
Col·lecció de Rafel Comes 
Del 18 de gener al 8 de març, a la seu de l’Associació

Rambla d’Ègara, 340 2a  - Centre Cultural Terrassa

Obert dimecres i divendres  
de 6 a 9 de la tarda

Visites comentades per a grups, 
prèviament convingudes,  
al telèfon 937 858 425

EL CARNAVAL A TERRASSA
Exposició de documents antics



EL CARNAVAL A TERRASSA
La celebració del Carnaval a Terrassa és molt antiga. En l’estudi 
Costums del Vallès, que Manuel Soler i Camillo presentà al 
Certamen Literari de l’Ateneu Terrassenc de 1890, ja es dedica un 
capítol al que llavors era i havia estat aquesta festa. El Carnaval 
es va celebrar fins a la Guerra Civil, amb alguna excepció, com 
la de 1919, en què fou suspesa per la conflictivitat social. A la 
postguerra, la rígida moral del nou règim, unida a la por de les 
autoritats a una crítica popular que podia escapar-se-li de les mans, 
en va comportar la prohibició. El 1979, amb la restauració de la 
democràcia, se’n reprengué la celebració. No solament les societats 
recreatives, Casino del Comerç, Circulo Egarense -a partir de 1920 
Círcol Egarenc-, Casino Tarrasense, Casino de los Artesanos, Gran 
Casino i altres, organitzaven balls extraordinaris, sinó també les 
societats polítiques republicanes, com el Casino de la Union, el 
Centre Republicà Federal, o la Fraternitat Republicana, i societats 
político-culturals com l’Agrupació Regionalista que aixoplugava els 
catalanistes terrassencs de finals de segle XIX i principis del XX i fins 
i tot societats i colles que es creaven expressament per participar en 
aquestes festes com la Societat del Barret i La Barretina a les quals 
s’hi afegien les colles que durant l’any organitzaven els anomenats 
balls de patacada, com L’Aranya al barri del Segle XX o Flors de 
Primavera que tenia el seu estatge al Cor dels Amics. 

Els balls de Festa Major i de Carnaval eren l’activitat més 
important de les entitats recreatives, que solien cobrir la despesa 
extraordinària de Carnaval (orquestres, bandes militars, etc.) amb 
una quota extraordinària. En l’exposició que presentarem a partir 
del 18 de gener s’exhibirà un cartell de 1918, diversos fulls, des 
de 1880, de l’arribada i els testaments del Carnestoltes -on no 
mancaven les crítiques satíriques a les autoritats-, algunes fotos 
de les rues de principis de segle XX i invitacions als balls de les 
societats esmentades.


