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Roses i els creuers
L'estada de l'SS Himalaya a Roses l'any 1967

Dades arxivístiques
CAT AMR 12.6. Fons Família Llorens, A110. Fotografies i postals, Reportatge de
l'estada del creuer SS Himalaya a la badia de Roses, 26 de juliol de 1967.
Història arxivística
L’administració dels negocis i propietats de la família Llorens ha generat un fons
documental ric i divers que arrenca al voltant de la dècada de 1830. Amb el pas del
temps, la documentació s’anà aplegant a la planta baixa de l’edifici de can Guero, situat
a la plaça Catalunya número 5 de Roses, seu de la casa familiar durant diverses
generacions.
Amb motiu de l’exposició Roses. 1875-1975 (2001) l’Arxiu Municipal de Roses va
realitzar un primer tractament a gran part de la documentació que posteriorment fou
ingressada l’any 2012. En aquell moment, el personal de l’AMR va efectuar un catàleg
de la documentació prestada per a l’esmentada exposició. Malauradament, no tota
aquella documentació ha sigut ingressada finalment, especialment alguns projectes i
publicacions, com el projecte de tramvia a vapor entre Roses i Vilajuïga (1909), de
l’enginyer Enrique Posa i promogut per Henrich Zöeller de Vissel.

Amb l’ingrés definitiu del fons a l’AMR, entre els mesos d’abril i juliol de 2012 es va
procedir a netejar, classificar, ordenar i descriure el fons per tal de formalitzar-ne la
donació i posar-lo a l’abast de la ciutadania i la comunitat científica.
Contingut
El 26 de juliol de 1967 arribava a Roses l'SS Himalaya, un dels vaixells insígnia de la
britànica Peninsular and Oriental Steam Navigation Company. L'embarcació havia estat
dissenyada per l'oficina d'enginyeria Vickers-Armstrongs Limited i varada el 1948. Tenia
216 metres d'eslora, podia arribar a una velocitat de 22 nusos, 41 km/h, i tenia una
capacitat per a 758 persones de primera classe i 401 en classe turista, que passarien a
1.416 de classe turista l'any 1963. La ruta normal d'aquest vaixell de passatgers era la
següent:
Tilbury (Anglaterra), Gibraltar, Marsella (França), Nàpols (Itàlia), Port Saïd (Egipte), Aden
(Iemen), Bombai (Índia), Colombo (Sri Lanka), Singapur, Fremantle, Adelaida, Melbourne,
Sydney (les útlimes quatre a Austràlia).
Aquell dia de finals de juliol els turistes de l'SS Himalaya que volien vistar Roses van
pujar als bots que els transportaren del mig de la badia de Roses fins al poble. Peu a
terra deurien anar a visitar el poble i, si els autobusos no ens enganyen, a visitar algun
atractiu turístic de la comarca que no podien deixar escapar. És de notar, també, com a
les fotografies es documenta la brutal transformació que la primera línia de mar ja havia
patit.
A la part de darrera de les fotografies s'hi troba consignat el nom del vaixell, "SS
Himalaya", el lloc, "Roses", i la data "26-VI-67", així com el segell "Alfons Llorens
Bassols, arquitecte", un dels tres germans Llorens Bassols que van fer donació de
l'arxiu familiar.

Els passatgers tornant als bots per tornar a l'SS Himalaya

Context
L'any de l'arribada de l'SS Himalaya, Roses ja havia patit una extraordinària
transformació des de la dècada de 1950 amb el pas d'un model familiar de negoci
turístic a una indústria turística capaç de rebre un gran nombre de turistes amb els
estàndards bàsics de l'època. Roses havia passat d'una vila que basava la seva
economia en el sector primari i secundari a una població que es va avessar en pocs
anys al sector terciari amb hotels, hostals, bars, restaurants i botigues de tot tipus de
mercaderies.
Els creuers a Roses no eren, però, un fet de caire novedós, ja des de la dècada de
1920, amb la creació dels Viatges Blaus, venien creuers organitzats des de Barcelona.
La Costa Brava era un referent per al turisme català i també internacional, un bon
exemple n'és la guia d'Steven Frances publicada el 1966. Tot plegat el creuer era un
producte que oferia a les classes altes i les mitjanes una oferta adaptada a les seves
possibilitats i necessitats. La societat occidental havia passat de les penúries
d'entreguerres i la Segona Guerra Mundial a una recuperació amb unes millores
sociolaborals (com les vacances pagades) que possibilitaren l'accés al turisme a gent
que mai n'havia tingut.
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