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Resum 

Josep Rosell (1891-1977) va ser un sabadellenc arrelat a la ciutat que, sense accedir a 
cap formació reglada coneguda, va aconseguir introduir-se i relacionar-se amb grups 
emergents dins de la societat civil de Sabadell entre 1920 i 1970. Pioner del periodisme 
esportiu a la ciutat, va participar en la direcció i l’organització del Centre d’Esports 
Sabadell i molt especialment del Centre Excursionista Sabadell, del que va ser president. 
Igualment, després de la guerra va ser membre actiu de la Fundació Bosch i Cardellach.  

Practicant de l’excursionisme, és l’autor del llibre ‘El Rodal de Sabadell’ i els seus 
escrits, fets en diversos mitjans i dispersos en diferents arxius, mostren una persona 
autodidacta que va tenir la capacitat de captar i transmetre com era la ciutat, la rodalia i 
Catalunya. Va ser un defensor de l’esport amateur, de l’excursionisme, de la terra i el 

paisatge, del coneixement de Sabadell i la seva  història. Tot plegat el portà a exercir una 
catalanitat profunda, concretada en l’ús prioritari de la llengua catalana. 

La victòria del franquisme va afectar a la vida d’en Rosell, provocant deu anys de 
silenci i un canvi en els seus canals de comunicació; els centres d’atenció i les temàtiques 
del escrits no van canviar. 

A partir d’un petit fons personal del propi Rosell, s’ha treballat preferentment amb 
fonts primàries, en els arxius de les entitats citades, aconseguint recollir i ordenar els 
seus escrits i les cites sobre la seva persona. 

El present treball és un exercici de micro-història, que té el propòsit de donar a 
conèixer la biografia d’en Josep Rosell, la seva obra, i com a conseqüència ampliar el 
coneixement del temps i la societat local on va viure.     

  
Paraules claus: Sabadell, Excursionisme, Esport, Història local, Segle XX. 
____________________________________________________________________ 

 

Abstract 

Josep Rosell (1891-1977), born in Sabadell, was able to be part and actively interact 
with emerging groups within the city’s civil society between 1920 and 1970, despite his 
lack of formal education.  A pioneer of sports journalism in the city, he participated in the 
management and organization of the Sabadell Sports Center, and mostly, the Sabadell 
Treking Center, of which he became president. After the Spanish Civil war, Josep was 

also an active member of the Bosch i Cardellach Foundation. 
Mr. Rosell, a hiker himself, was the author of the book 'El Rodal de Sabadell'. His 

writings, published in many media outlets and scattered in several different archives, 
show a self-taught person who had the ability to capture and effectively communicate 
details of his city, its surroundings and history. Josep was an advocate for amateur 
sports, hiking, the importance of the land and the landscape, the knowledge of Sabadell 
and his history. All in all, his interests led him to promote a deep Catalan sentiment 
centered on the priority use of the Catalan language. 

The victory of the Franco regime deeply affected Rosell's life. Despite his interests and 
writing topics didn’t change much, Josep suffered 10 years of silence and changed its 
communication channels. 

Building from a small personal archive created by Rosell himself, this project focuses 
on the study of primary sources (archives of the organizations Rosell was an active 
member and previously mentioned). As a result of this project, almost all his works have 
been recollected and properly organized.   

The present work is a micro-story exersize, which aims to publicize Josep Rosell's 
biography, his writings. And as a consequence, it expands the knowledge of the time and 
the local society where he lived. 

  
Keywords: Sabadell, Hiking, Sports, Local History, 20th Century. 
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Josep Rosell Casablancas. Un saballut de soca-rel  

 

«Es una tarea más ardua honrar la memoria de los seres anónimos que 

la de las personas célebres. La construcción histórica se consagra a la 

memoria de los que no tienen nombre»  

Walter Benjamin1 

 

 

 

Introducció i objectius 

 

Josep Rosell Casablancas (17/6/1891 - 10/3/1977) va néixer, viure i morir a Sabadell. 

Nascut en el si d’una família que podem definir com a menestral2, va ser esportista, 

periodista, excursionista i historiador autodidacta; membre de la societat civil 

sabadellenca com a President del Centre Excursionista Sabadell (CES), impulsor del 

Museu d’Història de Sabadell i membre de la Fundació Bosch i Cardellach (FBC). El 6 

d’octubre de 1994 l’Ajuntament li va dedicar una plaça en el barri de Ca n’Oriac3. 

    
   Figura 1: Foto Josep Rosell. 1915. Fons personal JRC 

                                                             
1 W. Benjamin: «Tesis de filosofía de la historia 1940». El viejo topo.      

http://www.elviejotopo.com/topoexpress/tesis-de-filosofia-de-la-historia/ Consultada 12-5-2018, 09:30h 
2  En el sentit com ho defineix la Gran Enciclopèdia Catalana: “Després de la dissolució de la societat 
estamentària, hom ha designat com a menestralia certes capes de la petita burgesia i alguns rengles superiors 

dels obrers qualificats que han tingut una significació important en l’evolució social durant els s. XIX i XX”. 
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0234827.xml Consultat el 6/6/2018 16:15 h 
3 J. Ache: «Inaugurada la plaça de Josep Rosell»,  Sabadell (8-11-1994), p.3. 

http://www.elviejotopo.com/topoexpress/tesis-de-filosofia-de-la-historia/
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0234827.xml%20Consultat%20el%206/6/2018%2016:15
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Després de la mort el 1998 de la seva única filla Carme Rosell Planas, em va arribar 

un petit llegat compost per documents, fotografies i llibres recollits per Josep Rosell.. A 

partir d’aquest limitat fons personal, ampliat amb la localització en diferents arxius de 

Sabadell d’escrits, articles, conferències i citacions seves, el treball vol donar una visió 

global de la vida d’en Rosell i aportar elements nous a la seva biografia, així com a 

aspectes de la vida a Sabadell durant el segle XX.  

Aquesta feina de localització i recull exhaustiu dels seus escrits, servirà per posar en 

evidència la implicació que va tenir amb activitats emergents a la ciutat de Sabadell fins 

la guerra civil en l’entorn dels esports, l’excursionisme, el periodisme i la ràdio. També 

mostra la seva dedicació a conèixer i divulgar cóm eren Sabadell i el seu entorn, tasca 

que culmina amb la publicació el 1936 del seu llibre “El Rodal de Sabadell”. Rosell acaba 

sent després, en els anys de post-guerra i del ‘desarrollisme’4, un cronista del canvi 

sofert per la ciutat, la seva gent i el seu entorn: el seu rodal.  

Per això l’hem qualificat en el títol com a saballut, fent ús d’una paraula usada per 

Rosell per referir-se als sabadellencs amants de la ciutat: "A mida que va creixent 

Sabadell es va perdent aquesta íntima personalitat que tant estimen els que tenim la 

dèria antiquada i segur minoritària d'ésser uns saballuts"
5
. 

Des d’un enfoc metodològic, tot i que el present treball no és pròpiament una 

biografia, sí que és una aproximació a la vida i l’obra d’en Rosell, que considerem 

s’insereix plenament en una forma d’anàlisi històric d’un personatge quasi anònim, de la 

seva obra i de la societat en que va viure. No ho farem en base a una suposada 

excepcionalitat del subjecte, ni tant sols per considerar-lo representatiu; buscarem “qué 

puede aportar el análisis de una trayectoria individual al mejor conocimiento del pasado, 

a su carácter plural y abierto. Qué nos pueden decir una vida y una mirada particular 

sobre el mundo histórico y sobre sus posibilidades”6. 

Ens proposem, en base als documents recopilats, entendre la forma en que Rosell es 

va sentir determinat i condicionat pel seu entorn social i polític, quins valors van donar 

sentit a la seva vida, com va reaccionar davant dels canvis viscuts; és a dir, poder 

                                                             
4 Sobre el concepte de ‘desarrollisme’ –una forma de planificació econòmica indicativa- i les seves implicacions 

econòmiques i socials, veure B de Riquer, «La dictadura de Franco. Economia y Sociedad en los años del 
desarrollismo», Historia de España Vol. 9, Crítica / Marcial Pons 2010.  pp.  609-684  

5 J. Rosell: : «Els Noms antics i moderns de la indústria tèxtil sabadellenca», Fundació Bosch i Cardellach, (26-

11-1966).  

Usat també en J. Rosell: «D'un camí a una avinguda»,  Fundació Bosch i Cardellach (13-12-1958).   

Cal recordar també que la imatge d’una ceba figura en l’escut de la ciutat, i que des de 1994 el mot saballut 

dona nom a la colla castellera de la ciutat.   

6 I Burdiel i R Foster: «Introducción»  La historia  biográfica en Europa. Nuevas perspectivas, Institución 

Fernando el Católico. Diputación de Zaragoza. Zaragoza 2015, p. 10. 
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comprender, sobre la base de los documentos, el nexo efectivo en el cual un individuo se 

halla determinado por su medio y reacciona sobre él»7.   

Es tracta doncs d’un exercici de microhistòria, tenint en compte que “si la historia 

global supone el trastorno de ciertas tradiciones fuertemente arraigadas (las nacionales), 

la microhistoria ha proporcionado y proporciona una paralela subversión de las jerarquías 

preexistentes, en su caso por la relevancia (a posteriori) del objeto (anómalo) 

estudiado” 8 . I sense oblidar que “un individuo no puede explicar un grupo, una 

comunidad o una institución y viceversa, un grupo , una comunidad o una institución no 

puede explicar a un individual”9. 

L’objectiu doncs és ser capaços de conèixer millor algun aspecte de la història del 

nostre país en els primers tres quarts del segle XX, a partir de saber més de la vida d’en 

Josep Rosell.  “La cuestión, por tanto, «no es si el sujeto es representativo —sea lo que 

sea lo que esto quiera decir—, sino qué es lo que podemos aprender de una vida 

específica”10. 

En el relat de la vida de Josep Rosell hem intentat seguir un ordre cronològic, però ens 

hem permès, cercant una major claredat expositiva, concentrar en capítols tancats 

l’exposició de les referències a determinades persones i institucions que van tenir 

rellevància al llarg de molts moments de la seva vida. També per a poder tenir una visió 

de conjunt més compacte, hem dedicat un capítol específic a l’anàlisi del conjunt de  la 

producció escrita, sense mostrar-la de forma exclusivament cronològica, sinó amb 

preferència per un ordre temàtic. 

Sabem que, per limitacions de temps i per la dificultat d’estar en format microfilmat, 

no hem pogut localitzar alguns escrits que segurament existeixen en la premsa escrita –

en temes esportius preferentment- de la dècada dels anys 1920, però creiem que la 

recopilació feta és prou exhaustiva i recull de forma sòlida i ample una recopilació 

significativa de l’obra escrita per Rosell. 

Més enllà del relat de la seva vida i de l’anàlisi dels seus escrits, com a subproducte de 

la tasca realitzada hem recollit en dos arxius el contingut de tots els articles localitzats al 

llarg de la investigació i que estaven dispersos en llocs i fons diverses. Aquests 

documents, donat el seu gran volum, no formen part del present treball, però estan 

disponibles en format electrònic11. Igualment, en altres arxius hem aplegat les cites i 

referències que s’han fet de l’obra i la vida de Josep Rosell, incloent altres documents 

                                                             
7 W. Dilthey. Citat per P Ruiz Torres. «Las repercusiones de los cambios culturales de la modernidad en el 
modo de pensar la biografía». Revista Ayer, Número 93, p. 23. 

8 A. Pons: «Vidas cruzadas. Biografía y microhistoria en un mundo global», La historia  biográfica en Europa. 

Nuevas perspectivas, Institución Fernando el Católico. Diputación de Zaragoza. Zaragoza 2015, p. 49. 
9
 S. Loriga: «La escritura biográfica y la escritura histórica en los siglos XIX y XX». Ob. Cit. p. 42. 

10 I. Burdiel: «Historia  política  y  biografía: más  allá  de  las  fronteras». Revista Ayer, Número 93, p. 62. 
11 Tots els arxius citats estan consultables en: https://drive.google.com/drive/folders/1XeA2KRBsNw-
0gYLOd26eLp0nDhHHJ5Nk 

  

   

https://drive.google.com/drive/folders/1XeA2KRBsNw-0gYLOd26eLp0nDhHHJ5Nk
https://drive.google.com/drive/folders/1XeA2KRBsNw-0gYLOd26eLp0nDhHHJ5Nk
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que ajuden a posar en context la biografia i els escrits, i també les fotos i imatges que 

donen testimoni de la seva vida i les seves accions, en especial de les excursions; 

aquests documents també estan accessibles en l’adreça electrònica anteriorment 

indicada.  

 

Infantesa i joventut 

 

Josep Rosell va néixer a Sabadell el 17 de Juny de 1891. Ho va fer al carrer Manresa 

13, en el bell mig de la ciutat, en la casa on la família vivia al menys des de 1798, 

segons la investigació feta pel propi Rosell en arxius parroquials i municipals sobre els 

seus orígens fins al 1785 i que ens ha permès construir el seu arbre genealògic: 

 
Figura 2: Arbre genealògic de Josep Rosell. Elaboració pròpia a partir del manuscrit “Història familiar” del 
seu fons personal  

La família de la casa del carrer Manresa era “coneguda pel motiu de Cal Xamba, el 

qual sembla provenir del primitiu traginer Jaume Claramunt que devia esser molt 

conegut i de Jaume va tergiversar-se en Xamba” 12. Els seus orígens són procedents 

d’Olesa de Montserrat per la part Rosell i sabadellencs per la part Casablancas, i amb 

oficis variats dins la família com traginer, sedasser i filador. “Fins a darreries del segle 

                                                             
12 J. Rosell: «Història familiar», Fons personal, (Abril 1939),  p. 4. 



10 
 

passat els meus avis venien llanes, taps, esclops, lluquets, etc. I després la meva avia 

tallava carn per a vendre finalment gra el meu pare, fins a l’any 1932” 13 (Rosell,1939). 

Quan va néixer, l’activitat de la família era doncs una graneria, com consta encara en 

l’Anuari Sabadellenc de 192814:  

                          
Figura 3: Registre dels comerços de la ciutat on consta 

la graneria de Llorenç Rosell al carrer Manresa 13 

 

En referència a la seva infantesa disposem de poca informació. Va anar a col·legi a les 

Escoles Pies, segons consta en la foto adjunta15, però no hem pogut trobar cap més 

referència sobre els seus estudis.  

        
Figura 4: Foto alumnes Escoles Pies de Sabadell 1897. Josep Rosell és al mig de la 
primera fila. Fons personal JRC 

                                                             
13 Ibídem, p. 4. 
14 S.A. Anuari sabadellenc Any 1928, Joan Sallent impressor, (1928), 
15 En el revers de la fotografia estan anotats de forma manuscrita els noms: 

 Segona fila:  ? - Alsina - ? – Pare Rodés – Vila – Alsina – Estol (o Estoles) 

 Primera fila:  Clusellas – Olivella- Utesá - ? – Artigas- Rosell - ? Mas – Avellaneda – Bofarull - Torres 
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En el registre del Cens general fet l’any 1905 hi figuren les persones que vivien a la 

casa: els pares, els tres fills, una sogra i una tia; en Josep Rosell hi consta com d’ofici 

“aprenent”. 

       

 Figura 5: Padrón general de vecinos 1905. Fons personal JRC. 

En una nota que descriu la història familiar, escrita el 1939, no explica quins estudis 

va cursar o quins oficis va fer abans d’entrar a treballar a La Electricitat el 191216. 

Precisament en el fons documental d’aquesta empresa hem trobat, en el full d’afiliació a 

la seguretat social fet el 194717, que abans havia treballat a l’empresa Guarro-Ventura 

entre 1906 i 1911, i a la fàbrica de màquines per tallar fusta Menna-Claramunt des del 

març de 1911 fins al novembre del 1912.   

Com, quan i on va fer el servei militar no ho esmenta, però em comprovat que va 

pertànyer al “reemplàs de 1912”18. Va anotar les despeses que va suposar per la família 

la seva prestació a files19, de les quals es pot deduir que va ser ‘soldat de quota’, doncs 

tant l’import de 1.000 ptes., com els tres períodes temporals assenyalats, corresponen 

amb els requeriments necessaris per a reduir el temps de durada del servei20. En efecte, 

la transcripció de les citades anotacions és la següent: 

                                                             
16 J. Rosell. Llibreta de Notes, Fons Personal, p. 1. 
17 Veure Annex 1  
18 Diari de Sabadell, 2-2-1912 p. 2 
19 J. Rosell. ibídem,. p. 17. Nota explicativa: “L’altre llibreta” que es cita no forma part del llegat rebut 
20  Diario Oficial del Ministerio de la Guerra. Ley de reclutamiento y reemplazo de 20 de enero de 1912: 

“CAPÍTULO XX. Reducción del tiempo de servicio en filas. Art. 267. Permanecerán tan sólo diez meses en filas, 

divididos en tres períodos, de cuatro meses el primero y tres los dos siguientes, los mozos que perteneciendo al 
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 Els ‘gastos’ que  ‘varem’ tenir del servei 

militar comptant-ho tot segons detall que 

consta a l’altre llibreta es de: 

1er any gastos   510 
2on any    308 
3er any    138 

Abono 3 mesos tren   113 
Cuota     1.000 
         Total ptas.  2.069 

  
     

 

 

 

Figura 6: Cost del Servei Militar. Llibreta de 

Notes JRC. Fons Personal JRC 

 

El seu oncle Albà Rosell 

 

En el seu entorn familiar proper destaca la figura d’Albà Rosell Llongueras, oncle seu. 

Josep Rosell li fa una Nota Biogràfica l’1 d’abril de 197021, on explica que va néixer a 

Sabadell –al carrer Quiroga, 36- el 19 de febrer de 1881. Teixidor d’ofici, va participar en 

projectes educatius i col·laborà amb diaris i sindicats. Va viure a Montevideo de 1909 a 

1915, on continuà amb la dedicació a l’educació moderna i fundà “La Liga Popular para a 

educación razonada”. De retorn a Europa va actuar en els medis naturistes, mentre 

exerceix el magisteri en Escoles lliures; però quan a finals de 1922 tot just s’havia fet 

càrrec d’una escola d’aquest caire a Terrassa, tingué que entornar-se’n a l’Uruguai, on 

publicà el periòdic Nova Catalunya (1926-28) i col·labora amb altres diaris, al temps que 

dóna conferències i fa teatre d’aficionats. “La seva tasca més intensa i reeixida ha estat 

la de publicista”22 en diaris, llibres, follets i conferències. Va morir a Montevideo el 24 de 

maig de 1954. 

                                                                                                                                                                                              
cupo de filas, acrediten conocer la instrucción teórica y práctica del recluta, con las obligaciones del soldado y 
cabo, abonen la cantidad de 1.000 pesetas, en concepto de cuota militar” 
21 J. Rosell. «Biografia Albà Rosell»,  Fundació Bosch i Cardellach. Fons Josep Rosell Casablancas.  (1-4-1970) 
22 Ibídem, p. 1. 
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Figura 7: Albà Rosell i la seva esposa Esperança a les seves noces d’or, o sigui “al fer 

els 50 anys d’aparellament”, com està escrit en el revers. Montevideo 1-12-1954. Fons 
personal JRC 

El 1951, l’Albà Rosell des de l’Uruguai dedica la seva obra “Minúcies Sabadellenques”23 

a Josep Rosell, “el meu nebot Pepet de cal Jamba”24, que li havia demanat li recordés 

trets característics de personatges del Sabadell passat per poder ampliar els seu arxiu de 

fets antics a la ciutat. Albà Rosell efectivament escriu sobre antics personatges més o 

menys populars del Sabadell de primers del segle XX, però li fa un retret al seu nebot: 

que eren “tipus que si be eren pintorescos, hi eren de ben poca transcendència (...) 

esperonat per tu, i pot ser per a fer un compàs o un ‘matiç’ de les altres inquietuds 

‘que’m’ neguitegen de sempre, vaig a complau-ret, però amb la condició de que tu 

carreguis amb les censures i crítiques que ocasionin el ficar-me en coses tant superficials, 

encara que puguin interessar a mitja dotzena de sabadellencs orgullosos del passat i del 

present de la ‘terreta’ i freturosos per a un esdevenir millor, donat el desgavell actual”25. 

Signa la dedicatòria “L’Oncle Xic”. 

Oncle i nebot van mantenir contacte al llarg de tota la vida, fins i tot la foto de la 

figura següent és testimoni d’una visita que els tres membres de la família Rosell van fer 

el 1955 a Montevideo. No hem pogut trobar cap més informació d’aquest viatge, tot i 

l’excepcionalitat que significava  un desplaçament com aquest a mitjans dels anys 50.  

                                                             
23

 Albà Rosell, «Minúcies sabadellenques”, Montevideo, 1951. Exemplar a la FBC 
24 Ibídem, p. 4. 
25 Ibídem, p. 4. 
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Figura 8: Commemoració familiar de la família d’Albà Rosell a Montevideo 1955. Josep 

Rosell i esposa al fons dret, al costat de la dona d’Albà Rosell. Carme Rosell a l’altre 

costat de la taula. Fons personal JRC 

La continuïtat del vincle va continuar amb el seu cosí Avenir Rosell i Figueres -que va 

ser taquígraf del Parlament uruguaià- del que consta al menys una visita als Rosell de 

Sabadell26. 

