El document del mes de maig de l’AMR
Les carreres d'en Faustino
La vida al taxi d'un rosinc

Dades arxivístiques
CAT AMR 13.15 Faustino Coll Ballesta, Llibres de registre, Llibre de registre de viatges,
cobraments i quilometratge de 1964. Castellà.
Història arxivística
La documentació del fons de Faustino Coll Ballesta es trobava instal·lada en el despatx
que té al taller de la planta baixa del seu habitatge. És on en Faustino fa els escrits
relatius als records que conserva de la seva vida i on rep els seus amics per petar la
xerrada.

La presència d'uns dipòsits de l'Arxiu Municipal a la mateixa plaça de l'Àngel va
possibilitar la coneixença i que en Faustino agafés consciència de la importància d'un
pilot de llibres de registre i documents que, potser, algú altre els hagués tirat o cremat.
El 18 d'agost de 2017 el taxista Faustino Coll va fer donació del seu fons relatiu a la seva
vida professional en el món del taxi. El Ple va acceptar-la el 25 de setembre del mateix
any. El 3 de gener de 2018 el donatari va fer entrega d'un altre plec de documents. Amb
tot, en el seu despatx encara s'hi conserven alguns documents, guardats a tall de
record.
Contingut
El llibre de registre de viatgers que es presenta forma part de la sèrie completa de llibres
de registre de viatges entre 1964 a 1996 dels taxis de Faustino Coll Ballesta. En aquests
llibres hi consten els viatges, els cobraments, els costos i els quilometratges de les
carreres realitzades tant per en Faustino, com pels altres taxistes que tenia a sou. És una
eina més per conèixer la implantació i l'impacte del turisme en les poblacions costaneres
empordaneses. A banda de curiositats, gràcies al registre minuciós del nostre
protagonista es pot analitzar la mobilitat dels turistes a altres centres turístics, a les
urbanitzacions de nova creació dels seixanta i setanta i l'estacionalitat del turisme al llarg
de quatre dècades.
Així mateix, el llibre no recull la complexitat de la vida d'un taxista i, en el cas d'en
Faustino, del seu taller, sempre ple de gent. Un home fet a si mateix que ha fet de tot i a
tocat mil i una tecles. Una bona mostra de l'adaptació d'una persona a l'evolució de la
dinàmica econòmica d'una població com Roses des dels anys seixanta.
Context
La revolució turística als anys cinquanta i seixanta va comportar l'aparició de noves
oportunitats en el sector serveis. Una d'aquestes va ser l'explosió del sector del taxi, que
a les grans ciutats ja tenia una trajectòria consolidada. Les llicències de taxi corroboren
l'esclat del món del taxi a Roses entre 1963 i 1964, quan es passa de 6 a 13 llicències a
nom de veïns que evoquen records d'altres èpoques: Gratacós, Jordà, Pau, Rahola, Coll,
Cantero o Picañol.
Precisament, el 1963 és quan el nostre protagonista comença l'aventura del taxi pel seu
compte. Una conversa amb en Faustino et permet copsar la varietat de carreres que ha
fet (totes rigorosament registrades als seus llibres), des de visites turístiques a una
bodega de Llagostera o a les principals places de toros de la Costa Brava fins a la
recollida dels membres de l'expedició de l'illa de Rodes que havia de participar en els
actes de l'agermanament amb Roses l'any 1996. Després de portar mil i un rosincs i
turistes a les seves destinacions, l'any 1996 la seva llicència seria transmesa al taxista
Julián González.
Una feina invisible per molts, que gràcies a la documentació donada per en Faustino
Coll, permetrà documentar i homenatjar aquells taxistes que des del seient del davant
ens han acostat i acosten de Roses arreu de les comarques gironines i, fins i tot,
barcelonines.
Més informació
https://ca.wikipedia.org/wiki/Taxi
http://www.bcn.cat/taxi/infocast/historia.html

