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Aquest llibre és fruit d’una llarga cursa de fons que ha portat el 
seu autor, Bernat Serrán, a superar tota mena d’obstacles fins a veu-
re per fi realitzat el seu somni. Al darrere de l’obra hi ha autèntica 
passió per l’esport i per l’atletisme, a més d’una voluntat de ferro per 
aconseguir portar a bon port el projecte que va quedar forçosament 
aparcat l’any 2014, quan l’autor estava profundament implicat en la 
celebració dels primers 100 anys de l’atletisme a Terrassa. I aquí te-
nim, per fi, la crònica de 85 anys de marxa atlètica a Terrassa, entre els 
anys 1930 i 2015: un llibre fonamental dintre de la història esportiva 
de la nostra ciutat.

Bernat Serrán ja ens va oferir l’any 2006 una obra excepcional i 
de consulta obligada, L’atletisme a Terrassa (1914-2005), en el qual 
ell mateix va considerar que li havia mancat temps i espai per tractar 
a fons els orígens i l’evolució de la marxa atlètica. Aquest és el punt 
de partida del llibre que tenim a les mans i pel qual l’autor ha lluitat 
amb tanta tenacitat com il·lusió fins que ha aconseguit arribar a la 
meta que s’havia fixat.

La llarga i sòlida trajectòria de l’autor en el món de l’ensenya-
ment i de l’atletisme, com a atleta i impulsor del CA Ègara i la Unió 
Atlètica Terrassa, és la millor garantia del profund coneixement que 
ha assolit de l’atletisme terrassenc, acompanyat d’un gran rigor en la 
documentació i d’una notable capacitat de construir un apassionant 
relat a través del qual ha recuperat la tradició d’una disciplina atlètica 
imprescindible dintre de la història de l’esport a la nostra ciutat. 

PRÒLEG
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8 Bernat Serrán Jiménez

El llibre que tenim a les mans constitueix, per tot això, una opor-
tunitat per enriquir el nostre patrimoni cultural, per conèixer millor 
la nostra història i per reivindicar una vegada més l’esperit esportiu i 
olímpic que és part essencial de l’esperit de Terrassa.

Alfredo Vega
Alcalde de Terrassa

Alfredo Vega
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INTRODUCCIÓ: LA MARXA ATLÈTICA, 
SIGNE D’IDENTITAT DE TERRASSA

L’especialitat de la marxa atlètica sempre ha assolit un extraordi-
nari prestigi a Catalunya, i, especialment, a Terrassa, on ha estat, des 
de sempre, una especialitat amb una gran tradició. Terrassa sempre 
ha esdevingut un nucli actiu de promoció de l’atletisme, en general, 
i de la marxa atlètica, en particular, i ha tingut sempre una notable 
potència competitiva. 

L’inici de la marxa atlètica a Terrassa ens situa el 1930, quan el 
marxador Àngel Villach participa en una prova d’aquesta especiali-
tat. Àngel Villach i el seu germà Artur eren membres del Grup Ex-
cursionista La Mola i són els precursors d’aquesta especialitat atlètica 
a la nostra ciutat. Fins avui han passat vuitanta-cinc anys, i durant 
aquest temps la marxa atlètica ha ocupat un lloc de privilegi en la 
història de l’atletisme a Terrassa. 

Per entendre el nivell que va assolir la marxa atlètica a Terrassa, 
només cal dir que l’únic atleta terrassenc que ha participat en uns jocs 
olímpics ho va fer precisament en l’especialitat de la marxa atlètica. 
Aquest marxador va ser Josep Ribas, que va participar en els Jocs 
Olímpics de Roma el 1960 en la prova dels 50 km marxa. 

Però també cal tenir en compte el gran nombre de marxadors ter-
rassencs que van aconseguir el títol de campions d’Espanya i de Ca-
talunya i que van arribar a ser internacionals, o, simplement, van estar 
a l’elit dels especialistes de marxa atlètica, com els germans Àngel i 
Artur Villach, Delfí Riera, Josep Planas, Jaume Corderas, Francesc 
Sanahuja, Martí Casasayas, Joaquim Puig Rodó, Víctor Campos o 
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10 Bernat Serrán Jiménez

Lluís Arnau. Aquests marxadors locals van fer conèixer arreu el nom 
de la ciutat i, fins i tot, per la importància d’aquesta especialitat a la 
nostra ciutat i els grans marxadors que tenia, un periodista esportiu 
va donar a Terrassa el nom de «La Meca de la marxa atlètica». 

