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Els talonaris oblidats
El ball a Roses entre 1964 i 1985

Dades arxivístiques
CAT AMR 1.1, Fons Societat La Unió Fraternal. SUF, Talonari de les liquidacions de les
sessions de ball celebrades a la SUF entre el 17 d'octubre de 1964 i el 26 de juny de
1966. Castellà.
Història arxivística
La documentació d'entitats, famílies i personalitats és un dels pilars sobre els quals un
arxiu basteix la seva relació amb els seus veïns. A banda de la documentació

municipal, que garanteix els drets de la ciutadania i la història del municipi, la
documentació de caràcter privat és bàsica per als historiadors a l'hora d'apropar-se a
un moment històric determinat. Només amb la documentació pública la visió del passat
no sempre és prou àmplia.
En aquest sentit, el 27 de febrer passat el personal de l'Arxiu Municipal, acompanyat
d'una de les arquitectes municipals, va fer una revisió a les instal·lacions de la SUF
abans que fos enderrocada. Després de revisar la planta baixa i sota de l'escenari -on
sovint s'hi guarda allò més antic o sobrer- el primer pis va obsequiar als arxivers amb
un seguit de documentació i objectes datats entre 1943 i l'any 2014. La majoria de
documents són talonaris amb els cobraments i pagaments dels balls celebrats a la SUF
entre 1964 i 1985, però també hi havia un talonari de 1943 dels préstecs per a la
construcció de l'edifici social de la societat, documents diversos sobre la conservació
de l'edifici i alguns fullets i cartells de publicitat dels actes que s'hi van celebrar els
darrers quinze anys. Fins i tot dos cornetins que podrien haver sigut de la Banda del
Bitxo.
En definitiva, una caixa d'arxiu plena de records i de l'activitat d'una associació clau
per entendre la Roses contemporània. Una minsa part de la documentació generada
per la SUF, però importantíssima per conèixer la vida social des dels anys seixanta del
segle XX.
Contingut
El document que presentem aquest mes de setembre és un dels testimonis de la vida
festiva rosinca entre 1964 i 1966. Més enllà del boom de les sales de festes rosinques
als anys seixanta, els balls de la SUF eren un dels puntals de la vida social del poble. A
tall d'exemple escollim la liquidació del ball del 6 de novembre de 1965. Aquell
dissabte de tardor va tocar una orquestra de la qual no en sabem el nom. El vocal de
l'associació, Francisco Rubí, no va detallar el nom de la mateixa. El que sí que va
quedar registrat, però, va ser el cost del conjunt que era de 4.221 pessetes, a banda de
les 300 pessetes que van cobrar els treballadors contractats per la SUF.
En l'apartat de cobraments es detallen cinc tipus diferents de persones que anaven al
ball. En primer lloc es detalla la presència de 79 homes, que se suposen solters, que
pagaven una entrada de 50 pessetes; 4 casats, que en pagaven 40; i 12 mitges
entrades, que en costaven 30. A més a més, es diferenciaven dos altres grups: 3
forasters, que pagaven 65 pessetes cadascun i 67 senyoretes, que en pagaven 10. En
total aquell dia va haver-hi una recaptació de 5.335 pessetes, que un cop restades les
despeses van quedar 814 pessetes a la caixa de la tresoreria de la SUF. El problema
aquell dia no deuria ser la recaptació, sinó le nombre de nois i noies. Un bon grapat
dels 98 homes deurien ballar poc o gens, ja que només hi havia 67 noies .
D'altra banda, aquests documents també aporten altre tipus d'informació, en aquest
cas el noms dels grups que venien a tocar a Roses. Al llarg d'aquest primer talonari de
liquidacions dels balls s'hi troba molts cops que hi havia només una gramola, però
també orquestres, grups i conjunts com els Trinchers, Español, The Tringe's, Conneys,
la Principal de Figueres, La Río, Los Tinieblas, Los Chip's, etcètera. Una font
inesgotable per al coneixement dels grups que hi havia per la provincia i la comarca als
anys seixanta.

Context
La Societat Recreativa la Unió Fraternal va ser fundada l'any 1927 per part de Miquel
Sellent, Francesc Danés, i d'altres socis, tots membres escindits de la Societat la Flor
de Maig, que volia fer pagar 15 pessetes als socis per tenir dret a ballar els tres dies de
la Festa Major d'aquell any. Fins a l'acabament de la guerra ambdues societats van
mantenir una gran rivalitat. A partir de la postguerra la SUF continuaria la seva vida, en
canvi la Flor de Maig seria dissolta per les autoritats franquistes.
Sigui com sigui, la SUF ha organitzat des d'aleshores multitud d'activitats culturals i
festives, entre les quals destacaven les funcions teatrals, els balls socials o el carnaval.
Fins a l'aparició del turisme i dels locals d'esbarjo nocturns, la SUF va ser el nucli
aglutinant de la ballaruca rosinca. Actualment encara mantenen una activa vida social,
tanmateix, el local històric de la riera dels Ginjolers està enderrocat a l'espera de la
construcció d'un nou equipament sociocultural de la vila.
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