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Lo càmping de les Iglésies
Aquesta és una de les poquíssimes fotografies del temps
on el poble de Xerallo va coexistir
amb la fàbrica en funcionament.
A la part inferior de la imatge veiem les cases de Xerallo
(que podeu comparar amb la foto que us vam oferir al número 1
d’aguet butlletí) i, enmig del poble, la carretera que ben aviat
es va eixamplar per obrir el pas als camions de gran tonatge,
cosa que comportaria la destrucció definitiva del «Xerallo vell».
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EL MAM I LA TECA
Lo càmping de les Iglésies
Havent enraonat als butlletins anteriors del bar i de la botigueta de
Xerallo, veiem que, ara com ara, no tenim al nostre «poble» cap
atre establiment públic. Així doncs, avui ens caldrà fer un esforç i
caminar gairebé un parell de quilòmetres cap al nord, on trobarem
un càmping, obert a finals del segle passat per la Rosa Vidal, de la
casa Gironi de les Iglésies, en un terreny a la vora del riu.

La terrassa i, al fons, la piscina

Aguet càmping
es diu Sol i
Fred, i disposa
de serveis de
lavabo, dutxa i
safareig. També
hi ha un bar i
una piscina, però només obre
durant la temporada alta.

Al bar, endemés
de les begudes,
també hi trobareu gelats, i podeu encarregarhi pa acabat de
fer. La Ioana
ajuda la Rosa
cada estiu des
de fa ja tres
anys.
Podeu entrar-hi en contacte al telèfon 973 666 007 o al
973 680 315.
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AGUET ESTIU HEM FET...
El mes d'agost ha estat ple
d'activitats. A primers d'agost
vam celebrar la Festa Major
amb certes novetats, com el
sopar de dissabte o l'actuació
dels acordionistes de la
Banda del Peirot. També es
conserven els jocs infantils
d’El bon remei, que van aca-

Taller de titelles
amb materials reciclats
participar.
La Penya Barcelonista també aprofita el
mes d'agost per dur a
terme accions que no
poden fer-se al llarg
de l’any. Enguany ha

Actuació de la Banda del Peirot

bar amb la remullada habitual, la
caminada popular, els campionats de botifarra i domino, el
partit de futbol sala i, és clar, el
ball. Agraïm la feina de la
Komissió de Festes per l'organització i donem les gràcies a tots
els veïns i veïnes que hi varen

celebrat el 5è aniversari amb un sopar
solidari on es van sortejar premis i una
samarreta del primer equip.
L'afortunat va ser l'Ángel Pérez, que va
estrenar-la de seguida que la va rebre de
mans del president, Josep Hereu.
La recaptació, de 100 €, es lliurarà a l’Obra
PBX: V Aniversari Social Sant Joan de Déu.
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...FESTES I ACTIVITATS
També s'ha realitzat la tercera
edició del Torneig Solidari 3x3
Vall de Bossia amb la finalitat
de recaptar aliments
per a les entitats solidàries
de la comarca i passar
una bona estona d'esport.
Torneig Solidari de Bàsquet

— Conserva en escabetx
S'utilitza sobretot per conservar els bolets per a aperitius o amanides, ja que
el seu gust de vinagre es manté fins i tot després de guisar-lo; així, rarament
els emprarem en guisats.
Posarem a bullir els bolets en aigua durant 5 minuts. Els deixarem reposar
sobre un drap de cuina sec perquè deixin anar tota l'aigua. Després els
posarem dins els pots de vidre, els amanirem al gust amb una fulla de llorer,
una branqueta de farigola, pebre negre en gra i sal. Afegirem vinagre fins a
cobrir-los, i omplirem l'espai sobrant del pot amb un bon oli d'auliva.
Es podran consumir passades tres setmanes com a mínim. Es conserven
durant molt de temps.
(Els rovellons, rossinyols i fredolics queden molt bé amb aquest mètode.)

— Conserva per dessecació
Es tracta de deixar els bolets ben estesos sobre fustes o sedassos per tal
d'aconseguir que perdin tota l'aigua que contenen, sense haver-los netejat
antes en aigua sinó solament espolsats. Segons el tipus de bolet que
vulguem assecar haurem de seguir diferents passos previs.

