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EDITORIAL
Quan plou a les terres de secà el paisatge canvia. 
Enguany, tanta pluja ens ha portat una primavera 
exaltant, fins i tot explosiva podríem dir. Les 
vores dels trossos plenes de cugula, roelles, 
escaldaboques, i timó són un esclat de colors 
verds tendres pigats amb diverses tonalitats més 
vives i llampants. Quan hi ha tanta pluja sembla 
que ens en sobri, aquest prejudici que tenim 
sobre la pagesia, que diem que sempre es queixa, 
a vegades és ben cert. Si més no, l’aigua dóna vida 
i els alls i els sembrats semblen prou forts com 
per fer-nos ensumar una bona collita. 

L’aparent satisfacció que ens ha generat tanta 
pluja es contraposa amb una altra realitat. L’aigua, 
imparable, ha fet que aquest any molts bocins de 
marges de pedra seca s’hagin esfondrat. Quina 
llàstima que les premisses del capitalisme, aquell 
que simplement ens empeny a produir i produir, 
faci que un ordi que sembla que rajarà força 
eclipsi les destrosses produïdes a un patrimoni 
sovint oblidat. 

Les parets de pedra seca van transformar el 
paisatge del nostre terme. Durant anys i anys, 
la gestió de la misèria, que empenyia a desermir 
qualsevol bocí de terra per sembrar-hi un grapat 
de cereals, van fer de qualsevol racó, gran o petit, 

sòl fèrtil per  a subsistir.  A cada tram de paret hi 
ha un grapat de pagesos i pageses que passaven 
els  hiverns aixecant pedres i col·locant-les d’una 
manera molt precisa. Repassant els quilòmetres 
de murs de pedra trobaríem un arbre genealògic 
amb multitud de ramificacions que famílies, 
avantpassats nostres, van anar confeccionant.  És 
vergonyós permetre que la història del món rural 
vagi desapareixent amb cada pedra que cau. 

Les institucions sempre s’omplen la boca amb 
la paraula patrimoni quan ni tan sols saben 
valorar un marge de pedra. No hem de deixar 
mai de recordar que  patrimoni és un mot que 
sistemàticament exclou d’una manera fulminant 
tots aquells elements antròpics que no entren 
dins dels paràmetres d’uns catàlegs que obvien 
qualsevol mena de particularitat o endemisme.   
Si no volem que la història del nostre poble es 
perdi al final haurem d’agafar l’escarpa i la maceta 
i tornar a reviure hiverns traginant pedres. 

Quan un marge, una cabana, una pallissa  o un 
petit forat en un marge per guardar-hi el silló 
s’ensorra,  ens fa perdre molt més que no pas una 
mala collita. 

 Pau Minguet

SUMARI

  La veu del poble: Entrevista al Miquel Àngel de Cal Prim 4 

 Actualitat: XVI Excursió de Cabanes de Volta 6
 Actualitat: Recital poètic  6
 Actualitat: Jornada tècnica sobre l’all de Belltall 7
 Actualitat: Pelegrinatge a Rocallaura 8
 Actualitat: El color de Belltall a la primavera 9
 Actualitat: Properes activitats 9
 L’Acte Sublim de Marimon 9 
 Marimon i el paisatge 

 Botànica en versos de Verdaguer 11
 Temps enrere 13 
 Carlans de Belltall. 
 De grans hisendats a emigrats  
 



3

EL COLOR DE BELLTALL A LA PRIMAVERA  

XVI CAMINADA CABANES  
DE VOLTA DE BELLTALL

RECITAL POÈTIC 



4

En aquesta edició de la revista hem entrevistat el Miquel Àngel Sans, de 
cal Prim, que ens ha parlat de les seves vivències de joventut, quan el 

poble era més viu que mai, i ens ha ajudat a recordar tots els canvis del 
poble i que ell ha viscut de primera mà. Una altra visió del poble, des de 

la perspectiva del Miquel Àngel per recordar, un cop més, d’on venim.

Quin any vas néixer?
El 1954.

Quins records guardes de la teva jo-
ventut?
Que érem molt jovent, érem 22 que 
me’n recordi jo, i al col·legi igual: 
érem 30 nens i 30 nenes. Tinc el re-
cord de jugar a futbol a les escoles, a 
cabanes, a fer d’indis... també recor-
do que amb la Bisba vam fer alguna 
obra de teatre, com la Ciutat crema-
da on crec que vaig fer de caganer.

Quins canvis has vist al poble?
He vist marxar moltes cases, als anys 
60 i 70 va marxar molta gent del po-
ble. Nosaltres també vam estar pen-
sant de marxar o no marxar, anar 
a una porteria a Barcelona... era o 
comprar un tractor o marxar i vam 
decidir comprar un tractor, l’any 71 
el vam comprar. Llavors, canvi quant 
a pagesia l’he vist tot: d’anar amb la 
mula a comprar tractors fins ara.

