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Justificació 

L’evolució que ha seguit el Cos de Bombers de Terrassa des del 
seu inici, l’any 1877, fins a l’any 2004, està documentada al llibre 
dels autors Oriol Casanovas i Marc Ferrer titulat Història del Cos 
de Bombers de Terrassa, edició feta en commemoració dels 125 
anys d’història dels bombers de la ciutat.1 En algunes de les 
fotografies que hi ha publicades a l’esmentat llibre hi surt Josep 
Masana Ribas, que van ser cedides pel seu fill Marià Masana 
Torras, també bomber. Per aquest motiu la nostra intenció ara 
només té l’objectiu d’ampliar els coneixements sobre els bombers 
terrassencs, vistos des d’una vessant familiar, explicant el que 
recordo com a germana del bomber Josep Masana. 

 
 
Josep Masana (Marià Masana). Primera pàgina del llibre d’Oriol Casanovas i Marc Ferrer. 

 

Algunes dades personals del bomber Josep Masana 

En Josep va néixer el dia 22 d'octubre de l’any 1924 a Maians-
Castellfollit del Boix (Bages). Era fill de Joan i Anna i també el 
fill més gran dels sis que van tenir els seus pares. L’esclat de la 
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Guerra Civil espanyola va ser catastròfica per a la família, i va 
coincidir, a més, que l’any 1936 els seus pares tenien cinc fills 
petits i van patir represàlies. No va ser fins al 1945 que els va 
néixer la sisena filla, Rosa M., que sóc la que presenta aquesta 
crònica.  

 
 
D’esquerra a dreta Josep, Marià i Josep Masana, Conxita i Marià 
Francesc Masana, 1928 aprox. (R.M.) (R.M.). 
 

L’any 1939, aproximadament, en Josep va venir a viure a 
Terrassa i va trobar feina en un petit taller d’elaboració de lleixiu i 
salfumant, situat al carrer Ramon Borrell, a pocs metres de casa 
nostra, al carrer Galileu, número 78. Més endavant va anar a 
treballar de xofer a l’empresa Acondicionamiento Terrasense, 
tasques que alhora combinava amb les activitats de bomber 
voluntari.  

Va estar destinat a fer el servei militar al nord d’Àfrica, 
concretament a Tetuan, i allà va contraure la febre groga fins al 
punt que l’havien donat per mort. Ell mateix considerava que se’n 
va sortir gràcies també a un remei casolà que li va lliurar un 
tetuanenc amb qui havia fet amistat. 
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L’any 1954 es va casar amb Conxita Torras i tingueren dos fills, 
en Marià i en Francesc. Després de viure uns temporada a casa 
dels pares, al carrer Galileu número 78, es van traslladar a viure 
en una casa del carrer Arquímedes.  

La tasca de bomber voluntari 

Entre el Josep i jo, la seva germana petita, ens portàvem vint-i-un 
anys de diferència, però recordo bastant bé algunes coses 
d’aquella època que encara puc explicar. Potser per la gran 
diferència de talla entre ell i jo veia el meu germà molt alt i 
especialment el considerava molt àgil. Quan corria feia unes 
gambades de metre i mig. Ho sé perquè sempre que podia sortia 
darrere seu al carrer per veure’l córrer quan hi havia un incendi i 
es dirigia a interceptar el cotxe dels bombers. 

En Pepet, després que s’hagués sentit tocar la sirena avisant que 
hi havia foc, tardava poc a ser a casa perquè treballava a 50 
metres de casa, es posava les botes, agafava la pellissa de pell i el 
casc i sortia corrent com una bala. Segons li havia sentit a dir, es 
trobava amb el cotxe de bombers a la Rambla. El vehicle passava 
per aquella zona perquè era un dels punts de trobada dels 
bombers. Desconec si alguna vegada havia hagut de pujar corrent 
Rasa amunt fins a la caserna del carrer Gaudí. 

Puc explicar dues anècdotes relacionades amb l’uniforme. La 
meva germana Anna i jo dormíem a la mateixa habitació i un dia 
de matinada va fer un gran crit, pensant que hi havia algú dins de 
l’habitació. La causa va ser la pellissa i el casc de bomber que hi 
havia penjats darrere de la porta, coincidint que un raig de llum 
enfocava els botons i el contrafort o cresta metàl·lica del casc, i 
feia talment la impressió que es tractava d’una persona vinguda 
d’un altre planeta. 
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Com passa amb els germans, el Pepet sovint em feia enfadar 
estirant-me les trenes o bé fent-me alguna altra injúria. Un dia 
com a revenja vaig posar-li un pinyol de préssec dins d’una bota 
de bomber. Em vaig oblidar del fet, però un dia va arribar a casa 
disposat a fer-me-les pagar. Va explicar que havia hagut d’anar 
fins al cotxe de bombers amb el pinyol clavat a la planta del peu.  

En ocasions ens explicava algunes de les vicissituds que s’havia 
trobat durant les extincions d’incendis, bé fossin en magatzems, 
fàbriques, habitatges o als boscos. L’ensurt que més el va afectar, 
i de retruc també a nosaltres, va ser quan durant l’extinció d’un 
incendi en una fàbrica de Terrassa ―desconec quina empresa 
era― va succeir que una de les treballadores va quedar atrapada 
de mig cos en avall per un voluminós aparell. Mentre dos o tres 
bombers feien esforços per retirar la càrrega i poder alliberar la 
treballadora, una altra màquina que estava recolzada en aquesta 
primera es va desprendre. Això va fer que el pes de les dues 
estructures no es pogués controlar i li va caure inevitablement a 
sobre del seu cos. El trasbals d’aquell ensurt li va durar molts dies 
i nosaltres, en imaginar-nos el fet, també vàrem quedar-nos 
completament commocionats.  

En una altra ocasió, mentre apagava un foc dins d’una fàbrica, li 
va caure una biga encesa sobre el casc i l’hi va partir en dos 
fragments. M’imagino que actualment els cascs estan fets a prova 
d’aquests incidents. 

 
Dos tipus de 
camions sortint del 
garatge del parc 
del carrer Gaudí. 
Davant del camió 
gran hi ha en 
Palafox, J. Masana 
i Villena (cedides 
Marià Masana). 
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Els bombers, gestionats per la Diputació 

L’any 1953 l’Ajuntament va convocar un concurs per cobrir 
places de bomber i cinc anys després, el 1958, la Diputació de 
Barcelona va crear el Servei Provincial d’Extinció d’Incendis 
(SPEI), que integrava tots els bombers de la demarcació de 
Barcelona. El fill d’en Josep, Marià Masana, guarda un carnet del 
seu pare amb el número 3.715 expedit per la Diputació de 
Barcelona, en què consta com a bomber conductor, datat el dia 15 
de desembre de l’any 1971. 

Visita a un portaavions 

Possiblement als bombers se’ls lliuraven permisos especials per 
fer algun tipus de visites, com podia ser als vaixells militars que 
atracaven al port de Barcelona. Quan tenia uns vuit anys, recordo 
que el meu germà se’m va emportar a Barcelona a veure un 
portaavions americà. Recordo que em va impactar entrar dins 
aquell vaixell quan el més gros que havia vist, penso, eren les 
golondrines del port de Barcelona. Em va agradar la rebuda que 
ens van fer els militars, que portaven unes camises blanques com 
la neu i perfectament planxades. Tot plegat va ser per a mi un 
gran esdeveniment. 

El Pepet anava vestit de gala, peça 
reservada per a les activitats 
públiques. La mare també em va 
vestir i pentinar de manera que anés 
totalment polida. Penso que tots dos 
vam donar la talla. Tenia el record 
d’aquella visita, però sense saber-ne 
gairebé res. Ara, gràcies a les 
hemeroteques digitals, he sabut que 
el mes de setembre de l’any 1953 va abcblocgs.abac.es 
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atracar al port de Barcelona el portaavions nord-americà D. 
Roosevelt, de la VI flota nord-americana, amb capacitat per 
transportar 400 homes i era considerat el segon més gran del món. 
El primer era el Coral Sea.2 Fins i tot n’hem aconseguit una 
imatge a internet. 

