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EDITORIAL
Quan els estius s’acaben sembla que el poble 

torna a la seva realitat: carrers, pedrissos i arresers 

viuen del record de tota la gent que, durant les 

vacances, han fet petar la xerrada buscant una 

ombra, un lloc on seure o un racó per amagar-se 

de la marinada. 

Quan a principis del segle passat a Belltall hi havia 

més de quatre-centes persones de ben segur que 

els espais públics  s’omplien de més converses. 

Ara, quan la tardor ja es comença a conèixer, 

els pagesos s’afanyaven a sembrar i, als boscos, 

despuntaven els barrets dels primers bolets de 

la temporada. La frenètica vida rural d’un poble 

petit de la baixa Segarra ha passat a ser un 

vestigi de temps cada vegada més remots. L’estiu, 

es converteix en l’època de l’any que més ens 

aproxima aquella vida multitudinària que, molt 

probablement, mai tornarà.  

La realitat, doncs, dels mesos que s’apropen, és 

la de trenta-un valents i valentes que fan que 

els carreus de pedra de Belltall segueixin tenint 

històries per explicar.

 Pau Minguet
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LES FLORS DE BELLTALL 
NARCISUS ASSOANUS  

N’hi ha que col·loquialment en català en diuen almesquí. Junquillo en castellà. El més comú es narcís.  

Planta bulbosa, petita, de 10 a 30 cm, i erecta, amb roseta de fulles basals, linears i lleugerament carno-
ses. Tiges florals simples, que poden ramificar i amb una única flor terminal, petita, groga i olorosa, amb 
6 pètals oberts amb forma d’estrella i amb una petita corona tubular central, d’un color groc una mica 
més intens. A Belltall viu en les terres calcàries, als prats secs de l’estiu, però humits a l’hivern. De les 
primeres flors a florir a la primavera.

Els grecs, en aquesta flor, hi veien la 
metamorfosis d’un jove i bell pastor, 
fill del riu Cefiso i de la nimfa Liríope, 
anomenat Narcisor. Aquest era orgu-
llós de la seva bellesa i insensible a 
l’amor de les belles nimfes del bosc. 
Cupido, déu de l’amor, va castigar a 
Narcisor amb un gran engany: el bell 
jove, al reclinar-se damunt les aigües 
cristal·lines d’una font es va enamo-
rar de la seva pròpia imatge refle-
xada. Narcisor ja mai mes va voler 
separar-se del reflex que li oferia el 
mirall de l’aigua, la seva boja passió 
creixia més quan més la mirava.

Amb referència a aquesta fabula grega, encara ara anomenem a una persona narcisista quan es egoista 
i vanitosa.

Josep Berengué de Cal Pep del Curt
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En aquesta edició de la revista hem entrevistat la Laura, de cal Mosset, 

que ens ha ajudat a conèixer les primeres impressions que causa el 

nostre poble i hem pogut tenir una visió diferent de la vida a Belltall. 

A més, també ens ha parlat de fets més recents i actuals, per poder 

entendre el passat i el present..

Quin any vas néixer?
El 1965 a Golmés.
Amb el Ramon, per què vau decidir instal·lar-vos a 
Belltall? Quin any ho vau fer?
Perquè on vivíem abans el magatzem que teníem se’ns 
va fer petit, l’empresa anava creixent i llavors vam deci-
dir de pujar a Belltall perquè teníem la casa i el magat-
zem. Això ho vam fer el dia 11 de setembre del 1999.
Recordes les teves primeres impressions de Belltall? Qui-
na valoració fas de tots aquests anys vivint aquí?
Sí, recordo que era un poble on hi havia molta gent, les 
cases del carrer Major a l’estiu gairebé totes estaven ha-
bitades, també vaig veure que era un poble petit però 
que estava molt arregladet i llavors, a poc a poc, vaig 
anar coneixent la gent i l’acollida va ser molt bona
A més, recordo les primeres festes majors que vaig veure 
a Belltall en les quals la Sala estava plena i em va sorpren-
dre molt que l’aperitiu es fes al carrer!
La valoració es molt bona dels anys a Belltall, és una al-
tra manera de viure quan vens d’un poble més o menys 
gran a un poble més petit.
Havies viscut en altres pobles petits?
Sí, vaig viure 6 anys i mig a Capdella, a la Vall Fosca, on 
només érem 13 o 14 habitants! 
Quins atractius destacaries de Belltall perquè la gent 
hi vingués a viure?
El primer és la tranquil·litat. També destacaria l’entorn 
rural i el paisatge que és fantàstic amb unes sortides de 
sol genials...
Sabem que t’has implicat en diferents associacions del 
poble, com per exemple l’Associació de veïns; quin any 
hi vas entrar i quina experiència en tens?
Hi vaig entrar l’any 2011 o 2012,  l’experiència és molt 
bona, perquè s’intenten fer diferents coses, algunes arri-
ben a bon termini i d’altres no, però bé, n’estic molt con-
tenta i m’agrada  treballar pel poble. Per a mi la millor 
iniciativa és la manera com s’està confeccionant aquest 
últim any la revista, els socis la troben genial, agrada a 
tothom, amb els diferents apartats que hi ha i, tot i la 
baixada de socis que hi ha hagut, fem socis nous.

Creus que les associacions d’aquest tipus són fona-
mentals per mantenir vius els pobles petits com Bell-
tall?
Sí. Perquè els veïns poden expressar les seves inquie-
tuds i idees del que voldrien fer pel poble i l’associació, 
dins les seves possibilitats, procura portar-ho a terme 
comunicant-ho a les administracions.

