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El Círcol Egarenc

E,n el lloc c|ue actualment ocuf)a el Círcol h,¿arenc
ki kavia kaôut una casa Je kaixos i Jos (dÍsos la cjual
ocuf)ava un esf^ai Je 3.!274'43 metres cjuaJrats. EJ (pri¬
mer (dÍs estava a nivell Jel fiati c|ue tal com és avui arri-
kava fins al carrer Je Sant Pau; ací ki kavia una casa Je
f)is on vivia el guarJaJor Je tot at^uell tros Je f)ati
amk akunJant kortalissa i uns passaJiços vorejats Je
tarongers.

Acuella finca era j^rojíietat Jel terrassenc En Josef)
Vinyals Galí, el c^ual Javant el notari En Joan Carranca,
la va venJre al senyor Pascjual Sala el Jia (23 J octukre
Je l'any 1885, pel valor Je 46.983 6(2 pessetes.

El Jia I Je gener Je 1886 acakava la contracta
J'arrenJament la societat Cas/no de Á.rtesanos y de
Hirrasaf i acjuesta acorJà seguir kakitant en el mateix
eJifici Jescrit, carrer Je Sant Pere, números 48 i ¿O,

en el primer pis i kaixos, amk el saló Je festes, cons¬
truit exprofés per acjuella entitat; q[ue va costar 11.506
pessetes, faix 1 experta Jirecció Jel celekrat artista
En Francesc Soler i Rovirosa.
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E,n una reunió celetrada el dia II d'atril d'ac|uell
any fou f)rof)osat un canvi de reglament i de nom, tota

vegada c^ue el {3roj3Íetari de la finca j^ensava fer moltes
otres de millorament i fjer aq(uest motiu desitjava c|ue la
societat j^rosj^eres amt una nova onentació. A. arjuest
fi, es nomenà una comissió comfíosta deis senyors Isidre
Torres Falguera, Joan Cadevall, Antoni J. Torrella,
Vicenç Fernandez i Joan Salvans.

Dotze dies desjorés, es reuniren la Junta Directiva
i acjuesta comissió {)er a estudiar cjuin nom donarien a la
societat. Volien jaosar-Li C//■culo del FomentOf però
es trotaren cjue acjuest nom existia amt el corresponent
reglament en data 20 de juliol de 1877 i acordaren
posar-ti el nom de G/■cu/o Egarense.

Les condicions de lloguer amt el propietari senyor

Pascjual Sala foren les següents: ^uan la societat tin¬
gués 150 socis es pagarien II mil rals anuals; <200, 14 mil;
(250, 17 mil; 300, Q.O mil; 350, 24 mil; 4OO, 28 mil,
i 500 raó de 3Ó mil.

Constitució de la societat

Pocs dies després s acordà la impressió de 600
exemplars del reglament, el cjual fou .signat per 1 alcalde
Fn Domènec Domingo el dia 2Q de maig de l'any
188Ó (Quedant per tant oficialment constituïda 1 entitat
Grculo Kgarense i taix la direcció de la següent Junta:
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President, Joan Carranca i Busc^uets; vice-|)resident,
Leandre Viladot; tresorer, Ignasi Humet; vocal f)rimer.
Magí Matalonga; vocal segon, Josef? Boada Grau; secre¬
tari, Francesc Comas Singla i vice-secretari, Andreu
ArcK.

Tenien per cafeter, Fn Pere Aymericl·i; conserge,
Joan Cases; cobrador, Josep Reimbau i porter Ferran
Ll bet. El nou reglament, però, començà a regir el
dia primer de juliol següent. Passada la Festa Major
d'acfuell any, començaren les obres de reforma de 1 edifici.

El dia 17 de juliol va signar-se 1 escriptura d arren¬

dament, tal com tenia acordat la Directiva.
El dia (24 de novembre del mateix any, morí el

primer president del (Círculo E¿f¡rense el senyor Joan
Carranca i Buscfuets, causant un gran sentiment a 1 en¬
titat en la cfual dit senyor kavia actuat amb una gran
voluntat i energia.

Un mes després, eren nomenats socis honoraris de
1 entitat, els senyors Pere acarisas. Marc Biosca i
Isidre Mogas, socis cfue havien estat del Casino dels
Artesans, on hi havien portat el seu valuós concurs ar¬

tístic organitzant vetllades i festes de gran pompositat, i
considerant se el Grculo E^arense la continuació d a-

cfuella entitat, acfuesta obrava el (jue amb justícia es me¬
reixien dits senyors socis.

En una reunió tinguda el dia 14 de desembre se¬

güent, per a l'adqfuisició d un mobiliari ad'hoc i cjue
estés en consonància amb els nous salons c|ue s estaven
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construint, s acordà la creació de 311 accions al ti^us de
50 fîessetes cada una sense interès. Ac^uestes accions
foren amortitzades 40 cada any i {^er sorteig començant
el f)rimer de desemtre de 1888.

En ac^uella èj^oca el cafè es [3a¿ava a O (25 jícssetes
inclòs 1 anís o rom. El té i les cerveses es (Dagaven tam-
té a O (25 {^essetes, les gasoses a o 20 i la xocolata amb
melindros a o'35 (3essetes.