Jugaves a l’equip de futbol de Bell-
tall? Quins records en guardes?
Sí que hi jugava. Recordo que érem 
colla, baixava l’Albert de ca l’Ignasi... i 
tots els d’aquí. Havíem anat a jugar a 
Sant Martí, a Solivella, a Montblanc...

Tenies relació amb els joves dels al-
tres pobles?
Si no era pel futbol no gaire, llavors, 
fins que no vam anar a la discote-
ca... cap allà als 20 anys, després de 
la mili que llavors sí que vam tenir 
relació. Bé, i amb el capellà una ve-
gada vam fer una excursió amb els 
joves de Guimerà, vam anar a Ai-
güestortes.

Què fèieu per passar l’estona. en la 
teva joventut?
Ens estàvem al fòrum!  Amb el mos-
sèn Prats vam fer el fòrum i fins que 
el Roig no va tenir cotxe ens vam 
estar allí, al fòrum, no sortíem gai-
re. Llavors quan l’Anton Maria de cal 
Roig va tenir el cotxe vam començar 
a sortir cap a Cervera, que hi havia 
el Teatre de la Passió i com un esplai 
per allí, anàvem al cine... i no gaire 
més de la joventut, perquè després 
ja ve la mili i ja està!

Recordes haver anat a discoteques?
Sí, molts anys! Ens vam fer malbé allí 
de tant fumar i tants cubates; però 
de noia no en va voler venir cap, aquí, 
perquè els deia que jo no volia mar-
xar del poble, i llavors elles tampoc 
no van voler venir.

Entrevista al Miquel Àngel de Cal Prim
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

El Miquel Àngel de Cal Prim

LA VEU DEL POBLE
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Vas fer d’escolanet?  Què feia un escolanet?
I tant! D’escolanet i quan van pagar al Ramon de 
ca l’Anton llavors vaig fer de mestre de cerimò-
nies. Em cuidava dels que anaven al rosari i fèiem 
una llista, que si anaves a rosari eren 10 punts, 
per exemple, si fèiem missa... 20! i els que hi ana-
ven més, al cap de l’any, el capellà els donava un 
premi.

A quina edat vas començar a fer de pagès? 
Quines feines feies?
Després d’estudi, als 14 que van pagar el certificat 
d’estudis primaris i... amb la mula i cap al tros! I 
mira, fins ara. Havia de llaurar amb la mula, sem-
brar... tot ja de bon principi.

Has vist canvis en la producció de l’all?
Canvis en la producció, no, l’all aquí es fa igual. Un 
canvi en la producció seria sembrar-los a màquina! 
Però ara encara es fan tots a mà. Tot i que ara hi ha 
qui en fa més quantitat...

Tot i que t’has jubilat, continues fent de pagès? 
Què és el que més enyores?
No, faig hort. De fet, estic prejubilat fins l’any que 
ve al gener. Enyorar... bé, quan un fa el cop de cap 
i diu “plego”, doncs plego! I com que encara seguei-
xo fent hort... si no et modernitzes i portes molta 
terra per poder viure, amb tota la maquinària nova 
que va sortint i et poses al dia...

Veus futur en la producció de l’all?
No, a no ser que vinguin de fora no. Com ara el 
Pere de ca l’Antonia el Pau, que és el que en fa més, 

també arribarà un dia que no en podrà fer. Futur, 
futur... a no ser que vinguin els de fora, que ja ho 
fan, no n’hi ha, el futur de la producció el veig fotut.

Has estat mai en alguna associació de Belltall (co-
missió de festes, associació de veïns, agrupació 
de l’all...)? Quin record en guardes?
Vaig estar 25 anys a l’associació de veïns, des que 

es va crear fins ara, que l’any passat van fer 25 
anys. En guardo un bon record, mentre hi vaig ser 
hi va haver molt bona convivència... i ara dels que 
vam començar no en queden gaires, però s’ha re-
novat, que també s’ha de renovar, com tot!

Estem vivint unes situacions excepcionals com a 
país, veus el poble prou implicat?
Bé, al poble sempre hi ha gent de tot, però hi ha 
gent que sí que està implicada i bé, sap greu tot el 
que està passant, clar.

Recordes l’arribada de la democràcia a Belltall?
Sí, jo feia la mili quan es va morir Franco, tenia 22 
anys o 23, per tant ho recordo perfectament!

Quin futur veus al poble?
Com a totes les entrevistes anteriors jo també diré 
que malament! No hi veig futur, si no es posa in-
dústria o no ve gent de fora... malament.