En Josep Rosell, quan escriu sobre la vida del seu oncle, no fa esment de fets que són 

rellevants sobre l’Albà Rosell: la militància llibertaria, l’aposta per una pedagogia 

moderna i el naturisme, la pertinència a la maçoneria, l’estreta relació amb Ferrer i 

Guardia –raó que provoca el seu primer exili després de la setmana tràgica el 190927-, el 

seu catalanisme actiu en l’exili uruguaià fundant el grup separatista Avant28, o l’amistat 

infantil amb els germans Morral, inclòs en “Mateuet, un xicot místic i ferm revolucionari 

fill del fabricant de la Rambla”29, que va ser considerat el responsable de l’atemptat 

contra Alfons XIII el 31 de Maig de 1906.  

Aquesta absència per part de Josep Rosell de referències als trets polítics d’Albà 

Rosell, es pot interpretar tant com una mostra de prudència a l’hora d’escriure –era l’any 

1970-, com un possible distanciament de la seva radicalitat política, cosa que pot 

insinuar-se en la dedicatòria citada anteriorment d’Albà a en Josep.  

                                                             
26 R.Simó. «Avenir Rosell i Figueras, taquígraf del Parlament de Montevideo», Diario de Sabadell, (20-5-1989). 

p. 30. L’Avenir Rosell té un carrer al seu nom a Montevideo. 
27  A. Santamaria. «‘Història de Sabadell’: La Setmana Tràgica (1909)» 24-7-2106,  www.isabadell.cat 

(consultat el 28-5-2018):  “el govern estava transportant grans contingents militars per mar des de València i 
per terra des de Saragossa. Aquestes notícies provoquen que els dirigents de la revolta preparessin la fugida. 

Segons Albà Rosell, citat per Castells, anaren a la casa del banquer Pagès a la Rambla al qual amenaçaren per 
tal que els hi donés una quantitat de diners per marxar de la ciutat” 
28 S.A. «Albà Rosell Llongueras» http://www.estelnegre.org/anarcoefemerides/1902.html Consultat 10-5-2017 

a les  10:30h. “En 1928 fou un dels fundadors, amb son fill Albà Rosell Figueres i Adolf Gamundi Roig, del Grup 
Separatista Avant –molt crític amb l'actuació de Francesc Macià Llussà, d'Estat Català i del Grup Nacionalista 

Radical–, dirigint entre 1928 i 1930 el seu òrgan oficiós quinzenal Nova Catalunya. Periòdic d'acció del 
separatisme català a Sudamèrica, marcadament antiamericanista” 
29 A. Rosell. Op. Cit. p. 121 

http://www.isabadell.cat/
http://www.estelnegre.org/anarcoefemerides/1902.html%20Consultat%2010-5-2017
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Algunes dades de l’economia familiar 

 

En Josep Rosell es casa amb l’Antonia Planas Marsà, el 15 d’Abril de 1918. L’Antonia 

era nascuda a Sarrià el 1894, en concret a la masia de Cal Negre, ubicada a la carretera 

de Sarrià per sota de la Clínica Corachan i amb explotació agrícola fins al 1944. Provenia 

doncs de família pagesa, a la que la tradició oral familiar atribueix haver col·laborat amb 

el conreu de les terres del Monestir de Pedralbes; de fet, la citada transmissió oral situa 

el naixement de la mare de l’Antònia dins del propi Monestir el 1872.  

   
Figura 9: Foto del casament de Josep Rosell amb Antonia Planas. Feta a l’estudi 

fotogràfic Nyssen de Barcelona. Fons personal JRC 

En la llibreta de notes hi consten les següents dades en relació a les despeses30:  

En el meu casament hi varen venir 23 convidats i el gasto va esser 
 Cotxes    144,35 
 Hotel    202,73 
  Total   347,08 
A casa l’Antonia varen gastar en total 570,13 ptes. 
Pel viatge de nuvis vàrem gastar  
 Kilomètric ptes.   203  Pagat avi Rosell 
 Fonda Zaragoza 2 dies  65 
 Fonda Madrid 5 dies   120 
 Fonda Valencia 2 dies  60 
 Gastos varis   125 
  Total pts.   370  Pagat avi Francisco 

 

Tenint en compte que el sou setmanal de Josep Rosell era el 1918 de 47,50 Ptes., i 

que les despeses anotades sumen 1.490,21 ptes., les despeses de casament, viatge 

inclòs, significaren més de 31 setmanades, és a dir uns 8 mesos d’ingressos. 

                                                             
30 J. Rosell. Llibreta de Notes, Fons Personal, pp. 19-20. 



16 
 

També hi figuren anotacions sobre diversos aspectes monetaris de tipus personal, que 

ens mostren mostres de donacions, preus i salaris31: 

Els dots cobrats: “De l’avi Rosell 250 Ptes. i de l’avia Carmeta 1.370” 
“Les joies de l’Antonia valen 325 Ptas, els mobles valen 635 Ptas. Llit-

tocador- tauleta i cadires” 
“Des de l’any 1911 que vaig començar a esser operari fins el 1918 

qu’em vaig casar vareig guanyar i entregar a casa descomptant el temps 
de ser al servei 12.005 Ptes. Un operari hauria cobrat 11.076” 

 
Dins de la minuciositat de les notes que registrava com a part de la seva història i 

vivència personal són destacables també dos registres de les quantitats estalviades i els 

interessos cobrats de les inversions:  

       

  Figura 10: Llibreta notes Josep Rosell. pp. 11 i 12 Fons Personal JRC 

 
Es pot observar una baixada dels estalvis a partir de 1924, el que coincideix amb el 

naixement de la seva filla Carme, que va tenir diferents problemes de salut que van 

necessitar de dida i d’estàncies a Palau de Plegamans per mirar de refer-se. 

En relació als interessos cobrats de diferents inversions en accions i obligacions32, es 

pot observar per una banda que eren en empreses considerades com a refugi per ser de 

poc rendiment però segures, i d’un altre que els rendiments obtinguts  tenen un 

                                                             
31 Ibídem, p. 32. 
32 Fuerzas Eléctricas de Cataluña; Catalana de Gas i Electricidad; Ajuntament de Barcelona; Unión Naval de 

Levante; Productora de Fuerzas Motrices; Tranvías de Barcelona; Ferrocarriles MZA; Deuda amortizable 
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creixement suau que no es veu afectat per la crisi econòmica del 1929, i es manté 

constant fins el 1936. 

 

Evolució dels sous 

 

 Altres dades monetàries van ser anotades prou meticulosament per Josep Rosell. Les 

referències anotades sobre el sou que cobrava, ens ha permès elaborar el següent gràfic 

que compara l’índex d’evolució de l’ingrés mensual amb el de l’índex de preus al consum 

(IPC)33: 

      
Figura 11: Evolució dels Índexs del sou  de JRC (en vermell) i l’IPC (en blau). Base 100 el 

1915. Elaboració pròpia a partir del fons personal de JRC 

Veiem que el salari percebut per Josep Rosell va créixer sempre, però moderadament, 

per sobre del cost de la vida; només l’any 1941, en plena postguerra van arribar a 

igualar-se els dos índexs. És també evident l’estabilitat de preus que es dona entre 1920 

i 1936, així com l’increment sobtat entre l’inici de la guerra i 1941. 

Entre el llegat personal rebut, hi havia també una llibreta amb anotacions de la filla 

Carme, que va anotar sistemàticament cada any el sou que cobrava, des de 1943, quan 

comença a treballar a “Agustí Comadran” –al 1953 ho fa a la Mútua de Sabadell- fins al 

1984 quan es jubila. També en aquest cas hem procedit a fer un gràfic comparatiu entre 

                                                             
33 Les dades de l’IPC han estat extretes de Jordi Maluquer de Motes; «La inflación en España. Un índice de 
precios de consumo, 1830-2012»,  Estudios de Historia Económica Nº 64, Banco de España, 2013.  

Sobre l’evolució dels sous veure també J.B. Culla «Del pla d’estabilització a la fi del franquisme (1959-1975)», 

Història de Catalunya Vol. VII. Edicions 62. 1989 pp. 276-286 
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l’evolució del sou i del cost de la vida durant el període comprés entre que va entrar a la 

Mútua fins a la jubilació el 1984; cal esmentar que la Carme va tenir només un augment 

de categoria laboral34, per tant l’evolució mostrada no està alterada per ascensos de 

categoria o canvis d’empresa. 

 

          
Figura 12: Evolució índexs Sou CPR i IPC. Base 100 el 1953. Elaboració pròpia a partir del 

Fons personal de JRC 

En aquest cas s’observa una divergència més gran entre els sou percebut i el cost de 

la vida; la diferència es dona de forma més acusada al principi de la vida laboral, amb 

una evolució posterior més en paral·lel dels dos indicadors. Sorprèn en principi la 

divergència observada el 1956, però correspon al fet que durant aquest any hi han 

registrats dos augments: el primer de 200 ptes., i el segons de 615, amb la qual cosa el 

percentatge d’increment aquell any va ser superior al 100%. La validesa de les dades 

anotades ve corroborada per l’anotació especial feta en llapis: “augment general oficial”, 

que la podem atribuir a un increment general de salaris decretat pel Ministeri de Treball 

aquell any 195635. 

                                                             
34 El 1966 va passar de Auxiliat Administratiu de 1ª a Oficial Administratiu de 2ª. 
35 En l’Ordre Ministerial de 23 de març de 1956 (BOE 29-3-1956) s’estableix un increment de salaris i plusos 

especials en les activitats laborals reglamentades, entre elles la d’assegurances que correspondria a la Mútua. 

En la «Historia del Partido Comunista de España», capítulo IV, es diu “En febrero de 1956, el PCE volvió a dirigir 
un llamamiento a los trabajadores aconsejándoles prepararse a utilizar la huelga general si el Gobierno no 

otorgaba un aumento de salarios. La idea de la huelga fue tomando cuerpo y extendiéndose por el país. Ante el 
temor de que se repitieran las  manifestaciones y protestas de 1951, el Gobierno decretó en marzo de 1956 un 

aumento de salarios de un 16 % prometiendo otro del 6% para el otoño”.                                                                                                     

http://www.filosofia.org/his/1960hp41.htm  Consultado el 24-5-2018 a les 19:00 h. 
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Figura 13: Fragment de la llibreta d’anotacions de Carme Rosell, amb els 

augments de sou de 1956. Fons personal JRC 

Un altre gràfic, fet en base a comparar els dos percentatges d’increment de cada any, 

ens ratifica aquesta percepció, al temps que ens permet observar com durant els anys 

posteriors al pla d’estabilització, i a la generalització dels Convenis Col·lectius36 el sou es 

va moure de forma quasi constant per sobre de l’increment de la vida, el que es traduïa 

en un increment de la renda personal. Aquesta tendència sembla aturar-se amb l’inici de 

la transició democràtica, i en especial desprès del 1977 amb els Pactes de la Moncloa37, 

quan l’evolució del sou tendeix a situar-se per sota del cost de la vida: 

           
 Figura 14: Evolució Increments anuals Sou CPR i IPC. Elaboració pròpia 

 

 

                                                             
36

 Els Convenis col·lectius pactats entre empresaris i treballadors s’introdueixen per la Llei de 24 d’abril de 

1958, i venen a substituir a les anteriors reglamentacions de treball dictades pel Ministeri, van significar poder 

negociar entre els dos actors citats, i pactar salaris i productivitat. Veure MR Díaz, «La negociación colectiva y 
su  incidencia en el nacimiento de una cultura sindical democrática» Universidad de Valladolid. pp. 1-5 . 

http://historiadelpresente.es/sites/default/files/congresos/pdf/37/mrosariodiez.pdf  Consultat 5-6-18 17:03 
37 Els ‘Pactos de la Moncloa’ van ser uns acords signats el 15 d’octubre del 1977 entre la majoria de partits 

polítics amb representació a les Cortes Españolas i el Govern Suárez. Van incloure mesures de tipus econòmic, 
social i polític encaminades a la revisió de l’estat franquista, abans de l’aprovació de la nova Constitució de 

1978. Veure contingut en detall en  www.mpr.gob.es/servicios2/publicaciones/vol17/descarga/Coleccion-

Informe-17-Los-Pactos-de-la-Moncloa.pdf  Consultat 12-5-2018 18:25 

http://historiadelpresente.es/sites/default/files/congresos/pdf/37/mrosariodiez.pdf
http://www.mpr.gob.es/servicios2/publicaciones/vol17/descarga/Coleccion-Informe-17-Los-Pactos-de-la-Moncloa.pdf%20Consultat%2012-5-2018
http://www.mpr.gob.es/servicios2/publicaciones/vol17/descarga/Coleccion-Informe-17-Los-Pactos-de-la-Moncloa.pdf%20Consultat%2012-5-2018
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El futbol i el Centre d’Esports Sabadell 

 

No ha estat possible obtenir informació d’un possible fons històric del Centre 

d’Esports, doncs el Club ha manifestat que no disposa de documentació sobre el període 

1910-1920, quan Josep Rosell va estar lligat al club. Per tant, la font bàsica utilitzada ha 

estat l’opuscle escrit pel propi Josep Rosell 38 , complementat amb informacions 

localitzades a la premsa del citat període, en especial del Diari de Sabadell. 

Per causa d’una crisi que va fer perillar l’existència del Club, a principis de 1910 es va 

nomenar una ponència, amb en Josep Rosell com a membre més jove, per a intentar el 

ressorgiment a base de reorganitzar, i sobre tot popularitzar el club”39. El setembre del 

1910 va ser fundat el Sabadell F.C., amb només 57 socis, i escollida una nova directiva 

amb en Rosell de tresorer, que va ser renovada el 20 de setembre de 1911, després de 

l’aprovació dels nous estatuts del club per part del Gobierno Civil. El setembre de 1912 

va deixar de pertànyer a la Junta 40.  

Els socis pagaven com a quota 1 Pta. Mensual, quan una pilota en valia 25 -es 

necessitava una nova cada mes- i el lloguer del camp costava 25 ptes. mensuals. 

L’entrada al camp era lliure i només es cobrava pel lloguer de cadires. Els desplaçaments 

els pagaven els propis jugadors41.  

En Rosell a més de les tasques organitzatives va ser també jugador, més 

concretament va jugar de porter42, com es pot veure en la següent fotografia: 

                 
Figura 15:  Foto Segon Equip C. E. Sabadell. 1911. Josep Rosell és el porter. Fons 
personal JRC 

                                                             
38 J. Rosell: «Els primers capítols per a la història del futbol a Sabadell». Fund. Bosch i Cardellach. Sabadell. (7-
4-1956)  
39 Ibídem. p. 15 
40

 Diari de Sabadell 13-9-1912 
41 J. Rosell. Op. Cit. pp. 18-21. 
42 Hi ha cròniques esportives en el Diari de Sabadell on figura Rosell jugant com a porter, normalment del 

segon equip. Diari de Sabadell: 27-12-1910; 18-6-1912,  25-8-1912 
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Des de finals de 1910 fins a primers de 1913, Josep Rosell –per acord entre el Club i el 

director del diari- va ser redactor de la nova secció d’esports al ‘Diari de Sabadell’: 

“dedicava els meus escrits a tots els esports, però amb preferència al futbol, del qual 

m’ocupava poc o molt tres o quatre vegades a la setmana”43. Aquells articles tenien la 

intenció de propagar el coneixement i l’afició al futbol i augmentar els socis i seguidors. 

En Rosell explica que va ser “el primer addicte llegidor” de ‘El Mundo Deportivo’ a 

Sabadell, doncs se’l va fer portar setmanalment per mitjà de la Llibreria Graupera44. 

El desembre de 1911 “aprofitant l’avinentesa d’anar jo a París i Brussel·les en viatge 

particular, vaig ésser pregat de portar unes xarxes per a les portes, quan d’aquest luxe i 

comoditat només en disfrutaven el Barcelona i l’Espanyol... van costar 62 ptes. al canvi 

d’aleshores ... a Port-Bou els tràmits de l’Aduana van ésser tant llargs que va venir de 

poc com no perdo el tren. Segons sembla, no trobaven quina tarifa aplicar-hi, ni com 

classificar aquell ‘envolum’ de cordills enquitranats”45. No ha estat possible trobar la 

causa d’aquest viatge, més enllà de les motivacions particulars que esmenta Rosell; es 

tracta d’un viatge d’un abast prou extraordinari per l’època en que es produeix, i que per 

ser fet al desembre tampoc es pot suposar fos per motius turístics. 

El 2 de febrer de 1911 es va aconseguir –“amb treballs diplomàtics gairebé”- portar al 

Barcelona a jugar a Sabadell. Segons Rosell, el partit va ser arbitrat pel mateix Joan 

Gamper46. 
     

 

Figura 16: Partit Sabadell- Barcelona. 2-2-1911. Anotació en el revers sobre l’àrbitre Sr. Gamper. Fons 

Personal JRC 

La consolidació definitiva del club va arribar el 1913 quan l’equip va guanyar a Madrid 

el campionat d’Espanya de segona categoria. Es va organitzar una gran rebuda als 

guanyadors el 28 de Maig, amb concert, partit de futbol, banquet d’homenatge (on es va 

                                                             
43  Ibídem p. 31. Consultada l’hemeroteca del Diari de Sabadell dels anys citats, es pot comprovar la 
consolidació d’una secció quasi diària d’informació sobre esports, però amb la majoria de cròniques sense 

signatura; per tant no podem identificar quines van ser escrites per Rosell.  
44 Ibídem. p. 32 
45

 Ibídem. p. 25. En la crònica esportiva del Diari de Sabadell del 27-3-1912, es relata un incident entre el 

públic,  per discussions sobre si una pilota havia entrat o no dins de la porteria 
46 Ibídem. P. 34. I també en l’anotació manuscrita en el revers de la foto 
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llegir entre les adhesions la d’en Rosell que estava complint el servei militar), ball 

popular, exposició de la Copa i funció de teatre47. 

L’any 1912 en Rosell va ser anomenat àrbitre oficial per la Federació Catalana de 

Clubs, a proposta del propi Club de Sabadell. “Et pagaven només els viatges (dues o tres 

pessetes) i, si eren esplèndids, una gasosa després del partit”48. Va estar actiu com a 

àrbitre entre 1911 i el 6 d’Abril de 191549 en que va xiular el seu últim partit amb el 

Racing de Madrid, època en la que  “van donar estat oficial al càrrec d’àrbitre i jo, per la 

desviació del futbol cap al professionalisme, no vaig voler col·laborar-hi”50.  

Josep Rosell concebia l’esport, i el futbol també, com una activitat noble, cavalleresca, 

“que es practicava per benifet del cos i honor del club que hom defensava amb 

entusiasme i d’una manera desinteressada ... els seus colors eren l’ensenya d’un ideal 

enlairat, al qual, en el cas que el club portés el nom de la ciutat, com el nostre, s’hi 

afegia la flameta del patriotisme” 51. 

En un article publicat al 1927, explicava com l’excursionisme era una forma alternativa 

de poder seguir practicant esport en uns temps de creixement del professionalisme i la 

competició, en uns moments que “l’exhibició i els aplaudiments van minant l’esperit del 

verdader esportiu, avui que la glòria estrident de l’espectacle esport ha desviat tants 

esforços i pervertit tantes esperances”52.     

L’any 1949, el Centre d’Esports li va donar el carnet de Soci d’Honor, pels seu serveis 

al club: 

   

  Figura 17: carnet d’Honor del Centre d’Esports. Fons propi JRC 

                                                             
47 Ibídem. p. 36 
48 Ibídem. p. 40 
49 Al Diari de Sabadell es poden trobar diferents cròniques que fan esment a Rosell com a àrbitre. 19-3-1912; 

24-3-1912; 18-5-1912 (“El referee imparcial com sempre”); 9-6-1914; 25-8-1914 (“"El Sr. Rosell, de referee, 
regular") 
50 J, Rosell. Op. Cit. p. 42 
51

 Ibídem. pp 1 i 2 
52 J. Rosell: «L’excursionisme, esport selecte» Butlletí CES N 14 Abril 1927, p. 239 
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L’octubre de 1969, va ser finalista del premi esportiu ‘La Ceba’ atorgat pel diari 

Sabadell53. La motivació per a la candidatura va ser haver estat uns dels impulsors del 

Centre d’Esports, àrbitre de futbol i a que, per la seva tasca com a cronista, “hemos de 

considerarlo el primer redactor deportivo de nuestra ciudad”54.  

 

Centre Excursionista de Sabadell (CES) 

 

Hem pogut resseguir l’activitat institucional de Josep Rosell com a membre del Centre 

a partir de la informació disponible en la col·lecció completa de Butlletins editats pel CES, 

i ratificar els resultats amb la informació continguda en el capítol “El Centre Excursionista 

Sabadell 1919-1939”55; no ha estat possible la consulta a les actes oficials de la Junta de 

govern del CES, doncs estan perdudes56. 

Fundat l’any 1919, el 29 de gener de 1926 es va constituir un nou Consell directiu del 

Centre, amb Josep Rosell com a Vicepresident57 i membre també de la recent creada 

Secció de Ciències i Art, així com de la redacció del Butlletí58.   

El 28 de gener de 1927 passa a ser el President del Centre59 i també Redactor en cap 

del Butlletí, com consta en una anotació manuscrita pel propi Rosell en la portada del 

Butlletí: 

             
Figura 18: Portada Butlletí CES Gener-febrer 1927 amb nota manuscrita de JRC. 

