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ANNEX 4. WEBS DELS CENTRES

El simbolisme de l’estendard

Al centre de l'estendard hi trobem un camperol amb l'aixada, imatge de la nostra
pagesia i de la Súria d'ahir, donant la mà a un home amb els instruments de mi-
naire, que representa la Súria d'avui i de demà. Als peus dels dos homes hi ha
una fusada, representació de l'art tèxtil, la in-
dústria cabal de la terra, que és l'equilibri
just de tradició i tècnica. Diluïdes al fons, es
perceben les siluetes de xemeneies, castells
metàl·lics i naus industrials, emblemes de la
principal font de riquesa. 

Al terç inferior hi trobem l'escut de Súria,
que té com a lema la palma amb una llaça-
da, símbol de pau i victòria; com a orla té les
espigues daurades de blat, que juntament
amb la ginesta i les roselles formen els colors
de la senyera catalana. 

Al terç superior, sobre les lletres esteses en
la garlanda, hi trobem el bust del fundador
de les entitats corals, Josep Anselm Clavé,
coronat per una lira, atribut de la música i la
poesia.

A la segona cara de l'estendard, sobre l'or i la
flama, hi veiem la data històrica del dia de la
seva estrena: Súria, 28 de juny de 1964. No
obstant, potser sense proposar-s'ho quan va-
ren crear l'estendard, varen fer el paradigma
dels tres ideals claverians: progrés, virtut i
amor. 

El progrés el trobem representat en la indústria minera; la virtut es veu representada
en el treball, les espigues i l'escut de la nostra terra; i l'amor el trobem admirable-
ment definit en l'encaixada de mans del surienc nadiu i el surienc d'adopció. 

Irene Carreño

A cada centre s’hi poden penjar informacions diferents, així l’alumnat haurà de navegar pels
webs de les tres escoles.
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Origen del nom La Llanterna

Un grup de joves es reunien els diumenges en un cafè del barri de Sant Jaume.
Com que eren prou engrescats, de mica en mica van pensar a formar una colla de
caramelles i es van posar per nom El Barreló, que era el sobrenom d'un d'ells.

Durant un ball de vetlla a Súria, un grup de joves trabucaires manresans van pro-
vocar uns aldarulls que van indignar a tots els assistents de la sala, però sobretot
a la colla El Barreló, que els van perseguir en la seva fugida. Els manresans, en
no poder passar el riu, es van amagar entre les hortes, mentre els components
d’El Barreló els buscaven amb llanternes. Quan van comentar el fet entre ells,
van acordar que a partir d'aleshores s'anomenarien La Llanterna.

Dita surienca sobre La Llanterna

Si aneu a Súria porteu llanterna que el qui governa diu que no hi veu.

Origen del nom Altatxu

El grup de joves que inicialment van formar la colla es van reunir per buscar un
nom que els agradés. Després d'elaborar una llista, van començar a tatxar-los, tot
dient: el tatxo, el tatxo... Tant i tant ho van repetir que es va decidir triar-lo com a
nom de la colla: Altatxu.

Origen del ball de cascavells 

La colla més antiga del ball de cascavells és la del Tro Gros de Súria, l'origen de
la qual se situa el 1875.

Els primers anys, el grup format pels trabucaires (homes) i pels balladors (nois)
no anaven uniformats sinó simplement vestits amb roba bastant soferta, ja que
sempre quedaven emmascarats de pólvora... L'any 1975 es va adoptar l'actual in-
dumentària pròpia del segle XIX.

Anys enrere, el ball era animat per un acordionista, encara que actualment s'ha
recuperat l'ús del flabiol, alhora que s'han incorporat noies a la colla.

Del llibre El ball de cascavells. Col·lecció “Temes de Súria”.




