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FRANCESC MASCLANS 

Aquesta és una de les poquíssimes imatges que ens queden 
(o potser l’única) de l’antic caseriu de Xerallo 

antes que comencessin les obres de la fàbrica de ciment: 
al fons, les roques negres; a la dreta, lo riu de Bosia. 
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Butlletí 
trimestral 
de Xerallo 

Directora: 

Maite Hereu 

Cap de redacció: 

Miquel Vidal 

N.º 1: març del 2016 

 
www.xerallo.cat 

Podeu adreçar 
els vostres 

suggeriments 
i propostes 
a la direcció 
electrònica 

que figura al final 
d’aquesta pàgina. 

 Aquest butlletí va néixer arran d’una 
conversa entre la Maite Hereu i en Miquel 
Vidal, l’estiu del 2015, al bar de Xerallo. 

 El novembre es va publicar un número 0, 
amb una tirada molt reduïda, dirigida als 
veïns de Xerallo que passaven pel bar a fi 
que poguessin opinar sobre diverses 
propostes de contingut i de format. 

 La bona acollida general del projecte ens 
va animar a preparar aquest número 1 per 
tenir-lo enllestit abans de les festes de 
pasqua. 

 La periodicitat del butlletí, trimestral, 
significarà que hi haurà un nou número a 
cada canvi d’estació: aquest que teniu a les 
mans ha aparegut amb la primavera, i el 
pròxim sortirà a finals de juny, coincidint amb 
el solstici d’estiu. 

 Aquest butlletí és vostre: esperem 
sincerament que us agradi i que vulgueu 
coŀlaborar-hi! 

* * 

* 

La responsabilitat dels articles signats 
correspon als seus autors. La redacció 
coneixerà la identitat dels autors que vulguin 
signar amb inicials o amb pseudònim. 

miquelvidalmillan@gmail.com 

CALAIX DE SASTRE 

El fons i les formes (d’un conte oriental) 
Normalment considerem que el que importa és el fons, i que les 
formes són secundàries. Tot i que... 

Vet aquí que una vegada hi havia un rei que va tenir un somni en 
què li queien totes les dents. L’endemà, el rei, preocupat, va fer 
cridar un dels seus endevins perquè l’hi interpretés. 

L’endeví es va espantar i va dir-li: «Oh, majestat, això és una gran 
desgràcia! Les dents són els vostres fills: els veureu morir un rere 
l’altre!» 

El rei, enfurismat, va condemnar l’endeví a ser torturat fins a la 
mort, i en va fer cridar un altre. 

El segon endeví va dir-li: «Majestat, això és una notícia 
meravellosa! Les dents són els vostres fills: els déus han volgut 
concedir-vos a vós una vida més llarga que a tots ells, per a major 
felicitat del nostre poble!» 

Molt content, el rei va recompensar-lo amb un palau amb tot de 
jardins i servidors. 

La ciència de tots dos endevins era la mateixa, però les formes... 

Obres completes de Miquel Vidal: terminologia 

Hi ha cap diferència entre un mujahidín i un gihadista? Per què 
cal no confondre termes com islàmic i islamista? És el mateix ser 
un fonamentalista que un integrista? 

Tot això podeu trobar-ho (en espanyol) a l’article «Evolución 
terminológica: confusiones en torno al islam», publicat al n.º 142 
(del març/abril del 2015) de la prestigiosa revista puntoycoma: 
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/142/pyc1427_
es.htm. 

http://www.xerallo.cat/
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EL MAM I LA TECA 

Lo bar de Xerallo 

 

El primer bar de Xerallo després de 
tancar-se la fàbrica era a l’antic 
parador, i va començar a funcionar 
l’any 1982, gestionat per la Comunitat 
de Veïns de Xerallo. Quan el bar del 
parador va tancar, va obrir-se a la 
planta baixa (on ara hi ha la botiga de 
la Casa Sunyer) el Local Social de 
Xerallo. Després va traslladar-se a la 
banda dreta, on encara hi és. L’any 
2015, aquesta part del Local Social va 
esdevenir un bar, que ara gestionen el 
Josep Bertran i la Gemma Soler. 

Al bar hi podreu trobar diferents tipus de cerveses i una àmplia 
selecció de ginebres. També vermuts i vins, a més a més de 
refrescos per a la canalla. 

L’any 2014 van començar a oferir porcions de pizzes amb 
diferents ingredients, i el 2015 ja van presentar d’altres opcions 
variades per als àpats, com ara plats combinats, croquetes i tapes 
diverses. 