L’apartat d’organització de proves de marxa també va tenir una 
gran importància a Terrassa, sobretot amb la celebració de la prova 
Terrassa-La Mata (entre el 1965 i el 1990), però també, anys enrere, 
amb la disputa dels grans premis de marxa atlètica (entre el 1935 i el 
1947) i d’alguns campionats de Catalunya i d’Espanya. 

Les paraules del llegendari marxador italià, campió olímpic i gua-
nyador de quatre edicions de la Terrassa-La Mata Abdon Pamich, 
en unes declaracions del 1987 (quan va ser convidat per la ciutat de 
Terrassa a seguir la prova en l’edició d’aquell any), donen fe del lli-
gam entre la ciutat de Terrassa i la marxa atlètica: «Enlloc com aquí 
he vist tanta afició a la marxa atlètica. És bonic. Mai, com a Terrassa, 
no he vist tanta expectació davant d’una prova de marxa atlètica. Em 
vaig alegrar molt quan em van dir que es tornava a organitzar.»

Així, doncs, si la marxa atlètica ha estat durant molt de temps un 
dels signes d’identitat de Terrassa, recollir tota la història d’aquesta 
especialitat atlètica es feia imprescindible. Per això, he dedicat part 
del meu temps lliure a fer-ho i a presentar-la en el llibre que ara teniu 
a les mans. 

El desembre del 2006, després de publicar el meu primer llibre, 
L’atletisme a Terrassa (1914-2005), em vaig prendre un temps de des-
cans per l’esforç que m’havia suposat, però sabia que tenia pendent 
escriure’n un altre sobre la marxa atlètica a Terrassa i, sobretot, trac-
tar l’emblemàtica prova internacional de marxa atlètica Terrassa-La 
Mata, malauradament desapareguda del calendari atlètic a partir del 
1990 i sense possibilitats de tornar-se a organitzar. Em vaig posar a 
cercar informació i li he donat forma amb aquesta publicació.

Amb relació a la marxa atlètica i la Terrassa-La Mata, ja en vaig 
avançar molta informació en el meu primer llibre, però aquest segon, 
que ara teniu a les mans, l’amplia i la completa. 

Si vaig comparar la publicació del primer llibre amb una prova de 
marató, perquè la idea va sorgir després dels Jocs Olímpics de Bar-
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celona del 1992 i el llibre es va publicar el 2006, aquest segon s’ajus-
taria més a una prova de 100 m llisos perquè no he necessitat tant de 
temps per escriure’l i no és tan extens com el primer.

Estic content de publicar el llibre 85 de marxa atlètica a Terrassa. 
Espero que tingui una bona acollida entre els practicants i amants de 
l’esport, en general, i entre els atletes i marxadors, en particular.

Dependrà de vosaltres, estimats lectors, si arriba a tenir el mateix 
èxit que el primer.

L’autor

85 anys de marxa atlètica a Terrassa.indd   11 11/12/18   13:02



13

AGRAÏMENTS

A l’Ajuntament de Terrassa, per fer possible la publicació del lli-
bre.

A Cossetània Edicions, per dipositar la seva confiança en l’autor 
del llibre.

A Joan Camps, amant de l’atletisme, pels seus consells i les seves 
valuoses aportacions a la millora de la informació del llibre.

Als meus amics Xavi Planas i Pepe Alonso, pel seu suport i per-
què sempre m’han donat bons consells per aconseguir l’objectiu de 
publicar el llibre.

A Guillem Pera, per la seva col·laboració en la informació sobre el 
marxador Josep Ribas.

A Laura Ribas, filla del marxador Josep Ribas, per aportar infor-
mació valuosa sobre el nostre marxador olímpic.

A la Federació Catalana d’Atletisme, per facilitar-me l’accés al seu 
valuós arxiu documental.

Al Diari de Terrassa, per facilitar-me material fotogràfic valuós.
A tots els marxadors i les marxadores que han col·laborat a elabo-

rar els seus historials i a aportar fotografies.
A Teresa Boada, per la correcció del llibre i les seves encertades 

propostes.
A la meva dona, Amparo; al meu fill, Sergi, i a les meves filles, 

Marta i Èlia, per la seva col·laboració i suport.

