El fet que l'any 978 es consagres l'església
de Queralbs, va servir d'excusa en 1978 perqué un grup de joves d'aquest poblé endegués
un preces cultural i de ccnsciéncia de la seva
realitat histórica a través del temps.
El miler d'anys passat des del segle X fins
ai segle X X pe! mcnument románic, ha motivat la recuperació del record de la vida, costums i relacions humanes deis antics pobladors
d'aquesta vila pirinenca, d'homes i dones que
durant generacicns i qeneracions s'han anat
adaptant a les noves formes de convivencia,
creant les seves tradicions, i a la vegada, o b l i dant-les, for{;ats peí pas accelerat del temps i
la necessitat d'adequar-se a unes noves relacions socials.
Si bé és cert que els homes s'han d'incorporar
ais ncus tipus de relacions creades, producte
d'una nova forma de viure, no és menys cert
que el desarrelament, a mesura que passa el
temos, converteix la collectivitat en un grup
indefinit que acaba perdent la propia identitat.
Essent conscients d'aquest preces, s'ha d'evitar
caure en aquesta trampa que despersonalitza
i cal Iluitar constantment en el present amb
l'exoeriéncia del passat, per a poder construir
un futur millor.

QUERALBS
mir leñan

No s'ha volgut fer deis 1.000 anys d'história
de Queralbs un reconeixement puntual d'un
m c m e n t , ¡a que només és el punt de referencia.
S'ha fet del mlNenari un acte de reivindicado
de la memoria coMectiva, un acte de construcció de la historia de la gent dia a dia, pas a pas
i del que és, en definitiva, la vertadera historia

d'un poblé.
Per aixó, el col-lectiu que va coordinar els
actes, i així hem de dir-ho, car va ser tot el
poblé el qui els va organitzar i executar, va
sortir de tota cerimónia oficial, i dona així un
exemple de «savoir faire», que ha acostat la
historia ais qui la fan d'una forma viva i dinamica, f e n t aue la oarticipació popular fos total.
C^l per aixó des d'aquí reflexionar sobre experiéncies tan riques. com la deis veTns d'aquesta
petita vila, experiencia que no s'haurien d'haver oblidat mai, perqué, si bé en aquest cas,
es va aconseguir una recuDeració gens monótona, gens mecánica, és molt freqüent de veure
casos on la tornada ais antics costums per a
revaloritzar-los, és forjada i perd en l'acció tot
el c o n t i n g u t expressiu; per tant, és mancada
de sentlt.
Cal dones que no perdem la memoria histórica coMectiva, ni que ens la prenguin. Cal oue
la memoria siguí acumulada, desenvolupada i
viscuda en els actes quotidians. Aquesta será
rúnica forma de garantir que la historia i la
cultura de la coMectívitat s'arreli 1 es desenvolupi en el poblé.
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Acta de consagrado

de l'església

de

Queralbs.

amb l'actuació de la Lluis M l l l e t el dia del
miMenari de la consagració de Tesglésia.

Eís actes que es van celebrar durant el M i l lenari de Queralbs es van (¡nanear amb diners
prccedents d'aportacions voluntarles ¡ collectes
populars, amb la collaboració económica d'entitats de tipus privat i oficiáis.

Dins del marc purament cientific, cal destacar les conferencies celebrades sobre diversos
temes deis quals en fa un recull el número especial de la revista «Muntanya» del CEC. D'aquestes manifestacions se n'han fet ressó tots
els mitjans de comúnicació oráis i escrits, i
com a cloenda de tot aquest esforc, el col-lectiu publicará aquesta primavera un Ilibre que,
sota el títol de «QUERALBS M I L - L E N A R I » ,
incloura tota una serie de treballs d'investigació sobre el poblé en els seus aspectes geográfics, culturáis i histories.

Peí que fa referencia ais actes de recuperad o de les tradicions populars catalanes durant
aquest any de celebració de! miMenari, destacaré el carnestoltes tradicional amb la participació de disfresses de tot tipus, una castanyada
popular, i també la tradicional cagada de tió.
Les caramelles serviren per a financar el miMenari. També s'organitzaren actes dirigits a la
participado de la canalla. En aquest aspecte
cal destacar el concurs de pintura infantil i la
cantada de cancons infantils.

9 7 8 - 1 9 7 8 : la historia de Queralbs
cal recuperar dia a dia, acte a acte,
perdut. El miMenari d'aquest poblé
per a treballar, cal que aquest treball

La música com a manifestació cultural tampoc no va f a l t a r - h i ; concerts de sardanes i actuacions de coráis tingueren el seu punt álgid
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continua,
el temps
ha servlt
continuT.