Quina és la teva feina exactament? Sempre has treba-
llat d’això?
Sóc distribuïdora, juntament amb el Ramon, de “xu-
xeries” i fruits secs a tota la província de Lleida. Vaig 
començar a treballar en aquesta feina l’any 1995, ante-
riorment havia fet altres feines.
És fàcil organitzar-te vivint a Belltall? Com ho fas?
Sí que és fàcil, només he de pensar, quan torno de fer 
la ruta què  falta a la nevera i  al rebost. La resta és igual 
que si vius en una ciutat
També treballes al món de la pagesia, per què vas de-
cidir començar en aquesta feina i quan vas començar?
Quan es va crear l’agrupació de l’all, no recordo si va 
ser el segon o tercer any,  vam pensar que ho podríem 
provar i sembrar-ne uns quants... vam començar  fent 
poquets alls, alguns anys en vam fer més, aquest any 
n’hem tornat a fer menys. I, a més, ara també fem hort.
Consideres que és dura la vida del pagès? I gratificant?
Jo no sóc pagesa. Actualment amb els tractors i les eines 
que tenen es pot treballar de manera més còmoda i 
menys dura que abans, però d’altra banda i, amb l’ex-
periència que he tingut jo, que sóc filla de pagesos, pen-
so que de gratificant no ho és gens.
Quines feines del camp fas?
Sembrar alls, entrecavar, collir-los, enforcar i fer una 
mica d’hort  per al consum de casa.
Quin futur veus al poble?
No voldria repetir el que diuen els altres entrevistats 
però no el veig gaire bé i, de futur laboral,  no en veig 
cap a no ser que siguis pagès. Em sap greu, però és el 
que hi ha.
I amb aquesta visió  sobre el futur de Belltall, acabem l’en-

trevista. Moltes gràcies per la teva col·laboració! 

Entrevista a la Laura de Cal Mosset
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

La Laura de Cal Mosset

LA VEU DEL POBLE
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Associació de Veïns 
i Amics de Belltall

Maria Carmen Amenós
Alcaldessa de Passanant i Belltall
Distingida senyora,
Com a President de l’Associació de Veïns i Amics de Belltall voldria transmetre-us alguns del temes que 
van tractar-se en la darrera assemblea de l’entitat, que va tenir lloc el proppassat dissabte 25 d’agost. 
El conjunt de l’assemblea va mostrar la seva preocupació per un seguit d’assumptes i va demanar-nos 
que recavéssim la informació pertinent de la corporació municipal  que vostè presideix.
Per tant, agrairíem una resposta sobre els següents temes:

1. Serveis de comunicació deficitaris al poble: telefonia, internet, tv.
Els membres de l’assemblea i la junta directiva en pes considerem que l’ajuntament hauria de donar una solució o, 
almenys, posar les eines necessàries perquè un poble com Belltall, travessat per una carretera de tant d’impacte com 
la C-14, visqui en una incomunicació alarmant en ple segle XXI. Resulta escandalós que al terme de Belltall no hi hagi 
una bona cobertura de mòbil havent col·locat una torre de comunicacions que, en teoria, havia de prestar serveis a tot 
el municipi. Mentre a Passanant la cobertura de Vodafone és excel·lent, a Belltall només una franja de cases del poble 
té una mica de cobertura i hi ha companyies, com Movistar o Orange, que no en tenen a penes gens.
Aquest tema va lligat amb la imminent desaparició dels serveis d’internet a través de la companyia Iberbanda. Les 
cases de Belltall que disposaven d’aquest servei ja han rebut un burofax de Movistar anunciant que el 30 de setembre 
deixarien de tenir connexió. Si fa temps s’hagués facilitat la instal·lació de repetidors de Movistar, ara els usuaris d’inter-
net del poble (empreses i particulars) podríem haver-nos acollit al sistema de Radio 3G que ofereix aquesta companyia.
Ens consta que d’altres pobles de les rodalies han arribat a acords per a donar alternatives a la desaparició del servei 
d’internet. L’ajuntament de Passanant i Belltall té algun pla per a solucionar el problema? En conversa amb el senyor 
Jordi Torra, informàtic del Consell Comarcal de la Conca, ens va fer saber que molts pobles del voltant ja s’han acollit 
a un acord entre l’empresa Vunkers i el Consell Comarcal: per què el nostre municipi no ha facilitat aquest acord sub-
vencionat?
Més enllà d’aquest assumpte tan greu i imminent, el poder disposar de connexió d’internet sense cap mena d’interrup-
ció, l’ajuntament té previst solucionar d’una vegada la falta de cobertura mòbil del nostre territori i les dificultats que 
també pateixen els telèfons fixos i la televisió?

2. La carretera C-14 i la inutilitat dels semàfors que ara mateix tenim.
Sabem que no és una competència de l’ajuntament, però pensem que ja va sent hora que la corporació municipal i 
l’associació de veïns pressionin les instàncies que calguin per solucionar el pas de cotxes pel mig del poble. És absurd 
que hi hagi un sol pas de zebra per a vianants i que estigui situat a molts metres dels semàfors que haurien de facilitar 
el pas d’un cantó a l’altra de la carretera. Solucions n’hi ha diverses i no excloents entre sí: semàfors amb botons per 
aturar el tràfic, més passos de zebra, indicadors de la velocitat a què van els automòbils (com a l’entrada de Solivella)...
Podem planificar una solució conjunta entre l’ajuntament i l’associació per a obtenir resultats satisfactoris?

3. Mal estat dels carrers.
Es tracta d’un tema recurrent que, en els darrers temps, ha empitjorat: s’han incrementat els forats i llagues entre lloses 
d’Alcover. Tenint en compte que entre la població de Belltall hi ha gent d’edat avançada, creiem que és imprescindible 
un repàs habitual dels carrers per evitar accidents.
Hi ha un pla de manteniment dels carrers per part de l’Ajuntament? Entre les prioritats de les set persones que treba-
llen per al consistori no podrien cabre, almenys, l’arreglar provisionalment els desperfectes més perillosos?
A curt o a mig termini, creiem que s’ha de plantejar una nova licitació per a realitzar els carrers del poble atès que l’em-
presa que ho va fer en el seu dia va utilitzar un formigó deficient, com pot comprovar-se “in situ”.

