EL COL·LECCIONISME EN LA PREMSA LOCAL
Veiem amb satisfacció, com en els darrers temps en premsa i revistes es dona cada vegada més
importància al col·leccionisme, la qual cosa representa un reconeixement públic de l’aportació
al coneixement del passat i a la cultura que fan els col·leccionistes. El passat 8 de setembre el
diari local va publicar un extens article sobre cartofília, amb dedicació especial a l’editor Àngel
Toldrà i Viazo i a les seves edicions de postals terrassenques, acompanyat d’una entrevista al
vicepresident del Centre Cartòfil de Barcelona, Ernest Boix i Felip, segurament avui dia, el
col·leccionista i estudiós més important de l’obra de Toldrà, una vegada traspassat el nostre
amic Martí Cot expresident de l’Associació Numismàtica Espanyola i també gran seguidor de la
producció de Toldrà amb qui vam tenir una llarga relació fins a la seva mort fa aproximadament
un quinquenni. El Diari de Terrassa transcriu d’una llista de socis de la Societat Cartòfila
Hispania de primers de segle XX publicada per Marc Villaronga en la Revista Cartòfila els
noms de cinc socis terrassencs. Son; els germans Carles i Miquel Pompidor, propietaris de
l’Hotel Peninsular; Blai Boix, propietari de la Fonda Universal de la Plaça de l’Estació; Enric
Torrella de Sagrera, enginyer industrial, catedràtic de l’Escola Industrial i pintor; Maurici Soler
i Puigdollers, industrial tintorer i Joan Domènec segurament el germà del mestre d’obres Pere
Domènec i Estella. Aquestes persones podem considerar-les, doncs, els antecessors dels actuals
col·leccionistes terrassencs de postals.
Amb la finalitat que no s’arrosseguin errors, hem d’aclarir que no és exacte el que s’afirma en el
treball del Diari que quan Lucien Rosin va deixar de treballar per Toldrà per plantar-se pel seu
compte i va produir també postals de poblacions, n’hagués editat de Terrassa. Les úniques
poblacions del nostre entorn que Roisin va editar postals van ser Rubí i Matadepera. (RCE)

L’INTERCANVI SUBHASTA DE NOVEMBRE
Tal com van anunciar en la circular del mes passat el proper 10 d’octubre tancarem la
recepció de lots per al proper intercanvi subhasta que serà de temàtica general. Ull viu!
Doncs als que penseu portar algun material perquè molts pocs dies. En el proper butlletí
detallarem, el dia de subhasta amb la llista de lots, dies i hores d’examen i d’adquisició
de lots de preu fix i altres detalls. Coordinador: Rafel. Tfs. 937832682 i 656542725