85 anys de marxa atlètica a Terrassa.indd   13 11/12/18   13:02



15

Els orígens de la marxa a Terrassa venen de lluny i es troben en el 
Grup Excursionista La Mola, que va desenvolupar les seves activitats 
des del 1927 fins al 1936. Aquesta entitat tenia una secció d’atle-
tisme molt activa de la qual van sorgir els primers grans marxadors 
locals: els germans Àngel i Artur Villach. El Grup Excursionista La 
Mola va ser, per tant, el capdavanter de l’especialitat de marxa atlè-
tica, que al llarg de la història de l’atletisme local va tenir una gran 
importància a la nostra ciutat i que va donar grans marxadors de talla 
internacional. 

La marxa atlètica és una especialitat de l’atletisme lligada molt es-
tretament amb l’excursionisme, ja que la marxa excursionista es feia, 
fins i tot, amb motxilla a l’esquena. El 1928, per exemple, Àngel Vi-
llach va aconseguir el seu primer gran èxit en guanyar el Campionat 
de Catalunya de marxa excursionista sobre el trajecte de Sabadell a 
Barcelona, i ho va fer carregat amb motxilla. Aquesta citació es pot 
trobar en un article signat per Josep Planas en el programa de cele-
bració del V Gran Premi de Marxa Atlètica de Terrassa del 1947.

L’especialitat de la marxa atlètica va ser introduïda a Catalunya 
pels germans René i Albert Charlot. Tots dos van ser els principals 
promotors de l’especialitat i van fer que Catalunya esdevingués el 
focus més important de la marxa atlètica a Espanya. 

Malgrat que els germans Charlot van començar a participar en 
proves de marxa a partir del 1917, a Terrassa no trobem referènci-
es publicades sobre aquests atletes fins al 1922 (12.02.1922), quan 

1. ELS ORÍGENS DE LA MARXA ATLÈTICA 
A TERRASSA (1930)
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van participar en la Travessa de Sant Llorenç del Munt. La segona 
referència la trobem el 1923, quan Albert Charlot, ja com a campió 
d’Espanya de marxa atlètica, va ser convidat a la celebració de la 
III Festa de Germanor organitzada pel Grup Excursionista de Fra-
ternitat Republicana i el Centre Excursionista de Terrassa.

Posteriorment, amb l’aparició de la figura del marxador Lluís 
Meléndez, primer marxador català olímpic ( Jocs Olímpics d’Anvers, 
1920), l’especialitat es va anar consolidant i va començar a créixer es-
pectacularment, fet que va convertir Catalunya en el centre més im-
portant de practicants i d’organització de competicions de tot l’Estat. 

No va ser fins anys més tard, però, que la marxa atlètica va arre-
lar a Terrassa. El primer atleta terrassenc que començà a participar en 
proves de marxa atlètica va ser Àngel Villach. Ho va fer el 1930 en la 
prova dels 3.000 m marxa en una competició organitzada pel Grup 
Excursionista La Mola amb motiu de la seva inscripció a la Federa-

Els germans Artur i Àngel Villach, pioners de la marxa atlètica a Terrassa. 
Foto: família Villach. 
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ció Catalana d’Atletisme. Després van aparèixer altres marxadors, com 
Manuel Manchen, Artur Villach (germà petit d’Àngel), Josep Char-
les, Felip Lloses, Àngel Gómez i Robert Esplugas, tots capdavanters 
de l’especialitat a Terrassa. Però són els germans Villach, per la seva 
llarga dedicació i els seus èxits, els qui ocupen un lloc destacat en la 
iniciació i la promoció d’aquesta especialitat a Terrassa. 

El marxador local Josep Planas va agafar el relleu en la promoció 
de l’especialitat durant els anys seixanta. Planas s’havia format com 
a atleta participant en proves de mig fons i de fons, però a partir del 
1954 ja va començar a participar en proves de marxa, encara que 
esporàdicament. A partir del 1959 ho va fer amb més intensitat fins 
que es va arribar a convertir en un gran especialista. Més endavant, 
va arribar a ser entrenador dels millors marxadors nacionals i entre-
nador nacional de l’especialitat. La contribució de Josep Planas a la 
promoció i el desenvolupament de la marxa atlètica va ser extraor-
dinària. 

A poc a poc, es va anar formant un selecte grup de marxadors que 
es va fer un nom dins de l’especialitat. Entre aquests marxadors hi 
havia, a més dels germans Villach, Josep Ribas (únic atleta terrassenc 
que ha participat en uns jocs olímpics, els de Roma del 1960, en la 
prova dels 50 km marxa), Delfí Riera, el mateix Josep Planas, Fran-
cesc Sanahuja, Martí Casasayas, Joaquim Puig Rodó, Víctor Campos 
i Lluís Arnau, tots amb un extraordinari historial dins de l’especia-
litat.
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