ACTES D'ANIVERSARI

DISCURS DEL SOCI MEUTON VILASPASA
AL SOPAR D'ANIVERSARI

Senyor President de la Societat Amics de la Muntanya;
senyors Membres de la Junta Directiva;
senyores i senyors vinguts de més enllà de la Conca;
senyores i senyors col laboradors;
senyores i senyors socis;
benvolguts tots:
Ga~rebé tot lo que s'havia de dir, ha estat
magníficament expressat en e~parlament que
ens acaba de fer e~nostre President; no obstant, intentaré ~ntrodu~runes paraules de més
en aquesta commemoració.
Durant els 32 anys de vida de la nostra
apreciada Societat Am~de la Muntanya, s'han
vWlgutcelebrant alguns dels seus aniversaris (i
cal recordar com en alguna ocasió ho havíem
celebrat en aquest sempre molt acollidor Hostal del Uac de Cellers ~del què tants bons records guardem); però aqueixes celebracions
no han ~ut d'una manera regular, doncs per
exemple, e~ 25 anys, que normalment acostuma a ser una s~ificabva
i remarcada solemnització, la SAM no el va celebrar n~fins i tot
recordar (puc dir-vos de que en el meu cor si
que hi est~
present l'aconteixernent); però
des de l'entrada de la SAM a la 38 època, sí
que els aniversaris han vingut rememorant-se
sistemàbcament; i tant en aquests com en els
esporàdics anteriors, sí s'ha de reñexar de que
cada un ha tingut un to ben pecuHar i específic,
~aquesta especiat peculiaritat no podia fa~tar
en la present celebració de~XXXUè aniversari
que estem celebrant. J quina és aqueixa pecu~~r~tat? Doncs l'haver fet reaHtat la proposta,
des de temps comentada, d'uns quants socis
ja quelcom antics, d'nvitar i reunir a totes aque~~s persones què en e~curs dels anys i des de~
seu nici, havien sigut socis ó havien participat
d'alguna manera en la SAM.
A vosaltres, a totes aquelles o aquells que

residint aquí o vinguts de més enllà de la Conca de Tremp, esteu presents, acompanyantnos, per a vosaltres la nostra especial salutació i benvinguda i alhora el nostre agra"íment
també per la vostra participació passada en la
vida de l'entitat, de la SAM, què com molt be
ho expressa un paràgraf de la carta que ens
ha sigut tramesa a tots, de part del nostre President Sr. Antoni Subirà, i què diu "... a tots els
amics i collaboradors que han fet i fan possible
que la nostra entitat sigui avui el que és".
Aqueixa realitat tant adequadament expressada, em mou a fer una breu reflexió
perquè ho puguem copsar encara millor i per
petita que hagi sigut la collaboració nostra a la
SAM:
Tenim un exemple, les fulles dels arbres;
ni han de molt menudetes i de més gros tamany,
i veiem com la funció de la fulla generalment és
petita i curta en el temps; però de la seva labor
de cada una d'elles i sumada al conjunt de les
altres, n'ha depès que l'aire fos respirable i també que la vida de l'arbre al que pertanyien és
mantingués viva, i tot això només durant una
temporadeta ¡ prou!; després, les noves fulles
connouaran; però sense la funció de les anteriors, les noves no h¡ podrien ser. 19ualment com
les FULLES, gràcies a la suma de les peutes ¡
curtes collaboracions què cada úvau fèr en el
passat, la vida de la SAM continua viva avui ~
les noves fulles d'ara la portaran al demà.
Per altra part tots sabem lo molt què ens
agrada el bon record, i la reunió d'avui ens
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