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MERCAT DEL COL·LECCIONISME  
Els diumenges, al porxo del Centre Cultural Unnim, de 10 a 2/4 de 2 del migdia, llevat del mes d'agost.

SEU SOCIAL Oberta els dimecres i els divendres no festius de 2/4 de 6 a 2/4 de 9.

El mes d’agost no hi ha activitats.
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L'Associació Grup Filatèlic, Numismàtic i de Col·leccionisme de Terrassa no es 
fa responsable dels punts de vista expressats en els articles signats pels seus 
autors ni els comparteix necessàriament. Alhora, recomana i n’autoritza la seva 
difusió  sempre que se n’indiqui la procedència.

Seguint el compliment de la LO 15/1999, de protecció de dades de caràcter 
personal, l’informem que les seves dades personals de què disposem estan 
incorporades a un fitxer amb la finalitat de permetre la gestió social de l'associació 
amb els seus socis. Aquest fitxer, de titularitat i responsabilitat de l'Associació, 
pren totes les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat. Li 
comuniquem el seu dret a accedir, rectificar, oposar-se, i si escau, cancel·lar les 
seves dades personals del fitxer del qual som responsables mitjançant un correu 
adreçat a elgrup@josoc.cat, o per correu postal a la nostra seu social.

Publicació periòdica informativa de 
l’ASSOCIACIÓ GRUP FILATÈLIC, NUMISMÀTIC I DE 
COL·LECCIONISME DE TERRASSA

Rambla d’Ègara, 340  2a  (Centre Cultural)  08221  Terrassa - 
Cel: elgrup@josoc.cat   -   Fax: 937 805 299  

Dipòsit legal B-28609-2011    ISSN 2014-3265
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Activitat de l'Associació

Altres entitats

Mercat

Trobada

Fira

Exposició 

Jornada

Intercanvi

Intercanvi Subhasta

Examen lots

Repesca intercanvi

Reunió junta

Convenció

Taula rodona/conferència
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Commemorant el 75è aniversari de 
l’inici de l'última guerra civil espanyola, 
del 5 al 18 de setembre passat el 
Grup va presentar al Centre Cultural 
UNNIM l’exposició de col·leccionisme 
temàtic de la Guerra Civil (1936-
1939), “Papers de Guerra”. 

El material exposat, tot ell de paper 
imprès i editat a la rereguarda 
republicana, era propietat dels socis de 
l’entitat Jaume Canyameres i Cortàzar, 
Joan Còdol i Forns, Rafel Comes i 
Ezequiel, Josep M. Pi i Janeras, Jordi 
Simó i Sanahuja, i Josep Villanueva i 
Puig. Consistí en trenta-sis cartells de 
format gran d’autors diversos, postals 
i targetes postals amb il·lustracions 
sobre el conflicte militar, vinyetes 
editades amb finalitats recaptatòries 
o propagandístiques, segells de 
correus d’aquella època, auques amb 
crítiques iròniques a l’enemic, vals 
encarregats per comerços i similars 
per substituir la manca de moneda 
fraccionària, bitllets emesos per 
ajuntaments catalans per resoldre 
a escala municipal aquest mateix 
problema, i fulls a través dels quals 
els partits, els sindicats i altres entitats 
difonien les seves idees i consignes 
sobre el conflicte.

L’exposició preparada en el poc 
marge de temps que hi havia des 
del retorn de vacances, i malgrat 
algunes incidències imprevistes, 
s’inaugurà, com estava programat, el 
dilluns dia 5 de setembre a la tarda, 
amb l’assistència de socis i nombrós 
públic. L’acte comptà, entre d’altres, 
amb la presència de Teresa Casals, 
regidora de l’Ajuntament, Mariona 

EDITORIAL
LA RIQUESA DE L’ASSOCIAMENT

Tot i que examinem la història, ja des dels seus inicis, no podem 
trobar quan i com l’home decidí associar-se, encara que sembla que 
fou la necessitat de subsistir i no haver de viure, com qualsevulla 
animal, dels fruits que espontàniament donava la naturalesa.

