuidant ovelles i mules. 

- Als 8 vaig començar a anar a l’escola i després a cuidar ovelles per les tardes a casa de l’avi, ja que li 

portava el menjar i de pas em quedava amb el remat, a Castella. 
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- Amb 13 anys ja treballava amb el meu germà, però havia d’amagar-me quan venia un inspector i al final 

vaig acabar plegant. 

- Als 14 anys em vaig posar a treballar 

de cosidora fins als 20 anys. 

 - L’any  1963   vaig venir a Terrassa i 

vaig trobar feina en una fàbrica tèxtil  

de la  Rambleta que es deia cal  

Fornells i desprès vaig treballar a cal  

Fontanals durant 12 anys. I vaig 

acabar de treballar de porter a la 

Mercedes 20  anys més.  

- Jo vaig començar als 22 anys. 

- A mi, als 10 anys, jo em feien anar a 

rentar al riu.  

- Jo vaig començar a treballar a la  

confecció. 

José Sánchez, varemant a Hostalets de Pierola. Any 1964 
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- Als  14 anys  vaig començar a treballar d’aprenenta en 

un lloc on feien coixinets elèctrics i que s’anomenava  

Daga. Com a aprenenta em feien anar a buscar l’aigua  a 

una font. A la tarda podia estudiar al col·legi del carrer 

Avinyó al que només hi anaven nenes.  

- Llavors vivia encara a Còrdova, i recordo que de petita 

treballava ajudant a coses de la casa i, com que teníem 

bestiar, tampoc podia fer res més. Els amos ens donaven 

la farina del mes i la meva mare en feia pa. No teníem cap 

dia de festa i amb d’altres pastors ens ajuntàvem i fèiem 

galetes per Setmana Santa i per Nadal. També  fèiem 

romeries. La llàstima és que a casa no teníem càmera de 

fotos. 

 

 

Nòvios 
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7 Quin horari fèieu i quan cobràveu?   

- Quan vàrem arribar a Terrassa procuràvem fer totes les hores que podíem. Recordo el meu primer sou que 

va ser de 1.200 pessetes al mes. 

- Jo ajudava a un senyor que tenia vaques i em pagava mig jornal a més d’una mica de menjar, oli i farina. 

D’això en deien la Niaga que t’assegurava el menjar pel mes sense que et sobres res. 

- Jo treballava de 7 del mati a 3 de la tarda en una fàbrica de guants. 

_ Recordo que abans dels 15 anys treballava de sol a sol i em pagaven 350 pessetes a la setmana. 

- Llavors cobràvem molt poc, entre 250 i 300 pessetes i en dèiem la setmanada.  

- Jo feia d’aprenent i no cobrava res. 

- En aquells anys no teníem horari laboral i el primer treball amb horari que vaig tenir, va ser de les 6 del 

matí a les 2 de la tarda i com que era aprenenta em pagaven 60 pessetes a la setmana. 

- Jo no tenia sou ja que treballava per la meva família. 

- La meva setmanada era de 350 pessetes aproximadament. 
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8 Quants i quins oficis heu tingut?   

- Jo he treballat als telers i en una residencia de gent gran. 

- Jo vaig treballar a La Pineda i a Santa Margarida en una fàbrica de reciclatge de confecció. A la Pineda 

vaig conèixer una senyora que després em va trobar feina a la Mútua i a la residència del carrer de Sant 

Antoni. Després per culpa d’agafar una malaltia vaig haver de deixar-ho tot. 

- Jo treballava en una tintoreria que hi havia al davant dels Salesians. 

- Recordo que per la tarda anava  a Ullastrell, al sindicat agrícola per fer vi i també havia ajudat a recollir el 

raïm. El cap de setmana feia de paleta i vaig estar un temps als Hostalets de Pierola treballant-hi. Durant 

una temporada vaig treballar a una bòbila i vaig ajudar a collir raïm i recordo que llavors em pagaven 250 

pessetes al dia més el menjar i vaig aconseguir poder portar a la meva mare 15.000 pessetes que vaig 

estalviar. 