Font AHS 

Va ser reelegit en les dues funcions a principis de 192860,  i el 25 de gener de 1929 es 

anomenat nou president Lluís Creus, encara que Josep Rosell continua en les tasques de 

                                                             
53 Veure carta nomenament en Annex  2 
54 S.A. «Finalistas de ‘La Ceba’». Sabadell. 21-10-1969. p. 7 
55 Unió Excursionista de Sabadell: «100 anys d’excursionisme a Sabadell 1908-2008», Sabadell 2014. pp. 75-

86 
56 Ibídem. p 79. Informació ratificada també per Lluís Fernàndez, de la secció d’Història de la Unió Excursionista 
(19-3-2018).  
57 S.A.:  Butlletí CES. Núm. 8 Març-Abril 1926, p. 122 
58 Ibídem, p. 122 
59 S.A.: Butlletí CES. Núm. 14 Març-Abril 1927, p. 246 
60 S.A.: Butlletí CES. Núm. 20 Març-Abril 1928, p. 370 
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redacció del Butlletí61. El Gener de 1930 ja no consta com a membre de la redacció del 

butlletí62, tot i que al gener del 1931 torn a ser Redactor en cap, amb Joan Sallarès i 

Miquel Crusafont formant part de la redacció63. La segona presidència de Lluís Creus, 

iniciada el gener de 1930 “aquesta junta la presidí molt poc temps Lluís Creus, el qual 

s’absentà de Sabadell; la resta de l’any la presidí Josep Rosell”64. A final de gener de 

1931 torna a ser escollit formalment com a President del Centre65, on va perdurar fins al 

gener de 193566 quan va ser substituït per Angel Casas, encara que va continuar sent el 

redactor en cap del Butlletí. 

                           
Figura 19: Càrrecs de Josep Rosell en el Centre Excursionista 
Sabadell. Elaboració pròpia a partir d’informació dels 

Butlletins del CES.  

En resum, Josep Rosell va ser President del Centre durant més de 6 anys i redactor 

del Butlletí al llarg d’onze anys entre 1926 i 1937. El Butlletí del CES destaca per la seva 

qualitat tipogràfica i de continguts; en paraules de Joan Sallarès ”la col·lecció dels 

nostres Butlletins ja és un estimable fons on poder-hi cercar elements d’estudi i de 

cultura ... dintre de l’estudi de les coses nostres en orde de la cultura general, de la 

geografia, de la ciència i de l’excursionisme”67.  

El 15 de desembre de 1928, en commemoració del seu desè aniversari, el CES va fer 

un sopar d’homenatge als tres presidents que havia tingut. Es mostra a continuació una 

foto de l’acte, amb Rosell com a president actiu, i un altre de la portada del llibre amb 

signatures d’homenatge que li va ser entregat i entre les que es poden identificar les de 

Miquel Crusafont, Joan Sallent, Ferran Sagarra i Francesc Carreras i Candi.  

                                                             
61 S.A.: Butlletí CES. Núm. 6  Març-Abril 1929, p. 150 
62 S.A.: Butlletí CES. Núm. 12  Març-Abril 1930, p. 300 
63 S.A.: Butlletí CES. Núm. 36  Gener-Febrer 1931, p. 20 
64 Unió Excursionista de Sabadell: “100 anys de ...”, Op. Cit. P. 77 
65 S.A.: Butlletí CES. Núm. 37  Març-Abril 1931, p. 41 
66 S.A.: Butlletí CES. Núm. 55  Març-Abril 1935, p. 83 
67 Joan Sallarès. Citat a Unió Excursionista de Sabadell: «100 anys d’excursionisme:  », p. 79. 

Any President
Vice-

president

Redactor 

en cap
Redactor

1926

1927

1928

1929

1930 En funcions

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937



25 
 

 
Figura 20: Homenatge als tres presidents del CES. Rosell, assegut, al centre de la taula presidencial. 15-

12-1928. Fons personal JRC  

    
Figura 21: Portada llibre signatures dedicades a Josep Rosell. Fons 

personal JRC 

Sent Rosell President, l’octubre del 1930 va ser creada la Secció femenina del CES “on 

són ja vàries les noies que s’han inscrit i esperem que aviat aquesta secció actuarà amb 

encert”68.  En un article en la premsa de l’any 1929, amb motiu de felicitar-se perquè per 

primera vegada una noia havia col·laborat en el Butlletí del CES amb un article sobre 

Arqueologia, elogiava –en un llenguatge particular, molt de l’època- com la dona anava 

ocupant nous llocs a la societat: “un bon estol de noies, les quals fugint de les 

extravagàncies i frivolitats mundanes, tan esteses en el seu sexe, es mostren daleroses 

de perfeccionar el seu bagatge cultural (...) saben cercar bones lectures i enlairar la 

personalitat femenina, prou estrafeta per les excentricitats de les modes”69. 

Josep Rosell era el President del CES quan es proclama la segona República i també a 

l’Octubre del 1934. El Butlletí del Centre, tot i el seu neutralisme polític va reflectir de 

forma clara aquest fets i de forma molt explícita el retorn de la Generalitat:  “Encara que 

deslligats en absolut de tota tendència política, saludem amb goig el canvi operat en 

                                                             
68 S.A.: Butlletí CES. Núm. 45 Octubre-Desembre 1932, p. 188 
69 J. Rosell: «Elogiem-les»  La Veu de Sabadell. 14-3-1929. P. 1 
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l’estructura governamental del país i d’una manera especial i afectuosa el retorn de la 

nostra gloriosa Generalitat Catalana: Amants com som de la llibertat i de les nostres 

coses, diem de tot cor: Visca la República! Visca Catalunya!”70. 

També recull el Butlletí del CES una visita del President Macià al Centre el 28 de Maig 

de 193271  i lamenta la seva mort en l’article de portada del Butlletí: “Aquest sentit 

d’abandó en el traspàs del President fuit, el centre d’excursionisme «Sabadell» el percebé 

fortament, perquè sabia que ell era un home tot cor, tot poble, tot terra, aspectes que  

substantiven íntimament la nostra existència”72. 

L’esment a l’Octubre del 34 es va fer de forma més matisada i prudent, doncs només 

es poden associar als fets alguns comentaris que no especifiquen el que va ocórrer: 

“L’acampada.- Malgrat els bons desigs dels elements acampadors, degut a les 

circumstàncies, no ha estat possible portar a cap la temporada de tardor” 73 . “Una 

conferència íntima dels Sr. Lluís Batllevell.- Per expressa voluntat seva, la conferència 

que el Sr. Batllevell ens donà el dia 17 de Novembre, tingué lloc en un ambient 

d’intimitat”74. Es possible deduir que ‘les circumstàncies’ van recomanar la ‘intimitat’ de 

la conferència. 

La rebel·lió militar del 18 de Juliol del 1936 i el conseqüent inici de la guerra civil, va 

ser recollit més explícitament, fent clar esment al fet de la guerra, al trencament de la 

vida normal, i fins tot a la confiscació forçada de bens de particulars i entitats:  

“Apareix el gran trasbals polític a totes les terres ibèriques, promotor 

d’aquesta sagnant guerra que patim, i totes les il·lusions excursionistes 

se’n van en orris ... l’històric 19 de Juliol cau com una llosa damunt dels 

pacífics excursionistes i tota la vida espiritual i gaudiosa de la nostra 

joventut resta absorbida pel clam de la guerra ... s’organitzen a la nostra 

ciutat les primeres centúries alpines les quals, necessitoses de material 

muntanyenc, comencen les requises per cases particulars i organitzacions 

com ara la nostra ... i a l’angunia dels moments transcendentals que es 

viuen cal afegir-hi la nostra obligada inactivitat” 75 

Es llença doncs un moderat missatge de compromís acompanyat del desig que el 

conflicte acabi aviat: “Cada un compleix el deure de ciutadania imposat pels moments 

actuals i bo i desitjant que la lluita entre germans sia breu, procurem de mantenir l’escalf 

germanívol”.76 Manifesta de forma més clara un missatge catalanista. “Cal conservar 

                                                             
70 S.A. Butlletí CES, Núm. 38 Maig-juny 1931, p. 63 
71 S.A.: Butlletí Centre Excursionista Sabadell. Núm. 43 Abril a Juny 1932, p. 138 
72 Joan Sallarès (Oriflama). Butlletí Centre Excursionista Sabadell. Núm. 50 Gener a Març 1934, p. 1 
73 S.A.: Butlletí Centre Excursionista Sabadell. Núm. 54  Gener-Febrer 1935, p. 65 
74 Ibídem.  p. 66 
75

 S.A.: Butlletí Centre Excursionista Sabadell. Núm. 62 Octubre a Desembre 1936, P 174. Possiblement escrit 

per Josep Rosell com a Redactor en cap 
76 Ibídem, p. 66 
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l’enteresa d’esperit perquè quan sia l’hora de reconstruir Catalunya, nosaltres ens 

mantinguem al nostre lloc pletòrics d’entusiasme” 77. 

En aquest primer número del Butlletí publicat després del 19 de Juliol, s’escriu sobre la 

reducció de les activitats excursionistes, la suspensió de relacions oficials amb altres 

entitats i es comunica als socis el material requisat per la Columna Alpina, “formada 

majoritàriament per militants del PSUC-FLS que va arribar a tenir 1.000 milicians” 78. 

 

   

Figura 22: Butlletí Centre Excursionista Sabadell. Núm. 62 Octubre a Desembre 
1936, P 174 

En el següent número del Butlletí, es donà compte de la devolució al Centre per part 

de la Columna Alpina de part del material requisat.  

 

                                                             
77 Ibídem, p. 66 
78 A.. Santamaria: «Els primers compassos de la Guerra Civil (1936)», www.isabadell.cat Consultat 25-05-

2018, 10:00 Hores.  Josep Moix, nebot de l’Alcalde Josep Mª Moix, “va ser ferit lluitant a les files de la Columna 
Alpina”. 

MT Martínez de Sas i P Pagès: «Diccionari biogràfic del moviment obrer als països catalans» Publicacions Abadia 

de Montserrat 2000 p. 918.   

Hemeroteca digital La Vanguardia. http://www.lavanguardia.com/hemeroteca Consultada 25-05-2018 11.08 h. 

Dias 25-8-1936 i 30-8-1936  

http://www.isabadell.cat/
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca%20Consultada%2025-05-2018%2011.08
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En un article, Josep Rosell promou que malgrat les dificultats, no s’abandoni l’activitat 

excursionista, mitjançant excursions curtes pel rodal de la ciutat, arrengament de 

biblioteca i arxius, lectura de llibres, classificació de fotos i apunts79. 

No hem trobat en el Butlletí crides o esments cap a la ‘victòria’ en la guerra; més aviat 

hi ha referències a la guerra com una desgràcia que convé acabi el més aviat possible. 

Com exemple els següent paràgraf “Saludem als nostres consocis que es troben en els 

diferents fronts de lluita i, bo i desitjant-los força sort, fem vots perquè puguin retornat 

aviat entre nosaltres i reprendre la vida de pau i estudi que és la característica de 

l’excursionisme” 80. Sembla especialment significativa la frase “en els diferents fronts de 

lluita” que pot donar a entendre una implícita voluntat de neutralitat entre els dos 

bàndols enfrontats. 

El 1951 va ser escollit per formar part del Patronat del Museu de la Ciutat com a 

representat del CES, i en raó de la seva consideració com a precursor i impulsor del citat 

Museu81 

L’última referència que hem trobat en relació a la participació en l’organització de 

l’excursionisme, és que des d’Octubre del 1971 fins al Març del 1975 va tornar a ser 

membre de l’equip de redacció del butlletí, en aquest cas el de la nova Unió Excursionista 

de Sabadell82. 

 

Periodisme 

 

Hem comentat ja anteriorment, al parlar del Centre d’Esports, que Rosell es va 

incorporar a la redacció del diari La Ciutat del 1910 al 1913. Més tard va ser redactor i va 

fer col·laboracions continuades amb La Veu de Sabadell en el període 1927-192983.  

                                                             
79 J.R. «El moment excursionista» Butlletí CES. Núm. 63 Gener a Juny de 1937.  

80 S.A.: Butlletí CES. Núm. 62 Octubre a Desembre 1936, p. 179 
81

 S.A.: Boletín CES. Núm. 32  1951 
82 Unió Excursionista de Sabadell. Butlletí Informatiu per als socis. Número 1, Octubre 1971 i Número 35. Març-

Abril 1975. L’any 1970 es va produir la unificació en una sola entitat –la Unió- dels tres anteriors grups 
excursionistes: el Centre Excursionista Sabadell, el del Vallés i el Terra i mar.  Veure «100 anys d’excursionisme 

a Sabadell 1908-2008»  Sabadell 2014, pp. 193-196 

83
 Consultada l’hemeroteca de l’any 1929, no hem trobat a La Veu de Sabadell informacions signades per Rosell. 

Hi ha informacions d’esports de forma regular, però sense que consti l’autor 
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Figura 23: carnet de redactor de la Veu de Sabadell 
1928. Fons personal JRC 

Això li va permetre poder assistir com a periodista a l’Exposició Universal a Barcelona 

del 1929 de la que va destacar tres aspectes: “el Palau Nacional, el poble típic, i els jocs 

d’aigua i llum”84. Explica que va poder admirar les millors obres d’art de tota la nació, la 

reconstrucció artificial, però digne, de moltes cases populars en el Poble espanyol, i el 

que més el va sorprendre: les fonts d’en Bohigues amb la barreja d’aigua i llum85.  

 
Figura 24: Passi de lliure Circulació per l’Exposició Universal 1929. Fons Personal JRC 

La seva activitat en l’entorn del periodisme, així com els seus escrits en la premsa 

escrita, van quedar interromputs per la guerra i la dictadura posterior; de fet, ho 

mostrarem en detall més endavant, hem localitzat més de 40 articles seus als diaris de 

Sabadell abans de la guerra, i només 6 després.  

 

La feina i la guerra 

 

Com hem dit, Josep Rosell va començar a treballar a La Electricitat S.A. (LESA) el 

1912. En les anotacions fetes a la seva Llibreta diu que va entrar d’operari i el març de 

                                                             
84

 J. Rosell. «Art, Tipisme i Meravella». Butlletí Centre excursionista Sabadell. Núm. 11 Gener 1930. pp. 265-

268 

85 Op. Cit. pp. 265-268 
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1915 va passar a ser cap de la secció de quadres i reòstats; va ser destinat a Sant Cugat 

com a cap de taller el desembre d’aquell any, on va estar fins l’1 d’abril de 1920 quan 

“queden novament establertes les 2 seccions d’aparellatge d’alta i baixa tensió” 86  a 

Sabadell. El 3 de Novembre de 1920 es fa càrrec de la Secció d’Alta (tensió). 

Sobre l’època de la guerra Rosell anota: “arran de la sublevació del 19 de Juliol 1936 i 

en retornar al treball amb la nova estructuració, el 1er comitè de control que actua a 

LESA despedeix diferents encarregats (...) El 17 d’abril de 1937 es canvia el consell 

d’empresa i el 19 soc anomenat sub-director en caràcter interí (...) El 12 de Novembre 

s’incauta dels tallers el Ministeri de Defensa Nacional i soc considerat en el mateix lloc 

amb el nom de Secretari de la Direcció. Pel 22 de Juliol, els meus enemics han preparat 

un complot en contra meu i deixo el càrrec de Secretari de la Direcció”87 

El final de la guerra a l’empresa el descriu de la següent forma: 

El dia 23 de gener de 1939 el Director de Colsa (sic) marxa a Barcelona 

d’una manera especial i ja es preveu la fugida. Efectivament, a l’endemà ja 

no compareix i el cap d’administració Domínguez ja se li noten preparatius 

de marxar. Al migdia desapareix i a la tarda ve en Galicia al taller A i diu 

públicament en ple pati que havent abandonat el taller els directors tothom 

es lliure de fer el que li sembli, invitant així a abandonar la feina. Molts 

obrers abandonaren el taller i ningú es pot dir que treballi. Els únics que 

ocupem el nostre lloc som els d’escriptori.  

A l’endemà dimecres dia 25, a vora de les 10 del matí, 5 avions venen a 

bombardejar un canó antiaeri que hi ha emplaçat des d’aquell matí a la 

serra de la Salud. L’explosió és formidable i el perill de permanèixer al 

taller evident, per la qual cosa abandonem el taller 

Dos dies després, o sigui el dia 27, entre a Sabadell les tropes 

nacionals88 

Una nova Direcció el reclama per a fer balanç durant dues setmanes, però tret d’una 

reparació puntual, no torna a la feina fins l’1 de maig, “que soc cridat per reempendre el 

treball al frente de la secció. Feia pocs dies que havien cridat a varies seccions per a 

treballs. Jo no he estat dels primers, però tampoc dels últims” 89 

Durant uns mesos, entre 1942 i 1943, deixa de treballar a la LESA i va a Industries 

Pineda, però retorna a l’empresa “amb el sou màxim assignat als encarregats. Entro 

doncs per la porta gran i amb tots els honors”. El maig de 1958 passa a la secció 

                                                             
86 J. Rosell. Llibreta de Notes, Fons Personal, cara B, p. 1. 
87 Ibídem. Cara B, p. 9 
88

 Ibídem., cara B pp. 20-21 
89 Ibídem., cara B p. 23 
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d’utillatge fins Maig del 1958  quan canvia de departament i a finals de 1959 al 

Magatzem. Es retirà el 6 d’octubre de 1960, sent el seu sou de 3.276 Ptes. mensuals. 

.  

Fundació Bosch i Cardellach 

 

Aquesta fundació és creada formalment el 1945, sota l’impuls d’un grup de 

sabadellencs –entre ells Miquel Crusafont, catedràtic i impulsor de l’Institut Català de 

Paleontologia- i  “amb la finalitat de conformar un espai que permetés el diàleg i la 

relació entre l'avantguarda intel·lectual ciutadana dels anys 40 i les noves generacions de 

pensadors que disposaven de ben poques oportunitats de formació en les institucions 

acadèmiques del moment” 90 . Va comptar des del principi amb la col·laboració de 

l’Ajuntament, la Caixa d’Estalvis i el Gremi de Fabricants de Sabadell, que es va anar 

ampliant amb d’altres institucions influents de la ciutat. 

   
  Figura 25: Carnet de la Fundació Bosch i Cardellach 1952. Fons personal JRC 

El 1950 va ser nomenat membre de la Fundació91, i el 26 d’Octubre de 1952 fa la 

primera activitat de caire públic mitjançant la lectura de la ponència titulada “Significació 

dels noms dels carrers com a compendi d'història local”. Serà aquest tipus d’activitat –

aportacions al coneixement de la història local- el majoritari fins a la seva mort. 

No ha estat possible aconseguir el permís per accedir a la consulta directa de les Actes 

de la FCB, a fi i efecte de poder refer quina va ser la seva activitat interna, més enllà de 

la presentació de ponències sobre Sabadell, el seu entorn i la història local. La informació 

que ha facilitat la secretaria de la Fundació és que el curs 1962-63  va ser nomenat Vocal 

de la Junta de Ciències Històriques, vocal del jurat Premi Miquel Carreras l’any 1967, i va 

                                                             
90 www.fbc.cat Consultat el 10-4-2018 19:00 
91 Butlletí CES, Núm. 31, 1950 

http://www.fbc.cat/
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participar en la comissió interna que va organitzar l’Assemblea Intercomarcal 

d’Estudiosos a Sabadell el 1968. 

Entre els arxius de la FBC i el seu fons personal, hem pogut recollir un total de 52 

Ponències presentades a la Fundació, algunes de les quals van ser a més presentades en 

forma de conferència .  

 

     
 Figura 26: Rosell donant una conferència 1955. 

Fons personal JRC 

El 6 de febrer de 1976, poc més d’un mes abans de morir, va assistir a per última 

vegada a un Ple de la Fundació, on es va llegir –ell ja no va tenir forces- el seu últim 

treball “El Rodal del carrer de Bufí”. No deixa de ser una emotiva casualitat que el títol de 

la seva obra pòstuma sigui quasi el mateix que el de la seva obra cabdal: ‘El Rodal de 

Sabadell’.    
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Els escrits de Josep Rosell 

 

L’objecte del present capítol és descriure i analitzar el conjunt d’articles, escrits i 

conferències que va fer Josep Rosell al llarg de la seva vida.  

Anàlisi temàtic i cronològic dels seus escrits  

Als documents que formaven part del seu llegat hem afegit tots aquells altres articles, 

notícies i cites que en relació a Josep Rosell hem pogut trobar en l’Arxiu Municipal de 

Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach i la Unió Excursionista de Sabadell. En base als 

articles localitzats escrits per Josep Rosell, i a noticies i d’altres documents publicats, 

hem procedit a crear un registre de tots ells, caracteritzant-los temàticament, la qual 

cosa ens ha de permetre disposar d’una visió general de quines temàtiques eren les que 

interessaven a l’autor. A l’Annex 3 figura la relació completa d’escrits, conferències i 

xarrades a la ràdio, però recordem que, de forma complementària a aquest treball, hem 

recollit en volums apart tots els articles localitzats, recollits de forma cronològica, de 

forma que hem intentat acabar amb la dispersió de fonts que impedia l’anàlisi global de 

l’obra d’en Rosell. 