La festa dels bombers 

Els bombers i les infermeres anys enrere celebràvem el mateix dia 
la nostra festivitat, que era el dia 8 de març, dia de Sant Joan de 
Déu. Era considerat el patró dels bombers i de les infermeres per 
les atencions que el sant havia lliurat als malalts i també pel fet de 
salvar-los de les flames. De fet, les dues professions tenen un 
denominador comú, el gran component d’entrega als altres, o 
sigui, que són vocacionals. 

La diada de Sant Joan de Déu també la celebràvem fent un 
berenar al carrer Gaudí, on anàvem els familiars d’alguns d’ells. 
Allà vaig conèixer diversos bombers. M’agradava mirar-los 
perquè els trobava forts i eixerits, com ara en Terrida, en Garreta i 
també Miquel Baldó, que a més era amic de la família, juntament 
amb la Lourdes, la seva muller. M’agradava veure’ls fer la 
demostració de com baixaven pel tub que connectava el dormitori 
amb el garatge. 

 

 

 

 
Durant una 
celebració (autor 
desconegut, col. 
Marià Masana). 
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En una ocasió, quan tenia uns vint anys, l’any 1965, més o menys, 
el meu germà em va plantejar si volia anar a fer de bombera 
voluntària, no pas per apagar foc directament, sinó més aviat per 
qüestions d’intendència en els incendis, atenció telefònica, 
assistència a les persones... Bé, no en conec els detalls. En aquell 
moment treballava d’auxiliar de clínica a la Mútua de Terrassa i li 
vaig dir que no era possible, perquè volia ser infermera. Vés a 
saber que hauria decidit si no hagués tingut tan clar el que volia 
fer en un futur. És curiós que aquella proposta que possiblement 
portaven al cap els bombers de Terrassa en aquell temps han 
hagut de passar trenta anys perquè es fes realitat. Va ser l’any 
1996 quan van entrar per primera vegada a formar part del cos de 
bombers de la ciutat tres noies.3 

 

 
La família Masana a la festa dels bombers de Terrassa al parc del carrer Gaudí, any 1960 
(fotògraf Rodri, col·lecció R.M.). 
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Els bombers a la porta de l’església de la Sagrada Família (M. Masana). 

 

Els bombers als cinemes 

Per motius de prevenció, els bombers feien guàrdies en teatres i 
cinemes, perquè entre els abundants cortinatges i els materials, 
gairebé tots fets de fusta, i butaques entapissades, era relativament 
fàcil que alguna guspira elèctrica o cigarret mal apagat pogués 
provocar un incendi. Ells sabien com emprar correctament els 
extintors i evacuar les persones mentre no arribessin reforços i la 
bóta de l’aigua. 

A en Pepet sovint li tocava anar al cinema La Rambla, tot i que 
també assistia a altres cinemes de la ciutat com L’Alegria, del 
carrer de la Rasa, El Recreo, del carrer de la Unió, el Teatre 
Principal i el Doré, situat al final de la Rambla cantonada amb la 
carretera de Montcada. Recordo que sovint em portava un grapat 
de programes de les pel·lícules que s’havien projectat aquells dies. 
Jo me’ls mirava com si fossin cromos i els guardava en un 
escriptori que tenia. Tot i ser una època difícil, la meva família 
s’ho combinava per poder anar de tant en tant al cinema o a veure 
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alguna revista a Barcelona, i he de dir que sempre se m’hi 
emportaven. Fins i tot en alguna ocasió m’havien colat, prèvia 
propina, al teatre Apolo de Barcelona. 

