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EDITORIAL
Benvolguts amics, veïns i socis, m’adreço a vosaltres amb l’ànim de superar nous reptes.

Com podeu veure, la nostra revista, Belltall, el
butlletí que ja ha passat la frontera dels cent
números, ha canviat el seu aspecte, tenim un
nou disseny i uns nous objectius que ens agrada compartir amb tots vosaltres. Volem que la
revista sigui per tots i feta entre tots. Un exemple: en aquest número s’enceta la col·laboració
de la Mireia de Ca la Rosa; ella ens oferirà entrevistes de primera mà amb la gent de Belltall,
les àvies i els avis, però també totes aquelles
persones que fan que el poble sigui com és. En
aquest número, la Mireia ha entrevistat el tiet
Ricardo, de Cal Feliuet. També tindrem receptes fetes per belltallencs, aquí el codonyat preparat per la Maria Dolors de Ca l’Aleix. I aniran
venint més novetats.
Necessitem el vostre suport i col·laboració per
compartir les vostres inquietuds, dubtes o necessitats que puguin sorgir per millorar el poble
i que vulgueu divulgar i posar en comú amb la
gent de Belltall. La transparència davant de tot.
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Un exemple d’última hora: ens ha arribat la preocupació davant de la tala d’alguns arbres de
Belltall, que en el seu dia amb tanta il·lusió i esforç es varen plantar i que l’ajuntament no ha
replantat.
Us recordo que en l’última assemblea vam demanar que més socis passessin a formar part
de la junta directiva. Impliqueu-vos amb el bé
comú!! Sereu benvinguts, tots junts tindrem idees noves i fresques.
Ens podeu fer arribar tot això i més al correu de
l’Associació de Veïns i Amics de Belltall, belltall@
tinet.cat, o posant-vos en contacte amb algun
membre de la junta.
Com ja us vaig comentar, estic al vostre servei
per allò que necessiteu, desitjo que us agradi la
nova imatge de la Revista de Belltall i dono les
gràcies als col·laboradors i a la junta per l’esforç i
dedicació en aquesta nou repte que ens espera.
Moltes gràcies.
Josep Berengué
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GEBRE I NEU

I a mitjans de gener també va fer presencia la neu.

Neu de gener omple el graner.
Any gelat, any de blat
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LA VEU DEL POBLE
Entrevista al Ricardo De Cal Feliuet
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

En aquesta edició de la revista hem entrevistat a Ricard Miró, el Ricardo
de cal Feliuet, l’home més gran dels que viuen al nostre poble, que ens ha
explicat moltes experiències, anècdotes i moments de la vida quotidiana
de fa anys a Belltall, que ens han fet mirar enrere i recordar tradicions... i
pensar en el nostre futur.

El Ricardo,
davant la vitrina
on guarda els
trofeus dels
campionats de
botifarra que ha
guanyat

4

Quants anys tens?
91 i al maig en faré 92.
Quins són els canvis més grans que
has vist al poble?
Ui, molts! Però el més gran és que
abans estava ple de gent i avui no hi
ha, com aquell qui diu, ningú; el principal és aquest. Jo havia viscut a la
masia de Relat i hi havia més gent allà
baix que no hi ha avui aquí al poble.
A Relat eren set germans, son pare i
sa mare, sempre hi tenien algun pastor... i la meva mare era filla d’allí, i
com que llavors aquí hi tenia molta
feina i estava ella sola, em van baixar
allà baix. Però a tots els pobles està
passant el mateix, l’altre dia també
no sé qui em va dir que a Ciutadilla es
troben quasi igual, els estan tancant
totes les botigues de comestibles...
Abans, fins i tot, totes les cases estaven habitades, totes, no n’hi havia
ni una que no estigués habitada; en
canvi, ara no hi ha ningú. També tinc
les “contractes” que portàvem per la
festa Major el Ramon del Sebastià (ca
l’Aleix) i jo, i en aquells moments hi
havia cinquanta joves que pagaven
al poble, perquè per la festa Major
anaven a preu fet; eren dos dies, i hi

havia 9 músics tocants tots dos dies.
Per això que, canvis, n’hi ha hagut
que fa esgarrifar!
Quins són els teus records més
bons del poble?
Recordo que quan anàvem al tros,
anessis allà on anessis, senties cantar per tot arreu. En canvi, avui tombes pel terme i no trobes ningú, és
avorrit, i en canvi abans era alegre;
fins i tot quan anàvem al tros a treballar ja no pujàvem a Belltall a dinar,
ens el preníem per treballar més estona i des que sortia el sol fins que
es ponia, estàvem allà pencant.
I els més dolents?
Me’n recordo com si fos avui, quan
es van matar aquells tres xavals al
cap del Coll, mon germà i jo teníem
13 anys, i ja entrecavàvem faves els
diumenges, i no sé què va passar
i ens van dir que se n’havien mort
tres, llavors vam pujar corrents
cap al poble i vam anar cap allà on
s’havien mort; i quan vam ser allà
en aquell camí que va cap a baix en
aquell magatzem que té el Ferreret, ja portaven el de ca la Marieta i
preguntava a veure que s’havien fet