D’acord amb la classificació comentada, el resultat sobre l’activitat escriptora i 

divulgativa de de Josep Rosell queda resumit en el següent gràfic: 

  
 Figura 27: Total per quinquennis d’escrits i activitats de Josep Rosell. Elaboració pròpia  

Són més de 300 referències (306), i en el gràfic es pot observar que la major 

producció es concentra entre 1925 i 1939. L’impacte de la guerra civil ens mostra una 
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època de silenci quasi absolut durant els anys 40, doncs entre Maig de 1937 i Juliol de 

1948 no consta cap article seu publicat, només unes conferències internes en el Centre 

Excursionista en 1946 i 1947 sobre Història local. A partir dels anys 50 torna a escriure i 

publicar de forma bastant regular 

Les activitats es poden segregar en tres tipus: Articles, Conferències i intervencions 

radiades. La distribució global és la de la figura següent, on es mostra que el 75% van 

ser articles escrits.  

    
Figura 28: Tipus d’activitat Josep Rosell. Elaboració Pròpia 

Cal esmentar també que totes les intervencions radiades van ser entre 1933 i 1936 i 

que, tot i que després de la guerra el Centro Excursionista va tornar a tenir espais 

regulars a Ràdio Sabadell, no van requerir dels seus serveis. De les conferències fetes 

per Josep Rosell a la ràdio només ens ha quedat el títol de les mateixes, i no el seus 

continguts, però és evident que versen sobre temàtiques semblants a les dels seus 

escrits, com veurem a continuació92 .  

En relació a quines han estat –en els seus escrits- les temàtiques objecte d’interès i 

d’atenció per l’autor, en el quadre següent es mostra el resultat de la tipificació 

realitzada. Queda palès que la història, la ciutat de Sabadell –inserida en la comarca del 

Vallés- i l’excursionisme són els principals subjectes dels seus escrits. Són també objecte 

del seu interès l’observació de la natura i la reivindicació de les seves idees.  

Una visió cronològica evidència que l’excursionisme i les temàtiques que porta 

associades prevalen en els seus escrits de joventut. La història i Sabadell –la Història 

local de Sabadell de fet- tenen més protagonisme en la maduresa de Josep Rosell, 

                                                             
92 Veure llista en Annex 4. 
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acompanyades d’una certa enyorança d’una ciutat molt canviada després de la guerra 

civil. 

 
Figura 29: Anàlisi temàtic del global dels escrits recollits de Josep Rosell. Elaboració pròpia 

  Aquest anàlisi temàtic el podem separar en dos grans períodes, abans i després de la 

guerra, que venen a correspondre amb quan tenia menys i mes de 50 anys. Els canvis 

temàtics són evidents (veure figura següent): en consonància amb els seu paper 

capdavanter a l’excursionisme sabadellenc abans de la guerra, el nombre majoritari de 

escrits són sobre aquest esport i sobre les conrades visitades, que inclouen un nombre 

significatiu fora de Sabadell i la seva comarca. Durant la dictadura, el focus d’atenció 

d’en Rosell es desplaça cap a la ciutat de Sabadell, la descripció de fets històrics i fins i 

tot l’atenció a canvis urbanístics; baixa el nombre d’escrits sobre excursionisme, de 

forma especial la descripció de sortides allunyades del voltant de Sabadell. L’expressió de 

reivindicacions de diversos tipus, relacionades generalment amb aspectes ciutadans i de 

manteniment de l’espai natural, es manté  sense gaires canvis quantitatius. 

 
Figura 30: Anàlisi temàtic dels escrits fets abans i desprès de la guerra civil. Elaboració pròpia 

Va escriure i publicar en diferents mitjans de comunicació de Sabadell, que són per 

ordre cronològic: Butlletí del Centre Excursionista Sabadell; Diari de Sabadell; La Veu de 
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25-29 12 3 3 30 7 21 4 14 2 39 11 2 2 16 3 21 1 2 193

30-34 15 3 5 11 4 13 7 9 3 21 14 4 0 9 4 11 0 1 134

35-39 5 0 4 1 0 0 1 1 1 6 4 0 0 6 3 2 0 0 34

40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45-49 3 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 15

50-54 16 2 3 3 0 3 3 1 2 8 5 0 0 16 0 7 3 0 72

55-59 14 2 2 2 0 1 5 2 2 6 9 2 4 15 4 3 4 0 77

60-64 16 5 6 3 0 5 3 1 0 7 3 1 5 20 4 6 5 0 90

65-69 14 3 1 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 15 0 3 2 1 46

70-74 8 1 0 2 0 3 4 2 0 10 5 0 5 9 1 6 0 0 56

75-79 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0 2 1 0 14

TOTAL 106 19 24 52 12 47 33 31 14 99 53 9 18 111 19 62 17 5 0
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Fins 1939 32 6 12 42 11 34 12 24 6 66 29 6 2 31 10 34 1 3 361

Post 1939 74 13 12 10 1 13 21 7 8 33 24 3 16 80 9 28 16 2 370

TOTAL 106 19 24 52 12 47 33 31 14 99 53 9 18 111 19 62 17 5 0
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Sabadell; Excursionisme 93 ; Anuari Sabadellenc; Sabadell-Ciutat; La Ciutat; El Poble; 

Esforç (Òrgan de la Joventut Republicana Federal); Butlletí Club Excursionista de Gràcia; 

Revista LESA; Revista ALBA; ‘Sabadell’ (Diari); Fundació Bosch i Cardellach; Butlletí de la 

Unió Excursionista de Sabadell. 

Els principals canals pels qual Josep Rosell va transmetre els seus escrits els hem 

agrupat en quatre: Butlletins Centre Excursionista, Diaris, revista Alba i comunicacions 

dins de la Fundació Bosch i Cardellach.  En el quadre resum següent es pot veure com la 

guerra marca una ruptura en relació a la disminució de la seva presència en la premsa 

escrita de caràcter general, on passa a escriure de forma molt ocasional. Es pot 

interpretar com un resultat del canvi en els poders locals, en especial en el cas d’un 

mitjans de comunicació totalment controlats per la dictadura, en especial en els seus 

primers anys. Encara que baixa el nombre d’escrits en el Butlletí excursionista, també 

possiblement pel fet de no pertànyer a la Junta directiva, continua estant significativa. El 

Rosell escriptor sembla “refugiar-se” en la revista de la parròquia de la Inmaculada i 

sobre tot en la elaboració de ponències per a la FBC. 

   
 Figura 31: Número d’escrits per període segons canal de comunicació. 

Elaboració pròpia 

 

En els seus escrits sobre els temes Sabadell i Història, que ja hem dit són els més 

freqüents entre els recollits, ens parla sobre la situació edificis importants de la ciutat, 

afectats pels canvis urbanístics: la casa Duran del Pedregar, la dels Turull, la casa de la 

Vila, el Convent dels caputxins, l’Hospital Taulí, el Museu de Sabadell, antiga fàbrica 

d’electricitat, el conjunt del carrer Manresa, Can Puigjaner, cal Monistrol. Normalment 

comença explicant els seus orígens històrics, i els fets que han pogut ocórrer en cada 

cas, fent esment de fonts documentals localitzats per ell mateix en l’Arxiu Municipal; 

descriu després l’estat actual de cada cas, i el futur previst. Lamenta les desaparicions o 

degradacions sofertes i se’n alegra de les recuperacions i rehabilitacions 

 “Destruir una d'aquestes cases és escapçar un tros d'història, és 

cometre una iconoclàstia civil, és malmetre i mermar un tresor de la urb ... 

deixeu en pau aquestes antigues cases, deixeu-les quietes i soles”94 

                                                             
93  www.Enciclopèdia.cat: “El 1928 aparegué “Excursionisme”, primer intent seriós d’un diari d’informació 
excursionista, en el qual col·laboraren, entre altres, F. Maspons i Anglasell, C. Pi i Sunyer, Nicolau d’Olwer, 

Ferran Soldevila, Ventura i Gassol, etc. Consultat el 07/05/2018. 18:00 
94J. Rosell:  «Cases Antigues», Butlletí Centre Excursionista Sabadell. (Novembre 1917) Número 18. P. 328  

Període B CES DIARI ALBA FBC Altres Total

Fins 1939 57 42 0 0 10 109

Post 1939 30 6 21 55 30 122

Total 87 48 21 55 40 231

http://www.enciclopèdia.cat/
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(Reconvertides en museu, bancs, pisos, oficines, magatzem, seus 

d'associacions, clíniques, entitats oficials, pensió, residència, convent 

monges, escoles) "han perdut tota l'ambientació distingida i el caràcter de 

l'època esplendorosa ja sia en salons, escales, pintures, gairebé tot 

transformat en ús utilitari actual"95 

Per situar be en context els escrits d’en Rosell, cal tenir en compte el gran canvi que 

es va produir a Sabadell al llarg de la seva vida, en especial el gran creixement 

demogràfic, com es mostra en el següent gràfic:  

   
  Figura 32: Evolució població Sabadell, Elaboració pròpia96 

Com es veu, Sabadell va doblar la població entre 1900 i 1940, però després de la 

guerra la va quasi quadruplicar entre 1940 i 1980. Això, més la introducció massiva del 

cotxe privat, va alterar la configuració social i urbanística de la ciutat i del seus voltants, 

la qual cosa queda reflectida en els escrits d’en Rosell. 

Els carrers 

Altres subjectes dels seus articles sobre història van ser els carrers de Sabadell: el 

carrer del Pedregar, del Vapor, Horta Novella, Sant Antoni, Manresa, Comèdies, Narcís 

Giralt, Eduard Brossa, Plaça de l’Àngel, les Valls, la Salut, Bufí van ser descrits, explicats 

els seus orígens, els seus veïns, comerços i indústries, així com els fets més remarcables 

de cadascun.  

Precisament, el treball “Significació dels noms dels carrers com a compendi d'història 

local” va servir a Josep Rosell com entrada a la Fundació Bosch i Cardellach el 26 

                                                             
95 J. Rosell:  « La Decadència de les nostres cases pairals», Fundació Bosch i Cardellach. (27-21965) 
96 Font de les dades: «El Vallés Occidental». Gran Geografia Comarcal de Catalunya Enciclopèdia catalana, Maig 

1982.Vol 6 p. 45 
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d’Octubre de 1952, i ens serveix per a conèixer quin era el pensament i la voluntat de 

l’autor en relació a la tasca com a cronista ciutadà: “jo només soc un aficionat que el 

temps que altres passen al carrer o en espectacles banals jo el dedico a conèixer i 

divulgar les coses sabadellenques”97 . Mostra d’una banda el seu interès per la seva 

ciutat, per saber del seu passat i donar-ho a conèixer, i d’un altre és significatiu com 

expressa el seu rebuig per un tipus d’oci passiu i no productiu. Quan diu “cal crear una 

cultura, cal avivar als ciutadans l’amor a les coses locals i cal, finalment, procurar que 

sien patriotes, cosa certament difícil avui que vivim en ple domini materialista, avui que 

bastants de bons deserten de la ciutat que’ls vegé néixer i on tenen els negocis, les 

hisendes i les famílies, i d’altres, masses potser, ens invadeixen sense gairebé assimilar-

se i creant aquests suburbis de barraques i coves”98, proposa el desig -i la tasca- de 

poder generar patriotisme a partir del coneixement dels espais i fets locals, com una 

forma d’evitar el materialisme); també veu amb preocupació dos moviments 

contraposats que es produeixen a l’hora a Sabadell: oriünds que abandonen la ciutat i 

immigrats que arriben en precàries condicions materials. 

 Manifesta de forma clara i força crítica, més si tenim en compte que ho escriu el 

1952, els seus criteris per anomenar els carrers de qualsevol ciutat:  “Els noms dels 

carrers de la ciutat no han d’ésser donats a caprici ni a conveniències polítiques, 

exposades sempre a modificacions pertorbadores. Han de respondre a fets de la vida 

local, a tradicions, a honorar personatges ... la nomenclatura ha d’ésser un llibre vivent 

d’història ciutadana”99. En conseqüència té d’haver “un fet històric en la vida local que 

així ho determina ... motius populars en uns, camins antics en altres” 100 . Si el 

nomenclàtor de les ciutats i pobles es fes sota aquests criteris, “a cap població haurien 

d’ésser iguals perquè ni la toponímia, ni la història, ni la tradició són les mateixes, i no 

com ara que arreu són els mateixos donats en sèrie i estandarditzats, responent a les 

peces d’una màquina de tipus nacional”101. No acaba aquí la crítica als noms vigents en 

els carrers de Sabadell: “és inversemblant que els nois, i els homes també, sàpiguen que 

hi ha rius que s’anomenen l’Ebre i el Guadalquivir, el Tajo i el Duero a espanya i fins i tot 

coneguin detalls del Sena, el Tàmesis i el Rhin, i en canvi no sàpiguen un borrall del curs 

del nostre Ripoll ni gairebé l’existència del Riu Sec o bé del Riu Tort. Voleu una paradoxa 

més manifesta?102.  

Cal tenir en compte que amb l’esclat de la guerra civil s’havien canviat quasi el 15% 

dels noms dels carrers, i el franquisme va superar aquest nombre doncs a la depuració 

                                                             
97 J. Rosell: « Significació dels noms dels carrers com a compendi d'història local», Fundació Bosch i Cardellach, 

(26-10-1952). p. 1 
98 Ibídem. pp. 2-3 
99 Ibídem. p. 2 
100 Ibídem. p. 2 
101 Ibídem. p. 3 
102 Ibídem. p. 4 
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dels noms que no va considerar adequats, cal afegir la castellanització de les 

denominacions.103  

Excursionisme 

Va escriure quasi cent articles sobre diferents aspectes relacionats amb 

l’excursionisme. Alguns són descriptius de sortides fetes amb el Centre, sent d’especial 

relleu la sèrie de setze articles sota el títol “Apunts d’un excursionista” que va publicar a 

La Veu de Sabadell des de l’abril fins al Setembre de 1929; Descriu des dels voltants de 

Sabadell fins Andorra, l’estany de Sant Maurici, Canigó, l’Urgell i la Catalunya Nord; 

sempre ho fa explicant les característiques paisatgístiques, els costums locals i els 

mitjans de comunicació emprats. En relació amb aquest últim aspecte explica com van 

arribar a Núria l’any 1920: “Sortida de Sabadell a les 4 del matí a peu cap a Mollet, per a 

pujar el tren correu de les 6 fins a Ripoll i després amb auto fins a Ribes” 104 per acabar 

amb el camí a peu fins al santuari105. Aquesta dificultat en les comunicacions, que es 

traduïa en temps necessari per arribar als llocs, l’emfatitza molts anys desprès, quan 

recorda que tenien que aprofitar les poques festes dobles, doncs “no s'havien implantat 

les vacances ni els 'ponts’ “ 106  

   
Figura 33: Josep Rosell “A 10 minuts del llac de Sant Maurici” 1954. 

Fons personal JRC 

És un gran admirador del paisatge en totes les seves formes; dels arbres, els boscos, 

els rius, els cims, les fonts i els camins: “"el paisaje nos sobrecoge de alegría, nos 

                                                             
103  A. Santamaria « Els canvis en el nomenclàtor al llarg del temps (1)» 28-5-17 
http://www.isabadell.cat  Consultat 12-5-17 11.25h 
104 J. Rosell: «Apunts d'un excursionista»  La Veu de Sabadell (13-8-29) p. 1  

105 El tren cremallera va començar a funcionar el 1931 

106 J. Rosell: «Ahir i avui Nuria 1922». Butlletí Unió Excursionista de Sabadell. Número 10 setembre 1972. p. 5 

http://www.isabadell.cat/
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contagia de su esplendor y nos llena de optimismo, gracias que no podemos disfrutar en 

la ciudad, llena de formulismos, conveniencias y ficciones"107 

En els seus escrits fa propostes de millora i d’actuació del mon de l’excursionisme: 

millorar les guies de muntanya 108 , celebrar un aplec anual de tots els grups 

excursionistes de la ciutat109, crida a la participació de les escoles110, i a respectar la 

natura i deixar els llocs nets i polits111.  

Però és molt destacable la concepció que té de l’activitat excursionista com a 

compendi de diferents valors personals i cívics. El següent paràgraf resumeix bona part 

de la seva forma d’entendre l’excursionisme: 

“és unànimement acceptat que un bon excursionista ha de posseir 

algunes nocions de topografia, història, geografia, geologia, etc., per tal de 

treure el màxim profit de les seves sortides, les quals serviran per enriquir 

el seu bagatge espiritual (...) La vida excursionista, doncs, ens mostra que 

no solament s’esmercen energies anant a seguir terres i més terres com 

una dèria insubstancial, sinó que ultra constituir un esport perfecte, sanitós 

i apartats d’apassionaments, és un complement cultural excel·lent, un 

mitjà d’expansionament pràctic desvetllador de les més enaltidores virtuts” 

112 

Altres aspectes del concepte d’excursionisme d’en Rosell són: la necessitat de 

conèixer i aplicar conceptes multidisciplinaris per poder aprofitar l’activitat per 

l’enriquiment personal i per extreure totes les possibilitats et permet el fet de recorre el 

territori; l’allunyament de la simple visió de acopi de nombre de sortides, sense treure’n 

profit personal; la dimensió cultural de l’excursionisme, que fins i tot et porta a una 

vessant de millora espiritual; el seu caràcter d’esport i per tant d’activitat sana que pot 

ajudar a allunyar de determinades actituds no convenients. Totes aquestes 

característiques formen part de com Rosell concep l’excursionisme, però també ho són la 

formació en la disciplina i l’ordre, que no seran tan necessàries quan hi ha germanor113, i 

molt especialment la consideració com a eina per formar a la joventut i apartar-los de 

diversions menys fructíferes; arriba a considerar als joves excursionistes com una certa 

                                                             
107 J. Rosell. «Nuestro paraíso». Boletín CES. N38 Gener 1953 
108 J. Rosell (signat R. Casablancas) «Una iniciativa» Butlletí Centre Excursionista Sabadell N5 Novembre 1925. 
Pp. 61-63  
109 J. Rosell (signat J. Rosell Casablancas) «Per un aplec excursionista local» Butlletí CES N9 Maig 1926. p. 131 
110 Josep Papell. «Una conversa amb el President del CES» Diari de Sabadell. 13-5-1931 p.1 
111 J. Rosell « Senyals de Cultura» La Ciutat. 13-10-1932 Pàg. 1 /  J Rosell «La defensa del paisatge» El Poble, 
11-12-1932. p. 2 
112 J. Rosell. «Activitats excursionistes ». Anuari Sabadellenc Juny 1928 
113 J. Rosell.  «El tercer campament de Catalunya» Butlletí CES N13 Maig 1930. pp 306-309 
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elit comparat amb la resta de jovent: “La gent de la motxilla (...) demostrarem esser 

una selecció dins de la joventut que es diverteix"114. 

 
Figura 34:  Camí de Puig d'Olena a Bertí, 1947. Fons personal JRC 

Quan en un apartat anterior hem comentat la relació de Rosell amb el Centre 

d’Esports Sabadell ja vam fer esment de la seva opinió favorable a l’esport com activitat 

amateur i no mercantilista. Aquesta idea es reflexa també en els seus escrits “L'esport 

ben administrat ha de proporcionar salut al cos i esplai al esperit. Per això cal apartar-lo, 

tot el que es pugui, per no dir en absolut, de la categoria d'espectacle, puix aleshores en 

comptes de reportar avantatges morals pel qui el practica, produeix cansament, pèrdua 

d'energies i fins esgotament, i en els espectadors els mena al fanatisme”115. Aquesta 

concepció idealista de l’esport, el duu a considerar l’excursionisme com una forma 

superior d’esport, més pura, i sobre tot més útil per a la formació de la joventut: 

“L'excursionisme és la sabia nova i purificadora de l'esport, la qual dóna força i vigor i 

aparta dels vicis de la ciutat a la joventut, essent per tant el més purs dels esports. És un 

complement cultural de primer ordre i té a més l'avantatge de fugir del mercantilisme 

que s'ha apoderat d'altres esports”116. 

En resum, Rosell considerava l’excursionisme com un esport superior als altres: “On 

es demostra més cada dia la superioritat del nostre esport sobre els demés, és en 

l’aspecte moral”117. 

Molts dels conceptes en que es basa el pensament d’en Rosell sobre l’excursionisme 

coincideixen amb els expressats pel seu oncle Albà Rosell, en un article escrit a 

                                                             
114 J. Rosell.  «Apunts d'un excursionista  1 (Acabament)» Diari de Sabadell. 5 Maig 1929.  
115

 J Rosell. «Cultura i Esport». Diari de Sabadell. Desembre 1932 
116 J. Rosell. Op. Cit. 
117 J. Rosell: «L’excursionisme, esport selecte» Butlletí CES N 14 Abril 1927, p. 240  
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Montevideo a principis del 1928, però publicat en el Butlletí del CES 118 . En efecte: 

“L’excursionisme, quan es practica amb tota puresa (...) és l’exercici més complet per 

l’home de clara pensa i sa organisme”119. Avisa no confondre’l amb el turisme, els jocs, ni 

tant sol amb l’alpinisme, que tenen propòsits i objectius diferents.  

