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EDITORIAL
Estem vivint moments d’una agitació política 

constant. El nostre petit poble, el passat 1 

d’octubre, es va convertir en un espai de lluita 

democràtica. Veïns d’arreu del municipi van 

vetllar pera que la jornada electoral pogués 

transcórrer amb total normalitat. D’una 

manera exemplar, vàrem aconseguir que 

el poble de Belltall fos un punt de trobada  

i d’acollida per tota la gent que volia exercir el 

seu dret legítim a participar en el referèndum 

d’autodeterminació. Desenes de persones, 

veient les imatges tant crues de les actuacions 

injustificables de les forces de l’Estat espanyol, 

van trobar a la biblioteca de Belltall un punt 

de pau. Malgrat el nerviosisme, la por al rebre 

una pluja constant d’imatges d’una violència 

injustificable i la impotència per la gent que no 

podia accedir als seus punts de votació a Belltall 

els veïns i veïnes del municipi van treballar 

conjuntament per defensar la democràcia. 

A tots i totes, moltíssimes gràcies.

Pau Minguet
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Ja fa quatre o cinc estius que anem a 
Rocallaura a sopar,a casa de la Mariela 
i l’Enio, s’escau la setmana que hi ha 
més gent al poble, la segona o tercera 
setmana d’agost. La majoria arriba a 
peu, d’altres amb bicicleta i alguns en 
cotxe.
És una manera de poder coincidir 
tothom que vulgui per passar una 
estona en un entorn agradable. La tornada, els valents i les valentes, la fan a peu.

 TROBADA ESTIUENCA A ROCALLAURA

 DIADA DE CATALUNYA 2017

 VOLTA CICLISTA PER BELLTALL
El dia 22 d’agost va passar la volta 
ciclista per Belltall, indret més 
important de l’etapa per l’altitud , punt 
àl-gid d’un llarg port de muntanya.

 BELLTALLENCS A LA FESTA MAJOR DE LA SALA
L’últim dissabte d’agost ja és quasi 
tradició d’anar a la Festa Major de La 
Sala de Comalats.  Sopem i, després, 
sempre hi ha algun grup que amenit-
za una sessió de ball. El sopar, molt 
ben organitzat, amb gaspatxo, sar-
dines, pa amb tomàquet, meló, cafè i 
vi.....i la ballaruga rumbera amb l’Abel 
i Jesús. Ballem molt, potser perquè 
no hem ballat prou durant l’estiu o 
perquè és l’última festa estiuenca.

Per la diada de l’11 de setembre 
molts belltallencs vàrem participar, 
sortint al carrer a manifestar-nos, 
en favor del dret del referèndum i 
fer palés arreu del món que vivim en 
un país de llibertat. Va ser una tarda 
festiva, emocionant i alegrae.
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 Festa de l’all 2017

CLa IX Festa de l’all el dia 5 d’agost, com passa ja els últims anys, ha estat 
molt concorreguda. Belltall s’omple de gent i tothom, amb to festiu, recorre 

les paradetes de productes de la comarca

Com cada any, un bon i copiós esmorzar, preparat amb molta il·lusió per tots els belltallencs i bellta-
llenques. Després, a gaudir de tots els productes que omplen les Escoles. Aquest any la festa ha estat 
amenitzada amb el grup de grallers Esmutacs, de Castellvell del Camp. Vam veure com el Josep i l’Alícia 
bufaven de debò.

ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta
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Lamentem informar del traspàs de tres persones estimades de Belltall:

• Lectura i Aprovació de l’ acta de l’ Assemblea anterior per part del 
secretari, l’Albert de Cal Llorenç

• Informació de la Presidència per part del president, Josep de Ca 
la Ramoneta

• Estat de Comptes del 2017 i pressupostos del 2018 per part de la 
Laura de Cal Mosset

• Nova Revista, proposta de pujada de la quota de socis i possibilitat 
d’aconseguir finançament mitjançant empreses patrocinadores

• Torn obert de paraules
 - Cobertura de telefonía i senyal de televisió
 - Estat dels carrers i del cementiri
 - Més passos de vianants
 -  Distribució dels recursos per la Festa Major del municipi

En començar es va realitzar un emotiu minut de silenci en memòria dels atemptats perpetrats a Barcelona 
i Cambrils el dia 17 d’agost.

Al torn obert de paraules es va 
demanar si la senyora alcaldessa 
podia assistir a l’Assemblea ja que 
molts assumptes que es tractaven 
tenien que veure amb l’Ajuntament 
o, si no, requerir una reunió des de 
l’Ajuntament. També es va dir que 
davant de certs dubtes que sorgien, 
millor dirigir-se directament al 
consistori.

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Com cada any, un bon i copiós esmorzar, preparat 
amb molta il·lusió per tots els belltallencs i bellta-
llenques. Després, a gaudir de tots els productes 
que omplen les Escoles. Aquest any la festa ha es-
tat amenitzada amb el grup de grallers Esmutacs, 
de Castellvell del Camp. Vam veure com el Josep i 
l’Alícia bufaven de debò.

Els qui van estar de sort varen poder entrar a la 
xerrada Matoll, el procés d’elaboració artesana. 

En sortir es va poder assaborir coca de recapte del 
pastisser del poble amb una copa de cava.....

Sens dubte, la festa de l’all ha estat, és i serà un 
referent per al poble de Belltall. Tots els qui se 
senten Belltall seu hi col·laboren, per això, l’all és 
segell d’avinença i complicitat. 
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“Belltall s’allargassa aprimat pel vent el maridanal” Josep Vallverdú

Albert Fabregat Saltó de Cal Jaume

BELLTALL O QUAN EL NOM SÍ FA LA COSA 

Recordo de petit amb un punt de fascinació ser 
el nen de ciutat amb pares i avis belltallencs que 
encara han estat pagesos, i escoltar com fan anar 
entre altres termes antics de la vida d’”antes”, els 
noms dels llocs. Que si Cal Jaume, que si el Fondo 
de la Sirolla, que si el Camí del Tallat, que si el Bosc 
del Coll Roig, que si el Tros de Mas d’en Borràs.
Avui en dia amb l’ajuda dels artilugis tecnològics 
podem estar molt ben geolocalitzats sabent les 
coordenades exactes del lloc que trepitgem, però 
ser totalment ignorants de la intimitat i identitat 
d’aquest entorn. Un bon GPS ens permetrà còmo-
dament arribar allà on sigui sense cap més refe-
rència orientativa geogràfica o nominal. Els temps 
han canviat tant i tan ràpid que a més d’un sor-
prendria saber que totes les “ubicacions” no tan 
sols tenen unes coordenades, sinó que també te-
nen un nom. Parlem de pobles i cases, però també 
de rius i muntanyes, de camins i partides, de colls i 
barrancs, de plans i de pujols, de boscos i cabanes, 
i així amb tot. Usats de manera quotidiana fins fa 
poc temps, eren noms imprescindibles per a l’ori-
entació, entesa i indicació de les localitzacions.
Estem parlant doncs de la toponomia, que és una 
disciplina a cavall de la geografía, la història, la 
cultura popular i la lingüística. Al cap i a la fi po-
sar nom al nostre paisatge. Això la fa alhora útil i 
atractiva. Tant per l’erudit acadèmic com pel savi 
del terrós. Tant pel vilatà com pel senderista. El 
nom dels llocs sempre han despertat la curiositat. 
Noms que ens han llegat els que han passat abans 
que nosaltres, provinents de moltes i moltes ge-
neracions enrere. També és veritat que de tant en 
tant ens ha calgut inventar o reinventar-ne algun. 
I tots o pràcticament tots tenen una raó de ser, un 
significat i un origen. I en això, l’etimologia, també 
hem tingut la sort de tenir un “homenot” que ens 
ha homologat com en tantes altres disciplines a 
qualsevol de les cultures europees. En aquest cas 
el gran filòleg Joan Coromines que dedicà gran 
part de la seva vida a recollir i deduir els significats 
i origen de tots els noms dels pobles catalans en el 
seu “Onomasticon Cataloniae”
Pel que fa als noms de Belltall també és impres-
cindible agrair i referir-nos al llibre “Belltall” (1991) 
dels locals Josep Miró i Josep Maria Sans on so-
bre la base d’un recull previ del geògraf Enric Mo-
reu-Rey (1978), es dedica un capítol sencer al nom 

del poble i a tots els topònims de l’antic terme.
Però, anant al gra, i pel que al nom propi del po-
ble. Tot i ser d’entrada un cas aparentment ben 
senzill de confecció toponímica del tipus adjectiu 
més nom, per bé o per mal el cas de Belltall és 
d’aquells particulars per a la discrepància entre els 
entesos. Un d’aquells d’asterisc i notes al marge. 
Pot tenir diverses explicacions (a vegades comple-
mentàries) i orígens etimològics segons les diver-
ses fonts: 
- Com a creença més estesa. Belltall és desxifra 

com a “bon tros de terra”. Bell- com arrel llati-
na per agradable, bonic, formós i –tall per tros 
entès com a camp de conreu o terra cultia. Es 
refuta en general la possibilitat que Bell- fos una 
arrel cèltica (per brillant, poderós).

- Segons la deducció d’Enric Moreu-Rey en “Els 
nostres noms de Lloc”. Bell- per bonic i -tall com 
a estreta franja, on es troba situat el nucli antic 
del poble, que l’uneix amb l’altiplà. Es a dir -tall 
com a descriptiu de la situació del poble, tallat i 
aplanat sobre un doble coster

- Segons l’explicació d’en Joan Coromines. S’ha 
tingut en compte plenament el context geogrà-
fic per l’accepció de Bell- també com a locució 
adverbial amb el significat de “precisament allí”. 
Com si diguéssim, que el poble es troba “al bell 
mig del tall”
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- També com a opció hi ha qui ha pensat en la pos-
sibilitat que -tall no anés referit a tros o franja de 
terra sinó a l’arbre de la familia de l’aladern. A 
l’igual que en el cas de la pròpia Serra del Tallat 
o algún altre proper similar com El Talladell o La 
Tallada.

A tomb de les interpretacions anteriors esmen-
tar també un altre tret especial per al cas de 
Belltall. Així com normalment els topònims res-
ponen a una realitat objectiva, Antoni Bach i Riu 
i altres estudiosos parlen de la possibilitat que 
hi ha sobre unes sèries de noms en la franja en-
tre el Baix Urgell i la Segarra que foren creades 
durant un accelerat i nombrós repoblament en 
època de la reconquesta cap al segle XI. Podrien 
respondre, per entendre’ns, a un patró similar 
al de les urbanitzacions actuals. Es a dir, unes 
sèries temàtiques per a nominacions a corre 
cuita. Noms de flora com és el cas de La Granye-
na, L’Aranyó, La Cirera, L’Ametlla, El Fonoll; i la 
sèrie de pobles començats per bell com podria 
ser el cas dels Belltall, Bellpuig, Bellvís, Bell-lloc, 
etc.

Un cop dit tot això, aturem-nos un moment i mi-
rem de xalar amb tot plegat. Agafar-nos la vessant 
divertida de la toponímia i dels noms de lloc: sor-
tir, mirar l’horitzó, oxigenar-nos, trepitjar el terme, 
saber-ne els noms, conèixer les històries que s’hi 
amaguen, esbrinar els significats, imaginar els pa-
drins dels padrins fent els marges de pedra seca i 
treballant la terra.
Seguint per aquí tampoc renunciem a jugar-hi una 
mica posant cap per avall les paraules. Com és sa-
but per una qüestió de dialectologia, tradicional-
ment i encara ara, quanta gent realment pronun-
cia Bentall o Ventall. Quedem-nos amb Ventall, i 
penseu com si aquest fos el nom del poble no hi 
hauria pas pocs experts que potser en deduirien 
brillantment que la raó del nom seria pel “tradicio-
nal conreu en la situació al capdamunt del coll i tot 
sovint ben ventilat”. O bé, ja per riure, com deia un 
professor meu nadiu d’anglès: “no puc oblidar-me 
pas mai del nom d’aquest poble”, que per ell era 
Tallbell (campanar alt en anglès) i que era la per-
cepció que ell tenia tot passant per la carretera 
quan anava a Andorra.

Seguidament podem veure l’evolució demogràfi-
ca de Belltall al llarg dels 200 anys anteriors als 
contemplats en el gràfic. 
Les dades tenen el seu origen en els Fogatges (fo-
gatjaments).

FOGATGES 
El fogatge (creat en l’època de Pere III i pactat a les 
Corts de Barcelona de 1368) estrictament parlant, 
no era un impost per si mateix, sinó el mecanis-

me utilitzat per recaptar de cada comunitat les 
quantitats exigides en funció del nombre de focs.

Les dades que es conserven dels diferents fogat-
ges es poden consultar a la web “Portal de arc-
hivos españoles - del Ministerio de Educación, 
cultura y deportes”. També, des de Catalunya, 
han estat objecte de molts estudis i s’han publicat 
molts treballs, on podem trobar molta informa-
ció.  

TEMPS ENRERE 
Fogatges 
Isidre Bonet Miró - 9/9/2017
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La citada Web, i les publicacions de J.M. Pons 
Guri, Pere Orti Gost, Jordi Sotorra Montblanc i 
Josep Iglésies Fort són les fons consultades que 
ens permeten tenir les dades dels focs (famílies) 
i llinatges que hi havia a Belltall en els diferents 
períodes d’execució dels fogatges. També es po-
den veure el nombre de cases de les altres loca-
litats de Comalats, i de Rocallaura, Montsequiu, i 
Ciutadilla.  
Cas curiós és el de Montesquiu, localitat ara des-
apareguda que estava situada al voltant de Relat 
de Dalt. El mas, tot i que ara és terme de Ciutadi-
lla, abans pertanyia a la parròquia de Rocallaura, 
i segons consta en els registres sagramentals hi 
van viure diverses generacions dels Company, es-
tablers després a Rocallaura.   

FOGATGE 1358 - Nombre de focs
Rocallaura 24
Montesquiu 25
Ciutadilla no consta
Forès, Sabella i Fonoll - no consten,  
però es fa referència al total recaptat. 
Passanant 41 
Glorieta 13
La Sala 5
La Pobla de Ferran no consta
Belltall 11 
Joan Cabestany, Jacme Menós, Domingo Cabes-
tany, Romeu de Belltayll, Berenguer Lorenç, Do-
mingo Ponç, P. Vida, P. Martí, G. Bello, Na Geral-
dona d’Arenes (vídua) i Na Mario d’en Caus.

FOGATGE 1376 
Nombre de focs, però sense nom dels llinatges
Rocallaura 24
Montesquiu  no consta
Ciutadilla 100
Forès 101
Sabella 10
Fonoll 12
Passanant no consta
Glorieta no consta
La Sala 11 
La Pobla de Ferran no consta 
Belltall 12 

FOGATGE 1378  
Nombre de focs, però sense nom dels llinatges
Rocallaura 19
Montesquiu 16
Ciutadilla 96
Forès, Sabella i Fonoll  111
Passanant  19 
Glorieta 12
La Sala no consta
Quadra de Ferran 4
Belltall 17

FOGATGE 1479 - Nombre de focs
Rocallaura 10
Montesquiu 0
Ciutadilla 45
Forès 24
Sabella 1
Fonoll 1
Passanant 25
Glorieta 4
La Sala 13 
La Pobla de Ferran 4
Belltall 13
Vicari mossèn Johan Morell, Johan Cabestany,  
Johan Martí, Pere Marcò, Ramon Martí, Pere Mar-
tí “maior”, Pere Martí “menor”, Pere Cabestany,  
Berenguer Guaraut, Johan Fabregat, Antoni Garaut i 
lo callà mossèn Hugo Guinda.

FOGATGE 1515 - Nombre de focs
Rocallaura 10
Montesquiu no consta
Ciutadilla 47
Forès 22
Sabella no consta 
Fonoll no consta
Passanant 23
Glorieta 4
La Sala 5 
La Pobla de Ferran 5
Belltall 8
Vicari mossèn Antoni, Joan Guimerà lo carlà, en Ca-
bestany, Johan Martí, Pere Martí, Pere Martí pubill”, 
en Reyner, Jaume Tàrrega. 

FOGATGE 1553 - Nombre de focs
Rocallaura 9
Montesquiu no consta
Ciutadilla 54
Forès 28
Sabella no consta
Fonoll 3
Passanant 35
Glorieta  6
La Sala 5 
La Pobla de Ferran 6
Belltall 9
Antoni Martí, Joan Reyner, Jaume Martí, Joan Roig, 
Pere Martí, Joan Cabestany, Pere Cabestany, Antoni 
Torredemer i Antoni Spital.
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“Salvador Dalí i l’acte sublim de Marimon” 
Joan M. Minguet de Cal Porxo

“Crimen horrible: ocho ninos y una mujer ases-
inados y tres mujeres gravemente heridas”, així 
titulava una columna el diari La Vanguardia el 22 
de maig, dimarts, a la qual ja vaig referència en 
l’entrega anterior. Ja havien passat uns dies, però 
és que aleshores el periodisme vivia d’una esca-
dussera xarxa de telèfons que s’havia començat a 

implantar durant els anys de la Mancomunitat i a 
través del telègraf i de correus. La notícia l’enviava 
“nuestro corresponsal en Santa Coloma de Que-
ralt”, que pots comptar com devia desplaçar-se 
fins a les nostres terres, tampoc hi havien massa 
automòbils en aquells moments per les contrades 
catalanes, ni els camins estaven preparats per als 
cotxes que es venien a les grans ciutats. Els camins 
estaven fets pels carros tirats per animals. El pai-
satge s’assemblava molt al que veiem ara, amb 
menys bosc i moltes més parades treballades, i 
sense aquestes taques grises perquè passin els 

cotxes, unes taques d’asfalt que s’han anat fent 
més i més grans amb el pas del temps.

Del titular ens n’ocuparem un altre dia, només 
avançar que de les tres dones ferides, almenys 
dues van morir en les setmanes següents a causa 
del dany que Marimon havia infringit en els cossos 

d’aquelles persones que havien tingut la mala sort 
d’estar al poble just quan els homes estaven es-
campats per les parades que conreaven. Just quan 
Josep Marimon havia decidit cometre el seu acte 
criminal.

Acte criminal, dic? És evident que tothom ho va 
interpretar així. I ben aviat van començar a sorgir 
explicacions. La primera que es desplega és que 
des de feia un temps s’observava en Marimon una 
agressivitat desacostumada en ell. Com veurem en 
un altre moment, això ho desmentiria el seu met-

L’ACTE SUBLIM DE MARIMON
Una novel·la per entregues

Un fragment de la carta que Dalí va escriure a Pepín Bello parlant de l’acte sublim de Marimon. El cert és que 
la carta sembla que no la va arribar a enviar mai. Dalí era dislèxic i tenia molts problemes per a ajustar-se a 
les normes ortogràfiques, es pot comprovar en aquest petit tros de text.
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ge, que el tractava habitualment des que havia ar-
ribat de la mili, llicenciat abans d’hora perquè patia 
el “mal de Pott” o així l’havien diagnosticat. Ja sé 
que vaig deixant coses en l’aire, però ara no em 
puc entretenir en la complexitat que suposa voler 
explicar com podia influir aquest suposat mal de 
Pott (allò que la medicina contemporània coneix 
com a tuberculosi vertebral) en la conducta d’una 
persona que vivia al món rural, sense fer res, per-
què l’únic mètode de guariment que li havien pro-
porcionat és el descans.

Descansar, al costat dels nens i de les dones, men-
tre tots els homes del poble treballaven tot el dia 
al camp. Això és el que feia Marimon. L’ociositat és, 
em sembla, una cosa plenament urbana. A pagès, 
a pagès i en les classes treballadores, l’oci és un 
privilegi que no sé si es podia tenir a La Pobla l’any 
1928. En els llocs que tenien fondes, com Belltall, o 
petites tavernes, els homes hi devien anar a beu-
re i a jugar a cartes. Les dones ni això, cuidar els 
nens, fer el menjar, portar-lo al tros, fer la neteja, 
rentar la roba al safareig públic... El de Belltall, de 
safareig, estava molt lluny del nucli urbà, resulta 
dramàtic pensar tot el que les padrines, les mares 
i les joves havien de caminar, carregades de roba, 

de roba molt pesant quan la retornaven xopa, 
des del safareig fins a les seves cases havent de 
fer una bona pujada. Oci? No crec que en aquells 
temps la pagesia sabés què volia dir això. A ciu-
tat, sí, feia uns anys, des del 1904, que el govern 
d’Antonio Maura havia proclamat els diumenges 
com a dia de descans setmanal. Lògic. Les ciutats 
com Barcelona havien vist arribar a molta gent del 
camp que anava a treballar a les indústries; a les 
fàbriques hi treballaven homes, dones i nens en 
situacions d’alta misèria. I es posen alguns límits 
a la situació. O s’emmascaren, com sempre fa el 
poder. La cosa és que la densa demografia de la 
capital catalana i que els diumenges fossin festius 
obligatòriament, feia que totes les classes socials 
sortissin de casa a la recerca de l’entreteniment i 
això va fer va desplegar una oferta d’oci molt més 
gran de la que la ciutat havia tingut mai. Van créi-
xer els espectacles a l’aire lliure; els parcs d’atrac-
cions; les sales cinematogràfiques que acabaven 
de néixer; els teatres de la mala vida (són els anys 
daurats del Paral·lel)...

Sí, a la ciutat hi havia oci. Però a pagès, no. I, mal-
grat tot, Marimon era un ociós, segur que li devien 
dir, pel carrer:
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-- Josep, ets un gandul!

I, ben segur, ell devia escudar-se en els metges i 
en la malaltia. És aquesta mandra la que havia fet 
que, per passar el temps, s’hagués relacionat amb 
les nenes i els nens del poble. En això coincideixen 
tots els testimonis, ell tenia molt bon tracte amb 
la mainada, jugava amb ells, entre d’altres coses, a 
matar coloms amb una escopeta. I d’aquí que en-
cara resultés més sorprenent que acabés per ma-
tar-los a tots. No, els coloms no; vull dir que matés 
tots els nens que va poder.

Un acte criminal, deia. El redactor de la notícia 
del diari La Publicitat ho tenia clar: “L’autor dels 
homicidis té de 26 a 30 anys. Té pertorbades les 
facultats mentals.” Com ho sabia que tenia les fa-
cultats mentals trasbalsades? Si no sabia ni quina 
edat tenia l’agressor. El redactor d’aquest diari, fet 
en català des del 1922, no s’havia desplaçat a La 
Pobla, m’hi jugo una pesseta. Ho escrivia des de 
Tarragona i parlava d’oïdes, la seva crònica és far-
cida de dubtes (com la de l’edat de l’assassí) o men-
tides, deia que Marimon, després d’haver comès 
els crims, “va fugir cap a Ciutadilla, a Lleida, armat 
d’una escopeta i de regular quantitat de munici-
ons”. Quantitat regular de municions, escrivia, n’hi 
ha per fer-se un fart de riure. Primer, perquè ningú 
sabia on havia anat a parar en Marimón, ho veu-
rem ben aviat; i segon, perquè entre una quantitat 
regular de municions i res no hi ha cap diferència. 
Aquell periodista o redactor informava que Mari-
mon tenia les facultats pertorbades perquè és el 
que tothom o gairebé tothom pensa quan s’assa-
benta de matances indiscriminades, com aquestes 
que tan sovint es produeixen a indrets dels Estats 
Units. En un moment de la seva crònica dóna una 
dada que coincideix amb una cosa que ja he co-
mentat: 
“Hom diu que quan el Marimon va anar a soldat va 
patir un tifus que el va deixar molt dèbil, però que 
fins ara no havia donat cap prova de no estar en 
cabal judici.”
Ara, ja hem vist que, tot i que no n’havia donat cap 
prova, el periodista o mal aprenent de periodisme 
havia dictaminat que Marimón tenia les facultats 
mentals pertorbades.

Dalí i Marimon

No sé com introduir Salvador Dalí en aquesta 
història. I, tanmateix, ho he de fer. No perquè ell 
tingués cap mena de protagonisme en els fets de 
La Pobla, de cap de les maneres. Ell, aleshores, 
s’estava a Figueres o a Cadaqués. Però és gràcies 

a ell que vaig tenir una revelació (deixeu-me ser 
protagonista d’aquest relat durant uns moments): 
ja vaig explicar que quan vam arribar a Belltall i 
ens parlaven dels successos de La Pobla ningú no 
sabia dir-me exactament quan es van produir, en 
quin any. I vet aquí que, un dia, mentre estic pre-
parant un llibre sobre Dalí, una de les meves espe-
cialitats com a historiador de l’art contemporani, 
arribo a llegir una carta que Dalí va escriure. Una 
carta que li enviava al seu amic Pepín Bello, a qui 
havia conegut durant la seva estada a la Residen-
cia de Estudiantes de Madrid, allà on també es va 
fer amic de Federico García Lorca o de Luis Buñuel, 
unes amistats que, com era habitual en Dalí, van 
ser molt intenses i van trencar-se amb una intensi-
tat proporcional.

En aquella carta, Dalí escrivia el següent: 

“Sin ir más lejos, habrás visto el sublime acto de 
Marimon, fíjate nada más bajo el punto de vista 
moral, dejando aparte su enorme trascendencia 
poética; lo limpio y excepcional que resulta la acti-
tud de este hombre al lado del grosero e inmundo 
sentido maternal de las madres verreando porque 
les han matado a sus hijtos, etc, etc.”

I per si a Pepín Bello no li hagués quedat clara la 
seva posició, Dalí reblava el clau de l’originalitat:

“Así piensa muy poca gente, todos los artistes y 
literatos, los mejores, les cae la baba delante del 
amor maternal. Y no comprenden la excepcional 
y extraordinària trascendencia de los crímenes de 
Marimon.”

Per la majoria de gent, Josep Marimón va fer un acte 
cruel. Va segar la vida d’unes nenes i d’uns nens, 
d’una dona que n’acabarien sent tres. Un acte cri-
minal. Per Dalí, va ser un heroi, com ho serien més 
endavant d’altres personatges sinistres, perquè al 
surrealisme el fascinava endinsar-se en la foscor 
dels comportaments humans. Marimon és el pro-
tagonista de la faula, per la gent del moment no 
era cap heroi, tot el contrari. Però per Dalí, sí que 
ho era. Per aquell jove artista, que encara no havia 
donat el gran salt, no ho faria fins el novembre de 
1929 amb la seva primera exposició a París, Mari-
mon havia fet un “acte sublim”, anar en contra de 
tota la lògica de la civilització del moment i matar 
despietadament uns infants mentre les seves ma-
res ploraven desconsoladament.

(Pròxima entrega: “En paradero desconocido”)
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En aquesta edició hem entrevistat el Jaume Miró, de cal Bisbe, que ens 
ha fet mirar enrere i recordar el Belltall de la guerra i la postguerra, i ens 

ha explicat les condicions de vida d’aquells temps, la situació del poble, 
algunes tradicions... per recordar i no oblidar d’on venim.

Quin any vas néixer?
L’any 1931.
En quina casa vas néixer?
A Cal Sebastià, que antigament es 
coneixia com Cal Capatàs.
Quants anys tenies quan va co-
mençar la Guerra?
Va començar el 1936 i jo tenia 5 anys.
Quins records en tens?
Molt dolents, perquè se’m va morir 
un germà, un amic... En aquell 
temps hi podia haver bombes 
pels camps i si anaves per allà i la 
tocaves et podia explotar. Per tant, 
uns records molt durs.
Quants anys vas anar a estudi? 
Com era l’escola en aquells temps?

Fins als 14 anys. Fèiem estudi a ca l’Arcís, al principi 
només teníem un mestre al poble, i hi anàvem els 
nens a la tarda i les nenes al matí. Recordo que 
vam arribar a ser vint nens, i més i tot!
Sempre has estat pagès?
Sí. 
A quina edat vas començar a anar al tros? Quines 
feines et feien fer?
Als 7 anys. Em feien arrencar alls, enforcar... El 
que toqués fer en aquell moment: si enforcaven, 
doncs jo també ajudava enfocar; si tocava anar a 
plegar alls, doncs anava cap al tros a plegar alls. 
A les cases tothom ajudava en tot, totes les mans 
eren bones.
Quin record guardes de la joventut?
Molt bo, sempre anàvem junts els de la meva 
quinta, l’Arcadi.... Fèiem una bona colla. Llavors als 
pobles hi havia molta gent a totes les cases.
Com es vivien les festes de Nadal al poble?
A casa, amb la família, també anàvem a missa... 
Anys enrere, l’església era una obligació en moltes 
cases: misses, processons, rosaris... Recordo que 
sempre s’havia fet el tió, a casa. Els reis també 

es feien, però no eren ben bé com es fan ara... 
me’n recordo que després de la Guerra, els reis 
passaven per les cases. 
Quin és el canvi més gros que has vist en les 
feines del camp?
L’arribada del tractor, perquè abans havíem d’anar 
amb les mules, els rucs... i era molt més pesat i 
lent; normalment, en una casa, un anava amb els 
animals i dos més ajudaven.
Quin és el canvi més gros que has vist al poble?
La davallada de la població: abans érem uns 400 
habitants, veies vida pel poble, canalla, gent als 
pedrissos... i ara només en quedem 30.
Quin any et vas casar? Com era llavors un casa-
ment? I un bateig? I un enterrament?
Em vaig casar amb la Maria de cal Bisbe el 1960. 
Llavors es feia menys festa que ara, però també es 
tirava arròs... En un bateig es tiraven ametlles i de 
vegades confits també, això després de la Guerra 
perquè abans només es tiraven ametlles. En un 
enterrament sempre es tocava a morts: abans al 
poble hi havia el campaner, que marcava el ritme 
del dia i dels esdeveniments: tocava al migdia, 
tocava a missa, tocava quan hi havia foc...
A quins jocs jugàveu quan éreu petits?
A boles i a futbol, anàvem pels horts...
Com vivíeu a casa la matança del tossino?
Molt bé, perquè llavors podíem fer un gran dinar 
tota la família. Ens aplegàvem molta gent, pel que 
et deia, que a totes les cases érem molts.
Quin futur veus al poble?
Malament, perquè ens estem quedant sense gent, 
quan ens morim els de la meva generació no 
quedarà ningú, perquè el jovent només vindreu el 
cap de setmana o deixareu de venir.
I amb aquestes paraules de reflexió acabem 
aquesta visió cap al passat del nostre poble que 
hem fet amb el Jaume. Moltes gràcies per explicar-
nos petites curiositats i experiències de Belltall que 
no coneixíem o que, potser, havíem oblidat!

Entrevista al Jaume de Cal Bisbe
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

LA VEU DEL POBLE

Jaume  
de Cal Bisbe
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Entre el 1723 i el 1943: De l’orfebre desconegut a Josep Maria Jujol. 

La custòdia de Belltall 
Pau Minguet de Cal Porxo

En la peanya de la peça belltallenca es pot apreci-
ar sense cap problema una incisió sobre la plata 
on es llegeix “ANI 1723”. És interesant veure la im-
portància que l’argenter va atorgar a la data, col-
locant-la dins del mateix motiu ornamental que 
la possible marca del fabricant, situada a l’extrem 
contrari (en parlaré més endavant). La data està 
envoltada per una forma circular, coronada per 
un element en forma de dents de serra i custo-
diada a banda i banda per dues volutes. El motiu 
pel qual es dóna tanta importància a la possible 
data de fabricació és desconegut, però la voluntat 
de l’artista de dotar a aquesta inscripció d’un pro-
tagonisme és innegable. Pel que fa a la paraula 
“ANI” és evident que és refereix a “any” però el fet 
de col·locar una i llatina enlloc de la corresponent 
i grega és intrigant.
 Plantejaré dues hipòtesis sobre la presència 
d’aquesta paraula a la peça. La primera contem-
pla la possibilitat que aquest mot tingui la volun-
tat de ser escrit en llengua catalana, que no seria 
normalitzada per Pompeu Fabra fins a principis 
del segle XX i, per tant, la manera d’escriure les 
paraules sovint era propera a la simple transcrip-
ció fonètica. En aquest cas, es va col·locar la i llati-
na que actuaria com a i grega i juntament amb la 
ena es pronunciaria “ny”. La idea és una mica for-
çada i més encara quan al mateix poble de Bell-
tall hi ha una llinda, la de la porta principal de Cal 
Manolo (abans Cal Cap Blanc), on es veu perfecta-
ment cisellat: ANY 1799. És cert que la inscripció 
sobre la pedra té 76 anys més que la de la custò-
dia, però si més no fa pensar que durant el segle 
XVIII ja coneixien el so que produïa la unió entre 
la n i la i grega i, per tant, la primera aproximació 
no quedaria ben resolta. Aquesta contradicció em 
porta fins a la segona hipòtesi. Hi ha la possibilitat 
que la paraula any intentés estar escrita en llatí. 
La declinació genitiva del llatí annus (any) s’escri-
via anni i el cas genitiu s’usava per expressar la 
possessió o l’origen. L’equivalent genitiu en català 
seria “del”. Aquesta idea tindria força coherència 
pel que fa a la inscripció ja que voldria dir que 
l’origen de la peça era l’any 1723, “del 1723”. Jo 
m’acolliria més a aquesta segona hipòtesi, també 
tenint en compte el prestigi i la importància que 
tenia el llatí dins de l’Església, però el problema, 
com en la primera possibilitat, torna a ser orto-
gràfic ja que a la inscripció li faltaria una ena. 
Com he esmentat anteriorment, al cantó contra-

ri d’on es troba la inscripció de la data hi ha un 
element molt intrigant. Dins d’uns motius orna-
mentals quasi idèntics als que encerclaven l’any 
de fabricació de la peça s’hi poden distingir sense 
problema dues lletres (la B i la A) col·locades sobre 
el dibuix d’un peix. És cert que poden apreciar-se 
algunes diferències entre les dues inscripcions, 
com per exemple que en l’ornament comentat 
anteriorment hi havia cinc elements en forma 
de dent de serra, mentre que en aquest n’hi ha 
quatre; o també que la superfície que acollia la 
data era llisa, mentre que en aquest cas l’artesà 
va realitzar amb un petit punxó una sèrie d’in-
cisions enfosquint i difuminant el fons. Deixant 
de banda aquest elements, des del meu parer 
poc rellevants, cal fixar-se amb l’element central 
d’aquesta petita composició, burinat sobre la pla-
ta. La representació d’aquest animal marí és força 
esquemàtica però molt resolutiva ja que a simple 
vista s’identifica perfectament l’animal. S’hi poden 
apreciar perfectament les escates, les aletes i l’ull 
dret. És molt curiosa la presencia d’un peix en la 
peça i permet fer diverses suposicions sobre el 
perquè d’aquesta representació. Les dues lletres 
que he esmentat abans, la B i la A, crec que podri-
en fer referència a la ciutat de Barcelona i el peix 
actuaria com ha element característic d’una ciutat 
que depenia molt del comerç marítim i dels recur-
sos que li proporcionava el mar mediterrani. Ara 
bé, normalment la ciutat d’origen de les peces, 
que produïen els confrares argenters de Catalu-
nya, s’indicaven mitjançant un punxó amb una 
marca concreta depenent de la ciutat, col·locada 
en algun racó de l’obra i de caràcter discret, casi 
imperceptible. En la peça belltallenca la tipologia 
“BA” amb l’element afegit del peix, fan que hi hagi 
un caràcter evident de dotar a aquesta inscripció 
(a l’igual que passava amb la data) d’una impor-
tància cabdal en el conjunt de l’objecte. És possi-
ble que aquest element no faci al·lusió a l’origen 
geogràfic de la custòdia? De l’estudi que va realit-
zar Cristina Esteras sobre “El punzón de platería 
de Barcelona: su evolución formal y cronològica 
(siglos XIV al XX)” s’extreu una conclusió que pot-
ser podria ser la resposta a aquest misteriós peix 
present en la custòdia. Esteras conclou els seu 
escrit dient: “Hasta el siglo XVIII (...) las piezas de 
plata carecían, por lo general, de marca personal 
del artífice (...) observamos que desde mediados 
del siglo XVIII hubo fieles contrastes que prefiri-
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eron la elección de un símbolo como marca per-
sonal (por ejemplo, un gallo, palmeta, león, etc.) 
a su apellido”. Primer de tot cal dir que els “con-
trastes” no eren els que confeccionaven les peces, 
sinó que la seva tasca era la de  verificar la qualitat 
de la plata a partir de les ordenances de 1732. Si 
aquests agents podien marcar els objectes amb 
símbols d’animal, de ben segur que eren realitzats 
amb un punxó i d’una mida molt reduïda. Això 
ens fa descartar que el peix es tracti d’una mar-
ca de contrast. Primer, perquè una persona amb 
aquesta tasca no s’hagués detingut a realitzar un 
motiu tant detallat (el peix, les lletres i l’element 
ornamental) i, segon, perquè si la peça és de l’any 
1723, l’ordenança de verificar la plata mitjançant 
persones alienes a les confeccions encara no es-
tava en vigor. Podria ser que en la peça de Bell-
tall trobéssim una confecció poc comú i el peix, 
juntament amb les lletres, volgués indicar-nos el 

fabricant de l’objecte litúrgic. Trobo que aquesta 
hipòtesi és molt suggestiva, al pensar la possible 
voluntat de reivindicació que va tenir l’argenter 
cap al seu ofici que no va ser fins l’any 1732 “quan 
obtingueren la categoria de Congregació, Col·legi 
i Art, en substitució de la de Gremi, Comú i Con-
fraria, a través del privilegi concedit pel monarca 
Felip V”. La possibilitat que les lletres B i A, junta-
ment amb el peix, fossin el distintiu d’un argenter, 
guanya força quan observem la petita marca de 
punxó situada a la part més baixa de la peanya. 
Sobre la plata van quedar marcades sis lletres col-
locades amb dues fileres de tres lletres cadascu-
na. El cop de martell va fer que el punxó deixes 
constància a la custòdia de Belltall de la inscripció 
on és pot llegir VER GES (les tres darreres lletres a 
la filera inferior). En el minuciós estudi de Cristina 
Esteras sobre el punxó barcelonès no hi apareix 
aquesta tipologia. Per tant, la peça no procedeix 
de la capital catalana, ja que si fos així, pel que 
fa a la seva cronologia, hauria de tenir una marca 
molt diferent. En diferents peces confeccionades 
a Barcelona, en anys propers a la de Belltall, s’hi 
aprecia una creu de malta sota la qual hi ha la sí-
l·laba BAR. On devia ser realitzada la custòdia de 
Belltall? En el capítol sobre orfebreria, escrit per 
Jaume Barrachina, del llibre L’època del Barroc i 
els Bonifàs, se’ns explica que “el marcatge del nos-
tre argent (referint-se a Catalunya). Es tracta d’un 

marcatge típicament espanyol, d’una sola marca 
–usualment- fins més o menys les ordenances 
de 1736, en que devia haver-n’hi tres”. Aquest fet 
s’acompleix en la custòdia de Belltall. Realitzada 
abans de l’any 1736 i només amb la marca d’un 
punxó. El dubte és l’origen d’aquest punxó i la 
ciutat a la qual representa. Tornant a citar a Bar-
rachina “sembla que quinze ciutats catalanes van 
tenir marca especifica (encara és possible alguna 
novetat, ja que n’hi ha que són de troballa recent). 
Serien Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Mont-
blanc, Perpinyà, Reus, Tarragona, Vic, Castelló 
d’Empúries, Solsona, Cardona, Cervera, Tàrrega, i 
Tortosa. D’altra banda hi ha argenters documen-
tats almenys a Figueres, Mataró, Olot, Montserrat, 
Valls, Vilafranca del Penedès i Sant Feliu de Guí-
xols”. A simple vista, la tipologia VERGES no cor-
respondria a cap de les ciutats esmentades. Això 
fa plantejar-nos que possiblement aquest punxo 
no obeeix a un lloc geogràfic corresponent sinó 
que, més aviat, en està indicant el que podria ser 
el cognom Vergés de l’hipotètic autor.
Deixant de banda les múltiples suposicions so-
bre l’origen de la custòdia, crec que és necessari 
parlar una mica del context belltallenc dels vol-
tants de l’any 1723. En aquest any al poble enca-
ra s’utilitzava l’antiga església romànica del segle 
XII que va ser abandonada definitivament un cop 
es va construir l’actual església, que data de l’any 
1868. Actualment, de l’edifici romànic només en 
resta un fragment de l’absis, però molts habitants 
del poble encara recorden la plaça de les capelles 
colgada de runa i pedres de l’antiga església, que 
mica en mica es van anar reaprofitant per noves 
construccions, ja que els grans carreus treballats 
d’una manera molt minuciosa, per confeccionar 
el temple medieval, eren molt preuats per utilit-
zar-se com a primeres filades pels fonaments de 
cases de nova planta. Moltes d’aquestes pedres 
també es van utilitzar per aixecar l’actual església, 
que va ser construïda per poder oferir als veïns un 
espai més digne i ampli ja que, a mitjans del segle 
XIX, el poble tenia 309 habitants repartits en 60 ca-
ses i era impossible poder realitzar còmodament 
les cerimònies religioses en l’església romànica 
de dimensions molt més reduïdes, suposant que 
l’edifici belltallenc era de característiques sem-
blants a l’església dedicada a Sant Miquel, al veí 
poble de Forès, què encara es conserva en l’actua-
litat i els elements més antics que la confeccionen 
són del segle XII. No tenim dades precises sobre 
l’any 1723, però gràcies a registres censals d’anys 
propers a aquest, que si que es conserven, sabem 
que l’any 1728 hi havia 24 cases habitades i 101 
veïns. Per tant, hem de suposar que al 1723 hi ha-
via un nombre d’habitants similar. Del que si que 
tenim dades concretes és del registre parroquial 
de Belltall, conservat a l’Arxiu Històric Arxidioce-
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sà de Tarragona. Aquest registre ens permet sa-
ber que l’any 1723 el mossèn de Belltall era Josep 
Prats, que va tenir aquest càrrec de l’any 1718 fins 
el 1738. El més probable és que fos ell qui encar-
regués la realització de la custòdia. Tot hi que no 
tenim constància de quan es fa fer exactament 
l’encàrrec, ni de quan va arribar a Belltall o el que 
es va haver de pagar per la peça. És interessant 
veure com un objecte que en un inici va ser con-
feccionat per a un lloc determinar va patir una 
canvi d’escenari en el moment en el que es va in-
augurar la nova parròquia. De ben segur, la nova 
església es va farcir d’elements que confecciona-
ven l’ecosistema del temple romànic creant així un 
ambient ple d’objectes reaprofitats que, malgrat 
el seu anterior escenari ja no existia, ells s’adapta-
rien a les noves exigències de la construcció. 
Només es conserva un manuscrit pertanyent a 
l’Arxiu Parroquial de Belltall que sembla fer refe-
rència a la custòdia i que data de l’any 1788. El 
document és una visita pastoral, firmat el dia 2 
de juny d’aquest any, i recull 34 observacions que 
va fer un enviat per l’arquebisbat de Tarragona 
sobre les condicions en què es trobava el con-
junt parroquial de Belltall. El punt més rellevant 
d’aquesta visita pastoral és el número 28.
 Si bé és cert que hi ha algunes paraules una mica 
complicades de desxifrar el text transcrit seria 
més o menys així: “Manam que ab la brevedat 
possible se dàuria lo interior de lo sacrari i lo cir-
culet interior del Sagrat Vericle ahont es coloca la 
sagrada Hostia y se aseguria mes lo peu del Globo 
per a que no’s moga ni estiga en perill de càure 
com està”. Crec que indubtablement aquest petit 
fragment fa referència a la custòdia. Que pel que 
sembla, no estava en gaires bones condicions o 
si més no, “en perill de caure com està”. Potser 
l’any 1788 la custòdia va patir una restauració i 
es va assegurar aquest “peu del Globo” tal i com 
recomanava la cita. Parlar d’aquesta possible re-
paració dona peu a parlar de la que sabem segur 
que es va dur a terme l’any 1943. 
El 25 de juliol de l’any 1936, recent esclatada la 
Guerra Civil, “una partida d’anarquistes va anar al 
poble (Belltall) i destruí totes les imatges i objec-
tes de culte. Entre aquests hi havia una valuosa 
i artística custòdia datada l’any 1723. Rebatuda 
pel terra i maltractada. Es trencà, i només se’n 
va salvar el peu, i encara malmès i tort”. Un cop 
passada la guerra el mossèn Ramon Garriga va 
conèixer a Guimerà l’arquitecte Josep Maria Jujol, 
el qual estava realitzant les obres de confecció de 
l’altar major de l’església de Santa Maria. Garri-
ga va parlar-li a l’arquitecte modernista sobre la 
custòdia de Belltall i li va preguntar si hi havia la 
possibilitat de restaurar-la. Jujol va acceptar el 
repte i l’any 1943 va dur a terme la difícil tasca de 
reconstruir un objecte quasi destruït. Es conserva 

un dibuix, fet pel propi Jujol, on s’hi representa 
tota la part superior de la custòdia (la que te for-
ma de sol en el centre del qual hi ha el vericle on 
es posa la Hòstia). Aquesta part va ser dissenyada 
totalment per Jujol i no podem saber quin aspec-
te tenia la custòdia originalment. Un dels dubtes 
és si l’arquitecte va dissenyar aquesta part sense 
cap referència o encara i restaven els vestigis bar-
rocs, en la part superior de l’objecte. Segons el fill 
de Jujol, “aquest va projectar tota la part superior 
desapareguda”. Potser algun veí de Belltall li va 
explicar com era originàriament la peça de plata 
o senzillament Jujol va fer el disseny que ell creia 
més oportú. Es pot afirmar que els motius supe-
riors que al·ludeixen als rajos de sol i a les seves 
flames són íntegrament de l’any 1943. 
Tenint en compte que la peanya, que és on hi ha 
la data, indubtablement és l’original, cal qües-
tionar-se la cronologia del cos central de l’obra. 
Tornant a citar al fill de Jujol, aquest comenta que 
“calia redreçar i redibuixar el peu desmanegat”. 
Crec que quan es refereix al peu està parlant del 
l’element vertical de l’objecte. El que uneix tota 
la part del sol amb la base. Possiblement el peu 
també es va haver de restaurar però les interven-
cions van ser molt minses. En canvi en aquest ele-
ment vertical que he esmentat es pot veure que la 
plata segueix un esquema ornamental molt sem-
blant al de la peanya, però no del tot igual. I que 
fins i tot el tractament de la plata i la manera de 
fer els burinats no està fet per la mateixa perso-
na. Mentre que la part de l’element solar és total-
ment obra d’un argenter que seguia el disseny de 
Jujol, sembla que aquest cos central intenti acollir 
elements de la peça original. 
Malgrat la petita aproximació que he realitzat so-
bre la custòdia de Belltall és evident que queden 
molts aspectes sense resoldre. El més intrigant 
és el de saber el possible artífex de la peça, però 
és complicat seguir les pistes amb tan poca docu-
mentació. 
Aquesta peça és un clar paral·lel entre els edifi-
cis religiosos i, en aquest cas, els objectes rituals. 
De la mateixa manera que els edificis s’han anat 
adaptant a les noves necessitats litúrgiques, els 
objectes també han canviat la seva fisonomia. 
Aquest canvis els han propiciat fets molt diver-
sos entre els quals podríem tornar a remarcar 
l’efecte que té sobre les custòdies l’aparició de les 
grans processons de corpus o, en el cas de la peça 
belltallenca, com les adversitats que ha hagut de 
suportar el nostre objecte l’han portat a canviar 
com a mínim una vegada, no només d’espai, sinó 
també d’aparença.

* Vull agrair-li molt especialment a l’Isidre de Ca l’Es-
querrer el fet de facilitar-me les imatges d’aquest 
document que parla de la custòdia de Belltall.
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