A la temporada alta (pasqua, juliol i agost), el bar està obert 
gairebé tot lo dia; quan hi ha poca gent a Xerallo fan festa lo dijous 
i només s’obre al migdia i al vespre. 

Lo bar de Xerallo 
també és la seu 

de la Penya Barcelonista 
de Xerallo, 

i així s’hi poden veure 
sempre els partits 

del Barça  

ACTIVITATS DE PRIMAVERA 

Puiada a l’ermita de Castellgermà i benedicció de dolços 

Setmana de pasqua 

Assemblea anual ordinària de la Penya Barcelonista de Xerallo 
al Local Social de Xerallo (avinguda Pirineu) 

Dia 25 de març, a les 12:00 

Assemblea anual de la Comunitat de Propietaris de Xerallo al 
local de les antigues escoles (al carrer Ardia) 

Dia 26 de març, a les 10:00 

Dinar comunitari consecutiu a l’assemblea anual de la Comunitat 
de Propietaris de Xerallo a les antigues escoles (carrer Ardia) 

Dia 26 de març, a les 14:00 

Dia del Treballador i Dia de la Mare 

Primer de Maig 

Festa de la segona pasqua 

Dilluns de pasqua granada (16 de maig) 

Festa Major d’Avellanos 

Sant Joan (24 i 25 de juny) 

Aviseu-nos de qualsevol acte de tota mena 
que vulgueu organitzar aquest estiu, i així podrà 

sortir anunciat al número 2 del nostre butlletí 
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BIOGRAFIES 

En aquest número: RAMON CÒNSUL 

 
A cavall per Massivert, 

anys cinquanta 

En Ramon va néixer a Massivert (l’Alta 
Ribagorça) l’1 de març del 1945; era fill de la 
Carme i en Francesc i va tenir dos 
germanes: la Mercè i l’Amàlia. Va anar a 
coŀlegi a Castellars i a Malpàs sense deixar 
de fer feines de pagès (guardar el bestiar, 
recollir l’herba o lligar gavelles de blat). En 
aquella època no hi havia entreteniments 
electrònics i la gent del poble passava les 
vetllades explicant contes a la vora del foc. 

A onze anys, en Ramon va anar a viure a les 
Iglésies, on ja hi era el seu cunyat Pau 
Monge, que treballava a la fàbrica de ciment. 
Cada mati, en Ramon baixava al coŀlegi de 
Xerallo,   i   a   la   tarda   anava   als   tallers 

d’aprenentatge de la fàbrica, on s’hi 
ensenyava mecànica, electricitat i fusteria. 

De l’escola de Xerallo recorda el senyor 
Balust, lo mestre, que el duia a les festes 
majors dels pobles i que va exercir una 
gran influència sobre ell, ja que no sols va 
ensenyar-li el que deien els llibres, sinó 
també a adoptar una actitud davant la vida. 

A catorze anys va començar a treballar 
d’aprenent al taller mecànic de la fàbrica 
de ciment; llavors ja vivia a Xerallo. A la 
tarda rebia ensenyament tècnic. De tant en 
tant aquells nois estaven obligats a anar 
als campaments que la Falange Española 
tenia  a  Alcossebre  (al Baix Maestrat),  on 

 
Davant la cabra 

de Xerallo, anys seixanta 

TOPÒNIMS DE LA VALL 

Uns hidrònims: Ardia i els seus afluents 

Ardia és el nom del carrer de Xerallo on van néixer els primers fills 
de molts dels treballadors que hi van anar arribant a mitjan segle 
passat. El primer dia que vaig demanar a algú si sabia què volia 
dir Ardia se’m va respondre que «potser era el cognom d’algun 
dels tècnics de la fàbrica de ciment». 

Quan em vaig assabentar que el barranc que desemboca al riu 
just a l’entrada de la fàbrica també es diu Ardia em vaig adonar 
que aquest terme era anterior en molt de temps a la data de 
construcció de la fàbrica. 

De fet, el barranc d’Ardia és el límit històric entre el Pallars i la 
Ribagorça: neix a 1.370 m d’altura i conflueix amb el riu de Bosia 
a la cota dels 970 m, després d’un recorregut de 2,5 km; en el seu 
inici rep el nom de barranc de Fontalada, i passa a anomenar-se 
Ardia quan rep per la dreta el barranc de la Salanca. El barranc de 
Fontalada rep per la dreta el barranquet de Gudes i per l’esquerra 
el Rial Xic, mentre que el barranc de la Salanca rep per la dreta el 
barranc dels Pallerons i el barranc del Toroal. Més avall, el 
barranc d’Ardia rep per l’esquerra el Rial Gran1. 

I, d’on ve el nom d’Ardia? Doncs ni més ni menys que de l’èuscar; 
en efecte: en basc, ardi vol dir, senzillament, auvella (recordem 
que el títol de la revista de periodisme d’investigació Ardi Beltza 
volia dir «l’auvella negra»). 

Això vol dir que l’hidrònim «Ardia» se suma a la gran quantitat de 
topònims preromans pallaresos. De fet, quan a Barcelona i al 
litoral ja s’havia passat del llatí al català, al Pallars i a la Ribagorça 
encara es parlava basc: això vol dir que aquí no es va parlar mai lo 
llatí i que es va passar directament de l’èuscar al català. 

                                                           
1
 Dades extretes dels mapes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(www/icc/cat). 
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COĿLABORACIONS 

Tots sabem que en aquesta vall podem trobar molta gent que hi ve a 
buscar bolets. N’hi ha que saben el que fan i el que busquen, i d’altres 
ignoren quines espècies cal agafar i com fer-ho sense provocar 
destrosses. Per exemple, no s’ha d’entrar al bosc amb vehicles ni 
encendre-hi foc. Sols s’han de collir bolets joves, en bon estat, i només 
en la quantitat que necessitem. Després d’agafar-los cal transportar-los 
en cistells, per tal que les espores que deixen anar vagin repoblant el 
bosc. Presentarem ací els més corrents a cada estació. 

Bolets de primavera 

Múrgola (Morchella esculenta)   d’abril a juny 
Boscos alterats, on hi hagi hagut tales o incendis; zones humides o corriols 
de la pluja. 

Arigany (Morchella conica)    primavera 
Boscos de mitja alçada, clarianes remogudes o cremades. 

Cassoleta roia (Sarcoscypha coccinea)  de desembre a març 
Branques caigudes, mig enterrades. 

Tòfona negra (Tuber melanosporum)  de novembre a març 
Rouredes, alzinars, salzedes i avellanedes. 

Tòfona blanca (Tuber aestivum)   primavera-estiu 
Alzinars i rouredes, en profunditat. 

Moixernó (Tricholoma georgii)   primavera 
Prats i matolls, entre l’herba, formant erols. 

Cama-sec (o carrereta) (Marasmius oreades) primavera, tot l’any 
Prats de muntanya, formant erols o caminets. 

Bola de neu anisada (Agaricus arvensis)  primavera i tardor 
Prats, camps, pastures i clarianes; també a parcs; formen grups. Cal rebutjar 
els que tinguin làmines negres. 

Llora aspra (o blauet) (Russula cyanoxantha) primavera-estiu-tardor 
Boscs planifolis i pinedes de mitja alçada. 

Si voleu saber les característiques d’uns bolets que no coneixeu, cal 
agafar-ne un, posar-lo en una bossa, separat dels altres, i ensenyar-lo a 
algú que els conegui. 

havien de cantar el Cara el Sol amb el braç enlaire. Més endavant 
se’ls enviaria a fer exercicis espirituals obligatoris. 

D’aquella època recorda haver 
actuat al pessebre vivent fent de 
patge i de tots los reis; recorda 
els enterraments, en els quals 
calia puiar a peu al cementiri de 
Sarroca (en tornant, els joves 
feien una parada a tots els bars 
que hi havia a l’itinerari). Només 
a Xerallo hi havia cinc bars, i els 
caps de setmana hi havia ball i 
cinema. La festa major, que se 
celebrava del 16 al 18 de juliol, 
comptava sempre amb la 
presència  de  grans orquestres, i 
quan hi havia festes majors a 
d’altres    pobles    calia    anar-hi 

Al pessebre de Xerallo 
(en Ramon és qui fa de rei) 

caminant (al poble de Manyanet no hi havia bar; així, els veïns 
organitzaven el que s‘anomenava «la cambra»: oferien als 
visitants vi de bóta i coques). 

A setze anys va especialitzar-se en soldadura elèctrica i autògena 
i va anar a rebre cursets a Barcelona (a l’Escola Industrial i a 
l’Escola de Formació Professional de la Sagrera). Allà hi havia un 
altre company de la fàbrica, en Jaume Romera: tots dos van 
iniciar-se en el moviment sindical i de bon matí anaven plegats a 
repartir propaganda a les portes de les grans fàbriques. 