“Es diu que el deportisme, almenys, ha lliurat el jovent de caure en els 

vicis, d’entaforar-se i matar hores en llocs tancats i d’aires rarificats: cafès 

teatres, balls, cabarets, etc., i això és un de les tantes mixtificacions que 

poc costa descobrir, però que enlluernen els incautes. També les curses de 

braus es fan a l’aire lliure i no són menys condemnables, per tota persona 

de sà criteri (...) hom pot veure que ni és veritat eixa al·legació de l’aire 

lliure dels deports, quan s’estableixen edificis i estadiums tancats per a la 

pràctica dels exercicis al costat o anexe las quals no hi falten els mitjos de 

temptació viciosa per atreure a joves i vells”120  

L’Albà critica també el ‘deportisme‘ per la tendència cap a la professionalització i a la 

recerca de la victòria per sobre d´altres valors, el que inclou la parcialitat, 

l’apassionament fins arribar a les apostes. En canvi, “l’excursionisme sanitós plaent, 

racional, no pensa en èxits, ni novetats sorolloses, sinó en contemplar i completar els 

seus practicants” 121 . Acaba negant qualsevol propòsit d’aprofitar les organitzacions 

excursionistes amb finalitats polítiques, i s’acomiada amb una salutació a “tots els bon 

amants de la natura”122 

Veiem doncs que es troba una relació entre les idees del seu oncle sobre la natura i 

l’activitat excursionista, amb les d’en Rosell: natura, valors, formació, amateurisme, 

apoliticisme dels Centres.  

‘El Rodal de Sabadell’ 

El llibre amb aquest títol, que descriu els voltants de la ciutat, va ser escrit per Josep 

Rosell, prologat per Miquel Carreras, i publicat per l’editor Joan Sallent. Encara que no hi 

figura en el llibre la data de publicació sabem que va ser a la tardor de 1936, un cop 

començada la guerra civil, doncs a l’octubre va publicar la notícia sobre l’aparició del 

llibre el Butlletí del Centre Excursionista123.  

Es tracta d’una guia descriptiva de Sabadell i els seus voltants, presentats de forma 

ordenada en capítols que mostren una vegada més la multi-dimensionalitat de 

l’excursionisme per Rosell: comença per un capítol sobre la història de la ciutat, segueix 

                                                             
118 Albà Rosell: «Excursionisme i Deportisme». Bulletí CES Any IV N1 Maig-Juny 1928. pp.  6-9 
119 Ibídem. p. 6 
120 Ibídem. p. 8 
121 Ibídem. p. 9 
122 Ibídem. p. 9 
123 Ll. C. M. «Un nou llibre. El Rodal de Sabadell» Butlletí CES N62  Octubre 1936, p 175 
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amb la concreció dels límits del terme municipal i els tipus de fites que es podien trobar: 

després fa una descripció del tipus de paisatge que l’envolta, les fonts, els rius, les 

masies, els boscos i els edificis i esglésies més rellevants. Descriu itineraris i rutes per a 

caminar, que van acompanyats de gràfics fets a ma que facilitaven el possible 

recorregut, si un lector volia caminar-ho. Hi ha també apartats per a la forma de vida a 

pagès, els mercat i les festes populars. En resum: història, paisatge, observació, guia, 

natura, vida. Tot això és  Sabadell i el seu Rodal 

    
Figura 35: Imatge portada El Rodal de Sabadell. Fons 
personal JRC 

En el seu pròleg124, Miquel Carreras situa el nou llibre dins de l’escola excursionista 

catalana: una escola educativa pels joves, cultural, modesta, esportiva i amb interès 

científic. Ressalta que es tracta d’una visió molt amplia dels diferents aspectes de 

l’objecte que es descriu –els voltants de Sabadell- l’estètic, geogràfic, folklòric, social, 

econòmic, històric; els paisatges, la vegetació, les fonts, els rius, els camins, i les 

ermites. 

Molts dels elements que inclou en el llibre han estat objecte d’articles anteriors, o ho 

seran de escrits o ponències futures, per tant el llibre és tant un compendi com un 

avançament: el riu Ripoll (1931 i 1960), Sant Pau de Riusec (1950), Can Feu (1928, 

                                                             
124 M Carreras. «Pròleg de El Rodal de Sabadell» Joan Sallent Sucr, Sabadell 1936. pp 7-11 
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1929, 1959), Sant Julià d Altura (1934), La Salut (1932, 1936, 1949, 1959), Jonqueres 

(1957), la capella romànica de Sant Nicolau (1927), els boscos (1949, 1959).  

Cal destacar la ressenya que del llibre va fer el geògraf Pau Vila –també sabadellenc- 

en el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya125, on acaba considerant al llibre com 

d’interès per la bibliografia excursionista en general, no només per la sabadellenca. En la 

mateixa ressenya Pau Vila va ressaltar algun dels conceptes que –com estem veient en 

altres escrits- són característics de la forma d’entendre l’excursionisme per part d’en 

Rosell:  “L’autor, mentre us fa fer camí amb ell, us dóna dades històriques de l’edifici o 

l’indret que us presenta, o bé us descriu entusiàsticament el paisatge, quan no us fa 

reviure característiques de la vida del passat ... és un enamorat de la seva ciutat”126.  

En l’últim capítol –‘Mots finals’- diu l’autor “no pretenc passar per erudit ni per 

escriptor, sinó per un ciutadà amant de la seva pàtria qui fretura d’encomanar als 

conveïns tota la bellesa paisatgística dels voltants i la valor històrica de les terres i les 

coses nostrades”127. Una vegada més es fan evidents alguns dels valors que conformen la 

personalitat d’en Rosell: modèstia, amor a la terra i de la bellesa del paisatge, ciutadania. 

És senyal de la importància que el llibre va tenir, el fet que la paraula ‘Rodal’ alguns 

autors l’atribueixen precisament a la seva aparició, al menys en quan a la accepció 

específica a Sabadell. “Hom ha atribuït l’origen de l’expressió rodal aplicada a Sabadell a 

un llibre dels anys trenta del segle XX (...) escrit per Josep Rosell” 128. També el paràgraf 

que li dedica el Nomenclàtor de Sabadell dins dels trets biogràfiques del propi homenejat 

donant el seu nom a una plaça del barri de La Creu Alta cita el llibre:  “El 1937 va editar 

el llibre El Rodal de Sabadell, referència obligada per al coneixement del Sabadell agrícola 

i menestral de principis del segle passat” 129. 

El 1990, un article explica algun detall sobre la gènesi del llibre, posant especial 

èmfasi en la confluència de persones de diversos perfils per a poder acabar editant el 

llibre: 

“Josep Rosell va fer el primer projecte del llibre a l’agost de 1935. Ho va 

consultar al llibreter Sallarès, que li va donar suport, va oferir-lo al centre 

Excursionista, tot i que en depassava la capacitat financera, i va demanar 

pressupost a la impremta Sallent. En Custodio es va oferir per imprimir-lo 

pel seu compte, aprofitant quan el treball fos escàs ... El que crida l’atenció 

                                                             
125 Pau Vila. «Josep Rosell. El Rodal de Sabadell”. Butlletí centre Excursionista de Catalunya. Març 1973, p. 75 
126 Pau Vila. Op. Cit. 
127 J. Rosell: «El rodal de Sabadell», Joan Sallent , Sabadell 1936, p. 177  
128 Valerià Paül i Carril «Al voltant de la identitat del paisatge vallesà». Anuari del Centre d'Estudis de Granollers 
2007.  Afegeix en nota a peu de pàgina: “(el mot Rodal) Després sembla haver-se traslladat a d’altres ciutats 

properes, com ara Sant Cugat del Vallès, i fins i tot s’empra en l’actualitat com a paraula específica per 
descriure els entorns agraris de secà de les ciutats vallesanes (J. Montasell, com. pers.)” 
129 Nomenclàtor Municipal de Sabadell. Plaça Josep Rosell. Consulta feta el 21-5-2018 17:45h 

lhttp://coneix.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=17739&Itemid=118&search=josep  

http://coneix.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=17739&Itemid=118&search=josep
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és un historiador que corregeix i prologa els escrits de l’amic excursionista; 

un llibreter que li revisa els originals; un impressor que, al marge del 

negoci, edita i distribueix els llibres que li agraden; i, sobretot un tècnic 

electricista que escriu una precisa i fervorosa crònica del rodal de Sabadell” 

130 

Finalment, l’any 1997 sa filla -Carme Rosell Planas- va cedir els drets sobre el llibre a 

la Unió Excursionista de Catalunya131, davant de la voluntat que li van expressar de 

reeditar-lo en col·laboració amb la Caixa de Sabadell. Aquesta reedició no es va acabar 

fent. 

Biografies 

Va escriure gloses biogràfiques sobre 15 persones, que inclouen al seu avi Jaume 

Claramunt i el seu oncle Albà Rosell. Si descomptem l’escrit sobre Bosch i Cardellach, 

mort el 1829, tots els restants apunts biogràfics i honorífics els va fer sobre persones que 

van morir ‘en vida seva’. És destacable el fet que d’aquests dotze coetanis d’en Rosell, 

nou tenen carrer al seu nom a Sabadell (Mossèn Clausellas (c/ Arxiver Clausellas), 

Mossèn Lluis Carreras (c/ Lluís  Carreras), Miquel Carreras (Passatge Miquel Carreras),  

Eduard Brossa (c/ Eduard Brossa), César August Torras (c/ César Torras), Pau Vila 

(Ronda Pau Vila), Pere Monistrol (c/Pere Monistrol), Joan Montllor Pujal (c/ Joan Montllor) 

i Joan Sallarès (c/ Sallarès Castell). Juan Santamaria té una plaça a Terrassa i Pere Roca 

Piñol va ser declarat fill adoptiu de Terrassa el 1950. Només Vicenç Renom Costa no s’ha 

vist honorat per la seva ciutat132. 

La glosa biogràfica que escriu el 1948 sobre Miquel Carreras –Arxiver Municipal i Soci 

del Centre- al 10 anys de la seva mort al front del Segre, és el motiu que li permet 

introduir, per primera vegada des de la victòria dels nacionals, una frase en català al 

Boletín del Centre: “que Déu l'hagi perdonat i que al cel trobi el premi que la terra li 

escamotejà” 133. Aquesta frase tornarà a tancar un nou article sobre Carreras quinze anys 

més tard, en el que de forma subtil fa esment als dubtes sobre com van ser les 

circumstàncies en que va morir: “no cal dir com ens va colpir (la mort el 1938) per les 

circumstàncies i la pèrdua del caríssim amic" 134 

                                                             
130 Bartomeu Cruells. «El rodal d’en Rosell». El 9nou. 1990  
131 Veure Annex 5 
132 Existeix el carrer Josep Renom Costa, arquitecte i germà de Vicenç Renom 
133 J. Rosell. « Recuerdos y añoranzas de Miquel Carreras ». Boletín CES. N16 Julio 1948 
134  J. Rosell. «Miquel Carreras viu en la nostra memòria». Boletín CES. N73. Pàg.182 Maig 1963. Les 
circumstàncies de la mort d’en Carreras no han estan mai aclarides. Oficialment va ser mort quan intentava 

passar-se al enemic, però altres versions van des de la mort heroica en batalla, fins a l’assassinat per l’esquena 
o l’execució per part del SIM (Servicio de Información Militar). El seu pare defensà la versió de l’execució sense 

judici per suposat derrotisme a l’expressar protestes per l’inútil ofensiva militar que s’estava produint. (Antonio 
Santamaria. « Miquel Carreras (1905-1938), historiador, filòsof, filòleg i educador» 

 http://www.isabadell.cat/sabadell/historia/historia-de-sabadell-miquel-carreras-1905-1938-historiador-filosof-

filoleg-i-educador/ Consultat el 2-4-1918. 17:30h 

http://www.isabadell.cat/sabadell/historia/historia-de-sabadell-miquel-carreras-1905-1938-historiador-filosof-filoleg-i-educador/
http://www.isabadell.cat/sabadell/historia/historia-de-sabadell-miquel-carreras-1905-1938-historiador-filosof-filoleg-i-educador/
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Ferran de Sagarra i de Siscar, pare de l’escriptor Josep Maria de Sagarra, va ser una 

persona amb la que Josep Rosell es va considerar honorat amb la seva amistat i 

col·laboració. Possiblement la raó per la qual Rosell no li va escriure una necrològica va 

ser que va morir el 1939, tot just acabada la guerra. Ferran de Sagarra, historiador i 

especialista en sigil·lografia catalana va mantenir col·laboracions amb el centre 

Excursionista de Sabadell, en forma d’articles en el seu Butlletí (de 1927 a 1935), 

conferències i donació de llibres. A finals de 1927, el Consell directiu i la redacció van fer 

una visita institucional al domicili d’en Sagarra, que els va tornar la visita a la seu del 

Centre el 18 de desembre, sent rebut per l’arxiver municipal Mossèn Clausellas i el 

Director del Diari de Sabadell. En el seu arxiu personal, en Rosell conservava les 

següents fotografies, una de la visita al seu despatx i l’altre dedicada135:  

           

 
Figura 36: Sagarra i la Junta del CES. Rosell el tercer d’en peu per l’esquerra.  Foto dedicada per 
Sagarra a Josep Rosell. Fons personal JRC 

Un altre aspecte de la relació amb Sagarra, és que aquest va ser un dels defensors 

dels implicats en el ‘complot del Garraf’ 136, un intent d’assassinar al rei Alfons XIII el 

1925. El butlletí del CES va demanar públicament l’amnistia pels acusats i la revisió del 

procés137: “Ha estat cursat el següent telegrama: “Excelentíssim Sr. President Consell de 

Ministres. Madrid. Centre Excursionista Sabadell entitat cultural inspirada sempre amb 

humanitarisme i altruisme s’adhereix clam general pregant V.E. ampliació amnistia i 

revisió provés Garraf. Les quals mesures portarien felicitat moltes llars i pau a 

Catalunya”. Va ser un posicionament polític atípic en un òrgan comunicatiu d’una entitat 

que no expressava opinions de caràcter polític, i que possiblement va estar influït per la 

estreta relació que mantenien amb el Sr. de Sagarra. 

                                                             
135 També un opuscle titulat “La unitat catalana en 1640”, escrit pel Sr. Sagarra, té una dedicatòria a “El meu 

amic Josep Rosell”. La foto que il·lustra l’entrada dedicada a Ferran de Sagarra en la Gran Enciclopèdia 
Catalana, per la disposició dels documents a sobre la taula, sembla feta el mateix dia. 

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0057734.xml (Consultat el 14-5-2018) 
136 J. Crexell «El complot de Garraf”. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1988. Pàg. 131. El 
Col·legi d’Advocats va fer-se càrrec de la defensa dels acusats en el complot (un intent d’assassinat del rei 

posant una bomba a la línia fèrria de les costes del Garraf) i Ferran de Sagarra va ser designat per a defensar a 
Ramon Fabregat. No va actuar al judici per què l’acusat va poder fugir abans.  
137 S.A. Butlletí CES. Número 12 Març 1930. p. 299. 

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0057734.xml
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Tot plegat és una mostra més que Josep Rosell, tot i ser fill d’un graner i malgrat no 

haver tingut una educació reglada coneguda, va poder ser part dels grups influents a 

Sabadell durant  el segle passat. 

Tecnologia i indústries 

El caràcter industrial de la ciutat i l’admiració pels avenços tècnics són altres dels 

punts d’atenció d’en Rosell en el seus escrits. Pel fet de treballar en una empresa 

d’aparellatge elèctric, dedica especial atenció a la introducció i extensió de l’ús de 

l’energia elèctrica de forma que escriu tant en relació a les centrals de producció 

hidroelèctriques en el Pirineu138 –objecte d’alguna excursió- com a les centrals tèrmiques 

locals. S’estén també en els usos de l’electricitat, des del transport139 a l’enllumenat 

públic140. 

    

Figura 37: Visita a la central de Seira. Cap a 1950. JRC tercer per 

l’esquerra. Fons personal JRC 

El caràcter primordialment tèxtil de la indústria a Sabadell el recull de forma 

secundària quan fa història dels carrers141 i dels canvis soferts a la ciutat142, però no és 

una temàtica a la que dediqui especial atenció.  

Recordem en aquest entorn el fort impacte que li van causar les fonts de Montjuic a 

l’Expo del 1929, de les que va poder visitar l’interior i conèixer el mecanisme de 

funcionament: “si el brollador dóna a fora una sensació màgica, creadora de la fantasia 

més intrèpida, en visitar el seu funcionament i el davassall de màquines i combinacions 

                                                             
138 J. Rosell. «Apunts d’un excursionista 4» La Veu de Sabadell.23-5-1929. p. 1 

139 J. Rosell. «Dels primitius “Ripperts” als actuals autobusos». Revista Alba. Núm. 121  Març 1960. p. 52 

140 J. Rosell. «Breu historial de l’enllumenat públic a Sabadell». Revista Alba. Núm. 100  Juny 1958. p. 137 

141 J. Rosell. « El carrer del Vapor». Revista Alba. Núm. 42  Agost 1953. p. 467 

142 J. Rosell « Els Noms antics i moderns de la indústria tèxtil sabadellenca» Fundació Bosch i Cardellach. 26-

11-1966 
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elèctriques que ha estat necessari muntar, hom resta perplex i no pot menys de restar 

admirat de la magistral instal·lació i de l’afortunada creació dels meritíssims enginyers 

creadors d’esta meravella” 143. 

Valora positivament que “según atestigua la historia de nuestra Ciudad la mayoría de 

inventos y novedades de carácter industrial se han adaptado en Sabadell poco después 

de su aparición, de manera que hemos sido de los primeros en poseer y admirar las 

grandes mejoras que ha producido el ingenio humano”144. 

Podem incloure en aquest apartat l’article que va fer –durant la guerra civil- en la 

revista LESA sobre la història de la dita companyia145. Es remunta al 1894 amb l’entrada 

de l’electricitat a Sabadell i recorre la història de la companyia, que descriu sota dos 

eixos rellevants, anar-se adaptant als canvis tecnològics renovant els productes fabricats, 

i l’esforç comú de patrons i obrers per tirar endavant la companyia.  

Però no només els seus escrits ens mostren la seva curiositat i admiració pel avenços 

tecnològics; un exemple complementari hi tenim el 3 de març de 1929146, quan amb 

altres membres del CES va visitar ‘l’aeròdrom Canudes’147, al Prat de Llobregat i va poder 

volar per primera vegada, i probablement per última, doncs no ens consta que fes servir 

mai l’avió com a mitjà de transport. 

    

Figura 38: Rosell a l’aeròdrom Canudas 1929. Fons 

personal JRC 

                                                             
143 J. Rosell. «Art, Tipisme i Meravella». Butlletí CES. Núm. 11 Gener 1930. P. 268 

144 J. R. «Implantación y desarrollo del fluido eléctrico en Sabadell». (Signat JR). Revista LESA Núm. 2 Març 
1937   
145 J. R. «Anotaciones històricas de LESA”; Revista LESA. Núm. 1 Febrer 1937. Pp. 2-4. Aquest article és l’únic 

que va escriure en castellà abans de l’arribada de la dictadura franquista. 
146 Ferran Llàcer. «El Centre Excursionista Sabadell visita l’aeròdrom Canudas». Diari de Sabadell. 5-3-1929.  
147 Antecessor de l’Aeroport de Barcelona, fou construït el 1923 per iniciativa de l’Aeroclub de Catalunya. Poc 
després fou arrendat per la Penya de l’Aire i finalment adquirit pel mateix Josep Canudas, principal divulgador 

de l’aviació civil a Catalunya. Prengué el nom el 1926 ja que fins llavors s’havia anomenat Aeròdrom Civi l del 

Prat.  http://www.enciclopedia.cat/EC-EEC-1057.xml Consultat 26-5-18  a les 13:00 h 

http://www.enciclopedia.cat/EC-EEC-1057.xml
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En el butlletí del CES explicava l’experiència: “la diferència visual del paisatge, la 

varietat del terreny, la perspectiva de l’esquadra anglesa ancorada al port, amb llurs 

monstres de ferro, foren visions rapidíssimes, encisadores, engolides precipitadament, 

però amb goig inefable”148 

LESA i la guerra 

En primer lloc assenyalem que Rosell no fa esment -ni en els seus escrits públics ni en 

les seves anotacions personals- del fet que a LESA es van construir vehicles blindats 

destinats a l’exèrcit popular149, com el que es mostra a continuació 

 

  

Figura 39: Camió blindat construït a la fàbrica LESA. Sabadell 2 de setembre de 

1936 (AHS). Font isabadell.cat 

La seva col·laboració a la revista LESA, que va publicar 4 números entre 1937 i 1938, 

va ser palesa en tots els números. Cal recordar que, com hem dit en l’apartat biogràfic, 

Rosell va ser directiu de la companyia després del fracàs a Catalunya de la rebel·lió 

militar.  

La lectura dels seus articles a la citada revista ens mostra una voluntat de treball en 

unió, i amb fidelitat mútua. En l’article citat en l’apartat anterior sobre la historia de 

LESA, cita una crisi de direcció el 1919 que es ressòl amb “el esfuerzo de patronos y la 

fidelidad de todos los obreros hacen frente a la situación”. Relata els canvis del 19 de 

Juliol de la següent forma “después de los primeros días de la revolución, los obreros, 

siguiendo órdenes de sus organizaciones se reintegran al trabajo, estructurando 

seguidamente el nuevo estado social. En 28 de diciembre pasado queda establecido 

oficialmente el sistema colectivo”. Acaba l’article amb “nuestro ferviente deseo de que el 

                                                             
148 J. Rosell. « Excursionistes de l’aire». Butlletí CES. N7 Maig 1929. pp. 164-165.  
149 A. Santamaria.  «Els primers compassos de la Guerra Civil (1936)» 

http://www.isabadell.cat/sabadell/historia-de-sabadell-els-primers-compassos-de-la-guerra-civil-1936/  

Consultat 25-5-18 12:00h. 

http://www.isabadell.cat/sabadell/historia-de-sabadell-els-primers-compassos-de-la-guerra-civil-1936/
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entusiasmo y la fidelidad de todo el personal de LESA sea cada día más cordial, a fin que 

el prestigio de la casa continúe en ascenso para orgullo de la industria nacional  y de 

todos los trabajadores que en ella hemos pasado los mejores años de nuestra vida”. En 

mig del conflicte bèl·lic, i amb l’empresa col·lectivitzada, els valors que remarca per tirar 

endavant l’empresa no són pas revolucionaris, sinó més aviat basats en un esforç comú 

que ve de molt temps dins de la companyia. 

