
Josep-Manuel Gómez 
i la col·laboració de: Terrassa FC,  

Rafel Comes, Joan F. Fontdevila i Xavier Lira

Del 15 de març al 8 de maig 2013 
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 
Altres dies i hores, prèviament convingudes al telèfon 937 858 425

A L’ENTORN DEL TERRASSA FC
Fitxes d’ex-jugadors dels anys 1906-1992 

 Trofeus significatius. Documents i Fotografies
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A L’ENTORN DEL TERRASSA FC
El Terrassa FC és més que un club. Sí, tal com sona. Amb la seva modèstia, amb les 
seves giragonses, amb els seus vaivens. Però el Terrassa FC, el club roig, el club que 
tots portem a la sang, el del color de la força i la rauxa, és per a les terrassenques i 
per als terrassencs més que un club. 

En primer lloc, el Terrassa FC ha estat un club essencial, al llarg de la història, en la 
lluita contra l’endèmic centralisme barceloní que ha caracteritzat Catalunya. En àmbit 
de clubs, aquesta endogàmia comtal és indissimulable. I des de l’any 1906, data de 
naixement del Terrassa FC, el club s’ha erigit en paladí de la causa descentralitza-
dora. Conceptes tan actuals com el d’equilibri territorial han estat, conscientment o 
inconscientment, defensats pel club egarenc. 

En segon lloc, el Terrassa FC ha aplegat la il·lusió ciutadana. Des del seu naixement 
(el 1906), en l’època gloriosa en què futbol i hoquei herba van aportar al club una allau 
de títols, en moments de triomfs històrics (entre d’altres, en futbol, les dues primeres 
Copes Catalunya, el 1925 i el 1936, i les de 2002 i 2003: quatre en total; els quatre 
Campionats de Catalunya sub-23 consecutius els anys vuitanta; en hoquei herba, els 
Campionats d’Espanya i de Catalunya d’hoquei herba...) i en jornades de victòries 
ressonants, el Terrassa FC ha transmès, transmet i transmetrà il·lusió. 

En tercer lloc, el Terrassa FC és el primer club del Vallès Occidental (i Oriental) en tí-
tols. És una dada científica, objectiva, irrebatible, que ens ha de fer sentir orgullosos. 
El Terrassa FC supera amb grandíssima diferència en palmarès (títols) els rivals co-
marcals. El Terrassa FC és el primer equip i club del Vallès, i el tercer de Catalunya. 

En quart lloc, el Terrassa FC ha sintetitzat les fluctuacions històriques de la ciutat. Tot 
i que considerem que la salut esportiva d’un club no depèn necessàriament o subs-
tancial de les circumstàncies històriques, socials, culturals o econòmiques de la ciutat 
que l’acull, que intentar buscar lligams és agosarat i sovint poc justificable, i que són 
molts els casos de clubs que han destacat quan les seves ciutats han estat en crisi, 
és evident que el Terrassa FC (i qualsevol entitat esportiva, social o cultural) ha rebut 
l’impacte de fenòmens com la Setmana Tràgica i la repressió ulterior, la Mancomunitat 
de Catalunya, la dictadura de Primo de Rivera, la Catalunya republicana, la Guerra 
Civil Espanyola, el franquisme i la democràcia, i crisis profundes com la financera 
actual. Però el Terrassa FC s’ha forjat des de l’instint de supervivència. El Terrassa FC 
és el roig de la sang que ha regat les seves artèries en situacions límit i que ha sobre-
viscut heroicament. 

En cinquè lloc, el centenari cor del Terrassa FC batega amb força. Més enllà de la 
fórmula jurídica de l’entitat, de les fonts de finançament i de la fluctuant massa de 
seguidors i social, és un club simpàtic, humil, guanyador, lluitador, ple de sentiments, 
llegendari, un club que es fa estimar. En síntesi, és més que un club. 

Dr. Joan Francesc Fondevila i Gascón 
Historiador del Terrassa Futbol Club



Conferència a càrrec de 

Raimon Escudé  
col·leccionista, advocat i ex-diputat

Divendres dia 19 d’abril,  
a les 7 del vespre, a la Sala Hemicicle 

del Centre Cultural Terrassa

FILATÈLIA: 
COL·LECCIONISME I 
ESPECULACIÓ