I com l'any passat va agradar
tant, aguet agost s'ha tornat
a repetir la Baixada de Torxes
per celebrar la bona temporada
del primer equip de futbol
del Barça.

• Els de carns reduïdes (com ara camagrocs, carreretes i trompetes de la
mort) els podem estendre directament havent-los netejat.

• Els de carns molt abundants (com els ceps) cal tallar-los en làmines fines
antes d'estendre'ls.

Segona Baixada de Torxes

La visita cultural d'aguet estiu
ha estat a La Fàbrica
de Senterada on hem pogut
reviure el treball tan feixuc
de processar la llana i tintar-la,
així com la manera de viure
de la gent que hi treballava.
«La Fàbrica» de Senterada
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• Hi ha bolets (com el rossinyol, la múrgola i el moixernó) que podem
enfilar en un fil i assecar-los com si fos roba estesa.
Els deixarem en un lloc ventilat i sec, i els anirem controlant per tal de retirar
els exemplars que es floreixin o malmetin. Un cop estiguin ben secs se'ls
guarda en pots hermètics per conservar tot l'aroma. Quan els vulguem
consumir sols caldrà posar-los una estona en remull per rehidratar-los.
Una atra opció es fer pols de bolet. Un cop els hem assecat, els triturarem
amb un molinet de cafè, per exemple, i els posarem en salers (cal tenir en
compte que per tal de conservar-ne al màxim l'aroma haurien de quedar
tancats hermèticament). Aquesta pols de bolet és ideal per condimentar o
adobar carns, sopes i atres plats.

— Conserva per congelació
Un cop nets els posarem en aigua bullent durant 1-2 minuts màxim.
Escorreguts, els posem sobre draps de cuina secs durant un parell d'hores
perquè treguin el màxim d'aigua. Els posem en bosses de congelació en les
racions justes que haguem d'utilitzar i procurem que hi quedi el menor aire
possible. Es conserven bé durant cinc o sis mesos.
9

COĿLABORACIONS
Formes de conservar els bolets
Tal i com vàrem anunciar al butlletí anterior, ara enraonarem de la
conservació dels bolets, per poder menjar-los fora de temporada.
Escollirem els exemplars més sans i tendres. Suprimirem la part terrosa
del peu i els netejarem. Cada bolet requereix una neteja diferent per no
alterar-ne el sabor. Depenent de la forma de conservació que triem
haurem de tallar els bolets a trossos.
— Conserva al natural
Posarem els bolets nets a bullir uns 15 minuts. Els retirarem de l'olla amb
una cullera de fusta i anirem omplint pots de vidre hermètics fins a tres
quartes parts de capacitat. Amb un colador fi acabarem d'omplir els pots
amb l'aigua de l'olla fins que els bolets quedin coberts i passarem a
esterilitzar-los.
Per esterilitzar una conserva cal posar en una olla ben gran un drap plegat
per evitar el contacte entre els pots i el cul de l'olla, coŀlocar-hi els pots ben
tancats i omplir d'aigua l'olla fins a cobrir tres quartes parts dels envasos.
Els deixarem bullir a foc lent durant una hora, deixarem reposar els pots
dins l'olla uns 15 minuts i ja els podrem treure. És convenient etiquetar-los
amb la data i el contingut. Poden guardar-se indefinidament.
Amb aquest mètode de conservació es manté pràcticament tot el gust i les
propietats del producte, però un cop obrim un pot s'ha de consumir
immediatament.