És força interesant el que diu sobre com ha de ser l’organització dins l’empresa: "El 

tècnic per a complir llur missió necessita en primer lloc 'saber' per a preveure i desprès 

'enginyi' per a reeixir. L'obrer necessita disciplina per a executar les disposicions 

emanades dels directius responsables, i una sincera col·laboració des del lloc que ocupa, 

per modest que sia"150. És a dir, malgrat la situació revolucionària i la col·lectivització, 

defensa la diferència de rols i funcions en l’organització empresarial, que necessita de 

capacitat en el que manen i disciplina en els que han d’executar les instruccions. Rebla 

l’argument poc després de la següent forma: “Una direcció única, intel·ligent i 

responsable ... lograrà augmentar la producció i guarir les ferides que en la nostra 

economia està causant aquesta malastruga guerra que patim"151. Una vegada més, no fa 

cap esment a la victòria en la guerra, ni crida a canviar les coses; més aviat sembla 

cercar una organització disciplinada per a poder millorar l’empresa “que ens dóna vida a 

tots”152, fins que acabi la guerra, considerada una desgràcia, no una oportunitat per 

aconseguir una millor societat.  

 

Reivindicacions 

En més de 50 escrits és possible identificar elements reivindicatius sobre diferents 

àmbits. La majoria són sobre millores a fer en l’àmbit de l’excursionisme i en la 

conservació del patrimoni arquitectònic. En el primer cas són majoritàriament 

expressions de defensa de l’activitat, en les seves vessants esportives i culturals; en el 

segon es tracta més de manifestacions en favor de la preservació o millora de cases, 

monestirs, capelles, masies, fonts i camins, que o be estan amenaçats de ser enderrocats 

o es troben en mal estat de conservació153   

També es poden identificar texts que reivindiquen mantenir i estendre un determinats 

valors cívics, que l’excursionisme pot aportar per ser part de la seva essència: voluntat, 

                                                             
150 J. R. «Idees referents a l’organització i la disciplina” Revista LESA. Núm. 4 Maig 1937. p. 1 
151 Op. Cit. 
152 Op. Cit. 
153 Font can Llobateres; Camí de la Salut; capelles de Sant Nicolau i Polinyà; cases Turull i Duran; esgrafiats 

carrer Sant Antoni; Monestir de Poblet 
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optimisme, coratge, perseverança, col·laboració. En sentit negatiu critica el 

mercantilisme en l’esport, la banalitat en el lleure i en els espectacles, la mala educació. 

També es manifesta com un defensor de la natura, com un ecologista ‘avant la lettre’, 

que demana el control de les aigües residuals que s’aboquen al riu Ripoll, que no es tallin 

fagedes a Sant Hilari de Sacalm, la recollida de les restes quan acabem una excursió o 

una acampada, la neteja i conservació de camins rurals i –a rel de les inundacions del 

1962- el respecte per la llera natural dels rius i rieres evitant construir-hi dins del seu 

límit, doncs les riuades es produeixen al Vallès de forma regular cada 30 o 40 anys. 

Alguna de les seves queixes són laments per un món que ha canviat i que no ha 

significat –en la seva opinió- una millora: la invasió de l’automòbil amb el conseqüent 

soroll i brogit, el nou urbanisme sabadellenc, entre desfermat i lleig, la degradació dels 

voltants rurals de Sabadell, del seu Rodal. 

Un exemple paradigmàtic d’un lloc pel que Rosell va demanar i reivindicar la 

conservació, millora i ús públic és l’espai de Can Feu154, tant de la casa pairal com del 

bosc que la rodejava. En una data tant inicial com 1928, ja denunciava el risc de 

destrucció del bosc, on “la destral destructora i temible que fa anys no havia abatut cap 

arbre. Novament s'ha presentat amenaçadora" 155  i insistia informant d’una petició 

signada pels Alcaldes de Sabadell i Sant Quirze, amb 80 entitats més, on es demanava al 

Ministeri de Foment que el bosc de Can Feu sigui declarat Parc Nacional i avisant que 

“estarem a l’aguait per sortir-hi en defensa en cas necessari, ben conscients i convençuts 

que farem una obra de ciutadania” 156 . El 1929 el CES aconsegueix permís del seu 

propietari, Marqués de Montsolís, per a visitar l’interior de “la Torre”, i en Rosell descriu 

en el Butlletí del CES157 de forma detallada i minuciosa el seu interior, al temps que fa 

constar “el desig que tenim perquè sigui conservada, i millorada si cap, l’excelent 

propietat de can Feu tan admirada i volguda dels sabadellencs”. 

                                                             
154 J. Santamaria. «Història de Sabadell La destrucció del Bosc de Can Feu». www.isabadell.cat Consultat 23-1-

2015. “fou durant dècades el pulmó verd de la ciutat i lloc d’esbarjo per excel·lència de les classes populars al 
primer terç del segle XX. El Bosc de Can Feu va ser una gran extensió arbrada que ocupava a finals del segle 

XIX unes 40 hectàrees (...) Des d’aleshores -1940- el bosc fou utilitzat com a espai de lleure popular i va estar 

el marc de diverses festes, activitats cultural i esportives (...) L’adveniment de la Segona República no suposà 
una millora d’aquesta situació ja que els diners recollits per a la compra del bosc van dedicar-se al Camp 

d’Aviació que oferí el Ministeri de la Guerra (...) A la tardor del 1939 començava la tala sistemàtica del bosc  
155 J. Rosell. «El Bosc de Can Feu» Excursionisme. 18-5-1928 
156 J. Rosell. «El Bosc de Can Feu» Diari de Sabadell.  24-6-1928 
157 J. Rosell. «La Torre de Can Feu» Butlletí CES. N6 Març 1929, pp. 137-139.  

http://www.isabadell.cat/


52 
 

   

Figura 40:  Interior de la torre de can Feu 1929. Fons personal JRC 

Entre els documents deixats per en Rosell, hi ha un fulletó manuscrit seu, datat el 

1946, que vol ser una esquela en memòria de la mort del Bosc de Can Feu. Es tracta 

d’una acció irònica, però molt crítica amb la propietat de la finca i les autoritats que van 

permetre successives mutilacions del bosc; avarícia i deixadesa són les acusacions que 

l’autor expressa al temps que dóna el dol per “avergonyit i acomiadat“. L’esment als 

‘funerals nostàlgics’ és de suposar que fan referència a una exposició organitzada per la 

FBC sobre Can Feu, dins de la Festa Major158  

  

Figura 41: Esquela manuscrita per la mort del Bosc de Can feu. 1946. Fons personal JRC 

                                                             
158 A. Santamaria. Op. Cit.  
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L’any 1949 el paratge ja havia canviat: “después desaparecían (...) y el imponderable 

y añorado bosque de can Feu, tantas veces loado y defendido des este Boletín con la 

esperanza de verlo convertido en parque de la ciudad. ¡Vanas ilusiones!”159. Deu anys 

desprès seguirà dient “de can Feu no cal parlar-ne: el sabadellencs de soca i rel no 

l'oblidem i el nostre plany el portem aferrat al cor com a cosa vergonyosa”160. 

Aquesta persistència en la defensa de can Feu li va ser reconeguda el Maig del 1976, 

en que l’Asociación de Vecinos de Can Feu li concedí la medalla de dita associació161 i 

quan la Unió Excursionista de Sabadell, amb motiu de la mort d’en Rosell, va tornar a 

publicar com a mostra representativa des seus escrits l’article “La torre de can Feu”162 

La política 

Rosell no va escriure cap text de caire polític explícit i tampoc em pogut localitzar cap 

tipus de militància o simpatia per algun partit concret. Més aviat sembla –el polític- un 

tema que l’autor procura evitar, tant abans com després de la guerra civil. Però sense 

fer-ne ostentació ni bandera visible, es desprèn un clar sentiment de tipus catalanista 

d’estima a la terra i a la seva llengua.  

L’amor a la terra l’expressa en diferents formes i moments. Com a motivació per 

l’excursionisme “conèixer i estimar la nostra formosíssima terra” 163; la història pròpia 

“aquelles venerables parets (Poblet) són pàgines vivents de la nostra història, encara que 

mig enrunades i vergonyosament mutilades … ens recorden jorns gloriosos de la nostra 

terra”164.  

Amb l’adveniment de la segona república fa l’expressió pública més clara en referència 

a la política, tot fent una comparació amb el fet que el CES acabava d’aconseguir un local 

propi: “volíem la independència, la llibertat que tant simbolitza en els cors generosos, i 

per la qual tots els home i pobles han lluitat abnegadament per assolir-la. I bé: ja la 

tenim i ha volgut la providència que la disfrutéssim en el mateix moment que l'obtenia la 

pàtria tota, en el moment solemne que Catalunya veia satisfeta la seva reconeixença”165.  

Un detall complementari, però al que donem importància, és que entre els documents 

arxivats en el seu llegat hi havia la portada de El Diari de Sabadell on s’anunciava la 

proclamació de la República catalana per part del President Macià; estava guardat sol i 

acuradament plegat dins d’un sobre, i és l’únic document dins del conjunt del fons sobre 

un fet polític. 

                                                             
159 J. Rosell. «El cerro de la Salud» Boletín CES. N21 Maig 1949, p. 7.  
160 J. Rosell. «La tristor paisatgística dels voltants de Sabadell» Boletín CES. N61 Gener 1959, p. 257 
161 Annex 6 : Carta de concessió  
162 J. Rosell . «La Torre de Can Feu» Butlletí UES. Març 1977 
163 J. Rosell. «Cuidem-nos dels camins » Butlletí CES. N7 Gener 1926, p. 95 
164 J. Rosell. «Apunts d'un excursionista» Diari de Sabadell. 4-6-1929, p. 1 
165 S.A. «La inauguració d’un nou estatge. Discurs del President» Butlletí CES. N38  Maig 1931. pp. 57-59 
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Figura 42: Diari de Sabadell 16 d’abril de 1931. Pàg. 1. 
Fons personal JRC 

Considerem també políticament significatiu el fet que utilitzà la llengua catalana, 

sempre que es va poder. Hem esmentat anteriorment que el 1948 és el primer que gosa 

incloure una frase en català dins del Boletín del CES desprès de la guerra. En base a les 

dades recollides, es pot comprovar que durant el franquisme escriu sempre en català a la 

revista parroquial ALBA, des del seu primer article el 1950; també passa en el cas de les 

seves ponències a la fundació Bosch i Cardellach que comencen el 1952. No passa el 

mateix en el cas del òrgan intern del CES, on els seus articles han de ser en castellà fins 

el 1957, i encara menys en el Diari Sabadell –del ‘Movimiento’- on el primer article en 

català el trobem l’any 1971.  

Aquests fets són una mostra de com, dins del regim franquista, hi havia més o menys 

tolerància amb la llengua catalana en funció de les característiques institucionals. 

L’església catòlica d’una banda, i també una institució ben relacionada amb les elits locals 

com la FBC, poden retornar a l’ús del català molt més abans que el CES, amb menys 

poder polític i per tant més cautelós. La premsa, molt controlada, és la última en utilitzar 

de nou el català.  
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Una ‘novel·leta’  

No podem cloure la descripció de l’obra de Rosell sense esmentar una petita obra, 

escrita el 1925 i dedicada a la seva cunyada Angeleta Planas, que no ha tingut difusió 

pública, restant limitada al coneixement dins de l’entorn familiar.  

El títol del text és “Moments viscuts. Assaig de novel.la” i es tracta d’un relat curt -47 

planes manuscrites- sobre una parella de joves excursionistes que es coneixen en un 

tren, tornant d’una sortida a la muntanya i que desprès de diversos intents sense èxit per 

part del noi per tal de formalitzar relacions, el noi retorna a la dedicació a 

l’excursionisme. Com en els escrits públics d’en Rosell, també en aquest l’elogi de la 

natura, les muntanyes, l’amor a la terra, i l’excursionisme formen part del fons i la forma 

del relat. També es pot detectar una visió conservadora del paper de la dona, que ha de 

preservar-se i esperar a que arribi el moment d’establir relacions formals, amb 

coneixement i permís familiar.  

 

Canvi de domicili i vellesa 

 

Com a conseqüència de la remodelació del centre de Sabadell, en especial de 

l’ampliació del carrer on vivien, l’any 1959 els Rosell van tenir que deixar la casa familiar 

i secular del carrer Manresa 13 i traslladar-se al carrer Bufí 7.  

   

Figura 43: el carrer Manresa, 13 l’any 1959, tot just abans de la 

remodelació del carrer. Foto Monistrol. AHS Arxiu Històric de Sabadell 
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Figura 44: Escriptori de Josep Rosell al carrer Manresa, 13. Fons personal JRC. Casa del c/ 
Bufí 7, 2018. Foto JL Campa  

 

Una mostra de la bonhomia d’en Josep Rosell, davant d’un canvi de domicili forçat, 

que li agafa prop de complir els setanta anys, és la festa de comiat que va fer el 3 de 

gener i que va deixar documentada amb bon humor en un full mecanoscrit166.   

Més enllà de la seva activitat a la FBC, ja comentada, en Josep Rosell va continuar 

fent excursions i viatges turístics fins a finals dels anys 1950. Hi ha fotografies d’ell a 

Camprodon, La Cerdanya, Molló, Sitges, Pirineu d’Osca i de Lleida Prades, País Basc i 

Navarra,  la costa brava, Garrotxa, Andorra, el Montseny, València. 

També fins una edat prou avançada va donar xerrades i cursets d’història local, com 

donen evidència fotografies seves fetes durant un curs a La Salut l’any 1968: 

   
  Figura 45: Curset d’Història local. La Salut. 4-2-1968. Fons personal JRC  

                                                             
166 Veure Annex 7 
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Els últims anys de vida va poder rebre algun homenatge públic, en la forma de ser 

finalista al Premi ‘la ceba’ atorgat pel diari Sabadell167, entrevista al mateix diari com 

autor de El Rodal de Sabadell168; un altre article que l’assenyala com una “figura del 

excursionismo cultural” junt amb Lluís Creus, antic president del CES com ell 169 ; 

finalment una referència al seu paper continuat en la defensa de Can Feu170 . 

 

 

Mort i record 

 

Josep Rosell va morir el 10 de març de 1977 a Sabadell, a casa seva, als 85 anys. Les 

exèquies es van fer a la Parròquia de la Immaculada, i va ser enterrat al cementiri de la 

Salut. 

 

 

  Figura 46: esquela al diari Sabadell i recordatori de JRC. Fons personal JRC 

 

 

                                                             
167 S.A. Finalistas de ‘La Ceba’. Diari Sabadell. 21-10-1969 P. 7. També Diari Sabadell 28-10-1969, p. 1 
168 Rosa Ten. Sabadell y sus Hombres: Josep Rosell. Diari Sabadell. 31-3-1975 
169 S.A. Transformaciones del entorno urbano en los últimos cien años y centenario del excursionismo local. 
Diari Sabadell. 31-3-1976 
170 S.A. Rosell Rodal de Sabadell. Diari Sabadell. 3-4-197, p. 11 
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Amb motiu dels seu traspàs, van publicar-se diferents obituaris: òbviament en el 

Butlletí de la Unió Excursionista
171

, també en el Diari Sabadell
172

, i en la revista del Museu 

d’Història Arrahona
173

. Precisament en aquest últim article citat, es resumeixen els dos 

grans motors de la seva vida, l’excursionisme i la història: “per la seva via 

(l’excursionisme) Rosell entra en l’afecció a la història, afecció que li omplenà gojosament 

tota la vida. Però no a la història emfàticament, amb majúscula, formada per inacabables 

llistes de reis i batalles. No aquesta, sinó la història humil, la història d’un carrer, d’una 

casa del Rodal de Sabadell: una història en minúscula, però mare de totes les històries”  

L’any 1985 hi ha una primera proposta municipal de posar el nom de Rosell a un 

carrer en “una calle innominada situada entre l’Avinguda Paraires i l’Avinguda Francesc 

Macià”
174

, però no va arribar a concretar-se. Tampoc una nova possible ubicació “entre 

l’Avinguda Lluís Companys i la de Paraires”
175

 tot i haver estat incorporada dins del nou 

nomenclàtor aprovat el 30 d’Octubre del mateix any.  

Finalment el 6 de novembre de 1994 va ser inaugurada la Plaça Josep Rosell per 

l’Alcalde Antoni Farrés, a una zona de nova urbanització de Ca n’Oriac. La crònica 

periodística de l’acte posà en evidència l’absència institucional de les entitats que van ser 

el nucli d’activitat d’en Rosell: el Centre d’Esports, la Unió Excursionista i la Fundació 

Bosch i Cardellach; el Regidor de Cultura ho justificava dient que “potser no hem insistit 

prou a aquestes entitats”
176

. És de suposar que les citades absències van obeir més a 

tensions conjunturals entre les institucions i l’Ajuntament, que no pas un allunyament de 

la persona de Josep Rosell. Ja hem esmentat anteriorment que l’any 1997, sa filla Carme 

va fer cessió dels drets d’edició del llibre El Rodal de Sabadell a la Unió excursionista. 

Finalment, evidenciar que al llarg la present dècada, l’obra de Josep Rosell ha estat 

citada o usada com a referència bibliogràfica en diferents documents, estudis i 

exposicions sobre història loca
177

 i fins i tot va donar nom a un premi que atorgà 

l’Ajuntament
178

:  

                                                             
171

 Ricard Mampei. «Records». Butlletí UES. Març-Abril 1977  
172 S.A. «Josep Rosell. La pequeña historia de la Ciudad». Diari Sabadell 12-3-1977. També Rosa Ten «Una 

recordança i una evocació per en Josep Rosell». Diari Sabadell 24-3-1977, p. 11 
173 Joan Alsina. Josep Rosell. Revista Arrahona. II Època. Núm. 3. Primavera 1977, pp. 71-72 
174 S.A. «Nuevos sabadellenses en las calles». Diario de Sabadell. 26-7-1985, p. 14 
175 Ricard Simó. «Josep Rosell i Casablancas, cronista local i excursionista». Sabadell. 2-1-1986.  
176 Josep Ache. «Inaugurada la plaça Josep Rosell».  Sabadell.  8-11-1994, p. 3 
177 Francesc Romagosa «Els camins Històrics de Sabadell».  Gener 2012 
https://www.raco.cat/index.php/Arraona/article/view/260472/347631 Consultat 18-4-2108 
11:15h.  

Esteve Canyameres « Arrels oblidades. Les masies de Sabadell» Revista Arrahona.  Núm. 38. 2016 

Museu Història de Sabadell. Exposició: Les masies de Sabadell. Memòria pagesa. Memòria 
ciutadana. 1-9-2016 
178 http://www.xtec.cat/esceexaloc/premis.html  Consultat 6-6-18 17:00h 

https://www.raco.cat/index.php/Arraona/article/view/260472/347631%20Consultat%2018-4-2108
http://www.xtec.cat/esceexaloc/premis.html
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Figura 47: Premi Josep Rosell Casablanca atorgat a l’Escola Xaloc; Maig 2013.  

 

Creiem significatiu el fet que per donar nom a una distinció dedicada a projectes 

relacionats amb el medi natural, s’hagi pensat en el nom de Josep Rosell, reconeixent 

així de forma implícita la gran activitat realitzada en defensa del paisatge i de la 

conservació de la ciutat i el seu rodal. 
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Conclusions 

 

En base al treball fet, hem pogut ampliar el coneixement de la biografia de Josep 

Rosell, documentar bona part de la seva vida, i poder mostrar alguns apunts sobre cóm 

una família d’origen menestral manegava assumptes de la vida quotidiana fa un segle: 

despeses de casament, inversions, estalvis, pagament de quota pel servei militar. 

No hem pogut reconstruir la joventut entre l’escola i quan començà a treballar l’any 

1906; per tant no ens consta quins estudis -reglats o no- va fer. Però la seva vida i els 

seus escrits mostren un interès de caire pràctic, però també intel·lectual, per diferents 

àmbits del coneixement, en especial de la història i la natura.     

Les anotacions d’en Rosell, més les de sa filla Carme, han estat una base documental 

per a poder fer una aproximació a com van evolucionar els sous a Sabadell i comparar-

los amb el nivell de preus a Espanya. sense que es pugui considerar significatiu, hem 

pogut observar un guany per part del sou dels empleats de la Mútua de Sabadell durant 

la dictadura fins a l’inici de la transició democràtica. 

Considerem rellevant la relació que va tenir amb el seu oncle Albà Rosell, que es 

mantindrà al llarg de la vida, tot i l’exili a l’Uruguai. Ho ratifica el fet d’anar a visitar-lo 

Josep Rosell amb l’esposa i la filla en una data com 1955, on els viatges  transatlàntics 

no eren normals ni fàcils en termes de temps i diners. De fet, no hem pogut comprovar 

fefaentment una hipòtesi de treball que va estar present durant la realització del treball: 

la possible influència d’aspectes del pensament llibertari i naturista d’Albà Rosell que 

haguessin pogut ser germinals per a dur al jove Josep cap a la pràctica de l’esport i de 

l’excursionisme. Es tracta d’una hipòtesi raonable, però no provada documentalment. 

