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Últims adéus a una sala amb història

왘 Miquel López. Encarregat
durant 20 anys del Califòrnia

La primera jornada de visites al cinema Califòrnia acull més de 300 persones

«Venia gent
expressament en
autocars des de
València»

R ANNA F. VILANOVA
R Súria

Més de 300 persones van voler
dir adéu ahir a l’antic cinema Califòrnia de Súria, en la primera
jornada de visites obertes al públic que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, ha preparat abans
que es produeixi el seu enderrocament.Així,en grups reduïts,suriencs de totes les edats però sobretot els què hi tenen els seus
millors records de joventut no
van faltar a la cita. Tanmateix
també gent vinguda de la comarca van voler visitar la sala,conscients de la seva història.
Així a les 11 del matí, l’hora en
què s’havien d’obrir de nou les
portes de l’antic cinema, ja hi havia un grup impacient de persones.Lluny d’entrar-hi amb les millors gales, com anys ençà, aquest
cop hi entraven equipats amb
cascs de seguretat, però el Califòrnia els rebia amb la mateixa
majestuositat de sempre.
Qui esperava a l’entrada als visitants era el mateix acomodador que l’any 1953 els dirigia a la
sala. I un cop aquest els introduïa
dins d’ella semblava que una funció estés a punt de començar: la
música ressonava atronadora, el
pati de butaques vermelles lluïa i
les explicacions i anècdotes provinents d’antics treballadors i de
membres del Casal de la Dona
transportaven als visitants més
de 50 anys enrere. Només unes
bastides per extreure les figures
d’un dels laterals de la sala i el teló abaixat indicaven que aquest
cop no hi havia cap pel·lícula per
veure. I és que la bona imatge
que ahir oferia el Califòrnia és
fruit de la neteja exhaustiva de la
sala que ha fet la brigada municipal i el servei de neteja que s’encarrega de les dependències de
l’Ajuntament. Aquests van començar a netejar i a retirar totes
les peces que contenia la sala,
que servia com a magatzem, degut al rodatge del curt L’efecte
Kuleshov: els rostres del Califòrnia. Fanals, material escolar en
desús o fins i tot unes grades del
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López va ser un dels guies
R A. F. V./Súria

Els visitants van haver de posar-se cascos de seguretat a causa de les patologies constructives de l’edifici

Pavelló Municipal van estar retirades de l’edifici per poder rodar
el projecte. Un projecte, que havia de presentar-se per Sant Sebastià -la festa major cultural del
poble, el 20 de gener- però que
s’endarrerirà fins a finals de febrer, principis de març. Segons

Encarna Mata, regidora de Cultura de l’Ajuntament de Súria,
això és degut a què finalment tindrà més duració, degut al joc i a
les múltiples històries aconseguides per l’equip que s’encarrega
de fer el projecte.
Les visites al Califòrnia conti-

nuaran avui emmarcades dins de
la Fira de Nadal que viurà la població i on obriran tots els comerços. Per aquest motiu, segons
Mata s’espera que avui encara
s’acostin «més visitants» al Califòrnia, perquè hi haurà més moviment per la fira.
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Rafael Hernández era qui
agafava els tiquets de les entrades i l’acomodador de la sala.
Fa 20 anys tenia molta feina
perquè eren 800 les persones
que cabien a la sala. Un dels
seus especials records era quan
havia de fer fora gent «de categoria» perquè feien «actes indecorosos i bandarres»

Maria Clariana i Antonio
Gavarró eren uns dels habituals del Cinema Califòrnia. Gairebé cada diumenge, anaven al
cinema i de «pas a festejar».Tenien 20 anys i la sala per ells
era quelcom familiar.Ara els
fa pena que s’enderroqui perquè hi guarden molts dels seus
records de joventut.

Emilio Lorente també era
un dels fixos de les sessions de
cinema de diumenge a la tarda.
Quan es va obrir, l’any 1953,
Lorente venia del servei militar i recorda que podia fer ben
bé tres quarts d’hora de cua
per entrar.Això si un cop entrava, sempre mirava d’aconseguir «l’última fila».
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El cagatió de Sant Vicenç espera
regalar dolços a mig miler d’infants
R REDACCIÓ/Sant Vicenç

Després de la tradicional cançó i picar, el tió de Sant Vicenç regala dolços

Manel López va ser durant 20
anys l’encarregat de vetllar
perquè al cinema Califòrnia
tot rutllés de la millor forma.
Ahir en motiu de la jornada de
visites a l’antic cinema es va
convertir en un dels guies de
luxe de tots els visitants que
s’hi van voler apropar.
—Quina era la seva tasca al
cinema?
—Cada setmana havia de decidir la programació i dir-li al
recader quines pel·lícules havia
de buscar. Jo pagava als maquinistes, als acomodadors, en definitiva m’encarregava de portar el control de tot el referent al
cinema.
—L’èxit del Califòrnia a la seva època és clar, però amb quines pel·lícules va brillar encara
més?
—Sobretot amb films com
«Lo que el Viento se llevó»,
«Benhur», «Un Americano en
París»....
—A part de cinema es feia teatre i també revistes...
—Sí, aquí havia vingut el Manolo Escobar, el Farina i fins i
tot l’Antonio Molina.
—També hi venia molta gent
de fora Súria?
—Jo aquí havia vist autocars
que venien expressament des de
València perquè sabien que el
Califòrnia era un dels millors
cinemes del moment.

La festa popular del cagatió de
Sant Vicenç arrencarà avui, a les
5 de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament i s’espera que piquin el
tronc nadalenc mig miler d’infants,que rebran dolços com a recompensa.
La celebració manté el ritual
habitual: primer entraran a la
plaça els gegantons, el Nen i la
Nena seguits de tots els infants de
l’Associació Musical Castellet i
de l’escola de dansa de l’esbart.
Seguidament rebran el tió, que

entrarà d’alt d’un carro acompanyat pels tioners,uns personatges
concebuts especialment per a
aquesta festa.A partir d’aquí s’aniran seguint els passos per escalfar el tió: s’obrirà el pessebre vivent a càrrec de l’entitat musical,
es ballaran danses tradicionals i
hi haurà l’animació de Pep Callau i els Pepsicolen.
En aquest punt, el Nen i la Nena animaran tothom a cantar la
cançó del tió i s’encarregaran de
comprovar si comença a descarregar. Llavors, cada nen i nena

podrà passar a picar el tió i a rebre els seus dolços. A la plaça
també hi haurà un gran perol de
brou per a tots els presents, que
cuinarà l’entitat gastronòmica
Ceps i Manduca. A més, s’oferiran torrades i patates al caliu.
Els organitzadors, la Colla de
Geganters,i les altres entitats que
col·laboren en la festa reprenen
enguany el cagatió després del
parèntesi de l’any passat (l’Ajuntament va muntar una festa reduïda) com a protesta pel desallotjament de les escoles velles.