I amb aquesta visió sobre el futur del nostre poble 
que té el Miquel Àngel, acabem l’entrevista, recordant 
altres temps, potser millors, de Belltall. 

Moltes gràcies per contestar!
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XVI Excursió de Cabanes de Volta  

El dissabte 31 de març, com mana ja la tradició, va haver-hi la caminada de les 
cabanes, guiada pel Ton de Cal Roig. Malgrat el fred, la pluja i el vent , la gent 

no es va desanimar. A l’arribada, per recuperar forces, els esperava un refrigeri. 

ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta

A la tarda del dissabte sant a la biblioteca de Belltall vam gaudir 
amb les paraules dels poetes Meritxell i David.

La Meritxell Cucurella (poeta, dramaturga, traductora i activista 
cultural) va presentar el seu llibre “Ursula”, on les cròniques di-
uen: és un desafiament d’alteritats en què el tu, el jo i el nosal-
tres són múltiples i canviants sense previ avís. És un deixar-se 
dur. És una torrentada ferotge i delicada. És un imperatiu exis-
tencial. Una porta nova, o una finestra.

PRESENTACIÓ I RECITAL POÈTIC DE  
MERITXELL-CUCURELLA JORBA I DAVID CAÑO
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El David Caño (poeta)  de ca l’Ignasi, ens va donar a conèixer la 
seva obra “Nictàlgia” , i també ens va brindar   alguns fragments 
dels seus poemes. 

En acabar tothom que va voler va poder adquirir un exemplar 
amb la signatura i dedicatòria personal dels autors .

El dissabte 26 de maig l’agrupació de 
l’all de Belltall va promoure   la jor-
nada tècnica que organitza el depar-
tament d’agricultura, aquesta vegada 
va ser  de com preservar l’all de Bell-
tall. Una xerrada molt interessant on 
es van explicar la manera de garantir 
i protegir la qualitat de l’all per tal de 
millorar les collites i el rendiment. 

JORNADA TÈCNICA SOBRE L’ALL DE BELLTALL
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 PELEGRINATGE A ROCALLAURA

L’últim diumenge de maig, com cada any,  es va fer el pelegrinatge a Rocallaura, a l’arribada hi va haver 
coca, del pastisser de Guimerà, xocolata  i refresc. Com cada any, ens van acollir els amics del Rocallaura 
Cafè que, recentment, han començat una nova aventura, juntament amb la Cooperativa la Olivera, i han 
obert  un nou restaurant a Vallbona de les Monges que segueix amb la seva filosofia d’oferir productes 
de qualitat i de km0. 

Després hi va haver la missa amb la pujada al cam-
bril tot entonant el cant com cada any:
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DISSABTE 4 D’AGOST

Xena FESTA DE L’ALL 
Enguany arribem als primers deu anys de la festa 
de l’ALL de BELLTALL.
A més de l’esmorzar popular, de les paradetes amb 
productes de proximitat, de graellers... hi haurà 
sorpreses, matí i tarda.

DISSABTE 18 D’AGOST

A les 18:00, a la Biblioteca, 
presentació del llibre:

3 Octubre -155 reaccions per a una República
A CÀRREC DE L’AUTOR, RAMON SICART

DISSABTE 25 D’AGOST

A les 18:00: ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
Amb el següent Ordre del Dia:
•  Lectura i Aprovació de l’ acta de l’ Assemblea 

anterior 
•  Informació de la Presidència
•  Estat de Comptes del 2018 i pressupostos del 

2019
•  Torn obert de paraules

 PROPERES ACTIVITATS

Em deixeu que m’aturi, que ens aturem un mo-
ment. Mirem de pensar en aquell home que 
havia matat tanta gent, tants infants, vides que 
no van poder desplegar-se per l’acció violenta 
i rabiosa de Josep Marimon. Més endavant ex-
plicaré que la seva acció criminal, o el seu acte 
sublim, si hem de fer cas d’aquell jove Dalí, va 
ser estudiada a la llum pública, es va generar 
una gran controvèrsia sobre la naturalesa men-
tal del personatge. Sempre passa, quan algú se 
surt de les conductes preestablertes, el camí 

més confortable per a explicar-les és atribuir-li 
alienació mental, bogeria, insània generalitza-
da. 

Abans d’això, però, hi ha una cosa que m’assalta 
sempre que penso en Marimon i en els dies que va 
estar amagat pel territori abans que fos caçat per 
una partida de sometents: el paisatge.

-- Fa dies que no veig a la Maria Roqué? -dèiem per 
Cornellà.