- Jo havia treballat a Can Torra a Castellar del Vallés. 

- Jo vaig treballar netejant terres i també de mainadera, cosidora i  netejadora. 

- Jo de dependenta en un comerç. 

- Fent treballs de camp i servint a altres cases. 
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- Quasi tota la meva vida laboral ha estat el tèxtil. Primer vaig treballar  en una  fàbrica  del carrer de Sant  

Isidre  que s’anomenava  Pedro  Roig i després a  Tejidos  Selectos  Roig, fins que van tancar. 

- Jo vaig treballar al “Matadero” 

(escorxador) i llavors vivia als pisos 

del Camp del Mono (en deien del 

Mono perquè allí hi jugava un equip 

de futbol terrassenc que es deia 

Monumental). 

- Una part de la meva vida vaig 

treballar al ram  de la metal·lúrgica i 

després a la confecció. 

- Jo feia feines de netejadora a les 

altres cases i em dedicava també a la 

meva (“ama de casa”). 

- Treballava en un castell  que es feia 

servir com a casa de repòs i allí hi feia 

les tasques de neteja. 

José Sánchez i marines a Cartagena (Múrcia). Any 1965 
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9 Teniu algun record d’alguna cosa important que us hagi passat? 

- Al meu pare amb 19 anys se’l van emportar a la guerra. Va tornar mutilat i tenia que portar un aparell per 

respirar i algunes persones recordo que se’n reien per com estava. 

- Els meus records més bonics són de quan ens ajuntàvem tota la família i també de la Setmana Santa que 

era molt bonica. 

- Jo d’un vaixell que es va enfonsar i de la riuada del 62 ja que llavors vivíem prop de la riera de les Arenes a 

ca n’Anglada. 

- I del dia que va venir en Tarradellas a Barcelona i de la gentada que hi havia a la plaça de Sant Jaume. 

- A mi m’agradaven molt les festes del meu poble i recordo una riuada l’any 1950. 

- Recordo que quan vivia en una casa de camp a França, prop de Toulouse, venien coneguts de la ciutat i 

feien sardinades, carn a la brasa i paelles per a tots. En l’aniversari dels 20 anys que ja vivíem allí vàrem fer 

una festa molt gran amb la gent que venia a recollir les pomes i els préssecs i recordo que hi havia 

marroquins i italianes. La  finca tenia  1.500 hectàrees d’arbres fruiters i el meu marit ja va començar a 

treballar en la recollida de fruita en els anys 70 conduint un tractor. 
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- A mi em van portar a  Barcelona  amb  6  anys i quan vàrem 

arribar a l’estació de França com que jo estava una mica grasseta 

i tenia la cara vermelleta, un senyor li va dir a la meva mare “que 

ve del poble la nena?” i va afegir que aquests colors a Barcelona li 

marxarien.  

- Recordo que hi havia uns militars que demanaven els papers i 

preguntaven si teníem treball i els que deien que no en tenien, 

se’ls emportaven al castell de Montjuic. Llavors nosaltres vam 

anar a viure al costat d’uns oncles que havien fet la mili aquí i ja 

es van decidir a quedar-se. Era una casa al carrer del correus vells 

que era un carrer estret i fosc.   

- Llavors sortíem poc al carrer i pràcticament només ho fèiem els 

diumenges (parlo del 1949) i un d’aquests diumenges, pel passeig 

de Colom, van bolcar un tramvia en una vaga que es feia i això 

em va impactar molt. Vaig viure allí fins l’any 1971 i en aquella 

casa hi van arribar a viure fins a 21 persones gràcies a que els sostres eren molt alts i amb fustes van poder 

fer un segon pis dins del mateix espai i com a curiositat puc anomenar quan a prop de Correus es va 

descobrir un tros de la muralla romana de Barcelona. 