els altres; i els altres havien quedat trinxats, i ell
quan va arribar a casa va morir. Per això, que
coses tristes també n’hi ha.
Tradicions i costums que s’han perdut?
S’han perdut quasi totes les tradicions! Perquè
abans, primerament, acabada la guerra quasi
que obligaven tothom a anar a missa, l’única que
potser no hi anava era la meva mare, perquè
tenia altra feina aquí; però ens obligaven a tots
a anar-hi. També recordo que a quasi totes les
festes grosses hi havia processons i es feia tot
el tomb pel poble, ple de gent! De fet era bonic,
en canvi avui és trist... Els balls de Festa Major,
un cop acabada la guerra es feia quasi tot a cal
Fuster. També me’n recordo que a cal Fuster donaven a subhasta l’orquestra que s’havia de llogar. L’orquestra tocava durant dos dies, quasi nit
i dia; perquè per la Festa Major al matí tocava
missa primera, després missa major, en acabat
concert, tot seguit el ball de la tarda, el sopar i
per acabar el ball de la nit i l’endemà tornaven
a l’església. A part, pel Sagrat Cor de Jesús i per
sant Isidre es feia una gran festa. De festes n’hi
havia moltes més que ara.
Quines relacions es tenien anys enrere amb els
pobles veïns?
Barallats! Amb el que estàvem més malament era
amb Rocallaura, apedregant-nos el jovent d’aquí i
d’allà. Fins i tot un any, amb la qüestió del futbol,
que sempre portava rivalitat, i no sé què va passar
a Vallbona, que a la nit hi va anar una colla d’aquí a
Belltall, jo no hi vaig anar aquella vegada perquè ja
era gran, i els van prendre les barres del camp de
futbol i les van pujar de Vallbona cap aquí!
Mentre vas treballar, quines feines vas fer?
Quin record en guardes?
Feia de cambrer, però per exemple un diumenge se’n cuidava el meu germà, el Josep, i un altre diumenge jo. I aquella fotografia que hi ha
al menjador, d’un home vell, és del vell Feliuet,
el que va fundar cal Feliuet. També tinc record
que abans la gent venia molt a jugar a cartes,
hi havia unes taules rodones i hi posaven una
manta i al mig d’aquella manta un plat, es jugava
molt al “burret” i a cada partida s’havia de posar
cinc cèntims a dins i quan s’acabava el vespre
sempre hi havia set o vuit pessetes, que llavors
era moltíssim. També recordo que abans quan
veies passar un o dos cotxes era moltíssim, en
canvi ara no paren! Però nosaltres, a part de cal

Feliuet, també teníem la terra i sempre havíem
tingut una mula i un burro. A més, recordo que
aquí, quan hi havia les fires d’Organyà i Salàs,
sempre estava ple d’animals; perquè fins i tot de
la part de València hi havia gent que anava amb
animals cap a Organyà o Salàs i aquest viatge el
feien caminant!
Com ha canviat la manera de treballar al camp?
Del tot, també! Abans quasi tot es feia amb l’aixada i la mula i llaurant, en canvi avui amb el tractor
fas el que vols, funciona tot amb maquinària.
Quins comerços hi havia al poble?
De comestibles hi havia cal Cuixela, cal Maginet...
De cafès hi érem nosaltres, cal Fuster i ca l’Espardenyer. Hi havia dos forns, un ferrer, quatre o
cinc barbers... Els dos forns que treballaven eren
el forn de baix i el forn de dalt; el de baix era de
dretes i el de dalt, el d’esquerres; igual que el cafè,
aquí venia la gent d’esquerres i a cal Fuster, els
de dretes, i quasi cada diumenge s’arribava a les
cinquanta persones a cada cafè. I recordo que per
exemple el dia de Nadal donàvem coca, torrons i
moscatell a tothom que venia i n’hi havia dos o
tres que venien aquí per aquest menjar i en acabat se n’anaven corrents cap a cal Fuster! I per
Tots Sants igual, donàvem panellets, castanyes i
moscatell.
Quin va ser el primer cotxe que hi va haver a
Belltall?
El nostre, perquè abans de néixer jo, l’any 24 o
25, van comprar un cotxe i va ser una ruïna; anys
enrere encara tenia papers aquí a casa que volien
fer accions amb aquell cotxe. Abans el meu padrí
feia el trajecte d’aquí a Tàrrega i d’aquí a Montblanc amb la tartana i un cavall, i els capellans el
van convèncer de comprar un cotxe i aquell cotxe
els va ser la ruïna, perquè llavors la carretera no
estava enquitranada i hi havia uns clots per tot
arreu que quasi tocava a terra, el cotxe, i cada dia
havien de ser al garatge.
I el primer tractor?
En van donar algun de racionament... a cal Teclet
en van comprar un, després en vam comprar un
nosaltres, el Pere de cal Cinto també, que recordo
que un dia em va cridar i em va dir: “Vine Ricardo,
que t’ensenyaré una cosa!”, i tenia el tractor tapat
amb unes mantes. Els mitgers que hi havia del Balango n’havien tingut algun de llogat que anava
amb rodes de ferro.
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Fins a quina edat vas anar a l’escola, a estudi?
L’escola era fins als 14 anys, però n’hi havia que no
hi vam poder anar tants anys. En qüestió de català
els millors eren mon germà i el Llorenç de ca l’Anton, en canvi jo no hi vaig poder anar gaire, perquè
als 13 anys em vaig haver de posar a treballar. Llavors cada any o cada dos canviaven de mestres.
On era l’escola?
A l’escola hi havíem anat amb el senyor Manuel
a cal Badio, que tenien una sala molt gran a dalt
i anàvem allà a fer classes. Després, a la casa del
davant del Miquel del Roig, que a dalt també hi