Per la Festa IMajor de 1 any 1887 lou contractada
1 orq(uestra «Xrullassus» (3er actuar a totes les lestes r(ue
fos necessari des del dia (jrimer d abril d accueil any fins
a (Drimer de desembre del 1888. Acjuella orc(uestra la
formaven els músics: Esteve Lladó, Felicia Prat, Ma¬
rian Montserrat, Roc Pont, Pere Casals, joan Cendra,
Marcel lí Armengo 1, Antoni A gulló, Joan Figueras,
Joan Casanovas, Angel Perarnau i Joseji Abell ó.

El d ia 4 de setembre del 87, s acordà pagar 2 50

pessetes de mensualitat, i lO ptes. per C,arnaval i lO

per la Festa Major. Per entrada es pagaven 25 ptes.
El dia I de gener de l'any 1888 el C írculo Ega-

reuse comptava amb 278 socis.
Fou nomenat majordom F.^n Rossend D o mingo.

El dia de Sant Pere d ac(uell any, s inauguraren oficial¬
ment les obres, en les c(uals el propietari de la casa, se¬

nyor Pascjual Sala, va invertir-Li 400.OOO pessetes.
L arc|uitecte fou En Jeroni Granell; Faust Ayme-

ricL, el mestre d obres; Antoni Grifé, el fuster i
Francesc Font, pintor.
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Inauguració del nou edifici

A. l'acte de la inauguració ki foren convidades les
autoritats civil, militar, eclesiàstica i judicial, el Registra¬
dor de la Projîietat, el vice-consul de França, el Director
de la «Revista Xarrasense», les Juntes de les societats
Casino Iarrásense^ Casino del Comercio, Unión y
Centro.

En rej^resentació del Casino Tan•ásense ki assistí
En Joan Salas i {3el Casino del Co mercio N' Isidre Galí.
El di¡outat a Eorts senyor Joan Malucjuer i Miladot
excusa la seva assistència i notificà q(ue kavia fet trekalls
f^roj) del Ministre de Foment (jer a 1 adcjuisició de llikres
(:)er a la kiklioteca.

El 28 de gener del i8qo, cjuedà automàticament
dissolta la societat Casino Tarrasense els socis de la cjual
es juntaren amk els del Círculo Eéárense.

Formaven la Comissió gestora (Del Casino Tarra=
sense els senyors Daniel Uk ack i Ukack, Jaume Casa-
mada, Joan Bta. Galí, JosejD Garcia Humet i Joan
Puigkò, i (Del Círculo E^arense, Isidre Torras Falguera,
Emili Matalonga, Joan Salvans, Joan Marcet i Salvador
C alsina.

Reformes al jardí

En Junta general efectuada el 29 de març d'acjuell
any es projDosà la construcció del (Davelló del jardí, no¬
menat paraigua per la seva forma; però com rjue la Junta no
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com|3tava amt {^rou catals |3er a la seva construcció, ja
íjuc cl {3ressu|308t f^ujava de 5-500 a ó.ooo |3cssctcs
8 acordà crear lOO accions dc dues sèries de lOO i 50

jícssctes cada una.

Pel sctcmtrc del Q3, {íosaveri com a |Drova els
trocs de gas A.ücr al saló del tresillo, i un mes desj^rés,
vist el ton resultat, la junta acordà instal·lar acjuell siste¬
ma de 11 um allà on convingués. TTamté es va fer otrir
una |3orta c(ue comunicjués amt cl Teatre Princif^al.

A les darreries de 1 any 1804 ^1 Greu lo árense

tenia un deute de 15-625 |:>essetes de lloguer de l'edifici,
el |)roj3Íetari del c|ual amonestà amt el desnonament si
acjuesta (Quantitat no era satisfeta el dia 30 de ^ener se¬

güent, J^erò va sortir un soci anònim cjui oíerí c}uinze
mil jaessetes al cinc j^er cent d interès, tenint |3er garantia
el motiliari de la societat.

Alguns volien sater c^ui era acjuest soci, altres no

li agraïen, ans al contrari.
Seguidament s acordà reformar el reglament de la

següent manera: Entrada de soci 5c fjcssetes, concefíte
de mensualitat 5 fjcssetes, anul·lant 1 es c|uotes extraordi¬
nàries de Carnaval i Festa Míajor. Com és de sujDOsar,

ac|uesta Jaroposició (provocà reunions tumultuoses. Amt
tot, des(:)rés de molt discutir, la Junta Directiva va c|ue-
dar en ton lloc.

Poc temjDS desj^rés es creaven unes c|uotes extres de
5 (Dessetes de les c|uals se n cotraven (Quatre anual¬
ment.
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La penya del Circo!

A.I davant de la |)orta del jardí c|ue comunica amt
el carrer de Sant Pau i al costat del /parterre, ki kavia
un cjuiosc on ki trekallava un ataconador c|ue a la vedada
feia de porter.

Pra un kome molt trancjuil i tota la barriada el co¬

neixia pel Façon del Círcol.
Pel caràcter falaguer d'acjuell kome, cada dia, des¬

prés de dinar, en acjuell cjuiosc s'ki reunien una colla de
xicots, tots ells meritoris i aprenents de viatjant, fills dels
socis del Círcol, c(ue no comptant encara amk prou mit¬
jans per a freqfüentar acjuella kora el cafè, s'entretenien a

passar l'estona, la majoria però, consumint fatxendosa-
ment un cigar pur de 1 estanc de cal Gorina, situat al
número (27 d'acjuel! mateix carrer de Sant Pau.

Les delícies d'acjuells xicots, eren les minyones
d'acjuells Verals c^uan portaven les sakates dels senyorets
a remendar, i la salsa c|ue ki afegia el Tacón cjue ko aca-

kava d'arrodonir. Les converses eren de tota mena i

les rialles no s'acakaven mai.

A.c(uella penya era coneguda pel «Pla de 1 Os».

Les vetlles d'istiu

Lis kails (jue es celekraven al jardí durant 1 istiu
cada diumenge a la nit, eren extraordinàriament concor¬

reguts; la il·luminació en acjuella època consistia en uns
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[jais a I extrem dels equals lii sortien cine Lraços [jortant
un glotus Wane o de color c^ue alimentats amt ¿as, do¬
naven una claror suau [jerò d un efecte molt tonic.

Els socis solters c^ue [jrenien [jart en el tall jjaga-
ven a [jrorrata i els casats i retre¿ats un ral.

Ees des[)eses venien a costar unes Ií25 (jessetes i
els talls de Pasq[ua i Nadal costaven (250 [jessetes a

condició c(ue els d istiu duraven tres tores i acjuests úl¬
tims sis.

En arritar el Carnaval, I acte més important des[jrés
del tall de màscares, era la funció de teatre (^ue donava
la secció d estarjo, la c[ual consistia en la rejjresentació
d una sarsuela es(5anyola de les de més èxit de la tempo¬
rada. S tavien representat amt tota propietat otres com

«Ea Viejecita», «Los Cocineros», «La V^ertena de la
Paloma», «La G ran Via», etc.

En e Is talls de màscares no es permetia 1 entrada al
saló als tomes c(ue portessin la cara tapada.

A. últims de 1 any i8q6 fou aprovat un nou re¬

glament .

Per 1 atril del iSqq íoren destinades 6.000 ptes.

per a reformes a la societat, així com pintar el saló de
cafè i instal·lar 1 electricitat, adc^uirint ademés trenta dot¬
zenes de cadires per al jardí i sala de fest es.

El dia aó d octutre d acjuell mateix any, morí el
propietari senyor Pasqfual Sala i entrava com a successor,

el seu lill senyor Josep Sa la i Alsina.
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Noves reformes

El ¿ ia 3 d atril del 1903 la Junta Directiva es

{jrojDOsà fer ¿rans otres, en les c|uals volia invertir-ti unes

15.000 (pessetes se¿ons plànols i pressupost.
La decisió aq(uesta fou comunicada al propietari de

la finca, el cjual va oferir-se a fer-ti les tonificacions se¬

güents: Perdonar un any de lloguer o si^ui 6.000 pes¬
setes, però, com c{ue ac^uesta (Quantitat era petita per les
despeses pue s tavien de fer, el senyor Sala avança

10.000 ptes. mes pue la societat li pa^à al sis per cent.
xA.tans d apuestes otres, el cafè era on són ara els

tillars; en arritar al primer pis, es trotava al davant
apuella vidriera pue ara ti ta, la pual comunicava a un

saló nomenat de descans de curtes dimensions i pue és
on ti ta ara el mostrador de cafè i formant una ¿aleria
per la part espuerra, s arritava al saló de tall, així és pue
el pati on s ti pren el caíè a 1 istiu, era dotle més
llar^ perpuè ocupava la major part del pue avui és saló
de cafè.

La cuina era on és ara saló de música i guarda rota
i apuest últim lloc era on és ara la cuina.

El parpuet de mèlis del saló de cafè el posà el fus¬
ter Josep Torruella (a) Furós a raó de 7 pessetes el me¬

tre puadrat.
Els tillars eren a la part de davant; després els varen

posar a un local pue era de l Fdotel Peninsular.
Elavors tamté es va sutstituir la tarana del talcó
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Je la façana {Drincijpal, (|ue era Je ^eJra, |3er la Je ferro
<^ue ki ka actualment.

Aí^uesta última reforma, es va fer }Derc(uè Je^ut a

1 am [ílaJa q(ue tenia el j^assamà, el soci (^ue era una mica
kaix J estatura, no ¡3oJia veure el carrer sino enfilant-se
en una caJira. Ac^uelía karana va costar 6oo pessetes.

Pel Carnaval Jel 1904 va venir a Terrassa contrac-

taJa pel (Lírculo Eiárense la BanJa Jel Regiment Je
Altuera cjue va costar I.QOO pessetes.

Llavors ja actuava com a aJministraJor kaljilitat
En Josep ós amk Jrets Je soci.

Tamké s erfcarre^à a Josep Franck Je Barcelona la
construcció Jel Liomko c|ue va costar 876 pessetes i q[ue
es posa al passaJís per separar el cafè els Jies Je kail o

concert.

S instal·laren les capsetes sucreres per a keneficència.
Pel ¿ener Jel 1905, a causa Je 1 augment Je preus

Jels alcokols, la Junta acorJà suprimir les ampolletes Je
licor c|ue Jonaven junt amk el cafè. El cafè es començà
a pagar a 0*30 ptes.

^uan totes les okres foren fetes, fou col·locaJa la
tela <^ue ki ka a la paret gran Jel saló Je calé en la c|ual
ki ka pintaJes unes nimfes Jançant, amk un pastor c|ue
toca el fluviol i al voltant unes cakres c|ue pasturen.
Dita obra és Jels germans V^iver i costà 3.000 pessetes.

El Jia 9 J abril J acjuell any, el ckor Je 1 Agrupa¬
ció Regionalista, va Jonar-ki un concert per primera
vegaJa.
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A. causa Je les ¿rans Jes|)eses ç(ue kavien ocasionat
les reformes, la Directiva, en reunió general celeLraJa el
(23 Je Jesemtre Jel IQOÓ, acorJà c^ue el soci juagues 6o
(pessetes 1 any.

En nomenar-se la nova Junta el Jia f^rimer Je ¿e-
ner següent, ac|uesta fent-se fiaJora, otrí un comj^te
corrent al Banc Je Terrassa ¡3er un crè Jit fins a 15.000

¡íessetes, amL les següents signatures: Alfons DLack,
Maurici Soler, Antoni Pous Roca, Gas (3ar Armengol,
Estanislau Jo, Francesc Aureli Petit, Virgili Pasc^ual,
Marcial Je Trinxeria i Francesc Garcia Humet.

Noves orientacions

A causa J unes actuacions mal interj^retaJes i Je
les ¿anes Je fer ¡prevaler un sol criteri, feia tem¡3s c|ue
alguns socis veien amL Jisgust les actuacions J'un sector,
al (^ual creien ca(Daç J'ocasionar un fort JaltaLaix a la
societat.

Alguns socis veien amt mals ulls (^ue es ¡JuL·lic^ues-
sin anuncis o invitacions en català, altres creien <^ue era

un ¡3roceJiment ¡Dolític c^ue es Jesviava Jel reglament.
Això motivà algunes reunions borrascoses q[ue no s'aca¬
taven mai i Jimissions ten lamentatles.

Al celetrar-se eleccions Je la Directiva, ti liavia
unes lluites em¡3enyaJes, entre els partiJaris i els contraris
Je les noves corrents.
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Sardanes al jardí

Duiant les vetlles dels diumenges a 1 istiu s acostu¬
mava fer tall en el jardí i en una d elles uns c^uants joves
varen demanar a la Junta c|ue fes tocar una sardana, i la
Junta els to va ne¿ar.

Va demanar-se reglamentàriament i |3er dues veda¬
des una reunió ¿enera! i tamté els va ésser ne¿ada.

En una d actuelles vetlles, el dia 8 de setemtre de
1 any IQO7, en vista de tals artitrarietats, uns c|uants so¬

cis, a|3rofitant q[ue l'orc^uestra tocava una fíolca, (pujaren
al «|Darai¿ua» i varen fer un rotllo, al cjual s ti ajuntaren.
al¿unes senyoretes i (puntejaren una sardana, la primera
(^ue va tallar-se en a(^uella societat, entre crits de protes¬
ta i mostres d aprovació.

Entre els cjui tallaren acjuella primera sardana ti
tavia: Gaietà Vallès, Santiago Soler. Salvador Salas,
Ramon Giles, Francesc Salas, Salvador Catassa, A.¿ustí
Castella, Ramon A.r¿emí, Joacjuim Ballter, Maurici Gi-
tert, Joan Atelló, Fat ià D ffour, Joacjuim G'-·i"tana,
Eduard Jover, Francesc Casanovas, A.¿ustí Giles, Lluís
A.mat, Ramon Pont, Bartomeu Lluct, Salvador Sala-
llasera, Josep O. Mauri, Francesc Duffour, Artur Mas-
saguer, Joan Feiner i Octavi Vinyas.

El president, c|ue era En Joan Marcet i Palet, va

demanar cjue paressin i la dansa va continuar fins al final.
D os dies després ac(uests socis varen retre un co¬

municat de la Directiva en el cjual se Is feia sater cjue

16



{3er Laver alterat 1 ordre durant una vetllada, la c{ual alte¬
ració era (Qualificada de falta ¿reu, la Junta kavia acordat
la seva sus{3ensió dels drets de soci.

OesjDrés de conèixer aital decisió. Lona {3art dels
socis varen celekrar una reunió el dia 17 del mateix mes

a l'Hotel Peninsular, i en ella va acordar-se nomenar

una comissió formada [3er jose(3 Freixa, Jose{3 Ri¿ol,
Francesc Soler Puigdollers, Gas{3ar A.rmen¿o 1 i Mi (Quel
Marcet i Poal |3er tal (Que, amk amjDlíssimes facultats,
determinés les mides més oportunes encaminades a apoiar
els vint-i-cinc companys suspesos arkitràriament, de llurs
drets de soci, per la Directiva.

Dimissió irrevocable

d'una Junta Directiva

Acjuell fet va ésser una demostració no ¿ens favo¬
rable als elements directius del Clírculo E¿arense i a(Quests
en reunió celebrada el dia 30 del mateix mes, varen pre¬
sentar la dimissió i acte se¿uit va nomenar-se una altra
Junta Directiva, inte¿rada pels se¿üents senyors: Presi¬
dent, Ll uís Monset; vice-president, Josep Casas; vocal
primer, Ramon Matalon¿a; vocal se¿on, Roc Escursell;
vocal tercer, Mi(Quel Tobella; tresorer, Isidre Esmerats;
secretari, Francesc Soler Suana; vice secretari, Marian
Ros i bibliotecari, Josep CadafalcL.

El dia 3 de novembre se¿üent varen ésser admesos
altra ve¿ada els vint-i-cinc socis expulsats.' / * T Î .



DesjDrés de tot això, el dia 8 de setemtre de 1 any

següent es donà la [primera audició de sardanes al jardí
del Grculo E¿arense interf)retades f)er la coLla «Unió
Cassanenca».

No varen mancar-lii els seus comentaris en acjuella
festa, ja cjue feia algun temfís cjue les vetllades ç|ue es do¬
naven els diumenges a sota el temj^let, es veien migrades
i fins alg unes d elles liavien d afjlegar atans d'k ora per
manca de concurrència, i 1 acte d acjuell dia va veure s

extraordinàriament concorregut, fos per la novetat o fos
l^er la simj3atia c|ue es sentia per acjuella festa. E,n okse-
c^ui al president, 1 ÍLscola Ckoral, molts cantaires de. la
c^Lial tamké eren socis del Grculo E^arense^ varen do¬
nar un petit concert en el mateix jardí i acjuell mateix vespre.

Pels talls i concerts de la Festa Major de 1 any

IQIO va ésser contractada la «Unió Filarmónica» de B ar-

celona cjue va costar 1.(2 88 pessetes.
Les despeses cada dia eren més nomtroses i la Di¬

rectiva prou estudiava la manera de fer nous ingressos
però no n'ti tavia prou i no es trotava solució.

Ll deute era de 18.OOO pessetes i no va taver-ti
més remei c|ue posar una cjuota extraordinària de cinc
pessetes pel Carnaval i una altra igual per la Festa Major.

Les vetlles d istiu eren alternades amt tall i cinema

al jardí, el c^ual era un atractiu més percjuè aq[uelles vet¬
lles fossin concorregudes.

A. últims del IQII el dèficit tavia disminuït de
8.000 pessetes.
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LJavors la societat comjDtava amt 374 socis. Per
remarcar l'altruisme (^ue l·ii Lavia entre els socis, cal esmen¬

tar c|ue {)er a socórrer els ferits de Melilla, fou col·locada
una safata a l'entrada als salons durant els dies de la |:>ri-
mera Pasc|ua de l'any IQIQ i es recolliren 35Ó [aessetes.

Proposicions per a la compra de l'edifici

A últims de l'any 1913 el (3ro[5Íetari de l'edifici
senyor Josep Sala. indicà a la Junta Directiva el desi¿ de
vendre part de dit immoble, i per acjuest motiu dit pro¬

pietari avisà primerament a la Junta del C/rcu lo
rense per a evitar cjue anant a parar a altres mans es pre¬
sentés el cas d-b aver de marxar de dita casa.

A ajudar a la tasca d'estudiar acjuest assumpte de
tanta importància, fou nomenada una Comissió composta
pels senyors; Francesc Poi^ Llauôer, Ma¿í Rodó Coll,
Josep Guardi ola R oca i Frederic Marimon Parera.

Dn una reunió celebrada el dia 4 de juny del 1914,

la Junta Directiva junt amb la Comissió esmentada, pre¬
sentaren a l'entitat el següent estudi:

D esprés d'efectuades vàries visites al propietari
senyor Sala per a l'adcjuisició de l'edifici, es va creure

estimar la finca en QOO.OOO pessetes, de les <^uals serien
pagades 1(25.000 a l'acte, i les 75.OOO restants, amb una

emissió d'obligacions al portador de 500 pessetes cada
una, amortitzable en dos anys com a màxim i a un inte¬
rès fixe del tres per cent anual.
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El jDeritat^e fet [5el senyor Sala fou el següent:
Ea finca fou valorada en 375.OOO (jessetes, i la su|:)er-
ficie determina una àrea de f)ro|3 de 87 mil [jams c|uadrats
dels c|uals (26.64(2 són edificats, dotada amt cinc (jlomes
d'aigua, (|uin element té [jer si sol lïh valor indiscutiL·le
de 10.000 jjessetes les equals redueixen el fjreu de llur
edificació i terrenys a IQO.OOO ¡jessetes, (Quantitat relati¬
vament jjetita comfjarada amf el veritaL·le valor del cost,
el c[ual segons dades a la vista fjujava a 500.000 jjtes.

De manera c{ue aquella finca, en ac^uella època era

oferta a raó de dues pessetes el pam cjuadrat.
El dia 25 de novembre de 1914 era prorrogada la

contracta d'arrendament per (Quatre anys més sempre i
cjuan el dírculo E^arense no comprés l'edifici, del c(ual
pagaven un lloguer de lO.OOO pessetes anuals.

Un projecte de l'«lnstíluto Industrial»

Pel juliol del IQ16 el senyor Josep Rigol llavors
president de 1 Institut Industrial exposà al piesident del
Grculo E^arense 1 adcjuisició per 1 Instituto Industrial
dels edificis cjue ocupaven el Grculo Eiárense i l'Hotel
Peninsular. D això se n bavia tractat oficiosament amb
persona afecta al Banc de Terrassa, la cjual feia poc
liavia adcjuirit ambdues fin(^ues.

Per a la realització de dit projecte era necessària
l'anul·lació de les dues entitats Grculo Eàarense i Insti=
tuto Industrial, passant la primera a ésser una secció amb
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el mateix caràcter recreatiu, de la nova entitat <^ue es for¬
maria i (|ue ocuf)aria els mateixos locals, ço (|ue seria
otjecte d'estudi f^er a l'elatoració del corresj:)onent re¬

glament.
Aci uella (írojDOsició no va |)laurc j3as gens a la Jun¬

ta Directiva, (5er c^uant la seva finalitat, era 1 anul·lació
de la [personalitat i el nom del (üírculo E^arense.

Per 1 octutre d ac[uell any s invertiren lO.OOO

[pessetes [per a adc|uirir el molpiliari del saló de cafè, i
a.500 [>er a la restauració del [paviment.

En reunió general celetrada el dia (24 de desemlpre
següent, s acordà deixar sense efecte els [)rojectes c^ue
s'l·iavien [)ro[)Osat [)er a 1 adc[uisició de 1 edifici i reforma
del reglament [)el motiu consignat.

A.mlp caràcter transitori, el cafè es [)Osà a O 35

[)e8setes.
El d ia 4 de gener de IQIQ es va [)rendre 1 acord

de c[uè els rebuts de les c[uotes bavien d ésser redactats
en català.

Durant una tem[)orada cada diumenge a la tarda,
un cjuintet format [)er elements tots terrassencs, donaven
un concert en el saló de cafè i la [)rova de (^ue tenia
acce[)tació és c[ue cada diumenge es veien més concor¬

reguts. Per ac[uest motiu la Junta Directiva signà una

contracta amb el director del c[uintet En Joan Soler i
Dilfent i costejà uns vestits ex[)roíessos [)els [)rofessors
els cjuals adoptaren el nom de «Quintet Círculo Ega-
rense» si fora del concert, eren contractats en altres llocs.
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Canvi de propietari de l'edifici
Kl dia 3 d'octuLre del IQIQ, la Junta Directiva

va retre una comunicació signada (dcI senyor Ramon
Pont, la cfual notificava c|ue el dia 30 de setemLre f)rof3-
l^assat kavia adc5[uirit 1 edifici c^ue ocuf^ava el Círculo
Eàárense i j^er tant rec(ueria c|ue j^er tot el dia 30 de
desemtre següent la casa kavia d ésser desocupada i dei¬
xats els locals a la seva disposició.

Fou nomenada una comissió per a visitar el nou

propietari per tal de c|ue desistís del seu propòsit, oktenint
només una pròrroga fins el 31 de març del IQQO.

\/ista la gravetat del cas es convocà una reunió
general pel dia <lO d octukre següent.

Kn apuesta reunió s'acordà nomenar una comissió
formada pels ex-presidents i la Directiva per a pue féssim
els trekalls pue lossin necessaris.

Cânvi d'orientació

Kn una reunió tinguda dies després, el senyor Ar-
¿emí ex-president, explicà la visita feta al senyor Pont,
del pual aconseguiren la disposició d'alienar la finca amk
la condició de canviar la retolació de la societat, ate¬

nent-se a motius particulars, transformant-la en el sentit
d'encaminaria al perfeccionament de l'educació de la
joventut, estaklint seccions dedicades a l'art, la kona
música, l'esport, cultura general i als estudis econòmics i
socials en els seus aspectes industrial i comercial.
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El senyor A.r¿emí remarca als socis c^ue era neces¬

sària la continuació Je la viJa Je 1 entitat aJa{)tant-la a

les necessitats Jels temjas moJerns.
A. (fuella reunió Jonà lloc a unes Jiscussions en les

c|uals s ki veien unes mareajes tenJències iormaJes per
Jos kànJols completament oposats, Jonant origen a in¬
terpretacions ecjuivocaJes, fins arrifar a la votació Je si
kavia Je continuar el nom Je Grculo E¿arense o no,

resultant amk 13Q vots a favor per Q,0 en contra.

Després es passà a votació la proposició Jel senyor

Aréemí amk un resultat Je II7 vots a favor per 3 en

contra.

Després Je la votació, els (^ue c^ueJaren, pot Jir-se
Jerrotats. kavent intervingut en la votació i tot, protes¬
taren perc(uè acjuesta s kavia efectuat.

Per a la confecció Jel nou reglament i estuJiar les
noves orientacions, es nomenà una comissió formaJa pels
senyors Ma^í RoJó, Francesc Comas, Ramon Argemí,
Josep Dllés Jover, Mic^uel Cots, Josep Geis i Emili
BoaJa junt amk la Junta Directiva.

No okstant, akans Je tirar enJavant, el propietari
olerí la venJa Je 1 eJifici a 1 entitat per 350.OOO ptes.

Nous estatuts

I el Jia ai Je març Je l'any IQao foren presentats
i aprovats els nous estatuts amk el nom Je Círcol Ena¬
rene i en consecjüència es proceJí al nomenament J una



nova junta de ¿overn del (jual en resultaren elegits els
senyors Ramon Argemí, {^resident; Jose(D Ullés Jover,
vice-|3resident; Nlicjuel Cots Roumens, tresorer; Antoni
Aureli Font, com[Dtador; Rafel Bayona Bertran, secre¬
tari i els senyors Isidre Riera Cod inas, Lvluís AlL inana,
Edwin Joly i Antoni Astals Alujas, vocals; el (juals
començaren a re^ir el dia I d atril següent.

Acjuesta radical transformació del Círcol Egarenc,
ocasionà un gran disgust a un determinat sector el c(ual
titllant de (Dolític ac|uestfet, no trotava altra manera de sor-
tir-se d acjuell compromís cjue la dissolució total de 1 entitat.

C om a consecjüència es donaren de taixa
135 socis i usant la Junta de Govern de les facultats c|ue
li concedia 1 Estatut, acordà eximir per tot el mes d'atril
de pagament d'entrada els nous socis pue ingressessin i
mantenir en 5 pessetes la puantitat pue devien satisfer
mensualment en concepte de puota.

Amt apue lles condicions, des del 31 de març al
(27 d'atril ingressaren 173 nous socis al Círcol Egarenc.

Els senyors Josep Ullés, Lluís Alt iñana i Edwin
Joly no acceptaren els càrrecs pue els foren coníiats,
i en sutstitució d'apuests es nomenaren als senyors Josep
O. Mauri, Josep Rigol i Narcís Freixa.

Concerts selectes

El dia 1(2 de juny següent l'Orpuestra Simfònica
de Adadrid, donà un concert en el saló del Círcol Ega-
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rene en otsec^ui dels socis de l'entitat. Accueil any (3er
la Festa Major es j30t dir c|ue varen tirar la casa [3er la
finestra, celefrant un festei¿ darrera l'altre i en forma
desmesurada,

IDesj3rés va venir 1 ex(3loració als socis, la majoria
dels cjuals Li tiavien entrat fent un esforç, per seguir una

ideologia cjue els Lavien predicat, i varen trotar-se sorpre¬
sos amt els nous augments de (Quotes, imposades per
cotrir unes despeses c|ue en part podien taver-se evitat,

N o tottom (^ue fou invitat per ésser soci del Cír-
col, podia pa^ar ademés de les 5 pessetes mensuals esti¬
pulades, 15 pessetes per Carnaval i 15 per la Festa
Major, aíegint-ti unes cjuotes voluntàries,

Acfuest fet ocasionà algunes taixes i el més deplo
ratle del cas, fou c|ue els socis (^ue no podien satisfer
arjuelles cjuotes extres, foren amonestats amt 1 expulsió i
el seu nom posat a la post.

Fi d ia a8 de novemtre, ti donà un concert, per
primera vega da, 1 Orfeó Montserrat,

Fntre 1 Esco la Catal ana d Art Dramàtic (jue donà
una representació de «Les tumils violetes» el dia (21 d a-

c|uell mes, dirigit per 1 Adrià Gual, el concert c|ue donà
la clavicem tal lista anda Landowska el 1(2 de desemtre
i el vjue va donar la violoncel·lista N Aurèlia Sancristò-
fol el 16 de gener, tot va ajudar a c(ue acjuell any, el
tresorer presentés a 1 aprovació dels socis un dèficit de
•2(2.IQ7 75 pessetes, guiat tot per 1 amor i esplendor
de 1 entitat.
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L'Escola Ckoral lii donà un concert el dia IQ de
març de l'any IQ(2I.

Administració dei cafè

El dia 30 d octukre d ac|uell mateix any, creient la
Junta Directiva c^ue el servei del cafè resultava una càr¬
rega la c(ual amk el sistema d administració directa entor-
jjia la kona marxa econòmica de la Societat, aksorbint
una (Quantitat resj^ectakle, varen oferir als germans Vall
1 exjDlotació de dit servei (^er esf^ai de dos anys.

Llavors el cafè va f^agar-se a O 50 j^tes., la cervesa
a o'75 jDtes. i així ajíroximadament varen augmentar-se
els f^reus de totes les consumacions, àdkuc els arbitris
sobre els jocs.

Una Assembiea interessant

En l'A.ssemblea general celebrada el dia ig de ge¬
ner del lQ(2í2, la Junta exfjosà a la societat cjue bi bavia
un dèficit de 40 mil [oessetes i escaig, però cjue no n'bi
bavia per alarmar-se tota vegada c|ue la Junta ç|ue acaba¬
va, presentava amb molt bon zel ja un pressupost fet a
base d'ingressos probables, c|ue sumaven unes 50 mil
pessetes; amb a(|uesta perspectiva, i gràcies a l'estudi dels
cjui bo deixaven, encara obtindrien un benefici de lO.OOO
pessetes. Era un esforç (?) cjue l'entitat i els nous ele¬
ments de Junta els bavien d'agraïr.
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Per I'aLril següent, es construí el (Quiosc Je! jardí
c^ue utilitzen els músics en dies de Ull.

Per la Festa Major d ac|uell any es celetrà una

Festa d Infants i Flors obtenint un j^roducte de I.066 50

{pessetes, (Quantitat c|ue fou refsartida una meitat a 1 Hos-
{DÍtal i 1 altra a 1 A.sil.

Fn 1 Assemblea general ordinària celebrada el dia
(21 de gener de 19-23 la Junta exf^licà els motius j^ercjue
el balanç de l anterior any igai ascendia a SQ-SQÓ J1

pessetes i al finalitzar el IQ22 c^uedava reduït a 6.637 14
i fou degut al desinterès d uns socis c(ue anticiparen 1 im¬
port de sis anys de les c|uotes extraordinàries c(ue tenien
subscrites, d altres socis <^ue tenien crèdits a cobrar i cjue
també anticiparen, segons la importància, dues o més
anualitats de cjuotes ordinàries.

La presidència demanà un vot de gràcies a la Co¬
missió licjuidadora c^ue era formada pels senyors Ramon
Argemí, Mic^uel Cots i Rossend Roi^.

El d ia 8 de juny de 1924 s acordà posar les (Quo¬
tes extraordinàries de Carnaval i Festa Major a lO ptes.

Cal fer esment de la mort del secretari general
En Josep Verdós, (^ui amb una voluntat i un zel inne¬

gable bavia col·laborat en tot moment a donar vida i

moviment al Círcol Egarenc.
Fou nomenat substitut d'En Verdós el senyor

Joan Saliés i Cusidó.
Per l'octubre d'acjuell any la Junta va tenir de sa

tisfer un impost de I.500 pessetes posat per l'Ajunta-
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ment a les societats, malgrat Ies gestions ^ue {)er anul-
lar-Lo varen fer els senyors G. Armengol i J. Gasset.

Pel novemtre els germans Vall assatentaven a la
Directiva, els j3rof)òsits 4ue tenien de deixar la contracta
d'arrendament del cafè.

Canvi d'arrendadors del cafè

Accejotada la decissió dels germans Vall, 1 arrenda¬
ment del cafè fou tras(:)as.sat als senyors Joacjuim Lloverás
Palet i JosejD Boada Xrullàs, els cjuals fins llavors liavien
estat de[3endents dels germans Vall.

El Círcol Egarenc va fer entrega de 472 joessetes,
fíroducte d una sutscrij^ció {3er a erigir un monument al
dramaturg N'Angel Guimerà.

Pel gener del IQ30 va notar-se una Laixa conslde-
raL·le de socis en el finit exercici i fjer ac|uest motiu la
Junta acordà crear una c^uota esfjecial de 3 5" j^essetes
mensuals joer als socis comfjresos entre els 16 i Q.O anys.

Tenint en comjate els tons serveis fets f3el senyor
A. B oada i Lladó, en l'arranjament i catalogació de la
Biblioteca, la Junta nomenà bibliotecari a dit senyor.

La Clínica «L'Aliança»

Pel desembre del 1932 el Círcol Egarenc creà la
secció adherida a la Vil la de Salut «L Aliança» de
Barcelona nomenant el senyor Ramon Comas delegat
de 1 entitat.
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Pel setemLre del 1933 la casa V^illaró i C om(:ia-
nyia instal la la calefacció en el saló de UI.

Durant ac|uell Lienni va kaver-l·ii un ingrés conside-
raL·le de .«ocis, mercès a 1 interès amt) c|ue llavors actuava
la Directiva i d una manera especial el vice-president
En Joan Puj ol i Roca, i per a mostrar la satisfacció c|ue
sentien tots els socis, a 1 acatar la reunió general c^ue es
celetrà el dia (2 8 de ¿ener del 1934, esclatà una forta
ovació, fet poc usat al final de les reunions ¿eneráis de
les societats.

Junta Directiva

A-ctualment la Junta Directiva està composta de la
se¿üent manera:

President: Planuel Royes i Mateo.
Vice-president: Joan Anter i Miralda.
Tresorer: Salvador Vié ués i Cunill.
Comptador: Josep Perarnau i Pui¿.
Vocal: Alfons M.^ Dtact i Vinyals.
Secretari: Francesc Gorina i Pujol.

President comissió estarjo: Alfons M.^ Dtact i Vinyals.
Els cjuals, amt motiu de la commemoració de les

noces d'or del Círcol E¿arenc, tenen la satisfacció d ot-
se(^uiar amt acquest petit tistorial a llurs consocis, per tal
de (^ue acquests coneguin les vicissituts, els esplendors i els
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encerts cjue en el transcurs de cinc|uanta anys ka viscut
la nostra entitat, i 1 accentuat {jatriotisme i la kona vo¬

luntat (^ue ka estat la tònica general de l'estol d'komes
cjue, sense amkicions {jersonals ni mires mercantilistes,
kan desitjat i aconseguit cjue el Círcol Enarene sigui
1 orgull de la nostra ciutat.

B. RAGON.

Terrassa, juny del 1936.
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