l ’ a p a r a d o r

EXPOSICIÓ «MIRANT EL FUTUR.
150 ANYS DE LA UNIÓ ESCAULENCA»
La Unió Escaulenca, la Societat com la coneixem els veïns i veïnes del
nostre poble, es va fundar fa 150 anys, el 1870. És la Societat d’un poble
petit, Les Escaules, que no arriba a 100 habitants. Actualment, la formen
110 membres que estan orgullosos de formar part d’una Societat que
s’ha mantingut com a entitat privada tots aquests anys.
Per celebrar l’efemèride, vam decidir fer una exposició commemorativa
dels 150 anys. Ens trobàvem, en plena pandèmia, però això no ens
va fer defallir. Prèviament, necessitàvem conèixer què teníem. Vam
registrar, digitalitzar i catalogar-ho tot. Van ser més de 700 registres.
Començàvem a mitjans d’abril i a finals de maig ja acabàvem.
Per fer l’exposició, necessitàvem tenir un comissari. Per sort, tenim
com a soci l’artista Joan Casellas, que ens va fer aquesta tasca i ens va
dissenyar el cartell.
El comissari explica: «Vaig quedar-me meravellat de com els meus
companys i companyes de la Societat s’esmerçaven en restaurar uns
mobles precaris provinents de l’origen de la Societat; la taula del
secretari amb dues cadires de boga, com aquelles que Salvador Dalí va
immortalitzar en les seves accions, una estanteria vítria i altres coses.
Objectes que donen cos a la memòria de la Societat i complementen
emocionalment els papers i fotografies del seu arxiu. La sorpresa dels
mobles es va tornar en admiració vers la monumental i pacient feina
d’ordenar, catalogar i desxifrar aquells documents, molts d’ells prosaics,
alguns còmics i d’altres de “rancis”, però tots ells “nosaltres”».

Les nostres daines, vora la Muga,
aixequen la rústica cadira del temps a venir!

Els socis i sòcies, a banda de restaurar els mobles, van pintar i decorar la
sala, van ajudar al muntatge i construcció dels panells de fusta, a penjar
les fotografies i els cartells de les activitats i a fer el que calgués.
I dit i fet, el dia 4 de juliol de 2020 inauguràvem l’exposició. I cada
primer diumenge de mes fem visites guiades.
Sala d’exposició de La Unió Escaulenca

Us convidem a conèixer la Societat i a visitar l’exposició. La tindrem
oberta fins al 6 de juliol de 2021. Virtualment a https://www.
launioescaulenca.com/l-exposici%C3%B3.
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