havia una altra sala molt gran, on feia classe la
mestra.
Quin futur veus al poble?
Dolent, potser si anés venint gent... perquè tots
els que som grans ens anem morint i què vols
que facin els que vénen? La majoria ja no són
pagesos... Tot ha augmentat, però hi ha la perdició dels pobles; perquè tant Passanant, com a
Rocallaura, com a Forès, com Vallbona... a tots
aquests pobles no hi ha quedat ningú. Jo recordo que a Glorieta i a la Sala feien una Festa Major que hi feien cap unes 200 persones!

Tot i el pessimisme que tenen les paraules del Ricardo, ell sempre està content i sempre té una paraula
amable per a tothom. I li agraïm moltíssim que ens hagi respost i que ens hagi explicat tantes coses!

El Ricardo, fent
una partida de
butifarra
“Les cartes van
i venen, si no
s’entretenen”
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LES NOSTRES RECEPTES
El Codonyat de la Maria Dolors de Ca l’Aleix
Ingredients:
a) Codonys
b) Sucre
Primer:
Posem els codonys al forn una estona per poder
perlar-los més fàcilment. Hem de vigilar que no es
coguin.
No importa la quantitat de codonys que fem, ja que
després calcularem la quantitat de codonys i sucre.
Segon :
Retirem els codonys del forn i els pelem.
Els tallem per la meitat i li traiem el cor.
Els fem a trossos.
Tercer :
Es pesa la quantitat de codony (hi ha qui hi posa la
pell, això va al gust) i es posa en un recipient.
Hi posarem tanta quantitat de codony com de
sucre.
Es deixa macerar el codony i el sucre durant unes
12 hores dins del recipient. Passades aquestes
hores veurem que el sucre s’ha fet líquid.

Quart :
A la mateixa cassola es cou tot junt durant dues
hores fent que bullin.
Feu-ho bullir a foc baix perquè els codonys no
s’enganxin. De tant en tant , jo ho remeno amb
una espàtula. Si ho aneu remenant no us caldrà
triturar el codonyat.
Remeneu-ho bé, insisteixo, per evitar que s’enganxi
i es cremi i per desfer els grumolls.
Amb carinyo i sense presses.
El resultat és un codonyat compacte, i dur.
Si busqueu una textura més tova i gelatinosa
haureu de d’afegir una mica d´aigua, per exemple
si n’heu deixat de la cocció dels codonys, al gust de
cadascú.
Cinquè:
Aboqueu tota la massa en un recipient o en uns
quants recipients, si voleu fer-ne una presentació
en porcions individuals.
I acompanyeu-ho amb una mica de formatge.

Boníssim!
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ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta

Reis Mags
Com cada any els Reis d’Orient van arribar a Belltall, ja fa temps que sempre
arriben el dissabte després de cap d’any i enguany va ser el dia 7. Ben
segur que era l’últim poble on deixaven els regals, però va ser una tarda
on els nens, pares, padrins i padrines, i amics ens trobàvem per rebre’ls i la
parròquia es va omplir de gom a gom

Un any més ens ompliren amb la seva presència, ja en són 77, formen part de les tradicions de Belltall,
tradició que ve dels nostres avis i arriba als nostres néts, ja sabeu que les tradicions marquen la identitat
d’un país per poder créixer. Cada generació de Belltall ha fet possible que pugueu arribar i que així sigui
per molts anys!
Després de repartir molts i molts regals, els negrets ens varen obsequiar amb una dansa típica del seu
país i en Melcior, Gaspar i Baltasar ens van dedicar unes paraules.
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Se’ls va donar la benvinguda amb les
paraules de Joan Maragall
Aquesta nit han passat
i han posat la mà als balcons…
Els somnis dels infantons
han granat.
Cap a Orient se’n van tornant
a llur reialme confús,
a regnar-hi tot pensant
en Jesús.
Heu sentit avui el cor
matinejador dels nens?
Heu sentit el rastre d’or,
mirra, encens?