— Conserva en oli d’auliva
Tallarem a trossos els bolets i els posarem a bullir a foc lent en una cassola
amb tres quartes parts d'aigua, una de vinagre i un pessic de sal, durant
aproximadament 5 minuts (dependrà del tipus de bolet i de la mida dels
trossos). Ho deixarem reposar almenys 15 minuts i els escorrerem bé per
posar-los sobre un drap sec durant tres o quatre hores per tal que perdin
tota l'aigua. Passat aquest temps ja podem posar els bolets en pots de vidre
fins a tres quartes parts i cobrir-los amb oli d'auliva. Els tanquem
hermèticament i els deixem en un lloc fresc durant almenys cinc o sis
setmanes abans de consumir-los. Si ho creiem oportú podem posar a dins
dels pots algunes herbetes aromàtiques. Es poden guardar durant set o vuit
mesos.
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BIOGRAFIES
Homenatge a tots aquells que van arribar aquí
a la recerca d’una vida millor
En un moment en què alguns, de vegades, posen potser massa èmfasi
en l’exclusivitat de la llengua, la història i la cultura, volem retre un sincer
i senzill homenatge a totes aquelles persones que van haver de deixar
casa seva per poder tirar endavant les seves vides. La gana, la por, la
misèria i, sovint, el maltractament i l’abús van fer que milers de persones
posessin les seves minses pertinences en una maleta de cartró o en un
sac per ficar-se en una aventura a la recerca de noves oportunitats. La
guerra civil havia causat un trencament, una fractura social... la gent va
perdre l’esperança que havia dipositat en la Segona República
espanyola, va perdre la iŀlusió. Aquest va ser el paisatge de la postguerra. L’única solució, en l’horitzó de molts, va ser cercar treball en
atres indrets i intentar començar una nova vida.
Els meus avis i la seva, aleshores, única filla, la María, van agafar un
tren des de la seva Granada natal, com tants d’atres en atres pobles, per
anar cap a Catalunya. Sense cap destinació concreta, encara que
sabien d’un parent que treballava en la construcció d’algun pantà al
Pirineu de Lleida i, com tantes vegades havia sentit dir-li al meu avi, nos
liamos la manta a la cabeza per a sortir d’un indret marcat per la pobresa
i per la por. En un viatge més que carregós
—seients de fusta, polsim del carbó als ulls,
hores de trajecte...— aquests homes i
aquestes dones cansats de falta d’oportunitats per tenir una feina van enfilar-se als
trens que els portarien cap al progrés i
l’estabilitat.
És a la dècada dels anys cinquanta quan es
produeix un creixement de la indústria i dels
serveis que implica fortes inversions de
capital que provoca noves i creixents
necessitats de mà d’obra. Aquest va ser el
cas d’ENHER, que inicia una sèrie d’obres
a la vall de la Noguera Ribagorçana. Calia
assegurar el subministrament de ciment per
5

a la construcció dels embassaments, les centrals elèctriques i els edificis
associats a les construccions que s’havien planejat a la comarca.
Transportar el ciment en camions a la zona era una solució prou
complicada, i l’existència de pedreres de calcària per al subministrament
de la matèria primera necessària i de les mines de Malpàs, on s’obtenia
carbó per fer funcionar els forns, va fer que ENHER construís la fàbrica
de ciment de Xerallo. Les obres van començar el 1948 i la primera
producció es va fer el març del 1951. El ciment es va comercialitzar amb
el nom de «Cemento Pirineo» i va ser molt valorat.
La meva família, que d’aquest fet no en tenia ni idea, arriba a Lleida i
canvia de tren cap a les muntanyes buscant el seu parent. El 1950, el
tren de la Pobla només arribava fins a Tremp, i allà mateix, a l’estació,
oferien feina a tots aquells que volguessin treballar a la fàbrica de
ciment. Sense pensar-ho dos vegades, pugen al camió amb l’esperança
de la feina promesa. Ja no venia d’uns quants quilòmetres més per una
carretera sinuosa que s’enfila cap a Sarroca, de Bellera on s’instal·laran
les famílies mentre els homes, sense baixar del camió, són conduïts a la
fàbrica.

monstre de la fàbrica, convertit en un poble d’acollida per a tots aquells
homes i dones que van fer front a un futur gris i incert pujant a un tren per
poder millorar les seves condicions de vida.
Xerallo va esdevenir una colònia amb escola, atenció sanitària, església,
serveis de menjador, cinema, comerç i bars en què una generació va poder
tenir fills que, anys més tard, es van anar establint a les grans ciutats en una
segona onada d’emigració. En
el cas de Xerallo, obligats pel
tancament de la fàbrica l’any
1973.
D’aquesta manera acabava un
llarg
capítol
de
treballs,
d’il·lusions i de la convivència
dels treballadors amb els
habitants del Pallars Jussà. Una
convivència que va donar pas a
la formació de famílies, com la
de què vinc jo mateixa, i que gràcies a l’encert dels pares de comprar un
habitatge a Xerallo hem pogut retornar als orígens i poder aprofundir en la
història de la fàbrica i la seva relació amb la gent de la vall. Tant el meu
germà Carlos com jo estem encants de poder gaudir dels nostres dies de
descans amb tots els veïns i veïnes de Xerallo i de la resta de la vall del
Bossia, i tant de bo sapiguem transmetre als nostres fills la gran estima per
aquestes terres com ho han fet els nostres pares, Carlos i María, així com la
família de Casa Rufina de Sarroca i la família Sastre de Torre-Cardela
(Granada).

