I¡tat. Es actualitat. Ha estat actualitat.

didàctica i per a Itra part poc con cienciadora. Sembla que, si el que es
pretenia
era donar als pallaresos
una idea de la riquesa i valor del
nostre
patrimoni,
calia fer-la el
més extensa
i ordenada
possible,
donant a tots els visitants la idea
i el convenciment de que cal conservar el llegat dels nostres abans
passats.
Cal reconéixer sense cap reserva
l'important
tasca que esta portant
la SAM per a la salvació dels nostres
monuments, aixï com la seva important participació
en fer possible i
millor aquesta exposició. Si a algú
són imputables els defectes i mancances per tots apreciats, aquesta persona és el director de Sr. Sàez,
al no ser en absolut conscient, una
vegada més, de que el que cal en
aquesta comarca
no són paraules
sinó fets; ni exposicions
organitzades en una ràpida visita sinó una
atenció' i un coneixement
previ.
En aquest
país,
tots
recordem
les promeses
de restauració
mai
complertes
en anys recets i fins
i tot
llunyans.
(veieu anteriors
nOs d"ESCUDELLA)
Xavier
SORT: MONUMENT AL GENERAL
MORAGUES
L'Ajuntament
de Sort ha decidit d'erigir un monument
al genenal Josep de Moragues i Mas, il.Iustre
fill d'aquesta vila, ferm-lluitador per
les llibertats
catalanes,
admirable
model de lleialtat,
que va saber
morir serenament pels seus ideals,
deixant-nos
un exemple lluminós.

Creiem que Sort, i també Catalunya,
tenen contret un deute amb aquesta
figura cabdal de la nostra història,
que modestament,
com es fan les
coses veritablement
importants, ens
ensenyà com cal estimar la terra
on hem nascut. Per això voldríem
que el nostre homenatge
no fos
simplement
una iniciativa
oficial
i protocol.lària,
sinó que portés
l'empenta,
el caliu. i l'entusiasme
de tot un poble. Es amb aquesta
esperança que demanem la vostra
col.laboració.
Ajudeu-nos
amb les
vostres
aportacions
a cobrir les
despeses. Cal aconseguir que, quan
la imatge del nostre heroi presideixi simbòlicament
el ritme vital
d'aquesta vila muntanyenca
com un
record i una promesa, pugui dir-se
amb exactitud:
Els catalans han
sabut honorar llur defensor.
Junta Pro-monument al
General Moragues
PROBLEMES
TREMP

A L'ORFEO

DE

En relació a l'entitat més antiga
de la comarca, l'Orfeó de Tremp,
s'ha produit una notícia que no es
pot contemplar
sinó amb tristor.
Efectivament,
és trist que esforços
de molts anys es vegin estroncats,
i esforços de molts anys ho són els
de tots els components
que han
estat i estan a l'Orfeó.
El cas és que, després de bastants
mesos de malestar per part d'alguns
membres, que va esdevenir veritable
tensió, va esclatar la dimissió del que
durant 7 anys ha estat el President
de l'entitat:
Sr. Potau. El fet va
concretar-se
en la lectura
d'una
lletra adreçada als cantaires en la
qual feia palès que, al seu entendre,
se '1 mantenia
en la ignorància de
temes
importants
i considerava
contestada
la seva presidència, per
la qual cosa no podia seguir fent-se
responsable del seu càrrec i dimitia.
Arrel del fet, abandonàren l'entitat
alguns membres,
creant-se així el
trencament
de la Junta Directiva.
Malgrat
les sensibles
pèrdues,
l'Orfeó oferí tres Concerts de Nadal
(el de la Missa del Gall i a l'Hospital
a Tremp, i el de Guàrdia) i val a dir
que sense desmeréixer
en qualitat.
També es reféu la Junta, a l'hora que
es gestionava
la constitució
de
l'Orfeó com a entitat independent.
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Com a orfeonista
de partitura,
i a més no gaire antic, no puc donar
gaires consells, però crec que l'Orfeó ha de tirar endevant, i dels defectes (que cal reconeixer que els ha
tingut, els té i els tindrà) els hem
de polir tots sense desmaiar perquè
Tremp pugui seguir gaudint d'una
institució
cultural de tant de pes
específic. Cal tenir també en compte
que l'Orfeó és de Tremp i no de cap
dels que han marxat o hi han restat,
per la qual cosa cal refer la unitat
de tots els cantaires i treballar plegats per a millorar-lo dia a dia,
obIidan t qüestions personals de ben
trista transcendència
(a la fin, oi?,
som invevitablement humans)

C. V.A.
ASSEiVlBLEA ANUAL
DE LA S.A.M.

DE SOCIS

El passat dia 30 de desembre,
va tenir lloc al centre sanitari de
Tremp l'anomenada
assemblea de
socis. L'assistència va ser irnés aviat
poca.
En aquesta assemblea es varen'
tractar els següents punts:
1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2.- Estat de comptes.
Després
d'anomenar les entrades i sortides es va fer la valoració
total,
i sortí un dèficit de
14.350pts.
3.- Establir que l'equip d'amplificació d'aquesta entitat, que
fins ara era de instal.lació
gratüita, sols quedaria per a
l'ús exclussiu de l'esmentada
entitat.
4.-lncrement
de la quota dels
socis, que serà de 400 pts.
anuals, (fins ara era de 200
pts. anual)
5.-lnventari
de tot el material,
ta nt didàctic,
com esportiu
i mobiliar de l'entitat.
6.- Ba lanç de totes les activitats
de 1980.
7.- Relació del patrimoni actual
de l'entitat.
8.-Col.laboració
de l'entitat amb
la Generalitat i els ajuntaments
del Pallars per a fer una
exposició del nostre patrimoni
art (stic. Cal dir que la participació dels ajuntaments
ha
estat mfnima.