Gaudíem veient actuar artistes com Gary Cooper, Henry Fonda, 
Anthony Quinn, Tony Curtis, Charlton Heston, Rock Hudson, 
Marlon Brando, Burt Lancaster i les actrius Ava Gardner, Doris 
Day, Katherine Hepburn, Sofia Loren, Ingrid Bergman, Rita 
Hayworth, Gina Lollobrigida, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Sara 
Montiel, Silvana Mangano, etc. En aquells temps, el cinema tenia 
una màgia especial que sense adonar-nos-en ens va anar 
incorporant nous estils de vida: va influir en la forma de vestir, va 
donar una imatge de modernitat i progressisme a la dona 
fumadora, ens va fer beure Coca-Cola, va incorporar el Pare Noel 
a les festes de Nadal, el Halloween, etcètera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos cartells de les pel·lícules que es projectaven en aquell temps als cinemes. 
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La riuada de l’any 1962  

La riuada de l’any 1962 va ser la catàstrofe més gran que ha patit 
la ciutat de Terrassa. L’any 2002 es va commemorar els 50 anys 
d’aquells fets i es van escriure un gran nombre d’articles en 
memòria d’aquella tragèdia.3 

Els bombers de Terrassa es van abocar en l’ajuda de les persones 
afectades desenvolupant una tasca considerada admirable. També 
cal destacar l’entrega de milers de terrassencs que van col·laborar 
en tot el que calia. 

 
La riera de les Arenes, Josep ajudant a creuar la riera i en un local de la ciutat.(R.M.) 

 

 

Els bombers passen a dependre de la Generalitat 

L’any 1980 la Generalitat es va fer càrrec del Cos de Bombers. 
L’any 1983 accepta les transferències que les diputacions de 
Barcelona i Girona li van fer dels serveis de prevenció i extinció 
d’incendis. Finalment l’any 1986 es crea definitivament el Cos de 
Bombers de la Generalitat.4 
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En Josep disposa d’una targeta expedida per la Generalitat de 
Catalunya amb el número 10.921/B, en què especifica que era 
bomber conductor. Actualment el Parc Central és a Bellaterra. 

Creació dels bombers voluntaris de Viladecavalls  

Quan feia dos anys que en Josep s’havia jubilat, juntament amb el 
seu fill Marià, també bomber d’ofici, l’any 1991 van fer les 
gestions pertinents per poder crear a Viladecavalls un parc de 
bombers voluntaris, amb l’objectiu de poder actuar ràpidament en 
el supòsit que hi hagués incendis al municipi, que és molt ric en 
boscos, i també ser a prop per atendre petites emergències. Quan 
algunes de les persones que formaven part d’aquest cos de 
voluntaris van ser contractades com a bombers per la Generalitat 
de Catalunya, els altres membres que no hi van accedir van passar 
a formar part de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF). En 
Josep va formar part d’aquesta agrupació i hi va aportar els  
coneixements que li donava la seva llarga experiència.  

 

 

Un professional amb vocació 

Com hem comentat, fer de bomber o infermera requereix sentir-se 
atret per dur a terme aquestes tasques, que no només es fan per 
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guanyar-se la vida, sinó que es tracta d’una voluntat de fer que es 
porta a dins. En Josep sentia la professió. Per posar només un 
exemple, diré que a casa seva a Viladecavalls sempre tenia 
activada l’emissora de ràdio que li permetia estar al corrent  de tot 
el que succeïa en relació amb els incendis i si feia falta hi anava 
encara que no estigués de guàrdia. 

 
 
D’esquerra a dreta a dalt A. Rabadán i A. Argila, asseguts S. Garreta, J. Turu, J.  Palafox i J. 
Masana (arxiu Josep Palafox). 