Creiem versemblant que la radicalitat política d’Albà, proper a Ferrer i Guàrdia i Mateu 

Morral, militant separatista opositor a Macià, no va ser ben acceptada pel seu nebot. La 

forma com en Josep descriu la biografia d’Albà en el seu escrit, on no esmenta la seva 

biografia política, ens permet suposar aquest allunyament polític, que no va impedir el 

mantenir els vincles familiars.  

Sobre aquesta relació entre oncle i nebot, una nova línia d’investigació podria obrir-se 

si poguéssim accedir a un possible fons personal de l’Albà Rosell que conservés 

correspondència amb en Josep; però supera l’àmbit d’aquest treball, tenint en compte la 

dificultat d’accés a fons primàries, que -si existeixen- estan a l’Uruguai.  

La descripció de l’activitat de Josep Rosell en diferents institucions de Sabadell 

confirma l’amplitud i continuïtat de la seva acció ciutadana: Centre d’Esports, redactor en 

diaris i revistes  locals, Centre Excursionista, Fundació Bosch i Cardellach. Igualment va 

ser estreta la relació personal amb diferents figures de la societat sabadellenca de 

l’època. Ja hem esmentat, però ho repetim per considerar-ho significatiu, que –a banda 

d’ell mateix- onze de les dotze persones coetànies i conegudes d’ell, a les que va dedicar 
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una glosa quan van morir, han estat reconegudes pel seus Ajuntaments; nou amb 

carrers amb el seus noms a Sabadell.  

L’esport i l’excursionisme van ser els dos eixos de l’activitat i el pensament del Rosell 

jove, en el període anterior a la guerra civil. El futbol, com jugador, àrbitre i directiu va 

ser per ell l’activitat prioritària fins que no van començar a aparèixer els primers 

símptomes de professionalisme. Més enllà de la seva activitat com esportista, el més 

rellevant ha estat la ponència sobre la història del futbol a Sabadell, que ha quedat com 

la millor referència històrica sobre com va aparèixer aquest esport a la ciutat.    

L’excursionisme és per Rosell més que un esport: és una eina de formació de la 

joventut, una forma de vida saludable, un motiu per ampliar coneixements i aprendre 

geografia, història, cartografia, primers auxilis, geologia, entre d’altres. És també un 

forma de conèixer el país, la natura i estimar la terra; una expressió d’arrelament i 

catalanisme, i un camí cap a l’espiritualitat. Natura, pàtria i espiritualitat són conceptes 

que estan en el substrat de la idea que de l’excursionisme té en Rosell; això ens lliga 

amb la probable influència del naturisme del seu oncle Albà.  

Des de molt aviat mostra en els seus escrits el seu convenciment en la utilitat de 

l’activitat excursionista i en general de l’esport no professional, per a portar a la joventut 

–en principi masculina- a una activitat no només positiva i profitosa en sí mateixa, sinó 

que serveix per apartar al jovent de diversions que Rosell considera inútils quan no 

perjudicials. En aquest posicionament és possible deduir un component social 

conservador, que es pot identificar també com la base del seu pensament sobre com ha 

de ser la societat, que concep sota els valors de l’ordre, l’organització i la col·laboració.  

La seva obra més coneguda –El Rodal de Sabadell- és un llibre descriptiu de Sabadell i 

el seu voltant, escrit amb molta passió i estimació per la ciutat, que porta inclosos els 

valors que Rosell considerava propis de l’excursionisme  

És evident l’aturada que va significar la desfeta republicana i la implantació de la 

dictadura franquista a Sabadell. En el cas de Rosell es demostra per un període de més 

de deu anys (1937-1948) sense cap escrit, article o conferència coneguda. 

 També és una evidència del canvi social resultant, doncs després de la guerra els 

seus canals de publicació majoritaris han canviat: passen a ser una revista parroquial –

ALBA, des de 1952 fins 1954- i les ponències per la FBC després de 1952.  El nou règim 

també significà per Rosell un allunyament de la participació en l’estructura organitzativa 

del CES, on no torna a formar part de l’equip directiu, encara que mantingué algun grau 

de col·laboració amb l’elaboració del butlletí.   

Sabadell, el seu entorn, la seva historia i els canvis que es van produint són el 

principal centre d’interès de Josep Rosell i els seus escrits; en especial desprès de la 

guerra quan, per raons de maduresa vital, va deixant l’excursionisme actiu al temps que 

redueix el cercle d’acció de les seves caminades pel Rodal. És testimoni dels grans canvis 
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de la ciutat a partir dels anys cinquanta, i quan els descriu es mou entre l’enyorament 

d’un temps passat –més ordenat, silenciós i calmat- i l’admiració pels avenços 

tecnològics. 

Rosell és efectivament un admirador de la tecnologia, i la seva vida és coetània al 

canvi en el ram tèxtil que va significar la incorporació dels motors elèctrics, a l’extensió 

de l’ús precisament de l’electricitat a nivell de l’enllumenat municipal i domèstic, a la 

generalització de l’automoció des del transport públic fins a l’ús del cotxe particular. No 

rebutja els avenços, els reconeix els avantatges, encara que lamenta els efectes 

perniciosos, en especial el soroll que comporten. 

No mostra de forma clara cap preferència política, i encara menys partidista. Es pot 

deduir, com ja hem comentat, una catalanitat profunda, d’amor a la terra i a la llengua. 

També és una persona d’ordre i conservador, que lamenta els canvis urbanístics dels 

anys seixanta i setanta per dues raons: perquè es feien malament i sense planificació, i 

perquè alteraven el seu paisatge de joventut, el seu rodal. Aquesta actitud conservadora 

en lo social no significa compartir els valors del règim franquista, del que no consta cap 

tipus de valoració positiva; més aviat cal considerar significatiu de la forma de pensar 

d’en Rosell la curosa manera com va conservar la portada del diari que saludava 

l’arribada de la segona república. 

En resum, la figura de Rosell neix en una casa arrelada a la seva ciutat, comença 

practicant esport però li dona més transcendència que el simple esbarjo, s’interessa per 

saber diferents tipus de coneixement, participa i impulsa activitats ciutadanes, és pioner  

del periodisme esportiu, treballa per documentar el que fa -una excursió, les fites del 

terme de la ciutat o el rodal de Sabadell-, investiga en els arxius per a conèixer l’origen 

històric de cases, llocs, carrers o de la pròpia família.   

Hem mostrat com Josep Rosell va ser un autodidacta que va aconseguir incorporar-se 

a una part rellevant de la societat civil sabadellenca a partir de l’estimació a la terra, a la 

seva ciutat i al seu Rodal. Recordant la cita de Walter Benjamin amb que obríem el 

present treball, tot i no ser una persona estrictament anònima, conèixer millor la vida i 

l’obra d’en Rosell ens pot ajudar al coneixement de la historia local de Sabadell durant 

més de cinquanta anys del segle XX.   

 

Barcelona, Juliol de 2018 
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ANNEXS 

1- Hoja Individual de afiliación LESA 1947  
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2- Carta nomenament de Josep Rosell com a finalista del premi ‘La ceba’ 1969 
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3- Referències recollides 

 

Període ANY Mes/Dia Tipus Docum. TITUL FONT ARXIU

25-29 1925 1100 J Article Una iniciativa B CES Vol 1 AHS

25-29 1926 0100 J Article CUIDEM-NOS DELS CAMINS B CES Vol 1 AHS

25-29 1926 0500 J Article PER UN APLEC EXCURSIONISTA LOCAL B CES Vol 1 AHS

25-29 1926 0900 J Article CONSIDERACIONS ESTIUENQUES B CES Vol 1 AHS

25-29 1926 1100 J Article ELS ARBRES FAMOSOS B CES Vol 1 AHS

25-29 1927 0100 J Article ELS ARBRES FAMOSOS (Acabament B CES Vol 1 AHS

25-29 1927 0300 J Article L’EXCURSIONISME, ESPORT SELECTE B CES Vol 1 AHS

25-29 1927 0500 J Article L’ATRACCIO DE LA NATURA B CES Vol 1 AHS

25-29 1927 0700 J Article LA CAPELLA ROMANICA DE SANT NICOLAU B CES Vol 1 AHS

25-29 1927 0900 J Article AUGURIS ENCORATJADORS B CES Vol 1 AHS

25-29 1927 1100 J Editorial CASES ANTIGUES B CES Vol 1 AHS

25-29 1927 1101 J Article LA CASA DURAN DEL PEDREGAR B CES Vol 1 AHS

25-29 1927 1119 J Article Els descobriments pre-històrics de Glozel DdS JRC

25-29 1927 1124 J Article Les pintures murals de Polinyà VdS JRC

25-29 1928 0100 J Article EL RESPECTE A LES RUÏNES B CES Vol 1 AHS

25-29 1928 0100 J Notícia Visita a Ferran de Segarra B CES Vol 1 AHS

25-29 1928 0300 J Article LA CASA PAIRAL DE LA FAMILIA TURULL B CES Vol 1 AHS

25-29 1928 0300 J Notícia Sortida de pràctiques excursionistes B CES Vol 1 AHS

25-29 1928 0500 J Notícia Sortides de pràctiques excursionistes B CES Vol 2 AHS

25-29 1928 0508 J Article Visita dels campadors anglesos VdS CES S Hist

25-29 1928 0518 J Article Bosc Can feu CES S Hist

25-29 1928 0518 J Article Visita dels campadors anglesos VdS CES S Hist

25-29 1928 0600 J Article Activitats excursionistes CES S Hist

25-29 1928 0624 J Article El Bosc de can feu DdS CES S Hist

25-29 1928 0700 J Article Excursió a Prats d’Agulló  B CES Vol 2 AHS

25-29 1928 0900 J Article Estacions Florides B CES Vol 2 AHS

25-29 1928 1100 J Article Voluntat i Optimisme B CES Vol 2 AHS

25-29 1929 0124 J Article Bosch i Cardellach. Un ciutadà exemplar VdS CES S Hist

25-29 1929 0219 J Article El Montseny nevat VdS JRC

25-29 1929 0300 J Article La Torre de Can Feu B CES Vol 2 AHS

25-29 1929 0314 J Article Elogiem-les VdS JRC

25-29 1929 0320 J Article Mossèn Gabriel Clausellas VdS JRC

25-29 1929 0404 J Article Apunts d'un excursionista 1 VdS JRC

25-29 1929 0405 J Article Apunts d'un excursionista  1 (Acabament) VdS JRC

25-29 1929 0500 J Article De la nostre vida. Per les Guilleries B CES Vol 2 AHS

25-29 1929 0500 J Article Excursionistes de l’aire B CES Vol 2 AHS

25-29 1929 0507 J Article Apunts d'un excursionista 2 VdS JRC

25-29 1929 0515 J Article Apunts d'un excursionista 3 VdS JRC

25-29 1929 0523 J Article Apunts d'un excursionista 4 VdS JRC

25-29 1929 0528 J Article Apunts d'un excursionista 5 VdS JRC

25-29 1929 0600 J Article Activitats excursionistes CES S Hist

25-29 1929 0604 J Article Apunts d'un excursionista 6 VdS JRC

25-29 1929 0614 J Article Apunts d'un excursionista 7 VdS JRC

25-29 1929 0700 F Conferència Activitat a escoles. Conferència Josep Rosell B CES Vol 2 AHS

25-29 1929 0700 J Article Impressions de Turisme. Tàrrega, Balaguer, Montblanc B CES Vol 2 AHS

25-29 1929 0706 J Article Apunts d'un excursionista 8 VdS JRC

25-29 1929 0712 J Article Apunts d'un excursionista 9 VdS JRC

25-29 1929 0720 J Article Apunts d'un excursionista 10 VdS JRC

25-29 1929 0726 J Article Apunts d'un excursionista 11 VdS JRC

25-29 1929 0803 J Article Apunts d'un excursionista 12 VdS JRC

25-29 1929 0813 J Article Apunts d'un excursionista 13 VdS JRC

25-29 1929 0820 J Article Apunts d'un excursionista 14 VdS JRC

25-29 1929 0830 J Article Apunts d'un excursionista 15 VdS JRC

25-29 1929 0904 J Article Turisme marítim VdS JRC

25-29 1929 0913 J Article Apunts d'un excursionista 16 VdS JRC

25-29 1929 0924 J Article Els funiculars de Montserrat SC JRC

25-29 1929 1100 J Article El segon campament català B CES Vol 2 AHS

30-34 1930 0100 J Article Art, Tipisme i Meravella B CES Vol 2 AHS

30-34 1930 0228 F Conferència Avís Conferencia JRC "Les Guilleries" CES CES S Hist

30-34 1930 0300 J Article La parròquia de la Puríssima concepció B CES Vol 2 AHS

30-34 1930 0500 J Article El tercer campament de Catalunya B CES Vol 2 AHS

30-34 1930 0500 J Article Excursionisme i ciutadania B CES Vol 2 AHS

30-34 1930 0619 F Conferència Exposició retrospectiva Resum conferència JRC B CES Vol 2 AHS

30-34 1930 0621 F Conferència Conferència Exposició retrospectiva CES DdS AHS

30-34 1930 0800 J Article Seccions de l’exposició retrospectiva B CES Vol 2 AHS

30-34 1930 1100 J Article Les reunions dels Consellers de la Vila B CES Vol 2 AHS

30-34 1931 0300 J Article La primitiva casa de la Vila B CES Vol 2 AHS

30-34 1931 0500 J Discurs El nou Estatge Social. Discurs JRC B CES Vol 2 AHS

30-34 1931 0500 J Article El riu Ripoll B CES Vol 2 AHS

30-34 1931 0513 J Entrevista Una conversa amb el President del CES DS CES S Hist

30-34 1931 0517 F Conferència  Avis Conferencia JRC i Inauguració local CES DdS JRC

30-34 1931 0700 F Conferència Avís conferència Josep Rosell en el Círcol Republicà federal B CES Vol 2 AHS

30-34 1931 0900 F Conferència conferència Josep Rosell al Centre excursionista Calderí B CES Vol 2 AHS

30-34 1931 0900 J Article Apunts d’un viatge a Andorra B CES Vol 2 AHS
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30-34 1931 0900 J Article La inauguració del Museu de la Ciutat B CES Vol 2 AHS

30-34 1931 1201 J Article I Saló sabadellenc de l'esqui DdS JRC

30-34 1932 1126 J Article La defensa del paisatge (Cont.) EP FBiC

30-34 1932 0313 J Article La plaça de l'àngel LC JRC

30-34 1932 0400 J Article Aprofitaments hidroelèctrics B CES Vol 3 AHS

30-34 1932 0515 J Article Després de la festa del Cinquentenari de la Salut LC FBiC

30-34 1932 0531 J Article Sigil.lografia catalana LC FBiC

30-34 1932 0700 J Article Croquis Vallesencs Guanta B CES Vol 3 AHS

30-34 1932 0700 J Notícia el tercer campaments social B CES Vol 3 AHS

30-34 1932 0729 J Article Records del Canigó LC JRC

30-34 1932 1000 J Notícia El campament de tardor B CES Vol 3 AHS

30-34 1932 1013 J Article Senyals de Cultura LC JRC

30-34 1932 1117 J Article La defensa del paisatge EP JRC

30-34 1932 1200 J Article Cultura i esport Esf JRC

30-34 1933 0100 J Notícia Sessió de cine B CES Vol 3 AHS

30-34 1933 0400 J Article El triomf de la natura B CES Vol 3 AHS

30-34 1933 0627 J Article La diada del Centre Excursionista de Sabadell LC JRC

30-34 1933 1000 J Article Els irrespectuosos excursionejaires B CES Vol 3 AHS

30-34 1933 1123 R Radio La setzena etapa d'una ruta ascendent B CES Vol 4 AHS

30-34 1933 1214 R Radio descripció del terme de Sabadell B CES Vol 4 AHS

30-34 1933 1217 J Article Any de neu, Any de Déu LC JRC

30-34 1933 1221 R Radio Els esports de neu: història i classificació B CES Vol 4 AHS

30-34 1933 1228 R Radio Els esports de neu: l'esqui a Sabadell B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0100 J Article Sant Julià d Altura B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0111 R Radio Les antigues reunions dels consellers sabadellencs B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0118 R Radio Perills hivernencs d'alta muntanya B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0223 R Radio la vida alpinista del rei dels belgues B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0301 R Radio El IV campionat d'esquiadors sabadellencs B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0311 F Conferència Conferència de JRC sobre el Vallès Occidental al CE de Gràcia DdS JRC

30-34 1934 0316 F Conferència El Vallès Occidental Conferencia X Altre JRC

30-34 1934 0400 F Conferència Conferencia CE Gràcia B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0503 R Radio Els campaments generals de Catalunya B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0510 R Radio El respecte a les coses antigues B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0517 R Radio per la polidesa del paisatge B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0607 J Article Sabadell en el I saló de Turisme i esports DdS JRC

30-34 1934 0607 R Radio El 1er saló del Turisme i l'esport B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0700 J Article El terme de Sabadell B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0712 R Radio Excursionisme i ciutadania B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0726 R Radio La persistent crema de boscos i el 1er campament femení B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0809 R Radio Els amics de les fonts B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0823 R Radio Elogi dels Pirineus B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0830 R Radio Visió econòmica de Catalunya B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0906 R Radio Anècdotes d'un rodamón B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 0927 R Radio Els 10 manaments de l'excursionista B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 1000 J Notícia De Porté a Font Romeu B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 1000 J Article Edifici del Museu de Sabadell B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 1000 J Article El Vallés Occidental CEG JRC

30-34 1934 1000 J Article Visió econòmica de Catalunya B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 1018 R Radio L'excursionisme esport selecte B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 1101 R Radio La inauguració del XVIIIè Curs B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 1129 R Radio L'edifici del Museu de Sabadell B CES Vol 4 AHS

30-34 1934 1227 R Radio Els refugis de les muntanyes catalanes B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0100 J Article El desaparegut Carrer del Pedregar B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0103 R Radio El riu Ripoll B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0110 R Radio El primer carril a Sabadell B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0201 R Radio La neu i l'excursionisme B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0228 R Radio Elogi de la comarca del Vallés B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0300 J Article Memoràndum 1925-35 B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0307 R Radio La ideologia de l'excursionisme B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0317 F Conferència El Rodal de Sabadell. Conferencia JRC

35-39 1935 0404 R Radio El decennari del nostre portaveu B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0425 R Radio Impressió d'un poble muntanyec B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0500 F Conferència Conferencia JRC Consell primera ensenyança B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0509 R Radio El centenari de la destrucció de Poblet B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0530 R Radio El monestir de sant Llorenç del Munt B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0627 R Radio Els pastors de muntanya B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0700 J Article Essències excursió pirinenca JRC 1 B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0704 R Radio El nostre excursionisme en les organitzacions internacionals B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0801 J Article Curiositats i records de la Festa Major DdS JRC

35-39 1935 0808 R Radio Els preparatius per anar al Pirineu B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0905 R Radio Cal dignificar el nom d'excursionistes B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0912 R Radio La masia de Cadafalc B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 0926 R Radio Situació i llegenda de Guanta B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 1000 J Article Cadafalc B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 1017 R Radio Consideracions referents als bolets B CES Vol 4 AHS
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35-39 1935 1107 R Radio Les 4 principals masies de Castellar Vell B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 1121 R Radio El carrer del Vapor i les primeres fàbriques B CES Vol 4 AHS

35-39 1935 1212 R Radio Els orígens del carrer d'Horta Novella B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0100 J Article Palau i Plegamans B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0109 R Radio L'alzina de Can Padró B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0123 R Radio L'aplec de Sant Sebastià de Montmajor B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0206 R Radio La llegenda del drac de sant Llorenç B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0220 R Radio El ball de gitanes del Vallés B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0305 R Radio L'origen del cos de Mossos d'Esquadra B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0319 R Radio L'escalada del Cavall Bernat montserratí B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0400 F Conferència Conferència JRC Institució pedagogia Cultura sobre història B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0400 J Article L'escola d’agricultura de Caldes B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0409 R Radio Les caramelles a la muntanya B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0416 R Radio La riquesa de l'aigua a Catalunya B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0507 R Radio L'aplec de la salut B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0514 R Radio L'origen de les Fires B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0604 R Radio descripció del Càmping Internacional B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0625 R Radio La producció elèctrica al Pirineu B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0700 J Fotos Fotos congres internacional Potser tinc mes B CES Vol 4 AHS

35-39 1936 0700 J Article Miscelanea del nostre clos B CES Vol 4 AHS

35-39 1937 0100 J Article Moments excursionistes B CES Vol 4 AHS

35-39 1937 0200 J Article Anotaciones históricas de LESA LESA AHS

35-39 1937 0300 J Article Implantación y desarrollo del fluido eléctrico en Sabadell. LESA AHS

35-39 1937 0500 J Article Idees referents a l’organització i a la disciplina LESA AHS

35-39 1937 J Llibre El Rodal de Sabadell CCUC JRC

35-39 1939 0400 J Manuscrit Historia familiar Privat JRC

35-39 1939 xxxx J Manuscrit manuscrit de JRC amb dades familiars i laborals LESA AHS

40-44 1940 0000 J Manuscrit Fulls vallesencs. J Sallarès ; amb la col·laboració de JRC CCUC FBiC

45-49 1946 0700 J Manuscrit Esquela pel Bosc de Can Feu JRC

45-49 1946 1100 F Conferència Conferència "compendio pràctico de història local" en CES Boletín CES AHS