ACTIVITATS DE LA T ARDOR
Brama del cérvol a Boumort
de mitjan setembre a mitjan octubre
Fira ramadera de la Pobleta de Bellveí
Molts d’ells, sense cap més qualificació que la de treballar al camp, van
assistir a la finalització de les obres de construcció de la fàbrica i van
esdevenir mà d’obra per fer-la funcionar.
De mica en mica, pobles com Sarroca i les Iglésies es van omplir de gent i
l’ENHER va decidir construir habitatges de diversos estils i dimensions que
van acabar per formar un veritable poble. Xerallo creixia a l’ombra del gran
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1 i 2 d’octubre
XVIII Festival de tardor: Orgues de Ponent i del Pirineu
a diferents pobles del Pallars
XII Diada de rememoració de la fira de Salàs de Pallars
12 i 13 de novembre
7

a la construcció dels embassaments, les centrals elèctriques i els edificis
associats a les construccions que s’havien planejat a la comarca.
Transportar el ciment en camions a la zona era una solució prou
complicada, i l’existència de pedreres de calcària per al subministrament
de la matèria primera necessària i de les mines de Malpàs, on s’obtenia
carbó per fer funcionar els forns, va fer que ENHER construís la fàbrica
de ciment de Xerallo. Les obres van començar el 1948 i la primera
producció es va fer el març del 1951. El ciment es va comercialitzar amb
el nom de «Cemento Pirineo» i va ser molt valorat.
La meva família, que d’aquest fet no en tenia ni idea, arriba a Lleida i
canvia de tren cap a les muntanyes buscant el seu parent. El 1950, el
tren de la Pobla només arribava fins a Tremp, i allà mateix, a l’estació,
oferien feina a tots aquells que volguessin treballar a la fàbrica de
ciment. Sense pensar-ho dos vegades, pugen al camió amb l’esperança
de la feina promesa. Ja no venia d’uns quants quilòmetres més per una
carretera sinuosa que s’enfila cap a Sarroca, de Bellera on s’instal·laran
les famílies mentre els homes, sense baixar del camió, són conduïts a la
fàbrica.

monstre de la fàbrica, convertit en un poble d’acollida per a tots aquells
homes i dones que van fer front a un futur gris i incert pujant a un tren per
poder millorar les seves condicions de vida.
Xerallo va esdevenir una colònia amb escola, atenció sanitària, església,
serveis de menjador, cinema, comerç i bars en què una generació va poder
tenir fills que, anys més tard, es van anar establint a les grans ciutats en una
segona onada d’emigració. En
el cas de Xerallo, obligats pel
tancament de la fàbrica l’any
1973.
D’aquesta manera acabava un
llarg
capítol
de
treballs,
d’il·lusions i de la convivència
dels treballadors amb els
habitants del Pallars Jussà. Una
convivència que va donar pas a
la formació de famílies, com la
de què vinc jo mateixa, i que gràcies a l’encert dels pares de comprar un
habitatge a Xerallo hem pogut retornar als orígens i poder aprofundir en la
història de la fàbrica i la seva relació amb la gent de la vall. Tant el meu
germà Carlos com jo estem encants de poder gaudir dels nostres dies de
descans amb tots els veïns i veïnes de Xerallo i de la resta de la vall del
Bossia, i tant de bo sapiguem transmetre als nostres fills la gran estima per
aquestes terres com ho han fet els nostres pares, Carlos i María, així com la
família de Casa Rufina de Sarroca i la família Sastre de Torre-Cardela
(Granada).

ACTIVITATS DE LA T ARDOR
Brama del cérvol a Boumort
de mitjan setembre a mitjan octubre
Fira ramadera de la Pobleta de Bellveí
Molts d’ells, sense cap més qualificació que la de treballar al camp, van
assistir a la finalització de les obres de construcció de la fàbrica i van
esdevenir mà d’obra per fer-la funcionar.
De mica en mica, pobles com Sarroca i les Iglésies es van omplir de gent i
l’ENHER va decidir construir habitatges de diversos estils i dimensions que
van acabar per formar un veritable poble. Xerallo creixia a l’ombra del gran

6

1 i 2 d’octubre
XVIII Festival de tardor: Orgues de Ponent i del Pirineu
a diferents pobles del Pallars
XII Diada de rememoració de la fira de Salàs de Pallars
12 i 13 de novembre
7

COĿLABORACIONS
Formes de conservar els bolets
Tal i com vàrem anunciar al butlletí anterior, ara enraonarem de la
conservació dels bolets, per poder menjar-los fora de temporada.
Escollirem els exemplars més sans i tendres. Suprimirem la part terrosa
del peu i els netejarem. Cada bolet requereix una neteja diferent per no
alterar-ne el sabor. Depenent de la forma de conservació que triem
haurem de tallar els bolets a trossos.
— Conserva al natural
Posarem els bolets nets a bullir uns 15 minuts. Els retirarem de l'olla amb
una cullera de fusta i anirem omplint pots de vidre hermètics fins a tres
quartes parts de capacitat. Amb un colador fi acabarem d'omplir els pots
amb l'aigua de l'olla fins que els bolets quedin coberts i passarem a
esterilitzar-los.
Per esterilitzar una conserva cal posar en una olla ben gran un drap plegat
per evitar el contacte entre els pots i el cul de l'olla, coŀlocar-hi els pots ben
tancats i omplir d'aigua l'olla fins a cobrir tres quartes parts dels envasos.
Els deixarem bullir a foc lent durant una hora, deixarem reposar els pots
dins l'olla uns 15 minuts i ja els podrem treure. És convenient etiquetar-los
amb la data i el contingut. Poden guardar-se indefinidament.
Amb aquest mètode de conservació es manté pràcticament tot el gust i les
propietats del producte, però un cop obrim un pot s'ha de consumir
immediatament.

— Conserva en oli d’auliva
Tallarem a trossos els bolets i els posarem a bullir a foc lent en una cassola
amb tres quartes parts d'aigua, una de vinagre i un pessic de sal, durant
aproximadament 5 minuts (dependrà del tipus de bolet i de la mida dels
trossos). Ho deixarem reposar almenys 15 minuts i els escorrerem bé per
posar-los sobre un drap sec durant tres o quatre hores per tal que perdin
tota l'aigua. Passat aquest temps ja podem posar els bolets en pots de vidre
fins a tres quartes parts i cobrir-los amb oli d'auliva. Els tanquem
hermèticament i els deixem en un lloc fresc durant almenys cinc o sis
setmanes abans de consumir-los. Si ho creiem oportú podem posar a dins
dels pots algunes herbetes aromàtiques. Es poden guardar durant set o vuit
mesos.
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durant molt de temps.
(Els rovellons, rossinyols i fredolics queden molt bé amb aquest mètode.)

— Conserva per dessecació
Es tracta de deixar els bolets ben estesos sobre fustes o sedassos per tal
d'aconseguir que perdin tota l'aigua que contenen, sense haver-los netejat
antes en aigua sinó solament espolsats. Segons el tipus de bolet que
vulguem assecar haurem de seguir diferents passos previs.

I com l'any passat va agradar
tant, aguet agost s'ha tornat
a repetir la Baixada de Torxes
per celebrar la bona temporada
del primer equip de futbol
del Barça.

• Els de carns reduïdes (com ara camagrocs, carreretes i trompetes de la
mort) els podem estendre directament havent-los netejat.

• Els de carns molt abundants (com els ceps) cal tallar-los en làmines fines
antes d'estendre'ls.

Segona Baixada de Torxes

La visita cultural d'aguet estiu
ha estat a La Fàbrica
de Senterada on hem pogut
reviure el treball tan feixuc
de processar la llana i tintar-la,
així com la manera de viure
de la gent que hi treballava.
«La Fàbrica» de Senterada
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• Hi ha bolets (com el rossinyol, la múrgola i el moixernó) que podem
enfilar en un fil i assecar-los com si fos roba estesa.
Els deixarem en un lloc ventilat i sec, i els anirem controlant per tal de retirar
els exemplars que es floreixin o malmetin. Un cop estiguin ben secs se'ls
guarda en pots hermètics per conservar tot l'aroma. Quan els vulguem
consumir sols caldrà posar-los una estona en remull per rehidratar-los.
Una atra opció es fer pols de bolet. Un cop els hem assecat, els triturarem
amb un molinet de cafè, per exemple, i els posarem en salers (cal tenir en
compte que per tal de conservar-ne al màxim l'aroma haurien de quedar
tancats hermèticament). Aquesta pols de bolet és ideal per condimentar o
adobar carns, sopes i atres plats.

— Conserva per congelació
Un cop nets els posarem en aigua bullent durant 1-2 minuts màxim.
Escorreguts, els posem sobre draps de cuina secs durant un parell d'hores
perquè treguin el màxim d'aigua. Els posem en bosses de congelació en les
racions justes que haguem d'utilitzar i procurem que hi quedi el menor aire
possible. Es conserven bé durant cinc o sis mesos.
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EL MAM I LA TECA
Lo càmping de les Iglésies
Havent enraonat als butlletins anteriors del bar i de la botigueta de
Xerallo, veiem que, ara com ara, no tenim al nostre «poble» cap
atre establiment públic. Així doncs, avui ens caldrà fer un esforç i
caminar gairebé un parell de quilòmetres cap al nord, on trobarem
un càmping, obert a finals del segle passat per la Rosa Vidal, de la
casa Gironi de les Iglésies, en un terreny a la vora del riu.

La terrassa i, al fons, la piscina

Aguet càmping
es diu Sol i
Fred, i disposa
de serveis de
lavabo, dutxa i
safareig. També
hi ha un bar i
una piscina, però només obre
durant la temporada alta.

Al bar, endemés
de les begudes,
també hi trobareu gelats, i podeu encarregarhi pa acabat de
fer. La Ioana
ajuda la Rosa
cada estiu des
de fa ja tres
anys.
Podeu entrar-hi en contacte al telèfon 973 666 007 o al
973 680 315.
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AGUET ESTIU HEM FET...
El mes d'agost ha estat ple
d'activitats. A primers d'agost
vam celebrar la Festa Major
amb certes novetats, com el
sopar de dissabte o l'actuació
dels acordionistes de la
Banda del Peirot. També es
conserven els jocs infantils
d’El bon remei, que van aca-

Taller de titelles
amb materials reciclats
participar.
La Penya Barcelonista també aprofita el
mes d'agost per dur a
terme accions que no
poden fer-se al llarg
de l’any. Enguany ha

Actuació de la Banda del Peirot

bar amb la remullada habitual, la
caminada popular, els campionats de botifarra i domino, el
partit de futbol sala i, és clar, el
ball. Agraïm la feina de la
Komissió de Festes per l'organització i donem les gràcies a tots
els veïns i veïnes que hi varen

celebrat el 5è aniversari amb un sopar
solidari on es van sortejar premis i una
samarreta del primer equip.
L'afortunat va ser l'Ángel Pérez, que va
estrenar-la de seguida que la va rebre de
mans del president, Josep Hereu.
La recaptació, de 100 €, es lliurarà a l’Obra
PBX: V Aniversari Social Sant Joan de Déu.
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Butlletí
trimestral
de Xerallo

CALAIX DE SASTRE

Xerallo i el futur

Tal i com ja sabíeu aquells que vàreu llegir el
número 0, aguet estiu ha fet un any que un
grapat de veïns vàrem començar a parlar de la
possibilitat de fer un butlletí per a la Comunitat
de Xerallo. Doncs bé, el butlletí ja existeix i
Directora:
gaudeix de bona salut, com ho demostra el fet
Maite Hereu que tingueu ara a les mans el número 3!
Sí: el butlletí existeix i no hi ha res que n’amenaci
la supervivència; però en canvi hi ha d’atres
Cap de redacció:
Miquel Vidal riscos a Xerallo que caldria començar a tenir
N.º 3: setembre del 2016

www.xerallo.cat
Podeu adreçar
els vostres
suggeriments
i les vostres
propostes
a la direcció
electrònica
que figura al final
d’aquesta pàgina.

presents: ho veiem sobretot a la Komissió de
Festes, però també s’esdevé a d’atres
instàncies, com a la junta mateixa de la
Comunitat: estem enraonant, és clar, d’una
mitjana d’edat en augment constant.

És llei de vida que el pes específic dels jubilats a
la nostra Comunitat vagi creixent de manera
ininterrompuda, però bé caldrà que els joves que
omplen Xerallo cada estiu siguin conscients que,
si no comencen a implicar-se en la gestió dels
afers comunitaris, aviat no quedarà ningú per
organitzar ni tan sols una festa major. Pensemhi, si us plau!
M.V.

*

*
*

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

miquelvidalmillan@gmail.com
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Com saber què és el que és bo
Les coses que semblen bones poden esdevenir dolentes, i a l’inrevés.

Vet aquí que un pobre pagès va veure que se li havia escapat el
cavall. Els veïns van anar a consolar-lo, perquè ara ja no podria
treballar la terra, però ell els va dir: «I com sabeu que això és
dolent?». Al cap d’un mes, l’animal va tornar amb tres cavalls
salvatges. Els veïns van anar a felicitar-lo, però ell els va respondre:
«I com sabeu que això és bo?».
Els tres fills del pagès van posar-se a domar els cavalls nous, perquè
poguessin ajudar en les tasques del camp, però amb tan mala fortuna
que aquells cavalls fers els van tirar per terra i van quedar tots tres
amb una cama trencada. Llavors, els veïns van tornar a casa del
pagès per consolar-lo, però aguet els va tornar a dir: «I com sabeu
que això és dolent?». Els veïns van decidir que lo vell s’havia tornat
ben boig, quan era capaç de dir-los que no sabia si era bo o dolent
que tots els seus fills haguessin quedat esguerrats per a tota la vida.
El mes següent va esclatar una guerra, i els militars van anar al poble
per prendre els joves que poguessin combatre: se’ls van endur tots,
excepte els fills del pagès, que van ser declarats inútils. No hi va
haver cap noi que tornés de la guerra: tots els joves del poble hi van
morir, llevat els tres fills del pagès.

*

*

*

Obres completes de Miquel Vidal: glotonímia
La constitució de l’estat espanyol diu que la seva llengua és el
castellano. Si bé tothom sap de què estem enraonant quan diem
«espanyol», poca gent al món (excepte els espanyols i, és clar, els
professionals de la llengua) sap què és el «castellà». La raó que fa
que aquella llengua s’hagi de dir «espanyol» la trobareu a l’article «El
castellano como problema», publicat al n.º 129 (agost/octubre del
2012) de la prestigiosa revista puntoycoma:
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/129/pyc1294_es.
htm.
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Xerallo i el futur

[M.V.]
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QUÈ HEM FET AGUET ESTIU [M.H.]

Balls, jocs, sopars, esports i torxes
BIOGRAFIES
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[M.H.]

Homenatge
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ACTIVITATS I DATES ASSENYALADES

Activitats de la tardor
COĿLABORACIONS

7
[bosquerola]

Formes de conservar els bolets
EL MAM I LA TECA

[M.V.]

Lo càmping de les Iglésies
Aquesta és una de les poquíssimes fotografies del temps
on el poble de Xerallo va coexistir
amb la fàbrica en funcionament.
A la part inferior de la imatge veiem les cases de Xerallo
(que podeu comparar amb la foto que us vam oferir al número 1
d’aguet butlletí) i, enmig del poble, la carretera que ben aviat
es va eixamplar per obrir el pas als camions de gran tonatge,
cosa que comportaria la destrucció definitiva del «Xerallo vell».

CALAIX DE SASTRE

8
10

[M.V.]

Misceŀlània variada (contes, anècdotes i cultura general) 11
GALERIA DE FOTOS

El vell poble i la fàbrica (anys cinquanta)
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