Espai de Records

LA FOTOGRAFIA COMENTADA

Un notable esdeveniment a Sant Feliu
Les dues fotografies que comentarem
avui, així de cop, no sembla que tinguin
gaire cosa per explicar, ja que solament
hi endevinarien que es tracta d’una reunió de gent, la majoria de la qual no coneixem. Però en haver-nos arribat al mateix temps que un full del periòdic CHUT
que als anys seixanta era publicat a la
ciutat de Sant Feliu de Guíxols, ja resulten més interessants.
S’hi explica una festa que traspassà
l’àmbit de la població. Concretament, es
tracta de la inauguració d’un establiment
dedicat a la torrefacció de cafè, que fou
comercialitzat amb el nom de CAFÉS
ROURA.
L’esdeveniment hagués sonat tota vegada que la crònica és encapçalada com
«ACONTECIMIENTO EN SAN FELIU». S’hi
diu que hi hagué una solemne benedicció dels locals de Torrefacció de Cafés
Roura, feta pel rector de la parròquia de
Sant Feliu de Guíxols, Mn. Carles Puigvert,
amb l’assistència de les primeres autoritats: l’alcalde, Joan Puig Admetller; jutge
comarcal, Enric Llinàs; cap de policia,
Daniel Garrido; primer
tinent alcalde, Joan Albertí Salip; delegat comarcal de sindicats,
Ignasi de Blas i Vila,
acompanyats de les
seves respectives mullers. A més de la presència d’un centenar
de coneguts industrials
cafeters, hotelers, propietaris i conserges de
bars i restaurants, de
Girona, Cassà de la
Selva, Llagostera, Platja d’Aro, Palamós, Tossa, etc. També fan constar la compareixença
del rector de Cassà,
Mn. Josep Xutglà, del
jutge municipal de la
mateixa industrial població, Joan Codolà, de
Mn. Benet Riera i de tot
un seguit de directors
de banca que no posem per no fer-ho massa llarg. De Cassà
igualment hi veiem entre d’altres el senyor Josep Dalmau, ben
conegut per la seva botiga de la plaça de
les Mesures, i varis invitats més.
Després de fer constar «un selecto y
abundante aperitivo, y una taza de
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excelente café tirado por una máquina de
la acreditada casa Italcrem» la crònica
acaba indicant que tots els convidats foren obsequiats amb una bossa de cafè
perquè als seus domicilis poguessin comprovar les excel·lències dels Cafès Roura.

No hi ha dubte que les dues fotografies
que ens han estat gentilment cedides per
l’amic Narcís Dalmau tenen un deix de
nostàlgia.

Josep Bosch
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