45-49 1947 0400 F Conferència Conferència "compendio pràctico de història local" en CES Boletín CES AHS

45-49 1947 0400 F Conferència Conferencia en los campamentos del CES Boletín CES AHS

45-49 1948 0700 J Article Recuerdos Mossèn Carreras Boletín CES AHS

45-49 1949 1100 J Article Una semana en el Pirineo Navarro Boletín CES AHS

45-49 1949 0500 J Article El cerro de La Salud Boletín CES AHS

45-49 1949 0731 J Article La Fundación Bosch i Gimpera DS JRC

50-54 1950 0000 J Article Sant Feliuet de Vilamilanys Boletín CES AHS

50-54 1950 0202 J Article Del hallazgo de una piedra histórica en la Plaza Mayor DS JRC

50-54 1950 1100 J Article Les esglésies monumentals vallesenques ALBA FBiC

50-54 1951 0400 J Article El camp de la sang ALBA FBiC

50-54 1951 0400 J Article Suma i segueix Boletín CES AHS

50-54 1951 0500 J Article La font d’en Cirera ALBA FBiC

50-54 1951 0800 J Article El convent dels caputxins ALBA FBiC

50-54 1951 0900 J Article El cementiri vell ALBA FBiC

50-54 1952 0100 J Article Siempre hacia adelante Boletín CES AHS

50-54 1952 0200 J Article L’horta Novella ALBA FBiC

50-54 1952 0400 J Article La muntanya de Montserrat ALBA FBiC

50-54 1952 0600 J Article L’hospital del Taulí ALBA FBiC

50-54 1952 0800 J Article Curiositats i records de la festa major ALBA FBiC

50-54 1952 1026 J Mecanoscrit Significació dels noms dels carrers com a compendi d'història 

local 

CCUC FBiC

50-54 1952 1213 J Article UN Barcelona-español a 45 años de diferencia DS JRC

50-54 1953 0100 J Article Nuestro paraíso Boletín CES AHS

50-54 1953 0300 J Article El carrer de la Salut ALBA FBiC

50-54 1953 0600 j Article De la hoja de ruta de un control Boletín CES AHS

50-54 1953 0800 J Article El carrer del vapor ALBA FBiC

50-54 1953 0800 J Article El carrer i el veïnat Otras FBiC

50-54 1953 1000 J Article Els esgrafiats del carrer de Sant Antoni ALBA FBiC

50-54 1954 0400 F Conferència Expo 1929 José Rosell Conferència  CES Boletín CES AHS

50-54 1954 0400 J Article Les Valls ALBA FBiC

50-54 1954 0619 J Mecanoscrit Records grats de l'escola d'Agricultura i de Caldes CCUC FBiC

55-59 1955 0100 J Article El XXI aniversario de nuestro mayor éxito Boletín CES AHS

55-59 1955 0400 J Article Necrológica Juan Santamaria   Boletín CES AHS

55-59 1955 0618 J Mecanoscrit Un Traginer de Sant Sebastià CCUC FBiC

55-59 1955 0700 F Conferència Acto inaugural XXXVII Curso José Rosell Conferència Boletín CES AHS

55-59 1956 0100 J Article Origen de la calle Maestro Rios Boletín CES AHS

55-59 1956 0400 j Article Efemerides de la creación del Museo Boletín CES AHS

55-59 1956 0406 J Manuscrit Els Primers capítols per a la història del futbol a Sabadell   CCUC FBiC

55-59 1957 0500 J Article La casa Duran y nosotros Boletín CES AHS

55-59 1957 0900 J Article El reguerot d’en Salt Josep Boletín CES AHS

55-59 1957 1005 J Mecanoscrit Nota referent a la transformació usuària d'un edifici CCUC FBiC

55-59 1958 0510 J Mecanoscrit Biografia d'Eduard Brossa i Trullas : 1848-1924  CCUC FBiC

55-59 1958 0510 J Article Homenaje del CES a Eduardo Brossa DS CES S Hist

55-59 1958 0600 J Article Breu historial de l’enllumenat públic a Sabadell ALBA FBiC

55-59 1958 0900 J Article Origen i curiositats del carrer de Manresa Boletín CES AHS

55-59 1958 1213 J Mecanoscrit D'un camí a una avinguda CCUC FBiC
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55-59 1959 0000 J Manuscrit Notes sobre la situació de les fites del terme de Sabadell CCUC AHS

55-59 1959 0100 J Article La tristor paisatgística dels voltants de Sabadell Boletín CES AHS

55-59 1959 0500 J Article Antigor del concurs oceller de l’Aplec de la Salut ALBA FBiC

55-59 1959 0500 J Article XXIII marcha excursionista de regularidad de Catalunya. Boletín CES AHS

55-59 1959 0613 J Mecanoscrit Un Èxit poc conegut del celebre tenor Francesc Viñas CCUC FBiC

55-59 1959 0900 F Conferència Conferencia: Historia  futbol en Sabadell 1901-1915 Boletín CES AHS

55-59 1959 0900 J Article La valoració del paisatge a l’estiu ALBA FBiC

55-59 1959 1107 J Mecanoscrit Benvingut el primer diccionari català d'excursionisme   CCUC FBiC

60-64 1960 0000 F Conferència Avís Conferencia JRC "Sabadell antic, realitats i esperances" CES CES S Hist

60-64 1960 0100 F Conferència Reseña Conferencia JRC Boletín CES AHS

60-64 1960 0100 J Article Decadència i revalorització del paratge de Sant Oleguer Boletín CES AHS

60-64 1960 0130 J Mecanoscrit L'Avenc de Castell Sapera CCUC FBiC

60-64 1960 0130 J Mecanoscrit Un Refugi polític al Carrer de Manresa   CCUC FBiC

60-64 1960 0300 J Article Dels primitius “Ripperts” als actuals autobusos ALBA FBiC

60-64 1960 0600 J Mecanoscrit Pomell admiratiu de Castelltersol CCUC FBiC

60-64 1960 0900 J Mecanoscrit Tota una vida excursionista CCUC FBiC

60-64 1961 0100 J Article La modernització de la Plaça de l’Angel ALBA FBiC

60-64 1961 0100 J Article Vicens Renom Costa (e.p.r.) Boletín CES AHS

60-64 1961 0300 J Article De com s’entretenien els homes abans del futbol i el cinema ALBA FBiC

60-64 1961 0500 j Article El càmping d’ahir I d’avui Boletín CES AHS

60-64 1961 0617 J Mecanoscrit El primer contacte amb el Sr. Maspons 35 anys enrera CCUC FBiC

60-64 1961 0700 J Article En una de les cases pairals centenàries ALBA FBiC

60-64 1961 1021 J Mecanoscrit La Fi d'un edifici popular CCUC FBiC

60-64 1962 0200 J Article Un sabadellenc prohom de Terrassa ALBA FBiC

60-64 1962 0203 J Mecanoscrit Un Sabadellenc prohom de Terrassa CCUC FBiC

60-64 1962 0900 J Article Inventari paisatgístic en dèficit Boletín CES AHS

60-64 1962 1007 J Manuscrit Record i ensenyances desateses de la penúltima gran riuada CCUC FBiC

60-64 1963 1207 J Mecanoscrit L'Evolució de la fira i els seus cinc emplaçaments [Manuscrit]  CCUC FBiC

60-64 1963 0200 J Manuscrit El Nom d'una indústria sabadellenca de prestigi absorbit per 

una firma estrangera 

CCUC FBiC

60-64 1963 0300 J Manuscrit Una Font del nostre rodal desplaçada de lloc CCUC FBiC

60-64 1963 0500 J Article Miquel Carreras viu en la nostra memòria Boletín CES AHS

60-64 1964 0201 J Mecanoscrit Para una escuela de historiadores sabadellences [Manuscrit]  CCUC FBiC

60-64 1964 0229 J Mecanoscrit Un Pont centenari i un que neix CCUC FBiC

60-64 1964 1107 J Mecanoscrit Can Puigjaner CCUC FBiC

60-64 1964 1107 J Mecanoscrit Centenari del cementeri CCUC FBiC

60-64 1964 1221 J Mecanoscrit Les Quatre principals masies de Castellar Vell CCUC FBiC

65-69 1965 0227 J Mecanoscrit La Decadència de les nostres cases pairals CCUC FBiC

65-69 1965 1023 J Mecanoscrit El Nostre adéu a un popular edifici del Pedregar [Manuscrit]  CCUC FBiC

65-69 1965 1023 J Mecanoscrit Reformes que esborren els noms de famílies antigues CCUC FBiC

65-69 1965 xxxx J Mecanoscrit Noms de cases de Pagès X Altre JRC

65-69 1966 0000 J Mecanoscrit Nomenclàtor, situació i descripció de vint-i-una fonts dels 

voltants de Sabadell  

CCUC FBiC

65-69 1966 0400 J Article L’abandó de les fonts dels voltants Boletín CES AHS

65-69 1966 1001 J Manuscrit Efemèrides centenàries CCUC FBiC

65-69 1966 1126 J Manuscrit Els Noms antics i moderns de la indústria tèxtil sabadellenca CCUC FBiC

65-69 1967 0000 J Llibre Els primers capítols per a la història del futbol a Sabadell  CCUC CCEsport

65-69 1967 0304 J Mecanoscrit Dues Notes a remarcar ccuc FBiC

65-69 1967 0400 J Llibre Los Primeros capítulos para la Historia del futbol en Sabadell  CCUC JRC

65-69 1967 0400 J Mecanoscrit Un Edifici de la Plaça Major CCUC FBiC

65-69 1967 0401 J Manuscrit L'Evolució d'una cèntrica botiga CCUC FBiC

65-69 1967 0403 J Mecanoscrit La desaparició d'un antic i rònec edifici : hostal de Sant 

Domingo 

CCUC FBiC

65-69 1967 0500 J Mecanoscrit Mister Sequah a Sabadell CCUC FBiC

65-69 1967 0812 J Article ¡Adéu, vell camp de la Creu-Alta!  CCUC FBiC

65-69 1967 0812 J Conferència Comiat Creu Alta. Brindis sopar. JRC

65-69 1968 0128 J Mecanoscrit La Presó suprimida i les altres CCUC FBiC

65-69 1968 1130 J Manuscrit Menudencies històriques: el carrer de les Valls  CCUC FBiC

65-69 1969 0100 J Article En els nostres 50 anys de vida. 4 estatges i 5 presidents Boletín CES AHS

70-74 1970 0401 J Mecanoscrit Biografia de Albán Rosell Llongueras CCUC FBiC

70-74 1970 0401 J Mecanoscrit Biografia de Albán Rosell Llongueras CCUC FBiC

70-74 1970 0401 J Mecanoscrit Biografia de Mn. Gabriel Clauselles Aymerich : 1882-1928  CCUC FBiC

70-74 1970 1107 J Mecanoscrit Unes Notes recordant fets del pas del tren del Nord CCUC FBiC

70-74 1970 1128 J Mecanoscrit El Carrer de la Salut, carrer dels excursionistes CCUC FBiC

70-74 1971 0109 J Article El Centenari de la Colla Vella de Sant Antoni  DS JRC

70-74 1971 0507 J Mecanoscrit Adéu, vapor de cal Esmolet! CCUC FBiC

70-74 1971 0800 J Mecanoscrit Apèndix a la constitució de l'escoltisme a Sabadell CCUC FBiC

70-74 1971 1000 J Article Mort Oriflama (Joan Sallarés) B UES UES
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70-74 1971 1204 J Manuscrit El Bressol dels dos millors mestres del paisatge català CCUC FBiC

70-74 1972 0300 J Article La varietat atractiva del paisatge B UES UES

70-74 1972 0500 J Article Les fonts i llur encís B UES UES

70-74 1972 0900 J Article  Ahir i avui Nuria 1922 B UES UES

70-74 1973 0400 J Article El benifet de les passejades B UES UES

70-74 1973 0600 J Article En recordança del mestre C A Torras B UES UES

70-74 1974 0330 J Mecanoscrit La Transformació urbanística de Sabadell CCUC FBiC

70-74 1974 0400 J Article El pantà de Sau Actualitat sabadellenca B UES UES

70-74 1974 1026 J Mecanoscrit Les Transformacions de la plaça Taulí CCUC FBiC

70-74 1974 1200 J Article Cant a la muntanya B UES UES

75-79 1975 0300 J Article Joves sigueu prudents B UES UES

75-79 1975 0505 J Article Pere Monistrol ens ha deixat DS JRC

75-79 1975 0505 J Article Pere Monistrol Notes manuscrites (sense data) JRC

75-79 1976 0131 J Mecanoscrit La Música pels carrers de Sabadell CCUC FBiC

75-79 1976 0500 J Article El Rodal de Sabadell en el transcurs dels cents anys darrrers DS FBiC

75-79 1977 0226 J Mecanoscrit El Rodal del carrer de Bufí  CCUC FBiC
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4- Conferències radiades  1933-1936 

 

Període ANY Mes/Dia Tipus AUTOR TITUL PUBLICAT MITJÀ ARXIU

30-34 1933 1123 R J. Rosell La setzena etapa d'una ruta ascendent N50 Pàg. 3 B CES AHS

30-34 1933 1214 R J. Rosell descripció del terme de Sabadell N50 Pàg. 3 B CES AHS

30-34 1933 1221 R J. Rosell Els esports de neu: història i classificació N50 Pàg. 3 B CES AHS

30-34 1933 1228 R J. Rosell Els esports de neu: l'esqui a Sabadell N50 Pàg. 3 B CES AHS

30-34 1934 0111 R J. Rosell Les antigues reunions dels consellers sabadellencs N51 Pàg. 21 B CES AHS

30-34 1934 0118 R J. Rosell Perills hivernencs d'alta muntanya N51 Pàg. 21 B CES AHS

30-34 1934 0223 R J. Rosell la vida alpinista del rei dels belgues N51 Pàg. 21 B CES AHS

30-34 1934 0301 R J. Rosell El IV campionat d'esquiadors sabadellencs N51 Pàg. 21 B CES AHS

30-34 1934 0503 R J. Rosell Els campaments generals de Catalunya N52 Pàg. 34 B CES AHS

30-34 1934 0510 R J. Rosell El respecte a les coses antigues N52 Pàg. 34 B CES AHS

30-34 1934 0517 R J. Rosell per la polidesa del paisatge N52 Pàg. 34 B CES AHS

30-34 1934 0607 R J. Rosell El 1er saló del Turisme i l'esport N52 Pàg. 34 B CES AHS

30-34 1934 0712 R J. Rosell Excursionisme i ciutadania N53 Pàg. 46 B CES AHS

30-34 1934 0726 R J. Rosell La persistent crema de boscos i el 1er campament femení N53 Pàg. 46 B CES AHS

30-34 1934 0809 R J. Rosell Els amics de les fonts N53 Pàg. 46 B CES AHS

30-34 1934 0823 R J. Rosell Elogi dels Pirineus N53 Pàg. 46 B CES AHS

30-34 1934 0830 R J. Rosell Visió econòmica de Catalunya N53 Pàg. 46 B CES AHS

30-34 1934 0906 R J. Rosell Anècdotes d'un rodamón N53 Pàg. 46 B CES AHS

30-34 1934 0927 R J. Rosell Els 10 manaments de l'excursionista N53 Pàg. 46 B CES AHS

30-34 1934 1018 R J. Rosell L'excursionisme esport selecte N54 Pàg. 67 B CES AHS

30-34 1934 1101 R J. Rosell La inauguració del XVIIIè Curs N54 Pàg. 67 B CES AHS

30-34 1934 1129 R J. Rosell L'edifici del Museu de Sabadell N54 Pàg. 67 B CES AHS

30-34 1934 1227 R J. Rosell Els refugis de les muntanyes catalanes N54 Pàg. 67 B CES AHS

35-39 1935 0103 R J. Rosell El riu Ripoll N55 Pàg. 80 B CES AHS

35-39 1935 0110 R J. Rosell El primer carril a Sabadell N55 Pàg. 80 B CES AHS

35-39 1935 0201 R J. Rosell La neu i l'excursionisme N55 Pàg. 80 B CES AHS

35-39 1935 0228 R J. Rosell Elogi de la comarca del Vallés N55 Pàg. 80 B CES AHS

35-39 1935 0307 R J. Rosell La ideologia de l'excursionisme N56 Pàg. 88 B CES AHS

35-39 1935 0404 R J. Rosell El decennari del nostre portaveu N56 Pàg. 88 B CES AHS

35-39 1935 0425 R J. Rosell Impressió d'un poble muntanyenc N56 Pàg. 88 B CES AHS

35-39 1935 0509 R J. Rosell El centenari de la destrucció de Poblet N57 Pàg. 103 B CES AHS

35-39 1935 0530 R J. Rosell El monestir de sant Llorenç del Munt N57 Pàg. 103 B CES AHS

35-39 1935 0627 R J. Rosell Els pastors de muntanya N57 Pàg. 103 B CES AHS

35-39 1935 0704 R J. Rosell El nostre excursionisme en les organitzacions internacionals N57 Pàg. 103 B CES AHS

35-39 1935 0808 R J. Rosell Els preparatius per anar al Pirineu N58 Pàg. 120 B CES AHS

35-39 1935 0905 R J. Rosell Cal dignificar el nom d'excursionistes N58 Pàg. 120 B CES AHS

35-39 1935 0912 R J. Rosell La masia de Cadafalc N58 Pàg. 120 B CES AHS

35-39 1935 0926 R J. Rosell Situació i llegenda de Guanta N58 Pàg. 120 B CES AHS

35-39 1935 1017 R J. Rosell Consideracions referents als bolets N59 Pàg. 130 B CES AHS

35-39 1935 1107 R J. Rosell Les 4 principals masies de Castellar Vell N59 Pàg. 130 B CES AHS

35-39 1935 1121 R J. Rosell El carrer del Vapor i les primeres fàbriques N59 Pàg. 130 B CES AHS

35-39 1935 1212 R J. Rosell Els orígens del carrer d'Horta Novella N59 Pàg. 130 B CES AHS

35-39 1936 0109 R J. Rosell L'alzina de Can Padró N59 Pàg. 130 B CES AHS

35-39 1936 0123 R J. Rosell L'aplec de Sant Sebastià de Montmajor N60 Pàg. 143 B CES AHS

35-39 1936 0206 R J. Rosell La llegenda del drac de sant Llorenç N60 Pàg. 143 B CES AHS

35-39 1936 0220 R J. Rosell El ball de gitanes del Vallés N60 Pàg. 143 B CES AHS

35-39 1936 0305 R J. Rosell L'origen del cos de Mossos d'Esquadra N60 Pàg. 143 B CES AHS

35-39 1936 0319 R J. Rosell L'escalada del Cavall Bernat montserratí N60 Pàg. 143 B CES AHS

35-39 1936 0409 R J. Rosell Les caramelles a la muntanya N61 Pàg. 163 B CES AHS

35-39 1936 0416 R J. Rosell La riquesa de l'aigua a Catalunya N61 Pàg. 163 B CES AHS

35-39 1936 0507 R J. Rosell L'aplec de la salut N61 Pàg. 163 B CES AHS

35-39 1936 0514 R J. Rosell L'origen de les Fires N61 Pàg. 163 B CES AHS

35-39 1936 0604 R J. Rosell descripció del Càmping Internacional N61 Pàg. 163 B CES AHS

35-39 1936 0625 R J. Rosell La producció elèctrica al Pirineu N61 Pàg. 163 B CES AHS
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5- Carta de cessió de drets del llibre “El Rodal de Sabadell” 1997  

a la Unió Excursionista de Sabadell.  
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6- Carta de concessió de la medalla de la Asociación de vecinos de Can Feu 1976 
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7- Comiat carrer Manresa 3-1-1959 

 

Extraordinari concert com a comiat de la 

casa més vella del carrer Manresa que és 

precisament el nº 13. A les 10 de la nit del 3 

de Gener 1959 

 

PROGRAMA 

Timsky-Korsakov - CAPRICI ESPANYOL 

     “     “    - LA GRAN PASQUA RUSSA 

Tchaikovsky    - CAPRICI ITALIÀ 

    “                    - OBERTURA SOLEMNE 

1812 

Chopin      - LES SÍLFIDES 

Orquestra Simfònica de Filadèlfia 

--- 

X Kachaturian     - GAYANER 

Orquestra de l’Opera de Leningrad 

---  

Beethoven    - 5ª SIMFONIA 

Orquestra Simfònica de Viena 

 

  =========== 

 

Notes: Durant l’execució de les obres no estarà permès entrar ni sortir del saló, ni esternudar o 

parlar de política 

Serà permès fumar i abeurar-se. És obligatòria l’atenció però es prescindirà de l’etiqueta. 

La comissió organitzadora es complau en invitar-vos i la família Rosell en acollir-vos 

Bon any 1959 

 

Transcripció de la nota manuscrita: 

Aquesta vetllada va resultar molt plaent. Els concurrents érem 15. Tots antics companys del taller. 

Van portar un aparell d’alta fidelitat i l’execució de les obres va ser perfecte. El menjador es va omplir 

i la llar de foc cremà a tota intensitat . a les dues i mitja de la matinada anàvem a dormir satisfets i 

amb el cap ple de bona música. 

El disc X de Kashaturian era autènticament Rus, comprat al pavelló de l’Expo de Brussel·les. Si tardem 

massa a marxar del carrer Manresa encara potser farem un altre sessió, doncs va agradar tant que 

parlen de repetir-la amb òpera i cants de la terra  
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