ELS ESPORTS A LA TERRASSA MODERNISTA
El dia 23 de març de 1911 estava buscant coses sense importància a les golfes de
casa de ma mare quan vaig trobar una caixa que posava records de l'àvia Antònia.
Llavors vaig començar a mirar les coses que hi havia dins de la caixa, em vaig trobar
l'anell de casada, teixits d'on treballava, un vestit i el més important de tot un diari
on escrivia tot el que passava dia a dia.
El que més em va cridar l'atenció va ser quan ella tenia divuit anys quan ja
treballava a les fàbriques tèxtils de Terrassa, després de treballar més de dotze
hores tingues ganes d'anar a jugar l'hoquei.
Vaig estar llegint i tot era el mateix, vull dir que no hi havia res de diferents en tres
quatre mesos, fins que vaig arribar a l'any 1892 on tot va fer que les seves paraules,
sentiments canviessin. El 13 de febrer de 1892 van arribar dos grans jocs l'hoquei i
el tenis, pel que posava al seu diari va estar jugant un mes al tenis després de la
seva jornada laboral, però a Terrassa es rumorejava que un gran noble anava a jugar
l'hoquei i estava buscant una persona amb la qual passar la resta de la seva vida. I
la meva àvia Antònia va ser quan va canviar el tenis per l'hoquei, aquest canvi va
ser decisiu per la seva vida.
Va estar un mes jugant a l'hoquei i es va començar a enamorar del noble i al cap
de dos setmanes el gran noble també va començar a sentir coses per ella, ja que
li va començar a regalar coses, com per exemple un sopar a casa seva, etc. Ella
sentia passió per l'hoquei i cada torneig que feien a Terrassa ella participava, i cada
vegada el gran noble estava més enamorada d'ella. Un dia van fer
treballadors/treballadores contra nobles, i aquell torneig va ser el definitiu per
saber que era l'un per l'altre.

Ell es va declarar a la meva àvia Antònia davant de tota Terrassa en aquell torneig
que van fer el 7 de juny de 1892, ella va dir que si, ja que no podia passar tardes
sense veure'l jugar a l'hoquei. Als mesos ella es va quedar embarassada de la meva
mare la Consuelo Morgadas Pairó.
Quan ma mare va néixer van organitzar un gran torneig d'hoquei per representar
la gran filla del gran noble i l'Antònia. Seguidament es va tornar a quedar
embarassada del meu tiet Enric Morgadas Pairó. Tota Terrassa jugava a l'hoquei, ja
que els meus avis havien aconseguit que fos una mena de distracció no una
competició.
Terrassa coneixia a la família Morgadas Pairó per la passió que tenien per jugar a
l'hoquei i per l’amor que es tenien mútuament.
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