Naixeren les famílies, els pobles, el cultiu de la terra i l’intercanvi de 
productes. Més tard, la propietat, les nacions i tot el que la saviesa 
humana creava, tant en l’àmbit cultural i el científic com també, 
i naturalment, en el món de la tecnologia, no sempre, però, ben 
aplicada.

I com ja he dit, les famílies i els pobles.

La convivència també va fer que els homes s’agrupessin per afecci-
ons, tant per coneixement del món del treball com per oci o culturals. 
I d’aquí, jo entenc, va ser quan va néixer la necessitat d’associar-se 
els uns amb els altres.

Cooperatives, ateneus, corals, grups folklòrics, grups d’esbarjo i un 
llarg etcètera difícil d’enumerar, dels quals tant de bo tota la societat 
formés part  per la riquesa que això comporta, no sols a escala 
individual, sinó també a escala 
col·lectiva.

Penso, doncs, que els que ja 
formem part d’alguna d’aques-
tes associacions, i en especi-
al la nostra, hem d’animar els 
nostres conciutadans a parti-
cipar-hi, ja que és una manera 
efectiva que visquin en uns hà-
bits de cordialitat i cooperació 
que podran estendre a tots els 
àmbits de la vida ciutadana. I 
és, també, una forma d’expres-
sar la nostra solidaritat.

I una manera de donar-ne 
exemple és, posem per cas, 
ampliant el nombre de socis de 
la nostra entitat. 
Ah, i Bon Nadal!!!!
Jaume Canyameres

"PAPERS DE GUERRA"

INCLOU SEPARATA COL·LECCIONABLE NÚM. 195
“AGUSTÍ FABRA I JOAN MARAGALL”

Església romànica de Sant Pered’Ègara. 
Dibuix d’Eduard Rossell i Gil.(segueix a la pàgina 2)



EL COL·LECCIONISME A INTERNET
per Santi Rius - srcterrassa@gmail.com

3. CALENDARIS DE BUTXACA I ALMANACS 

Avui dedicarem aquest espai a parlar dels 
col·leccionistes de calendaris de butxaca i 
d’almanacs (calendaris de paret), que és un tema 
d’abast mundial, com podreu veure per algunes 
de les adreces que us proposarem visitar.

Comencem proposant una visita a un lloc de trobada 
per als col·leccionistes de calendaris de butxaca 
i d’altres objectes, i en el qual, a més de poder 
intercanviar coses, podreu cercar fòrums i altres 
activitats, i participar-hi: www.calendariodebolsillo.es

Una bona proposta és el web d’un basc que 
diu: “es difícil saber cuando empecé realmente 
mi colección de Calendarios de Bolsillo ... una 
colección que hasta el día de hoy, no me ha dado 
mas que satisfacciones y lo mejor de todo, conocer 
mucha, mucha gente”. I és que precisament el 
món del col·leccionisme ens permet conèixer gent 
de tot el món. Per cert, aquest amic ven fullss per 
col·leccionar els calendaris, que es fa ell mateix: 
http://mipagina.euskaltel.es/gulliverin/ I, si voleu, també 
podeu apuntar-vos a una associació que ell 
mateix a creat a: http://mipagina.euskaltel.es/gulliverin/
asociacion.htm

Una altra proposta és visitar la “Pagina de los 
calendarios de bolsillo”, on trobareu interessants 
calendaris antics de la coneguda casa de xocolates
Amatller:
• http://perso.orange.es/t937832359/calend/calend.htm

I, per als seguidors del Barça, ara que ho guanya 
tot, us pot agradar visitar una col·lecció particular 
de calendaris sobre el FC Barcelona, amb algunes 
imatges prou suggeridores:
• http://casasolafcb.webcindario.com/

Una altra opció són els fòrums, que no són webs, 
però són espais a Internet on la gent a qui agrada 
un tema enceta discussions o xerrades. Aquí en 
teniu una breu proposta:

• http://es.groups.yahoo.com/group/calendarios/

A la imatge que hem triat podeu 
apreciar un calendari de butxaca de la 
casa Xocolates Amatller de l’any 1891.