Marimon i el paisatge 
Joan M. Minguet de Cal Porxo

L’ACTE SUBLIM DE MARIMON (5)
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La Maria era una dona gran, esprimatxada, alta, 
que es passejava pels carrers del barri centre, sola, 
s’asseia als pedrissos, uns dies callada, uns altres 
animada a xerrar amb els veïns que reconeixia.

-- Què fa la teva mare? Dóna-li records. –em deia, 
moltes vegades, perquè sabia que la meva mare 
patia Alzheimer.

I la Maria va deixar d’assistir als seus passejos ha-
bituals, i el pedrís de sota casa ja no va contenir la 
seva figura, tan singular. Poc després ens van dir 
que l’havien trobat morta al seu pis. I el paisatge 
se’n va ressentir. A les ciutats les absències també 
es noten, la vida urbana és sovint freda i desper-
sonalitzada, però si ets una persona observadora 
perceps que l’entorn ha canviat. O de vegades no 
ho perceps racionalment, però vull pensar que no-
tes ni que sigui en el subconscient que els carrers 
sempre tan vertiginosos varien quan algú desapa-
reix de la seva quotidianitat, més encara que quan 
algú s’hi afegeix, perquè per formar part d’un pai-
satge ha de passar un temps.

A pagès el paisatge és diferent. O potser no tant. 
Els visitants ocasionals sempre s’embadaleixen da-
vant de l’esclat de la natura. Un embadaliment que 
provoca que els locals facin servir aquelles expres-
sions  “quemacos” o “pixapins” per a caracteritzar 
els forans. Però, diguem-ho clar, aquesta actitud 
conté certes dosis de crueltat i, sobretot, d’hipo-
cresia perquè la gent de pagès també s’embadaleix 
davant del seu paisatge, alguns se l’estimen i tot. El 
que passa és que pensen que es fan valdre davant 
de la invasió dominical dels urbanites.

El nostre paisatge està fet d’arbres, de camins, de 
pedres, de sembrats, però sobretot també està fet 
de persones. I quan aquestes persones falten, el 
paisatge queda buit. Des que vam arribar a Bell-
tall, hem notat l’absència de tantes persones que 

omplien el paisatge, el nostre i el de tots: l’Alfons 
de Cal Margarido; el Ramon de Cal Prim; l’Antonio 
de Cal Teclet; el Jordi de Ca l’Anton i la seva mare, 
la centenària Ramona; els estimats Cisco i Mercè 
de Cala Amàlia, ells ens van acollir en el seu paisat-
ge com si hi haguéssim format part des de tota la 
vida; i, entre tants d’altres, el Jaume de Cal Roseret, 
que penjava els seus pantalons a la placeta per-
què s’eixuguessin en unes mostasseres que havien 
crescut enmig de l’absis de l’antiga església romà-
nica. El paisatge de Belltall, com el de La Pobla de 
Ferran, és fet de naturalesa i de la gent que conviu 
amb aquella naturalesa.

Marimon i el paisatge

L’escriptor francès Patrick Modiano va escriure 
que un home sense paisatge està desarmat, és 
com si fos discapacitat. Necessitem del paisatge 
per a sentir-nos vius, per a formar part d’alguna 
cosa. I si Marimon no s’hi sentís, de viu? Quan va 
arribar del servei militar, va deixar de treballar, es 
va convertir en un home sense objectius. Algú pot 
pensar que quina sort va tenir. No fotem! Al camp 
sempre hi ha coses a fer, el “dolce far niente” és 
una concepció urbanita de la vida; els qui viuen a 
pagès sempre tenen el cap allò que han de fer el 
dia següent, a la casa o al tros, i si hi ha alguna cosa 
que els ho impedeix, el cap continua projectant la 
feina per a l’endemà o per a l’altre endemà.

I si Marimon no pogués viure amb aquella ociosi-
tat que, segons tots els testimonis, el feia vagare-
jar pels carrers i pels camps; i si la seva ment va 
començar a culpar de la seva inactivitat, de la seva 
falta d’un paisatge viu, com proposa Mondiano, 
aquells nens amb qui jugava quan tornaven de 
l’escola? I si empès per aquesta impossibilitat de 
viure al camp i no viure-hi alhora, va decidir matar 
aquells nens i aquelles dones que omplien tan vi-
vament un paisatge que ell no era capaç d’abastar?

El paisatge del 1928, aquell que veia Marimon des 
de La Pobla o des dels llocs que on va ser després 
dels assassinats que va cometre, no es diferenci-
ava gaire del que veiem ara: sembrats de civada, 
blat, ordi i sègol que aprofitaven el terreny escar-
pat, plens de boscos. Si de cas, la gran diferència és 
que la feina de fer marges als camps per a sostenir 
la viabilitat del conreu en feixes en les quals de ve-
gades no hi podia passar ni l’animal amb l’arreu, 
estava en el seu moment àlgid. És ara que els mar-
ges de pedra, fets amb tant de sacrifici, van caient 
per les pluges i per l’acció dels pagesos poc hàbils 
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Botànica en versos de Verdaguer

amb els tractors. Sort d’aquells marges construïts 
sobre un fiter (“roca a flor de terra”, quina definició 
més poètica!), que aguanten molt millor el pas del 
temps.

Mireu la fotografia: en la llunyania veiem La Pobla 
des del camí dels Plans. En els dies que va estar 
fugit Marimon devia rondar per aquesta part del 
territori. Almenys, es va dir que a prop d’una font 
de Rocallaura s’havien trobat unes petjades que es 
pensava que eren les de l’assassí; en un altre mo-
ment que un sometent de Guimerà s’havia trobat 
amb un home, s’havien saludat i que després va 
adonar-se que devia ser Marimón. La fotografia, 
feta el maig del 2018, s’assembla al paisatge que 
devia haver-hi el maig del 1928. El Jaume de Cal 
Roseret recordava que aquell any els sembrats es-
taven molt alts. També pot ser que ell ho recordés 
així perquè era molt petit, tenia deu anys, i quan 
ets petit tot se’t fa més gran del que és. Sí que hi 
ha una cosa diferent: els sembrats d’aleshores no 
eren tan unitaris, les roselles (o roelles com les 
anomenem per aquí) devien desplegar-se amb 
més llibertat. Ara, els sembrats s’ensulfaten amb 
productes químics perquè no hi neixin les “males 

Aquesta primavera (“Que hermosos són los ma-
tins, los matins de primavera”), florida com po-
ques, fa goig trescar pels camins del terme. No 
ens acabem els colors, no donem l’abast amb la 
mirada i no podem evitar d’admirar-nos davant de 
tantes flors. Centenars de varietats ens surten al 
pas pels camins i els trossos: roselles, sàlvia, gladi-
ols salvatges... 
Aprofitem, doncs, aquest regal de la natura per 
convidar-hi la poesia i fer festa grossa.  I hem pen-
sat de fer convit amb Jacint Vedaguer (Folgueroles 
1845 – Vallvidrera 1902). De fet  podria haver estat 
qualsevol altre (Maragall, Segarra, Carner...), per-
què la majoria de poetes del país són grans conei-
xedors de la natura. Però és que Verdaguer era un 
veritable expert en botànica; en els seus versos, di-
rectament (“Lli”, “Farigola”, “Ametller”...) o indirecta 
(les metàfores del poema Canigó:  ”Lo Canigó és 
una magnòlia immensa / que en un rebrot del Pi-
rineu se bada”) les flors hi són omnipresents.

hermes”. Abans, aquestes herbes extemporànies 
s’arrencaven una a una, hi ha un verb que es va 
inventar per a designar aquesta feina tan pròpia 
de Sísif: birbar.

Aquest paisatge de la fotografia té el color i la vi-
vesa d’un dia clar, amb la naturalesa esponerosa 
com poques vegades. Sabeu què hi falta en aquest 
paisatge? La gent. La gent que fa possible el pai-
satge. Però Marimon no havia sabut formar part 
d’aquest paisatge i no sabrem mai com el devia 
veure mentre s’amagava perquè no el trobessin. 
Mentre Marimon, estava pels boscos i els camps 
de Passanant, de Belltall, qui sap de Rocallaura 
o de Ciutadilla, què pensava? Va pensar en suici-
dar-se, realment? 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? Ple de violèn-
cia, la que ell havia engendrat, la que s’havia multi-
plicat exponencialment per la ràbia de la gent.

(Pròxima entrega: “El loco Marimón”)

Pot ser que a molts de nosaltres la temàtica floral 
verdagueriana ens remeti sovint als records d’in-
fantesa a Belltall. Ens hi porten les descripcions, el 
vocabulari i una forma aparentment innocent d’in-
terpretar la natura. Tanmateix, això és sols apa-
rença, ja que Verdaguer ho fa amb plena intenció 
al·legòrica; fixem-nos en l’originalitat del poema 
“Lli”, d’estructura allargada com la seva tija, gaire-
bé monosil·làbic i amb un magnífic joc fonètic. 
L’esmentada temàtica floral li serveix, d’una ban-
da, per representar les imatges literàries del seu 
recorregut vital des de la infantesa (“De l’albada de 
la vida / també he vist l’abril i el maig / abocar-me 
llur florida / sobre el front a raig a raig”)  fins a les 
tribulacions i el declivi personal (el llibre Flors del 
calvari). 
D’altra banda les flors conformen, amb la lira i el 
rossinyol –condició i veu de poeta- i el calze –con-
dició de sacerdot-, l’element simbòlic on es fona-
menta la profunditat de la poesia verdagueriana. 
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Per exemple, el seu misticisme, que va molt més 
enllà de la simplicitat religiosa del sacerdot ingenu 
i moralista (el tòpic de la beateria fomentat per lec-
tors superficials i fins i tot per prejudicis ideològics 
ha fet molt mal a Verdaguer). A “El gira-sol” aques-
ta característica hi apareix de forma clara: un mis-
ticisme arrelat en Ramon Llull  (amb la figura de 
l’aimador), el simbolisme del Sol (la Llum, Déu)...
I ens podríem allargar explicant els poemes que 