Ramón Barrantes. Alange (Badajoz). Anys 30 
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10 Com eren les botigues d’abans? 

- Llavors les botigues tenien una mica de tot. 

- Recordo que hi havia unes botigues que se’n deien ultramarins i s’hi comprava el menjar per casa. 

- Les botigues que jo recordo eren 

menys luxoses però resultaven més 

humanes, en especial amb el tracte dels 

qui venien. Eren més petites però hi 

venien de tot. 

- Ara he recordat que la meva mare 

comprava la tela i una senyora, que era 

modista, venia a casa meva i li deixava 

la roba mig feta. 

- Llavors es venia tot a granel i a més es 

“fiaba” i et deixaven pagar a terminis. 

Esplai de l’Associació de Veïns de Xúquer 
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- Jo recordo les tendes més petites però on podies 

trobar tot el que et feia falta: pa, ous, fruita, carn, 

etc. 

- Abans la llet l’anàvem a cercar a la lleteria. La 

colònia es venia granel i el vi també i les ampolles 

es tenien que retornar per reciclar-les.  

- Desprès de la guerra civil els pocs botiguers que 

van quedar tenien que sortir al carrer cada cop 

que venien a revisar si tenien productes 

d’estraperlo. 

 - Desprès de la guerra moltes botigues et 

demanaven la “Cartilla  de Racionament” per poder-te vendre certs articles 

- Recordo que una vegada la mare em deia que anés a comprar un quart de litre d’oli i per posar-lo vaig 

agafar una ampolla d’aigua de carabanya. Llavors jo vaig anar a la tenda i el qui em va atendre me’n va 

posar menys i quan vaig arribar a casa la mare em va preguntar si n’havia vessat i al dir-li que no em va dir: 

“doncs el de la tenda te n’ha posat menys” i és que llavors el pes i les mesures no eren massa exactes. 

 

Celebració 



Recull de Records dels barris de Guadalhorce, Can Palet II i Xúquer Guadalhorce 

 

31 

 

11 Quins records teniu de quan vàreu arribar a Terrassa i al barri? 

- Vàrem sortir d’Hostalets de Pierola l’any 1963 a les 6 del matí i recordo que anàvem amb dos o tres 

sacerdots per anar a Montserrat. Llavors érem joves i anàvem vestits de carrer i abans d’arribar a l’ermita 

de la verge ens van vestir de cures i vam encendre una gran foguera en una explanada per berenar el poc 

que portàvem dins d’un “macutillo”.  

- La meva muller també va anar a Montserrat 

pel camí dels ocells i el nostre fill es va casar a 

Montserrat en la capella que hi ha darrera de 

la verge i es va quedar a viure a Marganell. Jo 

vaig venir d’Andalusia amb 10 anys i vaig anar 

a viure a la carretera d’Olesa al carrer Franco 

Condado i posteriorment a Marganell.  

- El pare feia d’ajudant de pagès i li va sortir 

feina a Puig Gener. Allí hi vàrem estar 3 anys i 

ens vàrem traslladar a viure a Sabadell on vaig 

començar a treballar, als 16 anys, en l’empresa 

Tèxtil Martí a la carretera de Santa Perpetua.  

Manifestació veïnal del barri de Xúquer. Anys 90. 
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- La meva germana encara vivia a Guadiana i es va traslladar a viure aquí on es va casar a la parròquia de 

Sant Josep amb el sacerdot Pere Corbera. Llavors es va dedicar a fer feines de confecció des de casa. 

- Jo vaig venir al barri l’any 1966. Al meu pare li agradava fer poesia i un dels meus germans, que viu a 

Manresa, encara guarda els seus poemes amb els que havia guanyat premis. 

- Recordo que per cobrar els punts necessitaves tenir una família nombrosa i si bé primer amb 4 fills ja es 

considerava nombrosa, després el nombre es va ampliar a cinc. 