Aquesta predisposició la va saber transmetre al seu fill Marià,4 
que com hem esmentat també és bomber, i al fill d’aquest, l’Oriol, 
o sigui el seu nét, que també exerceix aquesta professió. Sembla 
que tots tinguin un sisè sentit per detectar el foc. Ho dic perquè en 
una ocasió estàvem a casa meva a la Bisbal i en Marià diu “hi ha 
algun foc per aquests voltants”, i sí, realment s’estava cremant la 
zona del pou de glaç tocant a les Gavarres, al municipi de la 
Bisbal d’Empordà. Ho va detectar per l’olfacte, quan cap de 
nosaltres havia notat res. 
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Ho havia superat tot 

En Pepet se’n va sortir bé després d’esclatar la Guerra Civil 
espanyola, quan només tenia dotze anys i els pares, amb greus 
problemes derivats d’aquell conflicte. Va treballar en una empresa 
d’elaboració de lleixiu i salfumant, on dins del local s’acumulava 
una atmosfera irrespirable. Ho sé perquè alguna vegada l’havia 
anat a veure i en sortia corrents. 

Durant el servei militar a l’Àfrica, com he esmentat, va estar 
afectat per la febre groga i segons una carta que van rebre els 
meus pares, algú explicava que es trobava en un estat bastant 
crític, però sortosament se’n va poder sortir, gràcies també, 
segons deia, al remei complementari que li va proporcionar un 
nadiu marroquí amic seu. 

També va franquejar diversos ensurts que li van succeir durant el 
desenvolupament de la seva tasca professional apagant incendis 
en fàbriques, boscos, rescatant persones atrapades pel foc i 
ajudant afectats en la riuada de l’any 1962. Però el que no va 
poder superar el Pepet va ser la mort de la seva muller, la Conxita. 

La Conxita va haver d’ingressar a la Mútua de Terrassa per una 
descompensació respiratòria. Tenia asma bronquial i en lloc de 
millorar empitjorava, fins que li van diagnosticar una meningitis. 
Un dia vaig anar a veure-la a l’hospital i allà a l’entrada, assegut 
en una vorera del jardí, em vaig trobar el meu germà desolat 
perquè li havien dit que la Conxita estava molt greu. No l’havia 
vist mai en un estat com aquell, i amb llàgrimes als ulls em digué: 
“Si a la Conxita li passa res, jo vull anar al darrere.” Li vaig 
contestar: “Pepet, no diguis aquestes coses. Actualment hi ha 
medicaments molt efectius. Se’n sortirà, ja ho veuràs.” Però sigui 
com sigui, la Conxita dos dies després va morir. Era el dia 13 de 
gener de l’any 1997. I coses del destí, el Pepet estava bé, però 
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encara no havien passat deu mesos que ―no ens ho podíem 
creure― també va morir. Era el 3 de novembre de l’any 1997. 

Informació complementària  

Posats a escriure sobre el tema, presentem algunes imatges i dades 
que ens aportin quelcom més de la història d’aquest cos de 
bombers. 

Els uniformes  

 

 

 

 

 

 

 
Amb la pellissa de pell. Amb l’impermeable (cedides Marià Masana). 

Observant les imatges veiem que els 
bombers vestien de cinc maneres 
diferents. Segons les circumstàncies de 
cada moment, podien portar l’uniforme 
de treball, semblant a una granota de 
soldat, sovint per quan estaven dins el 
parc; el de treball, que consistia en una 
pellissa de pell, casc i botes, o bé també 
amb un impermeable. Per assistir a 
actes religiosos i festius empraven el 
vestit  de gala, que també podia anar 
acompanyat d’una gavardina. 



17 
 

Amb l’uniforme de gala. Amb 
la gavardina al pati dels 
Tarongers (M. Masana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El casc 

Podem mostrar quatre models de casc que va portar Josep Masana 
al llarg de la seva vida professional, des de quan els bombers eren 
gestionats per l’Ajuntament de Terrassa, més tard per la Diputació 
de Barcelona i després per la Generalitat de Catalunya. En cada 
un d’aquests períodes veiem que van emprar un tipus de casc 
diferent, amb un escut o logotip a la part frontal. Aquestes 
imatges poden servir d’indicador que ens permet veure  els canvis 
de disseny i de materials que s’han anat aplicant a la roba de 
protecció dels bombers. Les imatges han estat lliurades per Marià 
Masana Torres. 

