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EDITORIAL
En aquest mesos tan convulsos que estem 
vivint, fins i tot els pobles com el nostre, els de la 
Catalunya oblidada pels discursos centralistes, 
també s’omplen de reivindicacions. Els colors 
monòtons de la pedra seca, dels terrosos, 
del rostoll torrat a l’estiu i els verds del blat i 
l’ordi quan comença a néixer,  actualment 
s’acompanyen de tonalitats grogues que 
demanen llibertat. 

De vegades s’ha donat a entendre que les lluites 
només poden succeir a les ciutats: Allà on les 
munions de gent representen una diversitat 

social i cultural molt més àmplia que en un 
petit llogarret.  Desfent-nos d’aquest sentiment 
d’inferioritat i del fals emmirallament que, a 
vegades, s’ha pretès de les grans metròpolis, 
ara més que mai és quan hem de reivindicar 
la nostra condició de poble.  Abanderem-nos 
del nostre territori perquè sense els pobles 
petits, sense les terres de secà, sense els gestos 
simbòlics que fem dia a dia, la República no 
existirà. 

Pau Minguet
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Un llibre-concepte d’artista

1 OCTUBRE, EL REFERÈNDUM  

MANIFESTACIÓNS  
A FAVOR DE LA  
LLIBERTAT I EN  
CONTRA DEL 155

NOCHERA 
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En aquesta edició de la revista, hem pogut parlar amb la Paquita de 
cal Feliuet, que amb vora 60 anys entre els fogons de Cal Feliuet, ens ha 

ajudat a comparar com es feien les celebracions abans al poble i com es 
fan ara, ens ha mostrat pinzellades de com era la vida d’una noia temps 

enrere i també ens ha mostrat la seva visió del futur.

Quin any vas néixer?
El 1934.

Has viscut sempre a Belltall?
No, fins als 17 anys. Als 17 anys vaig 
anar a Barcelona i m’hi vaig estar 7 
anys treballant.

Què recordes de la infantesa a Bell-
tall?
Recordo que en aquell temps hi ha-
via molta gent, a diferència d’ara que 
n’hi ha molt poca, érem molta cana-
lla i sempre sortíem a jugar pels car-
rers. Del col·legi recordo que havia 
anat a ca l’Arcís; després, també hi 
havia anat a cal Trumfet, tot i que no 
gaire temps, allà on hi havia la casa 
del Cisco que després la van vendre, 
allà hi havia un menjador molt gran 
i fèiem col·legi allí. I després ja a les 
Escoles.

Com vivies la festa major?
L’esperava amb deliri, perquè lla-
vors, com que no se sortia com ara, 
ja que no hi havia cotxes i no podies 
anar d’un lloc a l’altre, havies d’anar 
caminant si volies anar de festa ma-
jor... però jo no hi havia anat mai, així 
com n’hi havia que eren més grans i 
anaven caminant, jo no, per mi era 

només la festa major d’aquí el poble 
i, és clar, l’esperaves. La vivíem molt 
bé, feien ball, quan era més petita 
feien ball cada any, però després va 
començar a haver-hi la religió catò-
lica i va durar una època que es va 
perdre la festa major, només feien 
sardanes i la missa, de ball ja no en 
feien, i va durar bastants anys, això! 
Alguna vegada, fins i tot, me’n recor-
do que amb ma cunyada anàvem 
a Tàrrega el dia de la festa major 
d’aquí, una estona a la tarda, perquè 
allà feien la festa major els mateixos 
dies, era el dia de la Mare de Déu, 
que la feien al setembre llavors, i 
havíem anat un any o dos a Tàrrega 
perquè aquí no feien res. Però des-
prés es va tornar a recuperar al cap 
d’uns anys, però ha anat perdent. 
Abans hi havia molta gent als pobles 
i venien molts familiars; ara, en can-
vi, els familiars no vénen tant, potser 
ho fa que com que hi havia més gent 
es veia el poble més ple... era dife-
rent, fins i tot més anys enrere, jo ja 
no ho vaig veure mai, però a la sogra 
li havia sentit explicar que hi havia 
dos balls i plens tots dos! L’un, a cal 
Fuster i l’altre, a Cal Feliuet; a Cal Fe-
liuet hi havia els d’esquerres i a Cal 
Fuster els de dretes. A vegades, fins 

Entrevista a la Paquita de Cal Feliuet
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

L la Paquita  
de Cal Feliuet

LA VEU DEL POBLE
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i tot, aquí pujava molt jovent de Solivella i venien 
tots a Cal Feliuet i llavors l’altre ball quedava buit. 

Quin record tens dels reis mags de Belltall? Han 
canviat gaire comparats amb els d’ara?
Els reis, abans, passaven per les cases. Així com 
ara van a l’església i donen els regals allà, abans 
anaven a les cases amb una tartana tota guarnida 
i passaven a donar els regals pels balcons. Des-
prés hi va haver molts anys que no passaven els 
reis, fins fa no sé quants anys que ho van tornar a 
reprendre, però va durar uns anys que també va 
quedar mort.

Què feia una noia adolescent de la teva edat?
Aquí hi havia alguna noia que no acabava el col·le-
gi, algunes marxaven a aprendre a cosir o anaven 
a estudiar a fora alguns anys... i si se’n quedava 
alguna aquí treballava a casa amb el que fos, i si 
es casava a l’edat i si no es quedava a casa... però 
de treball poca cosa hi havia aquí; si no anava a 
fora, aquí no en trobava, de treball.

De jove teníeu relació amb els nois i noies d’al-
tres pobles?
No gaire, perquè com que no hi anaves gaire als al-
tres pobles... a vegades anaves a alguna festa ma-
jor si hi tenies família, però si no, ja no hi anaves. 
Jo me’n recordo que havia anat de festa major als 
Omells, perquè hi havia una germana de ma mare 
i, és clar, anaves allà i era com si fossis a casa, hi 
estaves els dos o tres dies de la festa major... però 
si una persona no hi tenia família ja no hi anava. 
I dic els Omells, però també passava quan era la 
festa major de Glorieta o de Passanant... Però allò 
d’anar-hi a passar la tarda i després venir a la nit 
caminant no es feia gaire... els nois potser més, 
però les noies no tant, potser perquè ja hi anaven 
a jugar a futbol i tornaven tard...

Quan vas començar l’afició per la cuina?
Quan em vaig casar, que vaig venir aquí i vaig co-
mençar llavors, perquè abans treballava en un al-
tre lloc i mai no havia treballat a la cuina.

Quant fa que treballes a Cal Feliuet?
56 anys, ja comença a fer temps!

Has fet alguna altra feina?
Abans de casar-me i abans d’anar a Barcelona 
poca cosa, si anava algun dia al tros ajudava amb 
el que fos, si em deien de collir raïm o plegar alls... 
el que passa quan ets jove, que t’hi fan anar. Lla-
vors, al cap de poc temps que la meva germana 
havia anat a Barcelona, vaig anar amb ella i em 
vaig quedar allà treballant a la Hispano Olivetti i 

fins que em vaig casar em vaig estar allà 6 o 7 
anys treballant.

Quin és el plat típic de Cal Feliuet?
Això depèn de cada persona. Aquí, abans, a la 
gent els agradava molt el conill rostit amb all i oli, 
en fèiem molt. Però les coses canvien, ara tam-
bé en fem perquè hi ha gent que te’l demana i 
et pregunta: que no fas aquell conill? Però el que 
no ho coneix, si t’ho demana és perquè li agrada 
i no com abans... saps què passa, també? Que els 
menjars canvien molt, perquè anys enrere potser 
no hi havia tanta varietat i tocaves més el conill, a 
part que en teníem molts de casa i sempre tenies 
el conill fresc, fins i tot trobo que eren més bons 
els que ens matàvem a casa que els que com-
prem ara.

Sabem que t’agrada molt viatjar: on has estat?
No fa molts anys que viatjo, perquè abans no te-
nia temps; amb el meu home havíem fet alguns vi-
atges, però pocs perquè com que els xiquets eren 
joves tampoc no podíem sortir gaire. I ara, ja fa 14 
o 15 anys que tombo bastant; he estat a Cuba, als 
Estats Units cap a la part de Sant Francisco, cap al 
nord, també a Anglaterra, a Portugal... per Espa-
nya a tot arreu! De fora d’Espanya bastants llocs 
però ja quasi que no me’n recordo...

Quin futur veus a Cal Feliuet?
- De moment, si haguéssim de confiar del negoci 
per la part del poble, ja podríem tenir tancat per-
què no queda gent al poble, si no fos per la gent 
de pas... malament. I si avui per demà traguessin 
la carretera, suposo que també aniria malament, 
perquè vius de la gent que passa. Per exemple, 
avui fan futbol, hi ha unes 7 o 8 persones... quan 
el fan a la nit vénen dues o tres persones, en can-
vi, quan em vaig casar i vaig anar a Cal Feliuet, 
el dia que feien futbol estava ple, perquè a molts 
llocs no hi havia ni televisió, com a Solivella o a 
Sarral que no tenien antenes i llavors mig Solive-
lla pujava aquí per veure el futbol i ni s’hi cabia!

Quin futur veus al poble?
El veig molt quiet i molt parat, surts i no veus nin-
gú. De la manera que anem em sembla que en 
lloc de guanyar anem perdent... si hi ha 25 per-
sones o 30 la majoria són grans, així que es van 
acabant els grans, de jovent poc.

I amb aquestes reflexions sobre el futur tant de Cal 
Feliuet com del nostre poble, Belltall, acabem aques-
ta entrevista on hem pogut veure i comparar alguns 
dels grans canvis que ha passat el poble.
Moltes gràcies per respondre, Paquita!
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1 octubre, el Referèndum  

L’últim trimestre ha estat molt mogut tant a nivell polític com emocional,  
van proposar  un referèndum per la independència  i  el nostre poble com 
d’altres es manifestar a favor del dret a decidir i de la llibertat dels pobles. 

El diumenge 1 d’octubre es va celebrar el referèndum, on la gent va haver de preservar  les urnes i el 
col•legi electoral  des de les primeres hores de la matinada  a la plaça de les escoles. 

ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta
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Quan es va fer l’hora corresponent, 
van aparèixer les urnes i  tota la gent 
del municipi va poder exercir el seu 
dret a vot de manera pacifica i sense 
cap incident.

Hi ha haver gent que va venir a votar a Belltall perquè en el seu col•legi corresponent es varen trobar 
impediments, i gràcies al cens universal ho varen poder exercir.  Els resultats electorals van  ser els se-
güents:
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 21 OCTUBRE I 11 DE NOVEMBRE, MANIFESTACIÓNS  
 A FAVOR DE LA LLIBERTAT I EN CONTRA DEL 155

Molts belltallencs  ens varen trobar a les manifestacións de Barcelona convocades per l’ANC i Omnium 
Cultural  per demanar l’alliberament dels consellers del govern de Catalunya i del Jordi Sánchez i Jordi 
Cuixart .
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L’Assemblea Nacional Catalana, l’ANC de Brussel•les i Òmnium Cultural van convoca una mobilització, que 
va sorgir d’una iniciativa ciutadana. L’acte era per denunciar la manca de democràcia de l’estat espanyol i 
reivindicar la llibertat d’expressió i l’alliberament dels presos polítics, i així d áquesta manera fer-ne ressó a 
Europa. 

Com ja sabem el dia 21 de desembre es varen celebrar eleccions al Parlament de Catalunya imposades pel 
Govern Espanyol arran de l’aplicació de l’article 155. El resultat de les quals al municipi de Belltall-Passanant 
va ser el següent:

 7 DE DESEMBRE, BELLTALLENCS A BRUSSEL•LES

 21 DESEMBRE, ELECCIONS AL PARLAMENT 
 DE CATALUNYA
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ET TANCARAN, A LA VIDA, TANTES PORTES!

“tot és ple”, “no hi ha lloc” ,” no et volen”, fora d’aquí!
I en el fred, i la nit, i la solitud, i la intempèrie

pot passar, de sobte, el gran prodigi:
no que t’obrin finalment les portes els de fora,

sinó que dintre teu s’obri una porta,
una escletxa de claror,

una presència trasbalsadorament divina.
I no caldrà , llavors, res més:
allà hi haurà la pura llibertat,

la felicitat insondable,
l’alegria salvatge d’adorar convençudament,

I totes les derrotes – tantes!- del cos i l’esperit
semblaran tan poc!,

i morir semblarà tan gran!,
i viure semblarà tan tendre!

Els qui ho hem viscut en diem Nadal,
incomparablement  més gran que qualsevol solstici:

una cova plena de llum dintre nostre
i, com un infant acabat de néixer,

tot l’amor en el centre
-gran, misteriós, abassegador –de la Llum.

David Jou 2014
(Poemes de Nadal i Setmana Santa)

Reis Mags d’Orient
Com cada any per les dates nadalenques  varem tenir la visita dels  Reis Mags 
d’Orient per repartir regals i l•lusió per els nens petits i  no tant petits . Els Reis 

entregaren aproximadament un total de 130 regals  als nens i nenes i molts i molts 
caramels.  Després ens van adreçar unes paraules que expressaven el seu desig de 
llibertat a tots els pobles. Els negrets o negretes  també ens van obsequiar amb un 

ball del seu país llunyà i el van arranjar semblant una sardana. 

A continuació s’adjunta l’escrit que es 
va llegir a ses majestats:

REIS 2018
Benvolguts Reis Mags. Un any més us 
agraïm l’esforç d’arribar fins a Belltall, 
sou fidels i ens ompliu d’esperança i 
aquest any ens fa molta falta. Com 
ja sabeu, vivim en un temps que no 
és pas fàcil  tenir-se dret. Massa so-
vint ens veiem forçats a sotmetre’ns 
a sobirans terrenals, costums o ide-
ologies que no ens plauen perquè 
deneguen la llibertat i la dignitat de 
la bona gent. Aquestes parets que 
ens aixopluguen són testimoni de les 
paraules “No tingueu por” que tantes 
vegades hem pronunciat, nosaltres 
ens sabem drets i lliures. Qualsevol 
persona mereix respecte, però ningú 
no es pot creure superior a ningú. La 
humilitat és la veritat i “la veritat ens 
fa lliures” . I volem fer comunió amb 
vosaltres,  amb les paraules de David 
Jou i Mirabent , poeta i científic català

Moltes gràcies Reis Mags D’orient.
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En paradero desconocido 
Joan M. Minguet de Cal Porxo

“En paradero desconocido”, així anunciaven molts 
diaris de Catalunya i d’Espanya la situació posterior 
als crims d’aquell dissabte de primavera comès en 
unes terres de les quals ningú mai no havia parat 
gran atenció abans que Marimón hagués decidit 
fer la seva particular gesta, allò que molts anys 
més tard Andy Warhol diuen que va sentenciar: 
“tothom tindrà els seus quinze minuts de fama”. 
En la nostra societat sabem que tot és fugisser, 
que el que un dia puja als cims de la popularitat 
a l’endemà és substituït cruelment per un altre fet 
tan banal com l’anterior, i així successivament. “El 
periodismo escribe para el olvido”, va dir Borges, 
l’escriptor argentí.

Un dels components més singulars d’aquesta his-
tòria és que, entre el delicte i la detenció o mort del 

culpable van passar molts dies. O, almenys, per la 
gent de les contrades, aquella setmana llarga que 
va transcórrer entre la seva “proesa”, aquella que 
ell mateix havia anunciat el matí del dia dels fet 
en el bar de Belltall i el dia que el van trobar en un 
camp ple de civada, més a prop d’aquell bar, del 
nucli de Belltall, que de casa seva, es va fer eterna. 
Entre aquell dissabte i el diumenge en vuit següent, 
el temps es va aturar, no ho escric per fer retòrica. 
Els qui aleshores eren nens petits recordaven que 
els seus pares no els deixaven sortir de casa. Es va 
crear una psicosi col•lectiva motivada pel fet que 
ningú no sabia on era Marimon. 

“Cometidos esos crímenes, Marimon huyó, en-
contrándose en el camino a una mujer, que iba 
acompañada de su hijito, sobre el cual disparó a 

L’ACTE SUBLIM DE MARIMON (4)
Una novel·la per entregues

DISSABTE 31 DE MARÇ,

A LES 10:00, A LES PORTES DE L’ESGLÈSIA per 
realitzar una nova ruta per conèixer les cabanes 
de volta i altres elements patrimonials del nostre 
terme. Com sempre, el nostre guia serà el Ton 
Maria de Cal Roig. Al finalitzar l’excursió pica pica a 
la Biblioteca. 

A LES 18:00, AL CASAL MUNICIPAL

El David Caño, de Ca l’Ignasi, presentarà els llibres
Nochera/Nictàlgia, de Jordi Pagès i David Caño. 
Amb la presencia de Jordi Pagès, David Caño i Pol 
Pagès.
NOCHERA és un llibre-concepte d’artista
Sobre una tirada de 100 capses úniques, 
numerades i signades.

 PROPERES ACTIVITATS
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quemarropa, fallándole el tiro.”, explicava un dia-
ri madrileny sobre els fets del dissabte. No sé si 
és veritat que encara va intentar carregar-se algú 
més del poble. Em sembla que ja he esmentat la 
improbabilitat d’exactitud de tot el relat. El que 
resulta rellevant és que aquell diari explicava que 
Marimon havia fugit. Això és el que donaven per 
segur les primeres sospites, de tots o, almenys, de 
tots els que havien tingut l’ocasió d’opinar. 

Però ben aviat els assalta una temença: si ho ha-
via fet, cap a on havia fugit, Josep Marimon? I rà-
pidament, tan ràpidament com passaven alesho-
res les coses vistes des de la velocitat trepidant 
dels nostres dies, apareixen noves hipòtesis, les 
quals eren enunciades les unes al costat de les 
altres, ara una ara una altra sense necessitat de 
justificar-les; és el mateix que passa ara, ben mi-
rat, amb el periodisme noranta anys després. Po-
dríem resumir, doncs, en tres les hipòtesis que 
circulen a la premsa catalana i espanyola: que 
havia fugit lluny del poble, ara veurem en quines 
possibles direccions; que s’havia suïcidat i potser 
mai ningú no trobaria el seu cos; o que estava 
amagat en algun lloc de la contrada, potser molt 
a prop del poble. Aquesta última possibilitat és 
la que havia originat, sens dubte, que els pares 
de Passanant, de Belltall i, amb tota probabilitat, 
de molts altres indrets de la comarca volguessin 
protegir els infants no deixant-los sortir de les ca-
ses i dels masos, alguns d’ells sense anar a l’esco-
la, amb la ingènua previsió que si s’impedien les 
condicions virginals dels assassinats, és a dir, que 
molts dels nens assassinats estaven tornant del 
col•legi, el sanguinari no tindria l’oportunitat de 
repetir l’escaramussa. 

Aquesta probitat protectora no es va donar no-
més, però, a la Segarra i als pobles adjacents. Més 
lluny i tot la presència de Marimón també s’havia 
tornat signe inequívoc d’una psicosi que anava 
més enllà de l’individu. L’acte vandàlic de Marimon  
havia tocat una fibra especial de la societat, la dels 
fills, la de la infància. Unes mostres. El 26 de maig 
circula la notícia que a Reus havien trobat degollat 
un home que treballava al camp en l’interior del 
seu carro. La informació deia que el cas es trobava 
rodejat del més gran misteri, però que la “fanta-
sia popular” havia atribuït el crim a Josep Marimón 
raó per la qual a la comarca regnava un “gran so-
bresalt”.

El dia següent, es deia que a Torredambarra havia 
ocorregut un incident que demostrava fins a quin 

punt havia sembrat l’alarma entre la gent la tra-
gèdia de la Pobla de Ferran. Dos nens i una nena 
del poble, quan transitaven per les rodalies van 
ser amenaçats per un captaire; un home, vestit 
amb robes velles i parracs, els havia amenaçat de 
mort si no li donaven el que els nens estaven men-
jant. “Asustados —prosseguia la notícia—, los pe-
queños echaron a correr y dijeron a sus familiares 
que se habían encontrado a Marimon, el que había 
intentado pegarles. La noticia corrió rápidamente 
por Torredambarra y el vecindario salió en perse-
cución del criminal de Pobla de Ferran. En la busca 
y captura intervino la Guardia civil y el pordiosero 
no fue hallado. Todo quedó aclarado al enseñar a 
los niños un retrato de Marimon y manifestar los 
pequeños que éste no se parecía en nada al hom-
bre que había querido pergarles.”

Sobre la possibilitat de la fugida, Torredambarra o 
Reus no semblaven les possibilitats més lògiques. 
Alguns ja van apuntar els llocs més idonis pels 
quals algú pogués marxar des de La Pobla amb 
presses i a peu; un d’aquests llocs era Barcelona, 
la gran capital es considerava un indret on la multi-
tud podia afavorir l’anonimat; un altre, era arribar 
a la frontera. Quatre dies després dels fets, un di-
ari espanyol fa una crònica esplèndida de quina és 
la situació, una crònica que abunda en la psicosi, 
en la por, en la impotència que generava el no sa-
ber res de l’assassí:

“De Vallbona comunican que  han salido 
trescientos somatenistas en persecución 
del fugitivo, y de Rocallaura ha salido un 
individuo de cada casa, ascendiendo a 
varios centenares las personas que se ha-
llan a la busca y captuira del criminal.

En un principio se creyó que Marimón se 
había refugiado en la Conca de Barbera, 
recibiéndose al mismo tiempo una confi-
dencia según la cual el loco se encontraba 
en las inmediaciones de Cervera, provin-
cia de Lérida. Esto último hizo suponer 
que tenia el proposito de ganar la fronte-
ra, que dista de Cervera unas veinte horas 
de marcha a pie. A las dos confidencias se 
les dio gran crédito, especialmente a la úl-
tima, por lo que salió para Cervera el gru-
eso de los fuerzas perseguidoras de Ma-
rimón. Se dio una gran batida por todos 
los alrededores, pero ni se halló al crimnal 
ni pista alguna que indicara dónde se en-
contraba.
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Además de la consternación consiguien-
te, reina entre los vecinos de La Pobla un 
pánico enorme, pues por algunos detalles 
se creía que Marimón tenia el propósito 
de volver de nuevo al pueblo por la noc-
he y causar nuevas victimas. Uno de estos 
detalles es el haberse descubierto en las 
inmediaciones de Rocallaura, especial-
mente en las proximidades de una fuente, 
huellas de un pie descalzo, quo se creen 
son del fugitivo.”

Poca cosa importa que entre Rocallaura i La Pobla 
hi haguessin uns quants quilòmetres de distància, i 
que la marca d’un peu descalç no significava res en 
si mateixa, la psicosi s’havia instal•lat entre l’ima-
ginari popular i només hi havia una manera que 
s’esvaís la preocupació: que Marimón aparegués, 
viu o mort, com en aquells westerns del cinema 
nord-americà.

El dijous surt una altra noticia en aquesta línea: “En 
pueblos limítrofes de la provincia” de Lleida s’es-
tén el rumor que s’havia vist Marimon; la Guardia 
civil fa una batuda i es confirma que era un home 
amb una semblança amb Marimon “que recorria 
los pueblos buscando trabajo”. Un cop més, la no-
tícia no té massa sentit: la gent com sabia com era 
Marimon? Algun mitjà havia publicat una fotogra-
fia seva, és veritat, però “en els pobles limítrofs de 
la província de Lleida”, que no eren mencionats, la 
majoria de població no sabia com era el rostre del 
dictador Primo de Rivera, encara menys com era 
Marimón.

Mentrestant, una altra suposició que s’escampa 
és la del suïcidi. El mateix diumenge en què va 
ser abatut, el diari madrileny La Libertad havia 
apuntat en les seves pàgines dues possibilitats: 
que Marimon s’hagués refugiat a Barcelona o, “lo 
más verosímil”, especificava, és que s’hagués suï-
cidat. La possibilitat, si ens ho mirem fredament, 
era la menys coherent. Ja sé que jugo amb avan-
tatge, però mentre Marimon s’estava pels boscos 
i els camps de Passanant, de Belltall, qui sap de 
Rocallaura o de Ciutadilla, què pensava? Va pen-
sar en suicidar-se, realment? És evident que ell no 
havia començat aquella tragèdia amb la idea de 
matar-se: ho hagués pogut fer, i tant!, en aquelles 
contrades m’han explicat algun cas de persones 
que havien desaparegut voluntàriament i de les 
quals només molts anys després n’havien trobat 
les restes en un bosc. Però quan aquell matí Ma-
rimon havia dit al cafè de Belltall que ell arribaria 
a ser un home cèlebre, no devia tenir al cap ple-

gar de viure. Les seves intencions devien ser totes 
unes altres.

La tercera hpòtesi, la que finalment va ser la verta-
dera, és la més interessant. Algunes informacions 
periodístiques em porten a plantejar que alguna 
gent de la contrada sabia que Marimon ni havia 
fugit ni s’havia tret la vida. Algú sabia que s’ha-
via quedat molt a prop. Això no va poder corro-
borar-se fins més endavant. Però hi havia indicis 
públics que això era així. El dimarts 22, tres dies 
després dels assassinats, surt un telegrama que 
sortirà publicat a la premsa el dia següent. Allà es 
diu el següent:

¿EN LOS ALREDEDORES DE BELLTALL? TARRAGO-
NA 22 (9 n.).—Hasta ahora no ha sido capturado 
el autor de los crímenes de Passanant. A última 
hora comunica el alcalde de dicho pueblo que el 
asesino merodea por los alrededores de Belltall, 
y se tiene la esperanza de que en breve caerá en 
poder de sus perseguidores.

Com ho sabia, l’alcalde de Passanant? Potser com 
se saben encara ara les coses a pagès, d’una ma-
nera que no necessita ni de telèfons ni xarxes so-
cials: el rumor ascendit a l’alçada de la veritat ab-
soluta, el xiuxiueig a cau d’orella que va passant 
d’uns als altres. El dia 23 apareix una altra notícia 
que insisteix en aquesta idea: “Un somatenista 
que presta servicios en un sitio estrategico de la 
carretera nos entera que el criminal fue visto ayer 
tarde en la montaña de Passanant, apuntando con 
la escopeta a un payes, pero sin disparar.” No sa-
bem res del que va passar, no podem fiar-nos del 
tot del que havia pogut dir l’alcalde del municipi ni 
un sometent que vigilés la carretera, però no pot 
ser casualitat que, al final, aquestes hipòtesis aca-
bessin per ser les bones. Això es va demostrar el 
diumenge d’aquella setmana quan Josep Marimon 
va ser trobat i abatut.

Per què no va fugir? Una noticia deia, després de 
ser mort, que des de la cova de carboner on s’havia 
refugiat podia veure algunes de les partides que 
volien caçar-lo. Si era així, quin tipus de paisatge 
estava observant? Un paisatge ple de violència, la 
que ell havia engendrat, la que s’havia multiplicat 
exponencialment per la ràbia de la gent? O un pai-
satge neutral, com el que ara mateix pot albirar-se 
des d’on estava situada aquella cova? Em sembla 
que el paisatge és una de les claus per entendre el 
que allà va passar.

(Pròxima entrega: “Marimon i el paisatge”)
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TEMPS ENRERE 
Al diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’estudis catalans trobem aquesta 

definició de carlà/castlà: Persona encarregada del govern, la defensa i la 
jurisdicció d’un castell en domini útil i possessió immediata, en nom del seu 

senyor o del sobirà amb obligació de defensar-lo.
Analitzant el període que abasta els segles XVI, XVII, XVIII i XIX; veurem que aquesta 

definició no ens serveis, donat que els carlans de Belltall van viure de les seves 
propietats agrícoles i ramaderes a partir del segle XVII.

Carlans de Belltall
C.1 – De vassalls i soldats a pagesos i ramaders 
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer

El canonge Bernat Miró Bonet (Belltall, 22 de 
desL’any 1486, esclafada la segona revolta remen-
ça, Ferran II havia abolit molts abusos senyorials 
(Mals usos) que fins aleshores patien els pagesos. 
Fins a dita abolició, a la Catalunya feudal els re-
mences o pagesos de remença, estaven sotmesos 
a la servitud de la gleva.
Sembla ser però, que el carlà Serè i la seva dona 
Guilleuma l’any 1227 concediren certes franquí-
cies als habitants de Belltall, com es pot veure 
en la “Carta de franquícia de Belltall”. Respecte al 
cobrament per part del carlà del delme de totes 
les terres i béns dels pagesos del terme de Bell-
tall també se’n parla en aquest document i en el 
llibre “Procés del carlà de Belltall” de 1563. En el 
llibre “Belltall” de Josep Miró Torres i Josep Ma. 
Sans Manasanch trobareu àmplia informació so-
bre aquests importants documents.
No he trobat informacions als manuals notarials 
del fons parroquial de Belltall, que acrediten fins 
quan els pagesos de Belltall van fer el pagament 
del delme (3%), als carlans. Sí però, hi ha nom-
broses referències del pagament de delme als 
diferents comanadors de La Comanda de l’Hos-
pital de l’Espluga de Francolí, entre els anys 1596 
i 1729.
Seguidament, podem veure cronològicament, al-
gunes dades relatives a les famílies propietàries 
de la carlania de Belltall, al llarg dels últims 300 
anys. S’han obtingut a partir dels fons de la parrò-

quia de Belltall dipositats a l’Arxiu Històric Arxidi-
ocesà de Tarragona, i dels Fogatges. També hi ha 
altres fonts que mencionaré degudament.
En el fogatge de 1479 trobem com a titular de la 
carlania de Belltall a Hugo Guinda (lo callà mos-
sèn Hugo Guinda). Segurament va ser un carlà 
d’índole militar.
A inicis del segle XVI, ocupava la carlania Joan Gui-
merà (Joan Guimerà lo carla, al fogatge de 1515). 
Els Guimerà senyorejaren Ciutadilla i el seu ter-
me fins a finals del segle XVII. Joan Guimera era 
d’aquest llinatge. El seu nom també el trobem es-
crit com a Janot o Joanot
Per concordança amb les dates, pot deduir-se 
que era el pare de Joan Guimerà, abat de Poblet 
(1564- 1583). El pare Finestres a “La historia de el 
Real Monasterio de Poblet” fa consta que l’abat 
nasqué a Belltall, lloc fortificat, del que son pare 
era carlà.
Josep Miró Torres i Josep Ma. Sans Manasanch, en 
el llibre “Belltall” dediquen unes pàgines a aquest 
fill insigne del poble.
Als manuals notarials de Passanant hi ha un ro-
gatori de l’any 1533 a mossèn Joanot de Guimerà, 
carlà, natural i habitant de Belltall. El rogatori és 
conseqü.ncia d’algun conflicte rel.lacionat amb 
el dret que tenia la gent de Belltall a pasturar els 
seus ramats en el terme de Passanant.
Després de la mort de Joan Gimerà (al voltant de 
1535) El nou carlà que el va succeir va ser Cristò-
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fol Montserrat Montaner. Sembla que va assolir la 
carlania, no per herència, sinó per compra. Cris-
tòfol Montaner morí a Barcelona (on vivia amb 
la seva muller Paula) a meitats de l’any 1603. El 
febrer del mateix any havia mort Pau Montaner, 
mercader nascut a Barcelona i germà de Cristòfol, 
que havia establert a Belltall com a encarregat de 
les propietats del seu germà.
La carlania es mantingué en poder dels descen-
dents de Cristòfol i Paula com s’ha pogut compro-
var per diversos documents:
El 16-9-1603, Paula, la viuda de Cristòfol Monta-
ner arrenda a pagesos de Belltall, les terres, vi-
nyes, corrals i la casa. De la casa es reserva una 
estança situada a la torre, per quan ella o la seva 
família es desplacin des de Barcelona al poble.
Entre els anys 1609 i 1624 hi ha diferents docu-
ments que confirmen que la carlania a la mort 
de Paula, viuda de Cristòfol Montaner va passar 
a la seva filla Isabel-Joana. Aquesta estava casada 
amb Josep Illa Carbó, ciutadà honrat de Barcelona 
i doctor en dret.
Des de l’any 1620, l’única informació relativa a 
aquesta nissaga és la defunció a Belltall de Josep 
Illa Carbó el 5-8-1633.

Cap referència a arrendaments de la carlania o 
a altres fets que necessitessin ser indicats en els 
manuals notarials emesos pels retors de Belltall. 
Probablement al residir els carlans a Barcelona, 
els documents es van emetre a la dita ciutat.
Hi ha constància però, que Onofre Miró, el seu fill 
Magí i el seu nét Jaume van ser batlles del carlà 
més o menys des de 1625 a 1665, i de manera 
successiva i, com a tals eren els administradors 
dels béns de la carlania de Belltall. Els descen-
dents d’Onofre Miró a més de portar l’heretat de 
la carlania, també tenien les seves pròpies terres.
L’any 1668 Elisabet Llort, viuda de Jaume Miró Bo-
net firma el document per la compra de totes les 
propietats dels Illa-Montaner en nom del seu nét 
Antoni-Joan Miró Moller, del qual és tutora. Així 
la carlania de Belltall passa a ser propietat dels 
Miró, pagesos i ramaders de Belltall.
És de suposar que els tractes per la compra ja els 
havia iniciat Jaume Miró Bonet, ja que després de 
la seva mort (1665) va ser enterrat dins l’església, 
i no en el fossar com els altres veïns del poble. 
A l’església només eren enterrats els carlans i els 
rectors.

Imatges Wiquipèdia
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