
Regió7DISSABTE, 20 DE JUNY DEL 201544

Cultures
TEATRE | MÚSICA | LLETRES | DANSA | ART | TRADICIONS | CINE | TELEVISIÓ

UN LLEGAT IMPAGABLE Hi ha festes majors de fa més de mig segle, celebracions de la Solvay, competicions esportives, fotografies de grup,
inauguracions i caramelles i gairebé tot allò que va passar a Súria durant més de cinquanta anys. L’arxiu municipal ha rebut la donació altruista
del fons Vila Vers, formada per desenes de milers de negatius i plaques de vidre, un testimoni imponent de la vida pública i privada del poble
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i ha fotografies que són
confessionaris d’un
temps per sempre més
extraviat. Imatges que

criden als quatre vents: mirem
sinó l’elefant que es mou pesarós
entre les criatures al cèntric carrer
de Súria que avui dia porta el nom
del governador civil de Barcelona
González Solesio. La càmera dis-
para mentre els nens juguen es-
verats tan a prop de les potes de la
bèstia que la tragèdia sembla in-
evitable. Però el paquiderm d’ulls
feixucs camina amansit sense més
esma que ser el reclam d’un circ
que va aterrar al poble els anys 60
i passeja inofensiu com un pop en
un garatge. Els retalls de vida de la
resta de la pàgina també il·lus-
tren un ahir ancorat, com la cua de
postal dels espectadors que el Na-
dal del 62 esperen sobre la neu per
entrar al llegendari cinema Cali-
fòrnia. L’Arxiu Municipal de la lo-
calitat bagenca ha incorporat de-
senes de milers de negatius amb
estampes com les esmentades,
procedents del fons de Salvador
Vila i Sala, que va morir el 25 de no-
vembre del 2003 a l’edat de 77
anys, i de Maria Rosa Vers i Peral-
ba, finada el 10 de setembre del
2014 als 75 anys. Un llegat im-
pressionant que documenta el dia
a dia de la localitat al llarg de mig
segle i que ja és patrimoni muni-
cipal gràcies a la donació gratuïta
feta pel fill, Antoni Vila i Vers.

El berguedà Albert Rumbo di-
rigeix 29 arxius, alguns amb tan
poca activitat com els de Giscla-
reny, Fígols i Sant Jaume de Fron-
tanyà, i d’altres als quals ha d’acu-
dir amb certa assiduïtat, com el de
Súria. L’entrada de desenes de mi-
lers de negatius –no s’atreveix a
proporcionar una xifra fins que s’a-
cabi l’inventari– i plaques de vidre
és per a Albert Rumbo una apor-
tació de gran valor perquè «dóna
fe de la vida social, econòmica, po-
lítica, esportiva, cultural... de Súria
durant la segona meitat del segle
XX i els primers anys del XXI».

Salvador Vila era de Santpedor
però va adquirir un establiment fo-
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Súria rescata un temps en blanc i negre
EL REPORTATGE

Toni Mata i Riu
SÚRIA

L’arxiu de la localitat bagenca ingressa desenes de milers de negatius del fons de Salvador Vila i Maria Rosa Vers

L’ajuntament de Súria, a tra-
vés de l’Arxiu Municipal, està

adherit al Programa de Manteni-
ment de la Xarxa d’Arxius Munici-
pals que coordina l’Oficina de Patri-
moni Cultural de la Diputació de
Barcelona. Per aquest motiu dispo-
sa d’un arxiver itinerant, el bergue-
dà Albert Rumbo, que també té
cura d’aquest tipus d’equipaments
en altres 28 localitats de la Catalu-
nya central. «En alguns llocs hi
vaig cada mes i, en d’altres, un pa-
rell de cops l’any», explica. El fons
Vila i Vers és una notícia d’un im-
pacte enorme per a Súria. Un cop
s’hagi classificat fins el darrer ne-
gatiu, es podrà muntar una exposi-
ció amb vocació d’apropar aquest
llegat a la població. De moment,
però, només és una intenció.
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Una exposició com
a projecte de futur
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Cua de suriencs que el Nadal del 1962, l’any de la gran nevada, esperen per entrar al cinema Califòrnia

LES FOTOGRAFIES PERTANYEN AL FONS DE SALVADOR VILA I MARIA ROSA VERS

Accident d’un camió de fruites, al barri de Sant Jaume el 1959 Un elefant al carrer González Solesio com a promoció d’un circ, als 60

Equip infantil del CE Súria, al camp de la Riera de Tordell, als anys 60 Pas del carruatge funerari, en una imatge del 1963