 
1. Casc dels anys 1920 fins a 1930. 2. Casc dels anys 1930 fins a 1960. 3. Casc dels anys 1960 
fins a 1965. 4. Casc que en Josep va portar fins a 1982 (imatges cedides per Marià Masana). 
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L’escut dels bombers de Terrassa 

A Terrassa el Servei d’Extinció d’Incendis del Cos de bombers 
voluntaris disposava de pocs recursos. Va ser l’any 1878 quan un 
regidor de l’Ajuntament, Isidre Abelló, va adquirir dues bombes 
d’expulsió d’aigua, fet que va millorar l’eficàcia de l’extinció 
d’incendis i s’iniciava també un procés envers la 
professionalització. L’any 1952 deixen les antigues dependències 
municipals i traslladen la caserna al carrer Gaudí, i tres anys 
després, el 1958, els bombers passen a ser gestionats per la 
Diputació de Barcelona. 

Presentem alguns escuts del cos de bombers que ens ajuden a 
veure la trajectòria que han seguit des de quan pertanyien a 
l’Ajuntament, passant per la Diputació i finalment l’any 1982, a la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Escuts dels bombers quan depenien 
de l’Ajuntament. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Escuts de quan pertanyien a la Diputació de Barcelona. 

 
 

 Escuts de pertinença 
a la Generalitat de 
Catalunya. 
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Alguns incendis memorables de Terrassa  

Des que es va crear el cos de bombers l’any 1878, són nombrosos 
els incendis que s’han declarat al municipi, però en aquestes 
pàgines només farem referència a alguns dels registrats per 
Baltasar Ragon.5 Els períodes escollits són de l’any 1901 al 1919 
i del 1964 al 1967, i només a tall de mostra esmentarem els 
següents: 

 
Període 1901-1919  

Magatzem de palla del carrer Ireneu, 9-9-1902. 
Estoreria del carrer Sant Pere, 30-8-1904. 
Ebenisteria de Pere Sabater, 24-12-1906. 
Fàbrica Turull de Sabadell, bombers voluntaris de Terrassa ,6-2-
1912. 
Fabrica de cotó Badiella i Pinell del carrer Pantà, 23-11-1912. 
Vagó de tren carregat de palla, 9-9-1912. 
Magatzem Jaume Fornell del carrer Jodis, 26-6-1913. 
Magatzem Alegre de la carretera de Montcada, 28-6-1914. 
Magatzem de cotó de la carretera de Rellinars, 11-2-1915. 
Llibreria R. Camón del carrer Cremat, 20-7-1917. 
Magatzem Vapor Matarí, 8-9-1917. 
Incendi forestal a Cavall Bernat, 13-7-1919. 
Magatzem de fusta al Camí Vell de Castellar, 30-9-1919. 
 
Període 1964-1977  

Inhicsa, p. 24 
Emborrados de Fibras Sintéticas, p. 37 
Lanas Selectas, p. 41 
Bar Estellador, p. 43 
Terrassa Industrial, p. 131965 
Textiles Kleider, 17-7-1969. 
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Tintesa, 17-8-1969. 
Onandia SATA, 23-8-1969. 
Club Juvenil de la parròquia de Sant Cristòfol, 1-6-1969. 
Incendi casa d’ocells del carrer Puignovell, 3-12-1969. 
Empresa tèxtil de la carretera de Castellar, 26-7-1970. 
Géneros de Punto Manila, 6-9-1970.  
Tintesa, 14-11-1970. 
Sala i Badrines, 2-9-1972. 
Fusteria de la plaça de Progrés, 4-10-1973. 
Industrial de Fibras Sintéticas, 15-3-1974. 
Explosió a l’hospital de Sant Llàtzer, 1-9-1974. 
La Magdalena, 5-8-1975. 
Manufactures Lloveras, 11-12-1977. 

 

 
Imatge de l’Arxiu Central de Terrassa. 
 