Nosaltres els vam fer arribar un
desig:
Ens conformem amb una democràcia
de rostre humà que busqui i reparteixi
els béns de tothom i que ens permeti, a
la ciutadania, mirar-nos al mirall cada dia
amb una mínim d’ esperança i dignitat.

DEFUNCIONS
Lamentem informar del traspàs de tres persones estimades de Belltall:
Ramon Amenós Anglès, de Cal Salandringo
Julià Auví, de Cal Caminer
Dolors Manasanch Aloy, de Cal Llorenç

Julià Auví Berengué
Josep Miró de Ca l’Ignasi
El passat 1 de març morí al poble de l’Arboç, el Julià el caminer, com era conegut a Belltall, poble on
nasqué l’any 1919. Hi va viure fins l’any 1970, quan
emigrà a l’Arboç on hi ha residit la resta de la seva
vida en companyia de la família. Sempre però,
mantingué un fort vincle afectiu amb Belltall; hi tenia casa i no hi deixava mai d’anar, sobretot quan
hi havia alguna celebració o festivitat important. El
seu pare era caminer, (ofici que s’ocupava d’adobar les carreteres quan eren de terra i grava. En
ser d’asfalt cap a finals dels anys cinquanta aquesta ocupació desaparegué). Tant el seu pare, com el
Julià i els seus germans feren de pagès. Eren cinc
germans: Ramon, Jaume, Julià, Manel i Conxita.
Els quatre nois foren mobilitzats en la guerra civil.

Julià Auví Berenguer als anys ´50
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Jaume, morí a la batalla de Belchite, enguany se’n
compleixen 80 anys.
Casat amb la Carme Miró Farnés, de qui enviudà fa
pocs anys, van tenir tres fills: Miquel Àngel, Jaume
i Josep Joan. Tots casats i amb fills, viuen a l’Arboç.
Per a Belltall, el Julià era, a part de ser la persona
de més edat, l ‘últim supervivent d’una generació
de més de quaranta joves (el poble només comptava amb uns 400 h.) que van ser enviats a la guerra, en plena joventut, fet que marcà, per als qui
van sobreviure, la seva vida i la dels seus familiars.
Enguany hauria complert els 98 anys.
L’església de Sant Julià de l’Arboç , el dijous, 2 de
març, era plena de familiars, amics i veïns que el
volgueren acomiadar. Presidiren l’acte religiós, el
rector mossèn Lluís Noguero i mossèn Josep Maria
Barenys, que havia estat rector de Belltall els anys
50 que fou quan conegué el Julià.

El seu optimisme, franquesa i bonhomia, acompanyada sempre d’un somriure, quedarà sempre
en el record de tots els que el vam conèixer. Julià,
descansa en pau.

Julià Auví Berenguer amb dues besnétes

ACTIVITATS SETMANA SANTA
L’Associació de Veïns i Amics de Belltall organitza el proper dissabte 15 d’abril dues activitats:

10:00

18:30

Una nova edició de l’EXCURSIÓ PER CONÈIXER LES CABANES DE
VOLTA DEL TERME, a càrrec del Ton de Cal Roig, qui, com cada
any, aprofitarà per ensenyar-nos racons poc coneguts del nostre paisatge.

Presentació del llibre “A contratemps.
Anotacions esparses d’abans del Facebook” (Editorial Comanegra), de
Joan M. Minguet, el Joan de Cal Porxo.
Aquest llibre és un dietari que el Joan
va anar escrivint entre 1992 i 2010 i
en el qual apareixen moltes persones
i moltes reflexions al voltant de Belltall, del seu paisatge, de la seva gent.
La presentació correrà a càrrec de
Jordi Boldú, escriptor i artista.
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L’ACTE SUBLIM DE MARIMON

Una novel·la per entregues
El paisatge del silenci
Joan M. Minguet de Cal Porxo

A pagès no hi ha silenci, com ens pensem els de
ciutat. Potser no hi ha el soroll estrident que produeix la civilització, la concentració humana, la
tecnologia urbana, però hi ha murmuris, brises,
marinades, esclats sobtats de la vegetació, dels
animals dels boscos i dels sembrats, dels bitxos
potser minúsculs que hi viuen, de la fusta de les
cases que es contrauen amb
el fred i s’expandeixen amb la
calor, del sutge que cau de les
xemeneies... La remor de pagès no és el silenci, és la seva
remor, pròpia i exclusiva. Els
paisatges pintats del món rural mai no han pogut captar
aquesta remor, només la percep la gent que hi viu.
I el diumenge 27 de maig del
1928 aquella remor va quedar
trencada per un tret d’escopeta. Els qui estaven a prop i el
van escoltar, aquell soroll diferent, tan específic, devien exclamar “Ja l’han caçat,
al fill de puta”, o una cosa semblant. I una alegria
immensa s’apoderà de molta gent, i l’alegria es
convertí en estrall, en un soroll inhabitual en les
terres de pagès. Després d’aquell tret, aquell diumenge de primavera, de bon matí, alguns homes
van disparar els seus trabucs com a senyal d’avís i,
poc després, van començar a repicar les campanes
de Belltall i, de retruc, van afegir-s’hi les de Passanant, les de Rocallaura, les de Nalec, les de Ciutadilla, les de Guimerà...les de tots els pobles de la
contrada, una rere l’altra.
Tothom ho va entendre. I una riuada d’homes i
dones, de nenes i nens es va anar formant pels
camins i per les incipients carreteres. No sé com

van saber on anar des de llocs tan distants, potser s’anava fent foc de trabuc des de la parada on
havien abatut l’assassí perquè el so guiés aquelles
persones. La riuada de gent es va formar, a peu,
en carro, els primers automòbils de les contrades,
si n’hi havia, devien dirigir-se cap a la feixa de Cala
Caterina de Passanant, més propera, però, al nucli urbà de Belltall. No tothom devia saber on era
aquella llenca de terra, més aviat estreta, potser
algú es va perdre, però en poc temps una gran

Jaume de Cal Roseret

A la memòria de Jaume Català,
de Cal Roseret

quantitat de gent es va aplegar al costat del cadàver.
Ja fa molts anys que els fets van passar i no queda ningú viu dels protagonistes que pugui explicar
detalls precisos d’aquell diumenge al matí, quan va
sonar aquell tret. Ni del que havia ocorregut vuit
dies abans: la mort de vuit nens i dues dones a La
Pobla de Ferran, un llogarret molt petit de Catalunya que, durant uns dies, va ser conegut arreu
de Catalunya, d’Espanya i fins més enllà. No queden protagonistes d’aquesta història real. Lògic,
els protagonistes van morir assassinats en aquells
precisos moments. Tampoc no queden massa
veus dels espectadors. Però jo vaig tenir la sort de
conèixer-ne un, el Jaume de cal Roseret, aleshores
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un nen de deu anys que va seguir la corrua de gent
que va partir de Belltall i va caminar apressadament cap a aquella feixa on havia caigut d’un tret
un jove que, durant una setmana, havia atemorit
totes les contrades de la Vall del Corb i molt més
enllà. El Jaume em va explicar una part de la història, o el record que ell en tenia. I, amb això, i allò
que he pogut reconstruir a través dels papers, posaré fil a l’agulla.
***
De tot això me’n van parlar, fa més de vint anys,
tot just arribar a Belltall jo i la meva familia. Com
ja he escrit, les informacions eren imprecises, tampoc no tenien una concreció en el temps, que si
abans de la guerra, que si durant la guerra, ni sabien explicar-me l’origen ni l’abast de la tragèdia,
que si havien mort tots els nens del poble, que si
arran dels fets el lloc havia quedat abandonat, que
si hi havia una maledicció... Tot plegat, feia tuf de
llegenda. O de faula, aquelles faules que s’inventen quan els records s’han esvaït, que deia Tolkien.
Una llegenda o una faula, ni que sigui macabra,
que aquest llibre qui sap si ajudarà a acréixer donat que les dades que tinc són substancialment
periodístiques, moltes d’elles contradictòries. I no
me n’amago. Per què havia de fer-ho? La veritat
no existeix, només els relats que l’expliquen. I jo,
humilment, vull construir un relat on prenc aquella
llegenda, aquella faula ocorreguda fa molts anys
tan a prop del meu territori, per mirar d’explicar-me el meu, el d’ara, de territori... de paisatge.