4. Deficiència del Punt TIC
Com i quan pensar solucionar l’ajuntament el mal funcionament del Punt Tic del poble? Els ordinadors són obsolets i 
no es respecten els horaris anunciats a la porta d’entrada. Si el tema depèn del Consell Comarcal, l’associació està dis-
posada a pressionar aquella institució perquè faciliti nous ordinadors. Quant als horaris, demanem a l’Ajuntament que 
informi a quina hora s’obrirà el local per afer-ne ús i a quina hora es tancarà. Aquesta junta no creu que la solució sigui 
que tot belltallenc tingui claus per accedir-hi, sobretot perquè contradiu el motiu pel qual aquesta mateixa corporació 
va tancar la sala de baix.

5. Baranes homologades. 
Quan se substituiran la barana de davant de Cal Pep el Curt i Ca l’Esquerré per unes qui siguin homologades?
Quan se substituiran les baranes de fusta de la carretera alta, des del camí del cementiri fins al Pati de Ca l’Aleix? Ho 
preguntem perquè aquestes tampoc són homologades.

6.  La població de gats del poble.

L’assemblea va demanar que l’ajuntament faci una campanya per a l’esterilització de l’àmplia població de gats del po-
ble. En d’altres poblacions, s’han col·locat unes menjadores amb pinsos esterilitzadors si és que les esterilitzacions al 
veterinari es consideren massa complicades o costoses. Amb aquest procediment, sense sacrificar els animals, cosa 

INSTÀNCIA A L’AJUNTAMENT
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Xena Festa de l’all

Dissabte 4 d’agost Xena festa de l’all, aquest any hem volgut fer-ho 

una mica més sonat per celebrar el desè aniversari. L’esmorzar, com 

sempre molt participatiu, va fer de punt de partida.

ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta

X Festa de l’

prohibida per la Llei de Protecció dels Animals de la Generalitat excepte en casos molt greus que aquí no es donen, es 
podria controlar i regular la població de gats.
L’ajuntament pot encarregar-se d’aquesta qüestió?

7. Depuradora i aigües fecals...
Es tracta d’un altre tema recurrent al qual cap institució pública no dóna solució. I passen els anys i l’abocador de la 
teulera va filtrant al sòl tot tipus d’elements nocius per a la terra i per a la salut.
L’ajuntament pressiona l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a solucionar aquest greu problema?
Si l’ACA addueix que no té pressupost per fer depuradores als nostre poble, no és hora que l’ajuntament aporti soluci-
ons pròpies? Per exemple, eliminar la piscina actual, construir un gran recipient que eviti les filtracions i que periòdica-
ment sigui buidat per un camió que s’emporti els residus a la depuradora de Solivella.
Si l’Ajuntament té altres solucions, estaríem agraïts de conèixer-les.

8. Restauració de les esteles del Fossar. 
Des que les esteles funeràries es van instal·lar al Fossar no s’han restaurat mai i mostren una evident erosió que pot 
arribar a ser irrecuperable. En el seu moment, va establir-se un pla de restauració de la Creu de Terme (que va ser res-
taurada uns anys després del que tocava) i de les esteles funeràries cada 14 anys. Aquest termini ha passat fa temps. 
L’ajuntament ha engegat iniciatives per a procedir a la restauració?
També volem posar en alerta que els baixos del rètol amb els noms dels difunts del Fossar està en mal estat i seria 
millor actuar ara que no deixar que es faci malbé totalment.

9. El POUM 
L’Ajuntament té previst reactivar l’ordenació d’un POUM del municipi? En no haver fet un POUM propi en el termini 
marcat per la Generalitat, s’està aplicant una norma general de Catalunya, pensada més per a ciutats que per al món 
rural, la qual cosa dificulta algunes obres i reformes en cases de Belltall (i els altres nuclis urbans del municipi). 

Esperant notícies seves la saluda molt atentament
Josep Berengué
President de l’Associació de Veïns i Amics de Belltall

Belltall@tinet.cat 
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Durant tot el mati hi va haver les paradetes de productes de proximitat dels pobles veïns .

I com gent solidària que som, hi havia la paradeta de la llibertat.

Un moment per poder seure, va 
ser durant la  conferència de Salut 
Busqueda “Un projecte de vida a la 
Vall de Corb: Gallines i turisme rural”.

A la plaça de les Capelles, els joves 
van fer la presentació del conte sobre 
l’All de Belltall.

Ens van animar molt i molt el grup Castellgralla, 
amb música i  bon humor sempre.

També es va convocar un concurs de fotografies 
a Instagram per escollir les millors imatges de la 
jornada.

Els tres guanyadors:

1er Premi: mans enfocant terradesaleivissa 
Dos sopars a l’Arravaló de Blancafort + un forc d’alls

2on Premi: Paraules en Blanc i negre de mgepujols 
Caixa de vi del Josep Foraster + un forc d’alls

3er Premi: Trigant alls per enforcar-los de Joanm.
minguet 
Un forc d’alls

I l’exposició “Pompeu Fabra: paraules de con-
reu” per commemorar el 150è  aniversari del 
naixement de Pompeu Fabra i el centenari de la 
seva obra “la primera gramàtica catalana”.   
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
3 D’CTUBRE – 155 REACCIONS PER A UNA REPÚBLICA

CAMINADA I SOPARET D’ESTIU A ROCALLAURA

La festa sempre s’acaba a l’hora 
d’anar a dinar però aquest 
any vam voler fer-ho una mica 
especial per celebrar els deu 
anys, així que havent dinat tots 
cap a la parròquia a escoltar el 
concert de viola de gamba de 
Santi Miron.