Els incendis de boscos a Catalunya 

Amb el títol Els incendis de boscos a Catalunya: de la lluita 
contra un risc a la gestió del foc, es va escriure un text en llengua 
francesa que està publicat a internet que ens parla de les causes 
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dels incendis dels boscos a Catalunya. Al mateix temps l’autora fa 
alguns suggeriments que podrien servir per evitar-los. Hem   
considerat interessant incloure en aquestes pàgines el resum del 
seu treball: “Els incendis de boscos constitueixen a les dues 
Catalunyes un risc important: prop del 13% del territori es va 
cremar en els últims 35 anys. La política tradicional basada en la 
lluita, buscava en la mesura del possible eliminar el foc. En el 
curs de les dues últimes dècades, els enfocaments han canviat: ara 
el foc està considerat útil per als objectius pastorals, 
mediambientals i per a la prevenció. El desenvolupament d'una 
política de crema controlada contribueix a la disminució de 
l'amplitud dels incendis. Però focs molt grans continuaran 
produint-se si no es torna a la vocació multifuncional dels boscos 
mediterranis.”6 
 

 
 
Imatge d’una llança o pitorra (cedida per Marià Masana). 
 

Els bombers, font d’inspiració de nens i adults 

La professió de bomber sempre ha produït una mena de fascinació 
als nens petits i sovint en un moment o altre havien demanat als 
Reis que els portessin un cotxe de bombers. 

De jove vaig estar una temporada a França cuidant mainada i en 
Gil, el nen petit de cinc anys, quan sentia la sirena dels bombers 
deia cridant “les pompiers, les pompiers!”, però també cridava 
quan no eren els bombers dient: “un accident, l’ambulancient!”. 
Tampoc cal anar tan lluny; als fills de Josep Masana els agradava 
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molt visitar els camions que hi havia al parc del carrer Gaudí, i 
sempre hi havia algú que els pujava dalt d’un dels camions. 
M’imagino com els devia córrer la imaginació agafats al volant 
del vehicle. Un fill d’en Josep Masana, en Marià, va voler ser 
bomber, potser perquè era una activitat viscuda de petit a casa 
seva i el fill d’en Marià, l’Oriol, també ha seguit motivat per la 
mateixa professió. Un detall que ens mostra com la tasca de fer de 
bomber és quelcom que es porta a dins. Podríem posar com a 
exemple que quan l’Oriol Masana va fer la comunió, va voler que 
li féssim, a més de les fotografies a l’església, unes altres enfilat a 
sobre d’un camió de bombers. Disculpeu les referències, potser de 
matís molt familiar, però considero que també omplen el bagatge 
de coneixements sobre els bombers de Terrassa. 

 
 Figura de bomber a casa de Marià Masana a 
Viladecavalls (foto pintada R.M.). 

 

 

 
 
Notes 
                                                             
1 Oriol Casanovas i Marc Ferrer. Història del Cos de Bombers de Terrassa. Editat per Associació de Bombers de 
Terrassa, 2004. Marc Ferrer té un bloc on recull històries de bombers. 
2 La Vanguardia del  dia  6-9-1953  i també al diari ABC en  la mateixa data. 
3 Cal destacar el llibre de Jaume Valls i Vila. La riuada del 1962. La catàstrofe que sacsejà la Terrassa invertebrada 
del franquisme. Terrassa 2012. També es pot consultar la revista digital La Torre del Palau. 
4 Marià Masana Torras té una llarga trajectòria com a bomber i com a formador d’altres professionals. Darrerament 
ha rebut una distinció honorífica per la tasca realitzada que li va ser lliurada pel Departament de Governació de la 
Generalitat. Des d’aquí podeu accedir a l’entrevista feta en aquest mateix bloc. 
5 Baltasar Ragon. Terrassa anys 1901 al 1919 i 1964 al 1967. Biblioteca Central de Terrassa. 
6 Johanna Faerber. Els incendis de boscos a Catalunya: de la lluita contra un risc a la gestió del foc. Sud-ouest 
européen: revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, ISSN 1276-4930, núm. 28, 2009 (Exemplar dedicat a 
Catalunya, pag. 77 a 99). http://dialnet.unirioja.es/serviet/articulo?codigo=3173711 
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