Marimon
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En el cor de la inconcreció,
quan algú m’explicava la història de l’assassí, el nus del relat consistia en recordar o en
imaginar que, en un poble veí,
La Pobla de Ferran, un home
havia matat tots els nens que
hi vivien i a ell l’havien mort
unes setmanes més tard una
partida de sometents. La Pobla era, ara, segons m’explicaven, un poble fantasma. Hi
havia un detall que ja d’entrada vaig trobar curiós: no solament no podien concretar
l’any en què havia passat tot
allò, quan jo els ho preguntava, tampoc ningú no em sabia
precisar quants nens havien
estat assassinats, quants dies
havien trigat a enxampar el
subjecte... Ara, ben altrament,
tothom sabia el nom d’aquell
assassí: en Marimón. Lògic,

ben mirat, totes les faules necessiten d’un protagonista, d’un heroi, i aquell Marimon era el protagonista absolut de la nostra faula, n’era l’heroi. O
potser l’antiheroi?
Marimon, un nom molt comú a les contrades.
Poca cosa, tot plegat. Però suficient per despertar
la meva curiositat, que va quedar latent, a l’aguait.
Algun cop, mentre feia recerca hemerogràfica per
coses relacionades amb la meva feina, en diaris i
revistes dels anys vint i trenta, m’entretenia a mirar les seccions dedicades a notícies de províncies o de comarques, però curiosament mai no vaig
trobar ni una sola menció ni a la Pobla de Ferran ni
a algú que es digués Marimón i hagués comès algun assassinat ni tampoc cap menció al que, amb
els anys, havia passat a ser el meu poble, Belltall.
Mentrestant, jo anava preguntant. I no sabia que
la primera pista a partir de la qual podria arrancar
m’arribaria per mitjà del meu ofici, el d’historiador
de l’art, i d’una de les meves especialitats, l’estudi
de Salvador Dalí. Però a això ja hi arribarem.
***
Els fets de 1928 no van passar a Belltall. Però és des
d’on jo escric. Hagués pogut fer veure que ara visc
a La Pobla de Ferran, però el registre de fabulació
que penso emprar és mínim, o tan petit com em
sigui possible. Al capdavall, entre La Pobla i Belltall
a penes hi ha uns pocs quilòmetres en línia recta,
formen part del mateix municipi (una invenció administrativa, com qualsevol altra) i no massa coses
varien del paisatge que els protagonistes d’aquella
època —i dels d’aquesta— comparteixen. I, d’altra
banda, d’alguna manera hi ha relats que un no escull explicar, sembla com si allò que jo vulgui contar m’hagi vingut a mi. Potser per atzar, encara que
el gran Jorge Luis Borges deia que allò que denominem atzar no és més que la nostra ignorància
dels complexos mecanismes de la causalitat.
Belltall és un poble de la Conca de Barberà, de
l’antiga Segarra, situat a quasi vuit-cents metros
d’altitud sobre el nivell del mar. Per la seva carretera hi passa molta gent, però són pocs els qui són
conscients que aquelles cases que veuen o llambregen des dels seus automòbils té un nom. Els
valencians creuen el poble en direcció al Pirineu la
temporada de neu; els andorrans creuen el poble
per anar cap a la costa de Tarragona per anar a la
platja o als apartaments que deuen tenir a Salou,
a Cambrils o més al sud o més al nord. M’he trobat
amb coneguts que, alguna vegada, s’han aturat al
lloc per descansar, per contemplar les vistes de la
vall de Rocallaura des del passeig de l’Om, fins i tot
n’hi ha que s’han aturat a esmorzar a la fonda del
poble, Can Feliuet, tenen memòria d’haver-hi men-

jat, però no tenen consciència de com es diu ni
l’establiment ni el poble. Belltall és com una mena
de poble invisible. O un poble fantasma quan, a
l’hivern, hi fa tan fred que els seus habitants es reclouen a les seves cases i els carrers són paisatges
intransitats.
Alguna cosa de fantasmàtic devien tenir aleshores,
també, aquestes terres per aquells que no les coneixen. El paisatge podia ser vist com a un signe de
pobresa, de malvestat. Així ho veia un periodista,
Julio Escobar, en un reportatge publicat al diari El
Imparcial, l’octubre de 1930, en què descrivia els
paisatges i les gents des de Cambrils fins a Tàrrega, passant per Montblanc. Quan arriba dalt de les
costes, havent passat Solivella, la seva descripció
és devastadora:
“¡Qué triste! Después de unos verdes tan sugestionantes aparece la pesadumbre de los llanos pobres. Estas son tierras de labor como muchas de
la Castilla angustiada. Ved: Belltall, Ciutadilla. Algunos pinos, unos raquíticos olivares, viñedos débiles. Ese pueblo se confunde con la tierra donde se
levanta. Semeja un montón de calaveras y huesos
desenterrados. Da todo esto sensación de ruina.”
No crec que l’autor fes aquest diagnòstic mogut
pel possible coneixement del cas Marimon, tampoc no podem preocupar-nos massa per l’opinió
d’un periodista que és capaç de despatxar tot un
territori, i la gent que hi vivia, per les sensacions fugaces que pogués tenir aquell dia; potser feia boira?, potser no va veure ningú pels camps?, potser
es va deixar endur per un mal de panxa momentani?... No ho sabrem mai, com aquell home va arribar a aquestes conclusions tan tràgiques. Però la
referència a les calaveres i als ossos no deixa de
ser esfereïdora.
***
Com vam arribar, jo i la meva família, a Belltall? Em
penso que això té poca importància. La necessitat
de fugir ni que sigui momentàniament de la ciutat.
La segona residència en diuen els voltors d’hisenda. Un lloc per conèixer un altre tipus de gent. Són
irrellevants els motius que ens van dur aquí. Si de
cas, l’única cosa substancial és la voluntat de pertànyer-hi. Tot i les dificultats.
Es tracta de societats petites, segons com encastades en tradicions familiars, les cases, les
nissagues, com en tot Catalunya són poblacions
d’origen molt endogàmic, és difícil trobar persones originàries del poble que no siguin família
amb altres persones d’altres cases. Res dolent, en
principi. Ho dic perquè arribar en un poble com