Al sortir un piscolabis amb 
cava i coca de recapte ens va 
assenyalar el fi de la desena 
festa de l’all. 

El 18 d’Agost en Ramon Sicart 
presentà al Casal municipal de 
Belltall el seu llibre de fotografi-
es sobre les pancartes que varen 
exhibir-se a les manifestacions 
del 3 d’octubre. Més de 30 per-
sones i 13 llibres venuts.

La Fina de Ca la Rosa va  descriur 
el desenvolupament del primer 
d’octubre a Belltall.

Divendres 24 d’agost, ja és com tradició d’estiu caminar amb molta harmonia per arribar a Rocalllaura a gaudir 
d’un tranquil  soparet que ens preparen la Mariela i l’Enio amb molt d’afecte.

Alguns valents varen tornar a Belltall ben fosc.
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16-09-2018
PLANTADA DE CALÇOTS   

AMB L’ASSOCIACIÓ DE PASSANANT

 ASSEMBLEA GENERAL

L’últim dissabte d’agost, dia 25 d’Agost hi va haver l’Assemblea General. Seguint el guio etablert, es va procedir 
a llegir i aprovar l’acta de l’assemblea anterior. Es va  presentar l’estat de comptes i varem donar la benvinguda 
oficial a dos nous membres la junta, la Gemma Miró de Cal Ignasi i l’Albert Solana de Cal Manuelo. Per altra ban-
da,  es va acomiadar emotivament al Miquel Àngel de Cal Prim, agraint-li tota la feina feta durant aquests anys.

A grans trets, els temes tractats en el torn obert de paraules van ser :

- Telefonia i Internet. Millorar la cobertura.

- Sol•licitació de  mes passos de vianants amb semàfor i botonera per 

traspassar en verd.

- Reparar l’estat dels carrers de Belltall. 

- Arreglar punt TIC de la Biblioteca. No funcionen ordinadors i son ob-

solets.

- Homologació de les baranes carrer de Baix. Segons normativa vigent.

- Control de la colònia de gats que tenim a Belltall, esterilització i aportar documentació segons normativa vigent.

- Depuradora i aigües fecals 

- Estat de comptes de l’ajuntament de Passanant i Belltall. Demanar que ens diguin costos de festes majors i mirar de 

invertir mes en millorar altres necessitats del poble.

- Reclamar la neteja de les esteles i restaurar cartell difunts plaça del Fossar, com també demanar de posar una 

placa en memòria de l’església romànica de la placeta.

I com en les darrere assemblees es va demanar si l’Ajuntament podria assistir a l’Assemblea ja que molts as-
sumptes tenen relació directa amb l’entitat.

FESTA MAJOR DE
LA SALA DE COMALATS

Per acomiadar-nos de l’estiu sempre acabem a la 
festa major de la Sala, s’hi aplega molta gent del 
municipi i és moment de fer una mica d’ inventari 
de les coses que ens afecten a tots plegats. Un bon 
sopar de llonganissa a la brasa i després molta ba-
llaruca i molt riure.

L’ECLIPSE A BELLTALL

El Ton de ca l’Esquerrer ens va fotografiar i filmar 
l’eclipse de lluna del dia 27 de juliol

Aquest any l’associació de Passanant ens ha convi-
dat  a fer la plantada de calçots que ens menjarem 
a la primavera a  la calçotada. 

Després de la plantada un bon arròs  a la font vol-
tada.
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Rivera. Cal recordar que Rosa Eloy havia estat 
atacada amb una destral i la monumentalitat 
del sepeli potser es devia a què a l’enterrament 
dels nens i de la senyora Canela no havien ar-
ribat a temps les autoritats per a fer la para-
fernàlia que, tants decennis després, els polítics 
i d’altres clans de la tribu del poder mantenen 
hipòcritament.

La segona dona ferida era Antonia Marimon, de 
vint-i-cinc o vint-i-vuit anys segons les fonts, i 
havia estat traslladada a l’Hospital Civil de Tar-
ragona. Tenia la galta esquerra destrossada 
pels perdigons que li havia disparat Marimón. 
I també destrossada la mà, que havia posat 
davant de l’escopeta com a ingenu mètode de 
defensa. De seguida es va dir que amb tota pro-
bailitat perdria els dits de la mà. Antònia Mari-
mon moriria uns dies després. Abans de morir, 
però, havia tingut la possibilitat d’explicar el 
que havia passat a La Pobla aquell fatídic matí 
de dissabte:
-- Pel matí, anava amb la meva cosina, la Mari-

na i vam veure el Josep, i no vam advertir res 
anormal en el seu comportament. A primera 
hora de la tarda el vàrem tornar a trobar, es-

Marimón va cometre la seva matança un dis-
sabte, el 19 de maig. I va ser capturat vuit dies 
després, en diumenge. Una setmana llarga. Ell, 
vagarejant pel territori, guaitant des dels sem-
brats o des dels boscos la gent que el buscava. 
Es deia que en les batudes participaven prop de 
300 somatenistes i una companyia de la Guàri-
da civil. Qui sap si rebia ajuda d’algun familiar, 
com insinuaven algunes publicacions. Mentre 
ell estava fugit i per tota Catalunya es creava 
una mena de por col•lectiva pel boig que havia 
matat tantes criatures, passaven més coses.
Per exemple, hi va haver l’enterrament de les 
primeres víctimes al cementiri de Passanant. 
No sé si ningú es pot arribar a imaginar el do-
lor que allà es va viure. Tantes vides segades 
abans d’hora. Tantes mares plorant, aquelles 
mares de qui amb tanta mesquinesa Salvador 
Dalí se’n fotia en aquella carta que havia escrit 
i mai no havia enviat, potser perquè ell mateix 
era conscient de la ignomínia de la seva posició. 
Tanta gent dels pobles veïns que van acudir a la 
cerimònia. Els fèretres on hi havia els nens eren 
de color blanc, mentre que el de la dona morta, 
Francisca Canela, era de color negre. 
Mentrestant, quedaven tres dones ferides. La 
primera, Rosa Eloy, va morir als pocs dies de 
l’atac. El dia 26 ho anunciaven els diaris:  “Comu-

nican de Passanant que esta mañana se ha efec-

tuado el entierro de Rosa Eloy, que falleció ayer, 

víctima de las heridas producidas por el criminal. 

A las once se ha efectuado el entierro, constituyen-

do una imponente manifestación de duelo, al que 

han asistido los vecinos de Passanant en masa y 

los de La Pobla. Presidió el juez de instrucción, el 

comandante de la Guardia civil, el alcalde y demás 

autoridades locales.” Us heu fixat en la redacció 
de la frase? Diu que els veïns de Passanant hi 
van acudir en massa, mentre que els de La Pobla 
no els quantifica. El cementiri és més o menys 
equidistant dels dos nuclis, però el redactor de 
la notícia de manera inconscient venia a dir que 
de La Pobla hi faltaven molts individus per mo-
tius evidents.
En un altre diari es diu que havia assistit al fu-
neral “el fiscal de su Majestad”, curiosa deno-
minació dels fiscals en la dictadura de Primo de 

El “loco” Marimón 
Joan M. Minguet de Cal Porxo

L’ACTE SUBLIM DE MARIMON (6)
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tès en el seu jaç, la màrfega on passava moltes 
hores prenent el sol perquè els metges li havi-
en recomanat per la malaltia que té. En Josep 
ens va dir que quan ell s’aixequés d’aquell jaç 
ningú no tornaria a ocupar-lo. Però la Mari-
na i jo no li vam fer cas perquè acostumava 
a aixecar-se a les cinc o a les sis de la tarda. 
Sobre les quatre vaig marxar al camp i vaig 
deixar la nena, la Teresa, jugant amb altres 
nens. A les cinc i mitja vaig tornar al poble, vaig 
cridar a la nena que em va respondre amb un 
crit. Després, em vaig trobar el Josep amb una 
destral a la mà, em va estranyar molt perquè 
feia molt temps que no treballava. Vaig tornar 
a cridar la Teresa i no em va respondre. Supo-
so que en aquell tros de temps és quan la va 
matar. 

Un temps, necessitem un temps, per nosaltres. 
Però sobretot necessitem un temps per a l’An-
tònia. Aquelles declaracions, si las va arribar a 
fer com alguns periodistes testifiquen en les se-
ves cròniques, les va pronunciar amb la boca 
mig destrossada. I vull pensar que tot va ser 
lent i que, quan va arribar al moment de la mort 
de la seva filla, el seu dolor físic es devia con-
fondre amb el dolor espiritual profund que ha-
via de sentir. Perquè la seva filla, efectivament, 
Marimon la va matar al costat de dos nens més 
a cops al crani amb la culata d’una escopeta i 
amb la destral. En un paller a l’entrada del po-
ble. Abans, sembla que n’havia matat algun més 
a trets fins que es va quedar amb munició.
-- Com que la Teresa no em contestava, anava 

cap a casa de la meva cosina, la Marina, per 
si la tenia ella. Quan em vaig trobar el Josep 
amb la destral, ell em va dir que no m’amo-
ïnés, que la nena i d’altres infants del poble 
estaven en un paller, que havien vist dos co-
loms i la quitxalla els estaven vigilant mentre 
ell anava a buscar una escopeta. El Josep em 
va demanar l’escopeta del meu marit, però jo 
m’hi vaig negar, pensava que els nens podri-
en prendre mal. Però aleshores ell va pujar a 
casa, va agafar l’escopeta, però va sortir de se-
guida per la finestra i em va dir que no tenia 
municions, que on les guardava el meu marit. 
Les vaig trobar i li vaig donar.

-- Ell va marxar i jo li vaig demanar a un nene de 
set anys que anés a buscar la Teresa al paller 
on m’havia dit el Josep que hi havia els coloms. 
Al cap de res, vaig sentir un tret i després un 
altre, però pensava que estaven matant els 
ocells. Com que no venia la nena vaig anar a 
buscar la Marina per buscar-la plegades. Vam 

anar a casa de la Rosa Eloy i la vam trobar feri-
da, vam començar a cridar socors, vam entrar 
a casa de la Francisca i estava allà, morta. En 
pensar en la destral i l’escopeta que portava 
el Josep, vam anar a casa dels Marimon, ell va 
sortir per la finestreta i ens va disparar, pri-
mer a la Marina i després a mi, vaig posar la 
mà instintivament...

De la tercera dona ferida, Marina Roca, en par-
larem més endavant. És la que va sobreviure 
més temps, havia estat traslladada a la Clínica 
del Pilar del Barcelona, potser la seva família te-
nia diners per poder pagar una clínica privada, 
en aquells temps de penúria econòmica. Com 
que no acabava de morir-se, els periodistes van 
oblidar-se d’ella. Ja em perdonareu la contun-
dència de la frase, però és així: pel periodisme 
rapinyaire les víctimes i el mateix Marimon van 
deixar de ser notícia. El fet és que Marina Roca 
apareixerà com a una de les explicacions del 
trastorn de l’assassí. Hi tornarem en una altra 
ocasió.
Mentre no es capturava Marimon encara passa-
ven més coses al poble. N’hi ha una que em cos-
ta d’entendre. Són les fotografies que els pares 
dels infants morts es van deixar fer, allà mateix, 
a La Pobla de Ferran. Si observéssim les imat-
ges sense saber que acabaven de perdre els 
seus fills, no crec que intuíssim el drama que hi 
havia allà, en aquelles persones, en aquelles pa-
rets, en aquell paisatge desolador. Per què van 
estar disposats a retratar-se? Fins a La Pobla es 
va desplaçar des de Barcelona Alessandro Mer-
letti, un professional italià que va fer una molt 
important carrera en els primers anys del segle 
XX. Potser era una mena d’homenatge que els 
pares li feien als seus infants morts?, que el seu 
traspàs no quedés oblidat, havien estat assassi-
nats per un home que, de cop, s’havia fet famós 
per tota la comarca, per tot el país, com ell ma-
teix havia pronosticat el matí d’aquell dissabte 
fatídic. Una altra cosa que mostren aquestes fo-
tografies és la perfídia masclista del periodisme 
d’aleshores, qui sap si també del d’ara encara 
que no ho sembli: tots els peus de foto fan refe-
rència als pares de les criatures, les mares són 
com una mena de comparses. Quina ràbia!
Era un boig, el Marimon?
Però hi ha una altra cosa que va passar men-
tre el carnisser sanguinari seguia fugit. El debat 
que es va generar en la societat catalana i espa-
nyola sobre el que havia empès Marimon a co-
metre aquella mortaldat. I ràpidament va sorgir 
l’explicació més fàcil: Josep Marimon era boig.
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Escric que era l’explicació més fàcil perquè és 
la que encara fem servir en la nostra societat. 
Primer, de manera col•loquial, quan algú fa una 
cosa que se surt dels costums, sempre hi ha 
algú que diu:

-- És un boig!
Sempre ha estat així. La societat no pot expli-
car més que a través de l’alienació mental la 
conducta d’alguns personatges. Molt abans que 
Marimon ataqués els nens de La Pobla hi havia 
hagut casos d’assassinats infantils. Un dels més 
sonats va ser el de Jesse H. Pomeroy, “el mons-
tre de Massachusets”, que entre 1871 i 1874 va 
matar diversos nens i nenes després de tortu-
rar-los. En aquell cas, tot girava al voltant de si 
ell era conscient del que feia o era un “atac de 
boegeria”.
Marimon va generar una certa unanimitat: la fo-
llia l’havia portat a l’atac bestial contra els seus 
veïns i veïnes. Així ho explicava, per exemple, 
el psiquiatre César Juarros des del diari La Li-
bertad a finals de maig, quan Marimon ja era 
mort. Juarros va ser un dels primers seguidors 
de Freud en la medicina mental espanyola, i el 
seu article és, vist des d’ara, tot una font de tò-
pics molt ben explicats encara que tampoc no 
amaguen una cosa que, en l’època es llegia amb 
assiduïtat: la necessitat que a les facultats de 
medicina s’atenguessin les patologies psicolò-
giques. Entre d’altres coses, el psiquiatre deia 
això:

“Contra lo que el pueblo 

piensa, puede asegu-

rarse que Marimón era 

un enfermo mental. Cu-

ando un hombre rompe 

con la fórmula ética de 

su ambiente es por re-

sultar congénitamente 

inadaptable –loco mo-

ral– y, por tanto, enfer-

mo; por sentir, bajo la 

sugestión de motivos 

filosóficos, impaciente 

ambición de nuevas

fórmulas; a los pre-

cursores suele conisi-

derárselos inmorales, 

siendo como coñst-

cuencia castigados—la 

inmoralidad de hoy es 

muchas veces la moral 

de mañana—, o por pa-

decer trastornos psíquicos aparecidos después 

del  nacimieitto: lesión orgánica, ineducación, 

influencia nociva del medio.

Malo, esportáneamente malo,por gusto de serlo, 

no hay nadie.  Las mismas perversiones sexuales 

no representan sino atajos buscados por dese-

os normales a quienes les fué vedado el camino 

real. Conocer los orígenes del vicio, de la holga-

zanería, de la crueldad, es acercarse a su pro-

filaxis. Imposible evitar un daño si se ignora su 

procedencia.Marimón fué un enfermo, diagnos-

ticado tardíamente. No cabe hablar, pnr tan-

to, de castigo. Si de la necesidad de lograr una 

mayor cultura psiquiátrica médica como medio 

de hacer imposible tales tragedias.”

Contra el que el poble pensa, començava aquell 
reputat metge. I és que des de La Pobla havia 
sortit la creença popular que Josep Marimon no 
estava boig, els ver del servei militarïns insistien 
a dir que no era un pertorbat. El metge titular 
de Pasanant, que l’havia tractat de la seva ma-
laltia des del retorn del servei militar era de la 
mateixa opinió:
-- Jo no havia notat mai res d’anormal en el seu 

caràcter. I no existeix la possibilitat que tingui 
alguna degeneració hereditària perquè entre 
els seus avantpassats no hi havia cap boig.

El debat científic va ser llarg, però no sé si aquí 
és el lloc per desplegar-lo en tota la seva mag-
nitud. La violència era present en la societat 
espanyola del moment i el cas Marimon, per 
l’excés que suposava, no feia més que subrat-
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llar la necessitat de trobar una resposta a les 
actituds salvatges d’algunes persones. Escric 
que el debat va ser llarg i va comptar amb més 
investigadors importants de l’època. Per exem-
ple, Gonzalo Rodríguez Lafora, deixeble de San-
tiago Ramon y Cajal, que el 8 de juny, quan el 
periodisme s’havia començat a oblidar de la tra-
gèdia i del “vesànic” Marimón, publica un article 
al prestigiós diari El Sol de Madrid, aquell diari 
que havia fundat Ortega y Gasset. Aquell repu-
tat neuròleg escrivia, entre d’altres aspectes 
molt ben documentats, el següent:

“Mientras las Facultades de Medicina españolas 

ignoren oficialmente que existe la Psiquiatría, 

los psiquiatras españoles estamos obligados a 

ilustrar al público y a nuestros colegas generales 

desde toda clase de tribunas. La Liga Española 

de Higiene Mental ha empezado ya esta labor 

con sus campañas divulgadoras para el público 

organizadas por el doctor S. Rubiano, y confia-

mos que pronto inicie otras de inmediata efica-

cia práctica, como la creación de dispensarios 

gratuitos, ya oficiales o ya donados por algún 

mecenas, para la consulta de enfermedades 

del espíritu. Así se evitarán tantos errores tera-

péuticos con estos enfermos y tantos crímenes 

de locos como con frecuencia recortamos de los 

periódicos para formar una estadística. Dos días 

después del horroroso crimen múltiple de Mari-

món en Pobla de Ferrant (Tarragona), otro loco, 

escondido en un portal, hería a navajazos a dos 

novios desconocidos que penetraban en una 

casa de Madrid, y en el periódico se decía que 

el individuo “tiene perturbadas, a lo que parece, 

sus facultades mentales”. Ese “a lo que parece” 

resulta casi cómico.

Marimon era boig? No ho sabrem mai. Tampoc 
no ho sabríem encara que l’haguessin capturat 
en vida perquè aleshores la psiquiatria estava 
en un estat adolescent de la seva existència i la 
societat no sabia més que engarjolar en mani-
comis els qui es consideraven pertorbats men-
tals. La mortaldat que va perpetrat Marimon no 
va ser un acte impulsiu. Era premeditat. Recor-
deu que aquell matí de dissabte, havia dit en 
un cafè de Belltall que tothom el recordaria a 
partir d’aquell dia; recordeu que a l’Antònia Ma-
rimón i a la Marina Roca els havia dit que ningú 
més s’estiraria en el seu jaç. Ell estava decidit a 
arrabassar moltes vides. Per què estava boig? 
El filòsof Foucault, gran estudiós de la bogeria 
com a estigma social, deia que la bogeria no 
es pot trobar en estat salvatge, que no existeix 
més que en una societat, que no existeix per 
fora de les formes de la sensibilitat que l’aïllen 
i de les formes de repulsió que l’exclouen o la 
capturen.
Josep Marimon va respondre amb violència a al-
gunes coses que li havien passat a la seva vida, 
en aquell entorn aparentment pacífic de la Se-
garra, però que potser només ho era aparent-
ment, de pacífic. En tot cas, el diumenge 27 de 
juny de 1928, ell mateix va provar la medicina 
de la violència. 

(Pròxima entrega: “Ja l’hem caçat, al fill de puta”)

Comú
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer

Als Països Catalans, històricament era utilitzat el nom de comú, comuna o universitat, per anomenar 
a la col·lectivitat, o el comú, de les persones d’una vila o parròquia o d’un terme jurisdiccional. Estava 
formada pels caps de casa, i revestida d’una certa personalitat pública, a la qual eren reconeguts uns 
privilegis i la representació davant el senyor feudal.
Amb els decrets de Nova Planta de 1716 tots aquestes denominacions van ser substituïdes per 
municipi.
A d’Andorra ha perdurat el nom de comú especialment per a designar la corporació local, i a la Catalunya 
Nord, comuna s’empra principalment per a referir-se al territori administrat per la corporació local.
Les persones que representaven al comú se’ls anomenava jurats. El 22-7-1718, per una Reial ordre de 
Felip IV s’anulava la figura dels jurats i nomenava regidors com a Castella.

 TEMPS ENRERE
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El tros de la vila
En molts documents notarials s’hi troben 
referències, i és l’única de les antigues propietats 
del Comú que actualment conserva el municipi, 
i on a meitats del segle XX es va construir el 
camp de futbol, convertit posteriorment en pista 
poliesportiva.

El molí de vent
Només tenim constància de l’existència d’un molí 
de vent al terme de Belltall. Aquest estava situat 
a la partida anomenada Molí de vent (entre el 
Comellar i el Coll de Ballestar) i no va ser sempre 
propietat del Comú. Sí que ho era el 6-6-1604, 
ja que als manuals notarials consta que és en 
aquesta data quan els Jurats de Belltall fan venda 
d’un Molí de vent i tros de terra situats al camí 
de Sarral (en altres ocasions figura com a camí 
de Forès) a Guillem Calzada, moliner del regne de 
França. El molí també servia d’habitatge segons 
es dedueix dels registres de baptismes dels tres 
fills del moliner i la seva muller nascuts els anys 
1603, 1604 i 1606.
No tenim més informació de l’estança família 
Calzada en el molí de vent de Belltall, però l’any 
1631 en un registre de la parròquia de Forès es fa 
constar l’enterrament d’una filla dels moliners, a la 
vegada que figura que els pares estan ingressats 
a l’hospital de Forès.
Per documents notarials dels anys 1609 i 1612 
consta que els carlans són propietaris, entre 
altres béns, del molí de vent, però no figura el 
lloc on està situat, però hem de suposar que es 
tracti del mateix molí que el Comú havia venut al 
Guillem Calzada.
També hi havia el molí “de lo Buxaró” , però 
tot i que era prop de Belltall, estava situat a la 

El Comú de Belltall tenia la seva seu al carrer 
de Baix (actualment número 12). En aquest 
document notarial del 10 de setembre de 1662, 
relatiu a la venda d’una casa, i la seva heretat, 
consta la situació de la Casa de la Vila i el forn en 
aquest indret, al costat d’un corralet.
El Forn va ser propietat del Comú/municipi, i 
Ramon Farré Cabestany l’últim arrendatari durant 
part de les tres dècades posteriors a la guerra civil. 
Cap allà l’any 1974, la Dolors Domingo Arnabat 
que vivia a Tolouse, però que havia nascut l’any 
1916 a la part habitable del forn, sent el seu pare 
l’arrendatari, va comprar l’edifici a l’Ajuntament. 
Després va ser venut als actuals propietaris.
El Comú de Belltall també va ser posseïdor de 
terres, d’una taverna, d’una fleca, un hostal, i el 
molí de vent. Això no vol dir que fos propietari 
d’aquests béns ininterrompudament al llarg dels 
anys.
El Comú en algunes ocasions actuava com a 
empara de famílies (cases) que per problemes de
subsistència es veien obligades a marxar del 
poble, per la prematura mort d’un pare de família, 
o per un endeutament que els obligava a buscar-
se la supervivència en un altre lloc. La desaparició 
total, o de la major part dels seus membres per 
malaltia (pesta en algunes circumstàncies), també 
provocava la desaparició de la casa.
En aquests casos, el Comú, amb el consentiment 
del comanador, es quedava amb les heretats dels
afectats, i es feia càrrec dels deutes generats; 
especialment per l’impagament del delme. 
Després les propietats eren venudes a pagesos 
del poble, o d’altres procedències.
Consta també el cas d’una família que es traslladà 
a una altra localitat i va fer donació de la seva 
casa i heretat de Belltall, al Comú.

Muntatge parcial del document en el 
qual s’indica la situació d’un corralet, 

a sol ixent del forn i casa de la vila

EL COMÚ DE BELLTALL
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confluència dels termes de Passanant, La Pobla 
de Ferran i Guimerà, i a tocar del barranc de la 
Teulera.

Forn
Ja hem vist avanç que el forn estava situat a 
la mateixa casa de la vila. En dos documents 
notarials consta l‘arrendament del forn que 
acorda el Comú, amb Marc Ras el 13-1-1692, i 
amb Francesc Cabestany l’1-1-1694.
Les dates en què es formalitzen els arrendaments 
del forn, i les que veurem seguidament de la fleca,
s’encavalquen, la qual cosa vol dir que eren dues 
entitats diferents, i com a tals, gestionades per 
separat.

Hostal, fleca i taverna
En documents entre 1661 i 1686 hi ha algunes 
referències a Jaume Martí, que per diferenciar-lo 
d’altres del mateix nom, el complementaven amb 

algun dels atributs “del portal”, “de la bassa” i de 
“l’hostal”. Els dos primers estan relacionats amb 
la situació de casa seva, que era la primera per 
l’esquerra de l’actual carrer de Dalt, al costat de la 
bassa i adossada, o formant part, del portal que 
donava l’accés a Belltall pel camí real de Sarral. No 
hi ha constància que a la casa del portal hi hagués 
un hostal, i potser aquest atribut del Jaume era 
conseqüència d’haver estat arrendatari de l’hostal 
del Comú.
Tampoc pels documents d’1-1-1692 i 31-12-1693, 
trobats als manuals notarials i que es resumeix a
continuació, no podem deduir la ubicació de 
l’hostal, la fleca i taverna, ja que no hi consta. 
Potser era part de la mateixa casa del Comú.
“Isidre Cabestany Fabregat i el seu nebot Joan 

Cabestany Busquets fan acta de debitori als Jurats 

del present any, Francesc Cabestany i Marc Ras per 

l’arrendament anual al Comú i Universitat de Belltall

de la fleca, l’hostal i la taverna per vint lliures, dotze 
sous i sis diners de moneda barcelonesa.

Pacten i concorden amb els Jurats de la Universitat 

de Belltall el següent: Vendran pa, vi, oli, sal, cotó, 

aiguardent,i altres aliments. Aquestes coses les 

tindran sempre i contínuament, i les han de vendre 

segons ho fan la fleca i taverna de la vila de Sarral 
que pren el preu de la dita plaça.

Que ningú de Belltall pot vendre dits aliments sinó 

dits flequers, i que ningú pugui acollir cap foraster o
transeünt interessat per la “posada”, que no sigui dit 

hostaler”.
Es pot observar com el Comú pactava les 
condicions de l’acord amb els llogaters, però a la 
vegada, dictava normes que podien afectar a les 
activitats de la resta de veïns del poble. Bé, com si 
fos una mena d’ordenança comunal.

Quotidianitat, i alguns fets remarcables del Comú
A més a més de les intervencions del Comú i els seus jurats en relació a les gestions anomenades
anteriorment, també els trobem citats amb molta freqüència en els documents notarials emesos pels 
rectors de la parròquia. Els jurats anaven canviant al llarg dels anys i a la seva activitat quotidiana 
relativa a la pagesia i ramaderia, cal afegir la seva intervenció en tota mena de documents relatius a 
la firma de concòrdies, acords, reconeixement de deutes, emissió de censals... Seguidament podem 
veure uns exemples molt significatius d’accions fetes pel Comú:
1608 El batlle i els jurats signen amb el procurador del comanador de l’Espluga el pagament del delme.

1662 - Els jurats acorden contribucions per pagar l’allotjament d’un alferee i tres soldats, tots a cavall.

1663 - Els jurats i el batlle celebren consell ordinari i acorden donar generosament i voluntàriament

divuit lliures, moneda barcelonesa, al rei per la fortificació de les fronteres.
1675 - Pagament per part dels jurats als soldats de sa majestat el rei.

1677 - Els jurats acorden d’orar i pintar el retaule de Sant Isidre, a l’església parroquial de Sant Pere.

1687 - El Comú, en temps de dificultats econòmiques a causa de les guerres i males collites (especialment la 
de l’any 1687 per la plaga de la llagosta) fa servir, l’hostal, la fleca i la taverna com a garantia amb 
Isabel (vídua de Jaume Miró) que havia facilitat als pagesos de Belltall diners per poder sembrar. Es 

van obtenir 50 quarteres de blat i diners per comprar 10 quarteres d’ordi, 10 quarteres de civada i 

10 quarteres d’espelta.
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Amb la col·laboració de:


