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Més de 1000 visitants varen veure
l’exposició Adéu, Botiga, Adéu
Concretament varen passar
1.105 persones per la Sala Municipal d’Exposicions de l’Estació per visitar l’exposició “Adéu,
botiga, adéu. Botigues i botiguers
1880-1980” que es va poder veure del dia 24 de maig al 2 de juny.
Abans de la inauguració de l’exposició els veïns de Cassà ja
vàreu poder llegir el número que
els Plecs va dedicar al mateix
tema i que es va repartir casa per
casa, juntament amb el Programa de la Festa Major. La lectura
d’aquest nou número dels Plecs,
que fa un estudi del comerç de
Cassà de l’any 1880 a l’any 1980,
va servir per treure encara més
profit de la visita a l’exposició en
la qual hi havia més de cinccentes peces, repartides en diferents espais, que representaven
antigues botigues que es podien
trobar a Cassà de la Selva. L’exposició, organitzada per la Taula
Sectorial per a la Recerca i Difusió Històriques i l’Ajuntament de Cassà de la Selva, va ser un èxit, gràcies a la col·laboració
dels veïns de Cassà i d’altres pobles que
varen cedir les peces per a l’exposició.
Es podien veure objectes antics procedents de botigues cassanenques (algunes que estan en actiu i altres desaparegudes) com can Dausà, ca n’Avellaneda,
can Parera, can Cabarrocas o cal Nunci,
ca l’Abellí, cal Vermell, can Gener, can
Cristià, can Gultresa o can Viñas, ca l’Àngel, entre d’altres. Les peces d’aquestes
botigues i de la resta que es podien veure
a l’exposició, varen estar cedides per un
important nombre de persones: Isidre
Artau, Catalina Bosch, M.Teresa Bota,
Maria Camps, Joaquim Cañigueral, Joan
Dausà, Àngel Freixas, Enriqueta
Gelabertó, Montserrat Gener, Joaquim
Mundet, Carme Oller, Família Descàrrega
Torrent, Família Grau Ferrando, Família
Saura Coris, Pere León, Massegur, Josep
Reverter Cristià, Maria Ribas, Maria Riera, Laura Ribas, Xavier Romero, Núria
Ruíz, Gertrudis Teixidor i Ramon Viñas.
Però la col·laboració dels veïns va anar
encara més enllà i va respondre espectacularment a la proposta que va fer l’organització per tal que el visitant participés
activament de l’exposició. Concretament
es va demanar que els mateixos visitants
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A les imatges, Francesc Xavier
Morales, responsable de la visita
guiada a l’exposició, que es va fer el
dia de la inauguració, i un detall de la
mostra(AMCS/Dolors Grau)

ampliessin la llista de noms populars de
botigues que apareixen publicades en el
número dels Plecs, anotant-les en una llibreta posada a tal efecte en la mateixa
exposició. El resultat ha estat un èxit, atès
que es varen indicar prop d’un centenar
més de noms populars de botigues
cassanenques (que publicarem properament per mitjà d’aquest espai del

Llumiguia). Tot i la incorporació d’aquest
centenar de sobrenoms, no podem dir que
haguem confeccionat la llista total de tots
els noms populars de les botigues
cassanenques. Som conscients que és
impossible fer una llista exhaustiva de tots
els sobrenoms dels últims setanta-cinc
anys (els records no poden anar més enllà d’aquesta data) però ens agradaria de
fer-la com més àmplia millor. A tal efecte,
convidem, des d’aquestes pàgines, a tots
els veïns que tinguin coneixement de
noms populars de botigues (que no s’hagin publicat a l’esmentat número dels
Plecs ni s’hagin relacionat a la llibreta que
hi havia a l’exposició) que vinguin fins a
l’Arxiu o enviïn un missatge a
arxiu@cassadelaselva.net anotant el sobrenom de la botiga, el tipus de botiga i el
carrer o la plaça on tenia oberta les portes.

Dolors Grau i Ferrando
Arxivera AMCS
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