A la tarda, en Ramon va anar a buscar feina a un taller del Clot; 
allà l’amo li va encarregar una feina de prova i va donar-li dos dies 
per fer-la; en Ramon la va acabar en una sola tarda. L’amo va dir-
li: «Tu en saps, de treballar. Quant vols cobrar?» En Ramon va 
aconseguir que li pagués el sou més alt de tots los operaris i, 
adamont, va fer que també li donés feina al Jaume. Com a 
anècdota, cal dir que tots dos van demanar a l’amo que els 
pagués el dilluns en lloc del dissabte, i així no corrien el risc de 
gastar-se la setmanada en dos dies. 
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Les tasques de propaganda sindical van fer que en Ramon se 
n’adonés que a la fàbrica duia a terme unes feines que no 
equivalien a la categoria que tenia assignada. Així, a divuit anys va 
anar a Magistratura per reclamar que se li apliqués la categoria 
que mereixia, i va aconseguir-ho. 

A vint anys va anar a fer la mili a Sant Climent i a Lleida; allà va 
seguir uns cursos d’electricitat i de topografia i també va dedicar-
se a l’hípica, passejant els cavalls dels oficials. 

Després de la mili en Ramon va instaŀlar-se a la Pobla de Segur. 
L’empresa disposava d’uns autocars que baixaven cada dia a 
recollir els treballadors de la fàbrica de ciment. No obstant això, en 
Ramon també puiava a Xerallo els caps de setmana amb l’Alsina 
Graells, perquè havia començat a festejar amb la Carme, que el 
1970 esdevindria la seva dona, quan tots dos van casar-se a 
Xerallo. 

A la tarda, després de plegar de la fàbrica, en Ramon participava 
en una cooperativa de ferro forjat a la Pobla, dedicada a ensenyar 
un ofici als nois que es trobaven sense feina. 

Quan es van casar, en Ramon i la Carme van instaŀlar-se a la 
Pobla, però les coses canviarien ben aviat, ja que la fàbrica 
tancaria les seves portes per sempre més el 1973, i en Ramon va 
haver de seguir uns cursos de reciclatge per poder passar a 
treballar al sector elèctric. 

 

En una platja mediterrània, 
amb la Meri als braços 

El 1973 també va ser l’any en què la 
família va haver d’anar a viure a 
Barcelona, on va néixer la seva filla, 
la Meritxell (que tots coneixem com 
Meri). Allà en Ramon va ser destinat 
a manteniment d’edificis. L’empresa 
va voler rebaixar la categoria de tots 
els treballadors, però en Ramon s’hi 
va negar i va aconseguir que li 
reconeguessin la categoria 
inalterada. Tot i això, la feina no li 
agradava; a  Barcelona  va  conèixer 

en Jordi Gil, que va ajudar-lo a estudiar a l’Escola Industrial. Allà 
va aprovar l’oficialia i així va poder passar un concurs de mèrits 
per esdevenir inspector de fraus; després va aprovar la mestria i 
va arribar a ser tècnic comercial (feia informes tècnics, 
assessorament i tasques com donar d’alta o revisar les 
instaŀlacions). En Ramon va rebre uns cursos de formació i 
seguretat, que després hauria d’impartir als administratius (perquè 
tinguessin unes nocions tècniques quan atenien els clients) i als 
operaris (sobre qüestions de seguretat). Per poder fer aquests 
cursos a persones de diferents nivells, en Ramon va haver de 
seguir unes sessions de psicologia que ensenyaven com calia 
preparar les classes dirigides als adults. 

Després va fer de tècnic comercial i distribució (baixa i mitjana 
tensió, càlculs de línies, pressupostos per als abonats, projectes i 
avantprojectes, construcció de línies i certificació). 

Quan l’empresa va procedir a la subhasta dels barracons dels 
treballadors de Xerallo, en Ramon va aconseguir un pis, i des 
d’aleshores hi ha puiat cada any i ha coŀlaborat en totes les 
activitats populars, participant activament en l’organització de les 
festes majors, en la Penya Barcelonista i en la Societat de Pesca 
(cal afegir que cada any puia a Astúries per anar a la pesca del 
salmó, i ja compta amb dos captures, una d’elles de 6,800 kg). 

A més a més de la pesca, les 
seves múltiples aficions 
abracen d’altres camps, com 
poden ser els viatges per tot el 
món, les excursions, la 
muntanya, el senderisme i els 
bolets, i esports com l’esquí, el 
tennis o el futbol sala. També 
li agrada el ball, i l’any 1990 va 
rebre, amb la Carme, la 
medalla d’or internacional de 
balls de saló. 

 
Amb la Carme i els néts, l’any 2015 

A cinquanta-quatre anys va acollir-se a la jubilació anticipada. El 
2004 va néixer el seu primer nét, Jordi, i el 2007 el segon, Pau. 
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