- Jo vaig venir aquí l’any  1965 i vaig començar a treballar en una  sastreria  de la  Creu Gran i recordo que 

llavors la meva mare em preparava unes magdalenes boníssimes,  fetes  per  ella mateixa. 

- Quan vaig venir a viure a ca n’ Anglada al barri hi havia quatre cases i molts camps de blat. Recordo que 

anàvem a berenar a can Gorgs i que als carrers quasi no hi havia llum i que a casa ens havíem d’il·luminar 

amb un “quinqué.”  

- Jo vaig arribar el  1962 per fer la mili aquí i em va agafar la riuada de Terrassa. Per això em van posar amb 

els militars a la riera de les Arenes treient morts i desbrossant durant quasi un mes. I per Nadal del mateix 

any, degut a la gran nevada, me’n vaig haver d’anar a dormir a l’edifici de l’Escola Industrial. 

-  Quan jo vaig arribar a Terrassa (1941) només feia dos anys que havia finalitzat la Guerra Civil. 
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- Jo vaig arribar a Terrassa de gran i el meu primer barri va ser el de Xúquer i recordo que quan la meva filla 

es va posar malalta i tenia que portar-la a la Mútua no sabia ni on era, ja que no hi havia ni indicacions. 

- Recordo que un dia al sortir del cine Rambla 

(setembre del 1963) vaig veure passar un 

xicot negre i com que no n’havia vist mai cap 

em vaig posar al seu davant per mirar-lo i, fins 

i tot, el vaig seguir fins l’Ajuntament. 

- Jo recordo que al servir en una casa em van 

dir que tenia que treure la pols i jo em 

preguntava i això que deu ser?, perquè on jo 

vivia, a Sevilla, no hi havia ni baietes. 

- Tampoc sabia com anava l’autobús i em 

passava de llarg la parada on volia baixar 

perquè no tocava el timbre per avisar al 

conductor. El que jo agafava era el número 1 que és el que anava al Grup de Sant Llorenç  

- Jo quan vaig arribar haig de dir que no em va agradar gaire Terrassa i em sobtava que la gent parlava 

molt de com eren les coses abans. 

Equip de futbol Els Kubales. Final dels anys 50. 
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12 Resum d’un text escrit aportat per una participant  

+ fotos 

Jo vaig néixer a La Rinconada,  que està situada a 9 

quilòmetres de Sevilla, que és un poble molt antic, ja que es 

va fundar l’any 1248. Actualment te 35.000 habitants i hi 

passa el riu Guadalquivir...  

Visc a Catalunya des dels 22 anys, però mai he perdut el 

contacte amb els meus orígens... el meu poble te varies 

places amb bancs fets de mosaics sevillans i tarongers i a la 

primavera se sent l’olor de l’azahar... i encara existeix la meva 

casa. 

Els records que tinc de la meva terra son molt bonics ja que 

en ella hi vaig viure uns anys que no puc oblidar. Després, a 

Catalunya, he passat part de la meva vida, però el que vaig 

viure en el meu poble mai ho oblidaré. 

 
Familia Sánchez, a la Processó del Corpus 
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Taller amb les fotos, al barri de Guadalhorce 
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Processó Festa de la primavera Xuquer. Any 1995 
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Festa Major del barri de Can Palet II 
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Agraïments a persones o entitats que hi ha col·laborat 

 

Entitats:  

• Servei d’Estructura Territorial, Equipaments i Districtes de l’Ajuntament de Terrassa 

• AV Guadalhorce 

• AV Can Palet II 

• AV Xúquer 

• Lluïsa Pérez – Coordinadora del Districte 3 

 

Persones de l’Associació que van participar en la dinamització del Taller: 

• Jaume Sabaté - President de l’Associació 

• Margarita Guvern – Voluntaria de l’Associació 

 

Edició i compaginació del llibret:  

• Santi Rius – Secretari de l’Associació 
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