configuren el conjunt Pàtria,  els poemes èpics At-
làntida i Canigó carregats de figures literàries ba-
sades en la natura, etc. Però aquí el que s’escau 
és oferir un tastet que ens permetí conversar, als 
grans i a la canalla, amb cada bri que ens saludi 
pels camins. Són poesies, o fragments, sobre flors 
que creixen al terme; per exemple el lli, potser poc 
identificat però molt abundant al país en les seves 
varietats (lli blanc, lli blau...). 

Lli 

Jo
só
bri
fi

de lli.
Dret

i prim
fins al cim.

Colliu-me,
quan floriré:

teixiu-me,
i us vestiré

d’un llani-llini
blanc com l’ermini.

Jo 
só 
bri 
fi 

de lli. 
Mon tronc 
és un jonc; 

ma flor, 
un robí. /…/

Farigola

Quan ja de la terra
Jesús se’n volava,
lo cim de la serra

s’enfarigolava.
L’herbeta eixerida,
de sos peus eixida,
de flors s’esmaltà.

Abelleta, vola
per la farigola;
abelleta, vola

pel farigolar. /…/

Margarida

Bell és ton regnat, oh reina del prat!
Té un sol al bell mig, com una custòdia,
un solet d’or fi, que de  raigs se volta,

rajolins d’argent a tall d’aureola.

Bell és ton regnat, regina del prat.
los vassalls que té són les papallones,

lo grill cantador i alguna llagosta.
lo bon pregadéu davant se li postra.

I apar que li digui amb veu dolça, dolça:
“Bell és ton regnat, regina del prat,

margarida hermosa!”

Rosella

Sembla un camp de roselles
la plaça atapeïda

de mocadors vermells,
de llargues barretines. /…/
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TEMPS ENRERE 
El 4 de març, a 95 anys, va morir Odette Dalmau Català, viuda de Santiago 

Tarragó Lafau (Cal Salat de Belltall 1907–Reus 1982)
El Santiago va exercir de mestre en diverses localitats, però era una persona 

polifacètica (pintor, escriptor, músic ...)
És l’autor de la majoria de pintures de l’església de Belltall fetes entre 1942 i 1948, 

i la majoria dels personatges pintats tenien com a models habitants del poble, 
com la seva pròpia muller Odette, que figura al mural de l’altar major.

Carlans de Belltall
De grans hisendats a emigrats 
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer

Sobta que Elisabet Llort (La Sala 1620-Belltall 
1690), viuda usufructuària del nét d’Onofre Miró, 
Jaume Miró Bonet (Belltall 1614-1665), comprés 
entre 1665 i 1668 la carlania en nom del seu nét 
Antoni-Joan Miró Moller que a les hores era un 
petit infant. L’explicació la trobem en la influència 
que van tenir els tutors d’Antoni-Joan, en totes les 

decisions presses amb posterioritat a la mort del 
Jaume. Joan Miró Llort (Belltall 1640-1664) pare 
d’Antoni-Joan Miró Moller (Belltall 1661-1745) ha-
via mort abans que el seu pare. Per aquest motiu 
l’herència va passar de l’avi al nét.
El tutor més determinat va ser el canonge de la 
Seu de Tarragona Bernat Miró Bonet, germà de 

Ametller

Jo et miro
          i admiro,
florit ametller,
         que goses

cobrir-te de roses
pel mes de gener.

Si ve una gelada,
ta blanca florida
quedarà marcida

com herba segada. 
Mes tu hauràs florit,

i, a l’Infinit,
devota jardinera,
li has dat la flor 

primera.

Campaneta

Va caminant pel prat
la bella corretjola,

tocant entre les flors
sa campaneta sorda. /…/

La rosa digué:
 jo al bes de l’aurora m’acabo d’obrir.

Per filla del cel, l’abella m’adora,
veniu-me a collir! /…/
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l’avi. Era també notari eclesiàstic i el trobem men-
cionat en gran quantitat de documents relatius 
a compres, vendes i dèbits, actuant com a tutor 
d’Antoni-Joan.
Els Miró van afegir les propietats de la carlania al 
seu propi patrimoni, consistent en diverses peces 
de terra i una casa al carrer de Baix (actualment 
Ca l’Olga i Ca l’Esquerrer).
Al segon terç del segle XVII, Catalunya vivia un es-
tancament econòmic que afectava especialment 
a camperols i pagesos. Cada nova collita provoca-
va una fam, que afeblia la població i feia més fàcil 
la difusió d’epidèmies. Això provocà a Belltall que 
quatre cases van quedar buides per la mort per 
“contagi” de tota la família, o gran part d’ella, l’any 
1651. Posteriorment altres famílies van vendre 
les cases i terres i van emigrar a altres localitats.
Aquest context el va aprofitar l’any 1665 Elisabet 
Miró per comprar, en nom del seu nét Antoni-Jo-
an, les cases que envoltaven la carlania: dues del 
carrer de Baix (ara derruïdes) i dues al carrer de 
Sant Roc, i també Cal Lluc i l’actual pati de Cal Prim. 
També consta que va comprar una casa (part de 
l’actual església) i un corral, al carrer Major; i la 
casa pairal dels Torredemer (ara de Joaquim Tor-
res). Amb les cases va comprar les seves terres.
Amb la mort de Jaume Miró Bonet, Elisabet es va 
veure a obligada a arrendar les terres. Hi ha di-
versos documents de concòrdies fetes a partir de 
1669 que així ho acrediten. En els dits documents 
consta que els arrendataris viurien en la casa del 
carrer de Baix (Cal Carlà-vell) que també havia es-
tat la batllia. En els anys precedents com els car-
lans vivien a Barcelona els arrendataris ocupaven 
la carlania, a excepció de l’estança situada a la “tor-
re” que estava reserva al carlà.

Per les mencionades concòrdies sabem que les 
labors dels arrendataris en aquells anys eren: 
Tenir cura del cultiu de cereals i safrà, treballs 
derivats del conreu de les vinyes i l’execució dels 
formiguers. Quedaven excloses les feines de ra-
maderia, ja que eren competència d’un pastor 
assalariat.
La casa pairal d’Antoni-Joan era al carrer de Baix, 
però hi ha documents que el situen vivint a Guime-
rà entre 1695 i 1705. Ignorem si les obres al castell, 
a causa del seu mal estat, i de les que consten refe-
rències entre 1677 i 1679, van influir en aquest fet. 
El 6-1-1705 el carlà va arrendar l’heretat i la casa 
que tenia al terme de Guimerà, i això va motivar la 
seva tornada a Belltall.
Amb la mort l’any 1745 d’Antoni-Joan Mirò Moller, 
la carlania va ser assolida per la seva filla, i here-
va, Tecla Miró Solé (Belltall 1685-1760). Sabem que 
l’any 1724 una germana anomenada Maria, nascu-
da probablement a Guimerà, es va casar a Belltall 
amb Francesc Macià d’Englasola. En els registres 
matrimonials de Belltall i de Vilavert no consta el 
matrimoni de Pere Batlle Poca (Vilavert 1672-Bell-
tall 1718) amb Tecla Miró Solé. És de suposar que 
es realitzà a Guimerà, ja que eren els anys en què 
hi tenien fixada la residència els carlans de Belltall.
Pere Batlle Poca era un negociant de Vilavert. Fill 
d’una família molt influent, en alguns documents 
figura com a “ciutadà honrat de Barcelona” privi-
legi que havien concedit al seu pare, ja que en la 
guerra dels Segadors es manifestà partidari de Fe-
lip IV.
Amb els fills d’aquest matrimoni el cognom Miró 
deixava pas al de Batlle, però no es perdria la seva 
branca genealògica a Belltall, ja que Feliu Miró nas-
cut a Rocallaura i besnét d’Onofre Miró s’establí a 
Belltall l’any 1697, donant continuïtat a la branca 
genealògica iniciada per l’Onofre Miró (*) que ha 
arribat fins avui dia.
Magí Batlle Mirò (Belltall 1710-1785) esdevingué 
l’hereu del seu avi matern Antoni-Joan Miró Moller, 
i així els Batlle van passar a ser els titulars de la car-
lania de Belltall. Ho serien fins els anys previs a la
2a guerra civil, que és quan Francesca Poblet Òde-
na, viuda d’Andreu Batlle Sala, va vendre la casa a 
Antoni Manasanch i Mercè Corbella.
Tenim una estimació comparativa dels béns dels 
veïns de Belltall i els del carlà feta l’any 1715 i que 
figura al llibre “Una mostra dels veïns de la Conca 
de Barbera” de Jaume Teixidó Montalà:
Veïns de Belltall 4914 lliures i 10 sous - Antoni-Joan 
Miró i Pere Batlle 2357 lliures i 10 sous.
Com podem veure, el patrimoni dels carlans de 
Belltall en l’època dels Miró i Batlle va ser consi-
derable. He fet esment en paràgrafs anteriors al-
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gunes de les propietats heretades, o adquirides. 
En els documents notarials de la parròquia es 
poden veure diverses mencions a la propietat de 
diversos trossos al terme de Belltall. Dins l’actual 
sòl que ocupa el poble, la zona que ocupen ara 
el pati i corral de Ca l’Esquerrer, Cal Mosset-nou 
i Ca la Remei (units per un portal) era propietat 
de la carlania. Passat l’antic portal i tenien l’era i 
la pallissa.
Sabem, per referències trobades en els documents 

sagramentals i notarials, que la carlania tenia un 
molí a la partida del Boixaró del terme de Passa-
nant. Aquest molí ja estava derruït el 1767 segons 
informació de de Salvador-J.Rovira.
Els nostres padrins ens ha parlat del forn de vidre 
que hi havia a Cal Prim. Cal apuntar que Josep Bo-
net Rull, mestre vidrier de Cal Prim de Fulleda, es 
va casar amb Francesca Batlle Planes filla del carlà. 
La Francesca va rebre en dot la casa amb el forn de 
vidre i algunes peces de terra.
Pels documents sagramentals podem observar 
que Josep Bonet Rull va acabar fent més de pagés 
que de vidrier.
Passada la segona meitat del segle XIX, la casa de 
cal Prim va ser afectada per la construcció de l’ac-
tual carretera, i el forn pràcticament desapareix.
No hi han dades de l’antiguitat del forn de vidre, 
però en el llibre referenciat de Salvador-J.Rovira 
podem trobar aquesta informació:
Magí Batlle i Antoni Batlle, pare i fill, del juny de 
1767 al febrer de 1790 es despregueren de tres 
finques agràries (dues al terme de Guimerà i una 
al de Belltall) d’una pallissa, dos corrals i una 
casa a Guimerà, i un solar a Belltall. Tot plegat 
els suposà un ingrès de 1.314 lliures, 6 sous, i 
8 diners, que degueren invertir en les despeses 
de la casa, pagaments de dots i, tal volta, en el 
funcionament s’un forn de vidre.
El 1798 Antoni Batlle, de Belltall, arrendà per cinc 

anys a Pere Bosqué, vidrier de la Pobla de Cèrvo-
les, pel preu total de 3625 lliures, que li garantí 
un renda anual de 725 lliures.
Podem apreciar en la descripció de Salvador-J. 
Rovira que les propietats dels carlans de Belltal 
havien estat importants.
Al llarg dels anys, igual que va passar amb les 
propietats a Guimerà, els carlans van anar des-
fent-se de cases, corrals i terres a Belltall. Un 
dels motius que poden trobar per justificar di-

tes vendes era el fet de poder dotar als fills, no 
hereus, quan aquest es casaven; com Cal car-
là-vell que per dot va passar a ser propietat de 
Joan Batlle Plana, cabaler del carlà, que va emi-
grar a Sant Martí de Maldà. El seu fill Francesc 
Batlle Serret va vendre la casa als germans de 
Cal Prim Josep Ramon Dalmau i Ramon Bonet 
Dalmau, que la van partir i fundaren Cal Mique-
ló i Ca l’Esquerrer.
L’alt poder adquisitiu dels carlans els havia per-
mès, segons havien comprovat els nostres pa-
drins, que a la carlania hi havia una important 
biblioteca, no solament amb llibres, sinó que 
també s’hi guardaven documents relacionats 
amb la història de Belltall. Una descendent dels 
últims habitants de la carlania va comentar al Jo-
sep Miró Torres de Ca l’Ignasi que en passar les 
tropes franquistes pel poble, com que la casa era 
gran, s’hi van instal·lar- i van fer foc per escal-
far-se, amb mobles i llibres. Una de les poques 
coses salvades va ser el llibre “Procés del Carla 
de Belltall (1563)”.
A inicis del segle XX els últims descendents dels 
Batlle vivien a Pira, i la carlania va ser habilitada 
com a escola. Alguns dels nostres pares hi ana-
ven a “estudi”. Encara hi van poder veure i, es-
coltar, el piano (després va anar a parar al “cal 
Pequeño” de Sarral) que segur que havia estat 
testimoni de temps millors.
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