També podem ensenyar un 
calendari de butxaca, picantó 
per a la seva època, dedicat al 
Barça de l’any 1969.

Vigués, representant del Grup Municipal de Convergència i 
Unió, i Aleix Pons, president d’Òmnium Cultural. Va prendre la 
paraula el nostre president, Jaume Canyameres, que recordà 
l’esclat de la Guerra Civil i agraí la col·laboració dels socis 
que van compensar amb el seu treball i la seva imaginació 
els pocs recursos econòmics que podíem dedicar-hi. 
També va agrair la col·laboració desinteressada de l’Anna 
Fernàndez, doctora en Història de l’Art, que aportà no 
solament la seva experiència com a comissària d’exposicions, 
sinó també el seu treball personal en les feines manuals.

Dins del marc de l’exposició, es van organitzar en el local social 
dues taules rodones moderades per Jaume Canyameres. La 
primera d’elles, el dia 9, amb el lema “Derrota, dictadura i 
desengany”, comptà amb la col·laboració dels excombatents 
Joan Busquet, Daniel Diaz, Simon Fiestas i Manuel López 
Guinter, i la segona, amb el lema “Records de fam i de sirenes”, 
comptà amb Joaquim Badia i Màrius Samarra. Aquest últim 
substituí la persona en principi programada, Andreu Calaf, 

convalescent d’una recent intervenció quirúrgica i a qui 
desitgem una ràpida i total recuperació. Les taules rodones 
van gaudir d’un èxit de públic, que omplí ambdues vegades 
el local social.

Cal destacar també l’ampli ressò que tant l’exposició com les 
taules rodones van tenir a la premsa i la televisió locals.
A la seu social hi ha un àlbum de fotografies del dia de la inauguració 

de l’exposició. Si us interessa, en podeu demanar còpies.
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FIRES, MERCATS I TROBADES

1 de novembre
III Fira del Joguet Antic i de Col·leccionisme
Local Social de Quart. Quart
Informació:  972 469 171 – 629 831 595 - trobadajoguets@quart.cat

5 de novembre, 
a 2/4 de 10 del matí

LX Trobada de Plaques de Cava
Fàbrica Beumer – Polígon Industrial Rigola, Llorenç del Penedès
Informació: 977 677 728 – 616 022 162 - info@beumer.es

5 de novembre,
a les 10 del matí

Trobada de Plaques
Carretera de Creu Coberta. Barcelona 
Informació: a.plaquescavahostafrancs@gmail.com

XVII Trobada d’Intercanvi de Plaques
Av. Meridiana, 97. Orfeó Martinenc. Barcelona

Trobada d’Intercanvi de Col·leccionisme
Llotja. C. Sant Joan-xamfrà plaça Prim, local cobert. Reus
Informació: 977 314 433 – 610 973 433 -  miquelsalvado@gmail.com

Trobada Social de Plaques de Cava
Av. Salarich, 8 baixos. Bagà   Informació: acpbaga@acpbaga.com

11 de novembre,
a les 10 del matí

Expominer
Palau I del recinte de la Fira de Montjuïc. Barcelona

12 de novembre,
a les 10 del matí

Fira de novembre. Intercanvi de punts de llibre
Passeig Marítim. Vilanova i la Geltrú

13 de novembre,
a les 10 del matí

Associació del Col·leccionisme Nou i Vell
Riera d’Arenys de Mar (davant Calisay). Arenys de Mar
Informació: 937 958 239 – 637 218 632

Trobada de Col·leccionistes de Coca-Cola
Pavelló Espai Torlà. Castellar del Vallès
Informació: 937 148 178 – 670 582 026 -  
antonio@museudelantoni.com

18 de novembre

a les 10 del matí

XVIII Lleida Antic
Pavelló 3 de Fira de Lleida. Lleida
Informació: 973 705 000 -  fira@firalleida.com

Mercat de Brocanters  Plaça del Lleó. Caldes de Montbui

27 de novembre,
de 10 del matí 
a 2 del migdia

Inter Canvi
Baldufes, sucres, targetes d’autobús, targetes de telèfon, pins, plaques de cava, taps 
corona, sotagots, adhesius, punts de llibre, etiquetes, didals, clauers, calendaris de but-
xaca, cartells, estampes, Kinder, Coca-cola, cromos, etc.
Mercat vell de Mollet  Informació: 650 853 660

20 de novembre,
a les 10 del matí

Fira del Brocanter i del Col·leccionista
A la Rambla de Figueres. Figueres
Informació: 972 678 666 

27 de novembre,
a les 10 del matí

XIII Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava
Carrer de Pere Grau (prop de l’estació Renfe-Rodalies d’Ocata). El Masnou   Informació: 
935 550 452

Mercat d’Intercanvi de Girona
Plaça de Prudenci Bertrana. Girona
Informació: 972 419 010 -  ajuntamentinforma@ajgirona.cat

2-4 desembre

MONACOPHIL 2011
Exposició dedicada al Regne Unit i a les seves antigues colònies. Hi haurà peces que 
provenen de la col·lecció de S.M. la Reina Isabel II i de la Reial Societat Filatèlica de Lon-
dres. Sala de Canton: 80 estands de comerciants i administracions postals.
Terrasses de Fontvieille / MN-98000 Mónaco
Obertura: de 10 del matí a 6 de la tarda. (Diumenge dia 4, fins a les 4 de la tarda)
Informació www.monacophil.eu
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Quines són les seves fonts de subministrament? Sol 
acudir a mercats, utilitza Internet?

Per a mi el col·leccionisme no és un acte de compra i 
venda. Moltes coses me les han donades persones que 
coneixen les meves aficions, altres són intercanvis, però 
pràcticament no he anat mai a antiquaris ni a mercats 
de segona mà. Internet tampoc l’he utilitzat mai per 
ampliar les meves col·leccions. Segurament hi podria 
trobar moltes coses, però m’estimo més utilitzar altres 
sistemes més convencionals: compro formatges per 
l'etiqueta, postals i punts d'allà on vaig.

Com va arribar al Grup  Filatèlic, Numismàtic i de 
Col·leccionisme de Terrassa?

Coneixia el Rossend Sanllehí perquè anava a comprar 
a la seva botiga de Can Palet. Ell em va informar de les 
biennals que es feien al Centre Cultural i vaig començar 
a participar-hi. Posteriorment, l’any 1996 em vaig 
fer sòcia del Grup i vaig seguir participant a totes les 
biennals de col·leccionisme que s’han celebrat. També 
havia col·laborat fent alguns articles per al butlletí.

Com valora el canvi de Junta que s’ha produït 
recentment?

Crec que l’anterior Junta, i especialment Ricard Font, 
va treballar molt i va fer una bona feina. Ara calia una 
renovació i espero que s’hi incorpori gent jove amb 
noves idees i projectes. M’agradaria que es recuperés 
la biennal, perquè era un bon punt de trobada i una 
oportunitat per mostrar les col·leccions.

No s’ha plantejat incorporar-se a la nova Junta?

La veritat és que fins ara no he participat gaire en les 
activitats del Grup i no hi estic massa integrada. Ara 
tindré més temps disponible i podria començar a 
col·laborar en alguna cosa.

A més a més del col·leccionisme, quines altres 
aficions destacaria?

M’agrada molt llegir i la música. Ja fa anys que 
pertanyo a la coral de pares i mares del Conservatori, 
que ara s’anomena 4 Veus.Cor. D’altra banda, també 
comparteixo l’afició del meu marit pels trens. Ell va 
ser president del Club Ferroviari de Terrassa i ara és 
el president de la Federació Catalana d’Associacions 
d’Amics del Tren. Junts hem gaudit de molts viatges i 
moltes coneixences. La veritat és que quan hi entres 
t’adones que és un món apassionant.

Creu que les seves col·leccions tindran continuïtat?

Els meus fills van començar algunes col·leccions quan 
eren petits, però ara mateix no els veig massa interessats 
en aquests temes. Jo les faig perquè m’agrada i m’ho 
passo bé, però no em preocupa gens el que pugui 
passar més endavant.

VENC, CANVIO, BUSCO, COMPRO... 

- Josep Maria Domènech i Fargas i Ana Fernández Álvarez estan fent un treball sobre la Confraria del Sant Crist de Terrassa, 
i demanen que qui tingui documentació o qualsevol classe d’informació sobre el tema es posi en contacte amb ells a través del 
correu electrònic campanadas@telefonica.net o del telèfon 661 071 578.

Sabates en miniatura

a canvi de segells, plaques, 
punts de llibre o perfums en 
miniatura
Esmeralda
esmeraldagudi@gmail.com

Postals

Faig col·lecció de postals 
de Centelles i de la comarca 
d’Osona i voldria conèixer 
altres col·leccionistes.
Jordi
Tel. 938 810 881 
 jordisarrate23@yahoo.es

Venc segells

de gairebé tot el món a bon 
preu.
Alfonso
Tel. 635 781 429

Pins

de penyes barcelonistes
Gonzalo
gonzalo1899@yahoo.es

Venc segells

d’Alemanya usats.
Enriqueta
allyoli@hotmail.de

Banderins

dels anys setanta i vuitanta. 
Els canvio per plaques de 
cava.
Roger 
rosojaner@hotmail.com
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NOTÍCIES

SE SUBHASTA LA COL·LECCIÓ 
NUMISMÀTICA CRUSAFONT

Aureo & Calicó ha iniciat la sub-
hasta de la històrica col·lecció 
del sabadellenc Miquel Crusa-
font i Sabater.  Us n’informarem 
més àmpliament en el proper 
butlletí.

C O L L E C I O N I S T E S G R U P 
TERRASSA.WORDPRESS.COM

Aviat serem a Internet a l’adreça 
que encapçala aquesta notícia. 
Estem tot just en la fase de 
construcció del bloc. Pensem, i 
n’estem convençuts, que serà un 
bon servei al soci, a la societat 
i al món del col·leccionisme i 
dels col·leccionistes. Ens obre 
un munt de possibilitats que 
difícilment podríem concloure. 
Es tracta d’una finestra oberta 
al món i alhora que el món 
pugui entrar per la finestra. 
És a dir, serà interactiu, el soci 
hi podrà participar. Una nova 
manera, d’acord amb els temps 
i la tecnologia, de participar en 
les entitats, també en la nostra, 
perquè no tot s’acaba venint 
a la seu social.  No cal dir com 
desitgem rebre propostes per 
tal d’anar confeccionant-ne el 
contingut. Des d’aquí volem fer 
arribar l’agraïment als socis que 
s’han brindat a cuidar-se’n. Us 
mantindrem informats de la seva 
evolució i bé haurem de celebrar 
la seva posada en marxa.

GOIGS DE SANT GALDERIC

Els pagesos de Terrassa, en el marc de la celebració del seu sant 
patró, sant Galderic, han editat per tercer any consecutiu uns nous 
goigs en el seu honor, que van ser repartits a la missa que anyalment 
celebren a la parròquia de Sant Josep. Les il·lustracions han estat 
fetes per la Montserrat Cortada. La Fundació Sant Galderic ens n’ha 
cedit un nombre d’exemplars per als socis col·leccionistes de goigs 
que ho demanin. A la cartellera de la seu hi ha la llista per demanar-los 
i, quan s’acabin, s’hauran acabat. Els podreu recollir a la seu social 
a partir del 16 de novembre. No cal  dir com agraïm a la Fundació 
esmentada la donació.

• http://es.groups.yahoo.com/group/calendariomania/

• http://de.groups.yahoo.com/group/Taschenkalender-im-
Skatblattformat/ (en alemany)

Un bloc sobre col·leccionisme de calenda-
ris recomanable és http://coleccionocalendarios.
blogspot.com/, on trobareu una presentació so-
bre els calendaris del s. XIX molt interessant:
http://www.slideshare.net/Javiervg12/calendarios-sigloxix

I, per finalitzar, us proposem un petit viatge virtual 
pels webs de diferents llocs del món, dedicats a 
aquest tipus de col·leccionisme:

• Primer fem una visita a un web argentí: 
http://almanaques.tripod.com/index.html

• Ara farem un salt fins a Rússia per visitar un web 
amb seccions molt curioses, com les dedicades 
als calendaris de samovars o als souvenirs del 
Kazakhastan, entre d’altres: http://www.karman-
kalendar.polubomu.ru/html/engl/gallery.html

• I per als que vulgueu anar més lluny, us proposem 
la visita al web d’un col·leccionista de calendaris 
del Japó (web en japonès): http://www2.tokai.or.jp/
kanata/mini-cale.htm
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LOTERIA DE NADAL

Atenent el prec d’alguns socis, 
hem recuperat la tradició estron-
cada ara fa dos anys.

Hem fet participacions de 5 €, 
dels quals se’n juguen 4.

Tot i que costa creure-ho, venint 
de Madrid, diuen que el número 
de la sort és el 18.309.

Trobareu butlletes a la seu soci-
al, i els diumenges al Mercat de 
Col·leccionisme del porxo del 
Centre Cultural, a les parades de 
Joan Armengol, Alfonso Morales 
i Francesc Rodó. També en tro-
bareu al mercat dels diumenges 
a Sabadell a la parada de Josep 
M. Pi.

Que la sort, i sobretot la salut 
i la feina, ens acompanyin a 
nosaltres i a tothom.

LLUMINETA 2011

Com es va fer l’any passat, s’ha 
obert una llumineta en què po-
dreu reservar els números que 
vulgueu al preu de 2,5 € cadas-
cun. El guanyador s’emporta-
rà una panera fornida de pro-
ductes de primera qualitat que 
ajudarà a passar millor les festes 
de Nadal.

ANTONI TÀPIES (Barcelona 1923)

Correus ha editat un full bloc 
dedicat al pintor i escultor Antoni 
Tàpies. El full consta de quatre 
valors de 0,80 € cadascun. Se 
n’han editat 280.000 exemplars 
en una emissió del 12 de 
setembre d’enguany. 

VÍCTOR HUGO 
I ELS MISERABLES

La Monnaie de París ha encunyat 
10.000  monedes de 10 € en 
plata de 900 mil·lèsimes i 3.000 
en or de 920 mil·lèsimes. En 
una cara hi ha el literat francès 
i una cita extractada de la seva 
obra. A l’altra, Cosette, la nena 
que arrossega la gran gralleda 
d’aigua a l’obra Els miserables.

NOVA PLACA DE CAVA TERRASSENCA

L’Agrupació Folkòrica Amunt i Crits-Esbart Terrassa ha editat una 
nova placa que podreu adquirir al preu de 8 € amb la corresponent 
ampolla de cava extra brut natural, sense additius ni xarop d’expedició, 
seleccionat i embotellat artesanalment. Comprant-la, doneu suport 
a la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan.  
Telèfon 606 965 180.

FIRES, MERCATS, DESCARREGADES D’ANTIGUITATS, 
COL·LECCIONISME

Cada vegada n’hi ha més i arreu, i a través d’aquest butlletí us 
informem de les que ens comuniquen o ens n’assabentem.

No fa gaires setmanes a Terrassa hi ha hagut un Mercat de les Puces 
al parc de Sant Jordi, promogut per l’Associació de Comerciants 
de Ca n’Aurell. Hi havia parada d’algun soci i parades familiars per 
treure tot allò que pot servir encara, per reciclar el que a nosaltres ja 
no ens serveix o fins i tot ens fa nosa.

Amics de les Arts, amb l’Associació Catalana de Tintinaires 1001, 
van organitzar el dia 2 d’octubre la VII Trobada de Tintinaires de 
Catalunya, al matí a la quadra del Vapor Ventalló i a la tarda a la seu  
d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals, tota una jornada d’activitats. 
Allà es va repartir el cartell editat per a la trobada i que ja és una 
peça més del col·leccionisme tintinaire.  De l’1 al 13 d’octubre hi va 
haver una exposició de dibuixos als Amics de les Arts amb el nom de 
“Tintín a Terrassa – Metamorfosi d’un heroi del còmic”.
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LES NOSTRES DÈRIES

Manel Ros entrevista Montserrat Anglada

“PER A MI, EL COL·LECCIONISME NO ÉS UN 
ACTE DE COMPRA I VENDA.”

Montserrat Anglada i Badia

(Barcelona, 1951), 

gracienca de naixement i terrassenca d’adopció.

Després de tota una vida dedicada a l’ensenyament 

(els últims 33 anys a l’escola Pau Vila de Can Jofresa),

arriba a la jubilació amb ganes de dedicar més temps

a les seves nombroses aficions i a les entitats 

en les quals col·labora.

Persona metòdica i ordenada, viu el col·leccionisme 

com una font d’enriquiment cultural.
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Com és que va marxar de Gràcia per venir a viure a 
Terrassa?

Em vaig instal·lar a Terrassa l’any 1975 quan em vaig 
casar amb Ildefons Argemí. Hem tingut dos fills. Ells ja 
són terrassencs.

Tenia precedents col·leccionistes a la seva família?

El meu pare no era pròpiament col·leccionista, però 
guardava les postals que rebia de la família i dels amics. 
Recordo que quan la meva germana o jo estàvem 
malaltes ens les deixava mirar en uns grans àlbums 
ben ordenats. També guardava segells i anells de 
cigars. Crec que vaig heretar el seu caràcter ordenat i 
metòdic.

Aquesta col·lecció va tenir continuïtat?

Efectivament, aquesta col·lecció de postals l’he 
continuada i ara en tinc més de 7.000. N’hi ha de molts 
llocs i de molts temes. A més a més del seu valor estètic 
i històric, moltes tenen un gran valor sentimental per a 
mi, ja que estan escrites per familiars meus.

Recorda quan va començar la seva passió 
col·leccionista?

Es pot dir que vaig començar de nena ben petita. 
Quan tenia 10 anys ja anava per les botigues de Gràcia 
demanant les etiquetes pròpies de cada establiment 
que enganxaven en embolicar els seus productes per 
a regal. Encara conservo els primers àlbums d’anelles 
que vaig fer jo mateixa per anar-les guardant. Després 
les vaig anar ampliant amb les de Terrassa i d’altres 
indrets. Em sembla que són una bona mostra de 
l’evolució comercial de les nostres ciutats.

Creu que abans els nens feien més col·leccions?

Sí, ara els nens fan moltes menys col·leccions perquè 
tenen moltes noves tecnologies per distreure’s. Nosaltres 
col·leccionàvem cromos que utilitzàvem per jugar. Entre 
d’altres, recordo les col·leccions de “Vida y color”, “Los 
diez mandamientos”, "El libro de las adivinanzas" de 
Bimbo...Encara ara fa uns anys he fet "L'àlbum del pa" 
del Gremi de Flequers.

Quina és la seva col·lecció principal?

Possiblement, la meva “especialitat” són les etiquetes 
de formatges. En realitat, aquesta col·lecció la vaig 
començar gràcies a una cosina que havia fet diverses 
sortides a França. Ella em va traspassar els primers 
àlbums i jo l’he anada ampliant i encara la continuo. 
Ara en tinc més de 2.200 d’aquí i de tot Europa, 
especialment, de França i Suïssa. En aquests països la 
cultura del formatge està molt més desenvolupada i en 
tenen moltíssima varietat. No cal dir que m’agraden els 
formatges i que també gaudeixo molt tastant-los!!

Coneix altres persones que comparteixin aquesta 
temàtica?

La veritat és que no es tracta d’un tema massa freqüent, 
però tinc relació amb una col·leccionista de Barcelona i 
un altre de Calaf, i amb una cunyada terrassenca, amb 
els quals ens intercanviem etiquetes.

Quines altres col·leccions destacaria?

Entre les col·leccions més “convencionals” destacaria 
la de punts de llibre i els calendaris de butxaca. En tinc 
uns 3.000 de cada, classificats per temes. El problema 
és que n’hi ha moltíssims i són uns temes inacabables, 
especialment els punts. També tinc una bona col·lecció 
d’estampes religioses; vaig anar “heretant” estampes 
de tota la família i en tinc des de primers del segle XX 
fins ara.