Belltall significa trobar-te amb un tipus de veïns
pels quals has de demostrar permanentment la
teva voluntat d’integració. És curiosa aquesta necessitat de reafirmar-se com a belltallens (com de
qualsevol altre poble) de molts ciutadans que van
abandonar el poble, ells o els seus pares, i que
només hi vénen els estius o alguns caps de setmana, o per la festa major del poble. Com si la
sang estigués arrelada.
Estic convençut que en els temps de Marimon això
era així, però molt més agreujat. Els forasters, si
n’hi havia, devien ser vistos amb malfiança.
Si aquesta malfiança, si aquesta necessitat que
tenen alguns d’excloure’t dels seus, es produeix en plena civilització tecnològica i cibernètica,
quan les comunicacions ja no són cap entrebanc
i es triga més en arribar en cotxe a Belltall que
a algunes ciutats europees en avió, com no podia veure’s com a intrusisme la presència de gent
desconeguda en uns temps en què a penes es podien veure automòbils, en què la ràdio encara no
devia haver arribat al poble, recordem que Ràdio
Barcelona neix l’any 1924 i que la seva implantació devia ser lògicament lenta i no atenia nuclis
petits i allunyats com La Pobla de Ferran.
Totes les comunitats creen les seves pròpies
faules. En els anys vint, incomunicats, vivint per
la força del costum en comunitats mig isolades,
aquestes petites localitats es concentraven en les
seves pròpies festes, en les amistats i en les fòbies llaurades amb el pas del temps, s’aferraven a
la religió com a acte simbòlic, d’unió forçada, però
d’unió al capdavall. Potser és en els pobles, comunitats petites, sovint poc obertes a l’exterior,
on llegendes com les de Marimon es perpetuen
d’una manera més inconcreta i més necessària,
alhora.
Nosaltres vam aparèixer a Belltall ja fa un bon
grapat d’anys. Els motius, repeteixo, són innecessaris per a explicar els paisatges de Marimon i els
nostres d’avui dia. De mi, si de cas, només he d’explicar una cosa, el meu ofici. I és que això sí que
té una certa transcendència perquè la curiositat
que sentia per allò que m’havien explicat sobre
el tal Marimón s’acabés consolidant com una recerca diguem-ne científica. No, no sóc ni policia ni
detectiu privat ni criminòleg ni tan sols historiador corrent. Jo sóc historiador de l’art. I professor
d’universitat sobre la matèria. I un dia vaig llegir
una carta de Salvador Dalí de l’any 1928 en la qual
esmentava Josep Marimon i qualificava els seus
crims com a “un acte sublim”.
(Pròxima entrega: “La tragèdia”)
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TEMPS ENRERE
Escrit fet d’acord amb l’anàlisi de documents dels fons parroquials dipositats
a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, i especialment els relatius a
Belltall i a localitats del seu entorn.

El canonge Bernat Miró
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer

rons amb descendència, i avantpassats de totes
les branques Miró de Belltall, i d’altres localitats
properes.
En una altra ocasió veurem els descendents d’Onofre Miró.

El canonge Bernat Miró Bonet (Belltall, 22 de desembre de 1631 – Tarragona, 1700 o 1701) fou
doctor notari eclesiàstic, prevere, rector, vicari general, canonge penitenciari i un dels administradors de l’Hospital Santa Tecla de Tarragona (tot
dins l’àmbit de l’Arxidiòcesi de Tarragona).
És sabut que a l’Edat Moderna, l’Església era un
lloc de col·locació dels fills segons de les classes
dominants. En un altre nivell social, i dins de la
pagesia, també en algunes de les nissagues de les
cases, o masos, trobem aquesta sortida pels cabalers. De vegades un oncle, prevere, tutelava algun nebot. En el cas de Bernat Miró no he trobat
en cap document el nom de la persona que el va
incitar en la seva vocació sacerdotal.
Bernat, fill de Magí Miró Berenguer i Magdalena
Bonet, era nét de la pubilla de Belltall, Montserrada Cabestany Berenguer que s’havia casat el 14
d’abril de 1586 amb Onofre Miró de Sarral. Vivien
a l’antiga casa de Cal Carlà-Vell /Batllia (actualment Ca l’Olga i Ca l’Esquerrer). Onofre i Montserrada havien tingut 12 fills, dels quals 4 foren ba-
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De l’adolescència i joventut de Bernat Miró no hi
ha informació. El rector de Belltall entre 1628 i
1648 va ser Josep Sabater Pellicer Sabater (nascut a Guimerà) i potser va iniciar la seva formació.
Segurament després va anar al seminari de Tarragona que havia creat el cardenal Cervantes Gaeta
l’any 1572.
Bernat Miró l’any 1658 signa en un llibre de manuals
notarials de Belltall com a prevere i doctor notari, i
entre l’any 1660 i 1664 va ser rector de l’Albi. Van tenir una progressió eclesiàstica tutelada per Ramon
Moller, canonge i infermer de la Seu de Tarragona, i
oncle de Magdalena Moller de Nalec, casada amb el
germà de Bernat: Francesc Miró Bonet.
El gener de l’any 1667 ja era canonge penitenciari
de la Seu de Tarragona, i a finals del segle XVII
consta com a un dels administradors de l’Hospital
de Sta. Tecla.
De les seves activitats de canonge Miró quasi bé
no hi ha informació (s’ha de recordar la pèrdua
de documentació com a conseqüència de la voladura del palau episcopal l’any 1813 pels francesos a l’evacuar la ciutat de Tarragona): Un parell
de processos portats per Bernat Miró, i dos més
relatius al seu testament, és tot el que consta als
inventaris.

El compromís de Bernat Miró amb l’Hospital Sta.
Tecla de Tarragona, del que podia haver-hi set un
dels administradors, es fa palès pels censals que
va rebre l’esmentat hospital, per mediació d’una
Causa Pia (sovint és la reconversió d’un capital
d’un benefici eclesiàstic) fundada pels marmessors del canonge en la sacristia de Belltall, d’acord
amb les clàusules del seu testament. Els fons de
la Causa Pia provenien de la venda de terres que
posseïa a Belltall Bernat Miró, i era a favor de la
sagristia de Belltall.
Entre els documents del fons de la parròquia de
Belltall hi ha força informació relativa a l’’esmentada Causa Pia.
Entre 1689 i 1696 consta que Bernat Miró deixà a
la sagristia de Belltall un encenser, una naveta, i
un calze, tot de plata; també diversos ornaments
de roba.

va convertir en un dels seus marmessors, i amb
l’esmentat Ramon Moller va ser el tutor i curador
d’Antoni-Joan Miró Moller, que a l’edat de quatre
anys era l’hereu del seu pare i del seu avi.
A l’últim terç del segle XVII, les guerres, epidèmies, males collites i una plaga de la llagosta, van
assolar a la gent de Belltall, i algunes famílies van
emigrar. Bernat Miró com a tutor d’Antoni Joan
Miró, i amb la seva condició de notari eclesiàstic
i procurador, fa una sèrie de compres i vendes:
terres, cases, drets de l’onze; que culmina amb la
compra de la carlania i tota la seva heretat l’any
1668.
Totes aquestes operacions les fa amb el recolzament de la seva cunyada Elisabet Llort, viuda del
seu germà Jaume Miró Bonet.

Pel que fa a la seva relació amb Belltall tenim en
els manuals notarials de la parròquia gran quantitat de documents que certifiquen la influència
que van tenir les accions de Bernat Miró Bonet en
el futur dels seus familiars del poble.

En la majoria dels documents notarials de l’època
consta Elisabet Mirona com a “carlana” de Belltall.
Tot ben curiós: una pagesa de La Sala casada amb
un pagès de Belltall arriba a “carlana” de Belltall.
Pocs anys després amb Magí Batlle Miró, ciutadà
honrat de Barcelona, natural de Vilaverd, tornaria
la baixa noblesa a la carlania de Belltall.

Per les morts, primer del seu nebot Joan Miró Llort
(1664) i després del seu germà Jaume Miró Bonet
(1665) i d’acord amb els respectius testaments, es

La informació obtinguda del fons de la parròquia
de Belltall, relativa als últims 300 anys de la carlania de Belltall, la veurem en una altra ocasió.
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BELLTALL
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Amb el suport de:

