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EDITORIAL
D’acord amb el mandat de la darrera assemblea, 

la Junta Directiva va enviar a l’Ajuntament una 

carta on es recollien les principals reivindicacions 

i/o preguntes que es van formular en aquella 

reunió de socis. La carta de la Junta es va 

reproduir en el últim número de la nostra 

revista. Dies després, l’Alcaldessa va fer-nos 

arribar la resposta als punts que contenia l’escrit 

que signava el president de l’Associació, Josep 

Berenguer. Podeu consultar aquesta carta de 

resposta al web de l’associació: Belltall.net

Per la nostra banda, només dir que mantenim 

l’esperit de diàleg que sempre hem mostrat i que, 

en aquells aspectes que l’alcaldia ens proposa 

debatre, ens té a la seva disposició. D’altra 

banda, hi ha algunes respostes que podrien 

contenir algun esperit d’autocrítica per part de 

la corporació: hem de recordar que el fet que el 

municipi no compti amb un POUM propi va ser 

degut als retards del propi ajuntament; l’arribada 

de l’empresa Vunkers al municipi va donar-se 

en bona part per la pressió dels ciutadans i de 

la pròpia associació; en tot cas, ens felicitem 

que les nostres demandes (la dels carrers que 

s’arreglen, la mencionada oferta d’internet, etc.) 

hagin tingut respostes executives. I, per últim, 

insistim que la situació de la telefonia mòbil 

a Belltall, dels semàfors de la carretera i de la 

recollida de les aigües fecals necessita d’accions 

urgents i ens posem al servei de les iniciatives 

que es prenguin des de l’Ajuntament.

La Junta de l’Associació
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Els paisatges de color han estat i són espectaculars COLORS DE TARDOR
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En aquesta edició de la revista hem entrevistat l’Arcadi de ca la Rosa, que 
ens ha explicat vivències del nostre petit poble en moments històrics, com 

la Guerra civil, que el va agafar en plena infància. Amb una memòria 
sorprenent, desgrana fets des de la seva vivència...

Quin any vas néixer? 
El 6 de maig de 1930.

Quants anys tenies quan va esclatar la Guerra 
civil? 
Tenia 6 anys.

Quins records tens de la Guerra civil?
En tinc molts records, de la guerra. Va durar 3 
anys. Recordo que a Belltall ens pensàvem que els 
soldats haurien baixat per la banda de Lleida, però 
no, van fer el tomb i van venir per l’altra banda i el 
primer que vam veure des d’aquí, van ser els sol-
dats de l’exèrcit de Franco pel camí de Forès; en 
canvi, els rojos eren a l’altra banda de poble i aquí 
a Belltall ens vam trobar que en un cap de poble hi 
eren els uns i a l’altre cap de poble, els altres, i hi 
havia cases com les que hi ha al final el poble, en 
les quals es van trobar les dues bandes.
Al camí de Forès, els nacionals van posar unes pe-
dres,  que des de casa ho vèiem, i disparaven des 
d’allà i van anar dominant; llavors els rojos van en-
trar i van passar pel poble; recordo que el padrí Jo-
sep i jo vam anar a un refugi que hi havia al coster,  
on hi havia una pedra grossa i ens vam amagar allà 
sota. Mentre érem allí van començar a passar sol-
dats rojos i volien prendre el padrí, però un dels 
seus caps va dir que no el prenguessin perquè 
llavors quedaria el nen sol, ja que jo tenia 9 anys. 

Entrevista a l‘Arcadi de ca la Rosa
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

LA VEU DEL POBLE
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Quan van acabar de passar ells, anàvem pel carrer 
de Baix, i mentre hi anàvem, des de la font de Baix, 
disparaven. Més tard, damunt de la font de Baix, 
els rojos van instal·lar una metralladora que no pa-
rava en tot el dia de disparar cap al poble. Per altra 
banda, els nacionals entraven als corrals a prendre 
gallines, conills... Recordo molts fets, moltes anèc-
dotes de la guerra, perquè són coses que impac-
ten molt a una criatura.

Com es va viure la postguerra a Belltall?
Nosaltres no estàvem tan malament com en molts 
d’altres punts, perquè aquí encara vam tenir sem-
pre pa i, fins i tot, venien els dels altres pobles de 
baix del Camp a buscar pa.

Com va ser que vas anar a estudiar al seminari?
Perquè mossèn Joan Salvat, que era un capellà que 
em feia classes, em va dir si podia anar al seminari. 
Jo només tenia 10 anys i els meus pares no ho vo-
lien gaire, però finalment hi vaig anar i hi vaig estar 
dos anys; vaig fer 1r curs, 2n i 3r. I després vaig 
tornar i ja em vaig posar a ajudar el pare.

Quin era el poder del capellà al poble?
Llavors el capellà tenia molt poder, perquè com 
que era després de la guerra i n’havien matat 
molts, els que es van quedar semblava que es vo-
lien revenjar. I, és clar, el capellà dominava, però 
nosaltres érem escolans i fèiem entremaliadures, 
per exemple, quan feien un funeral i el capellà ana-
va a acompanyar els familiars a casa seva, nosal-
tres fèiem veure que érem els capellans a l’esglé-
sia, fèiem veure que ens confessàvem...

En els teus anys de joventut, a Belltall es va viure 
molt el teatre. Tu en feies?
Sí.

Quines obres recordes haver representat?
Marianela, Terra Baixa... també fèiem Pastorets, 
uns Pastorets que es deien La llum de l’establia, 
que no eren els de Folch i Torres, i els anàvem a 
representar a diferents pobles. 

Com us organitzàveu? Qui eren els actors habi-
tuals?
Al capdavant hi havia el Josep de ca l’Anton. Un any 
vam anar a representar els Pastorets a Puigpelat i 
ens van dir que ho fèiem molt bé, llavors ens van 
preguntar qui ens n’ensenyava i nosaltres vam dir 

que el Josep de ca l’Anton, i un capellà que havia 
començat a estar al poble es va enfadar una mica 
perquè havíem d’haver dit que era ell qui se’n cui-
dava.
Els actors habituals eren la Maria de cal Caterino, 
la Dolores de cal Manuelo, el Ramon de cal Racó, 
jo... i n’hi havia d’altres.

Quines eren les celebracions més grans a Belltall 
al llarg de l’any? Com es feien?
El Sagrat cor, que es feia més tard que ara, per allà 
a l’octubre, també hi havia la festa major, el Cor-
pus, sant Pere... i sempre es feien processons i si 
era la processó de sant Pere, els que es deien Pere 
del poble portaven un sant Pere; si era per sant 
Josep, doncs tots els Joseps...

Com ha canviat la pagesia i la vida del camp?
El canvi més notable han estat els animals i la ma-
quinària. A poc a poc van anar apareixent les mà-
quines de segar, agabelladores que no feien gar-
bes, només feien gabelles... Aquestes màquines, 
quasi totes les compràvem a cal Trepat de Tàrrega. 
Més endavant vam comprar unes màquines que 
en lloc de tirar la garba desfeta ja la tiraven lligada, 
en deien lligadores; després, ja van arribar les co-
setxadores...

Vas fer d’escolà?  En tens alguna anècdota?
Sí. Una vegada el capellà em va donar la clau del 
sagrari perquè hi posés una mica d’oli, ja que el 
pany anava una mica dur i costava d’obrir la porta. 
Jo vaig anar cap a la gerra d’oli que donava la gent 
pel clero i vaig posar la clau a dins de l’oli i jo també 
vaig sortir tot ple d’oli!
Una altra vegada, un altre capellà ens va enviar a 
buscar aigua de Rocallaura perquè deien que era 
bona pel fetge. Nosaltres vam omplir dos càntirs al 
balneari de Rocallaura, però el ruc que portàvem 
en va trencar un, de càntir, llavors vam tornar amb 
un de sol i quan vam ser a cal Cuixela vam agafar 
un altre càntir i el vam omplir a la font de Belltall; i 
tot va passar per aigua de Rocallaura!

Quin futur veus al poble?
No gaire bo, perquè som molt poca gent i els que 
hi som, som vells, de joves no en venen...

I amb aquesta darrera visió, un cop més pessi-
mista, acabem l’entrevista. Gràcies per haver-nos 
dedicat una estona!
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Memòria dels taxistes de Belltall

Per  posar-nos un mica en situació , l’any passat es 
van jubilar el Pep de cal Pere i el Pep de cal Banye-
ta. Eren els últims taxistes de Belltall en actiu. Amb 
ells es tancava un cicle de belltallencs que, a partir 
sobretot de l’èxode rural amb la mecanització del 
camp, van triar aquesta feina, aquest servei públic, 
com un mitja per guanyar-se la vida. A partir dels 
anys 40 del segle passat, una vintena de pagesos 
van fer aquesta opció. Majoritàriament a Barcelo-
na, però també a Tarragona, Reus i Montblanc.

ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta

D’esquerra a dreta: Pep de Cal Banyeta, Joan 
de Cal Joan del Bisbe, Ramon de Ca l’Ignasi, 

Josep Ma. De cal Domingo, Llorenç de cal 
Jaume i el  Pep de cal Pere
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Com a motiu d’aquest fet, el 13 d’0ctubre a la bibli-
oteca de Belltall  hi va haver la xerrada: Memòria 
dels taxistes de Belltall,  va ser molt participativa 
i amena, amb anècdotes i experiències viscudes 
i explicades pels mateixos protagonistes.   Un re-
sum de tres generacions que havien optat per la 
feina de taxista per guanyar-se la vida, ja com un 
complement de la pagesia o per iniciar una nova 
etapa de la vida.

La tardor passada per  aigua 

Dades de la pluja enregistrada
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Molta aigua ha caigut aquesta tardor i qualsevol 
rierol ho ha manifestat, els dolls d’aigua també han 
estat presents, els aiguamolls als trossos han fet 
retardar “el sembrar”.

 BOLETS DEL TERME
I quan plou molt i molt, tothom pot trobar bolets i aquest any els que ho han volgut se n’han fet un tip.
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Cama grocs 

Mocoses

Fredolics

Rovellons 

Com congelar els bolets

clòs, en una envàs o en una bossa per poder-los 
congelar.

D’aquesta manera, els bolets conserven el seu sa-
bor i la seva textura en estar congelats en el seu 
propi suc.

Important! A l’hora de descongelar-los, deixeu que 
ho facin a poc a poc, a temperatura ambient. Un 
cop descongelats del tot, els podreu acabar de cui-
nar de la forma que vulgueu.

Els bolets són una de les meravelles gastronòmi-
ques més importants de la nostra cultura, però, 
malauradament, són un aliment de temporada 
curta, molt curta i incerta. Per sort, però, comptem 
amb diferents maneres de conservar-los per po-
der-ne gaudir durant la resta de l’any: els podem 
assecar; els podem conservar en sal, en oli o en 
vinagre, i també els podem congelar.

A l’hora de congelar-los, hem d’intentar que no 
quedin ressecs, que no perdin la seva textura, i, en 
alguns casos, com en el de les llenegues, que no 
perdin aquella mucositat viscosa que ajuda a lligar 
les salses. Per això, la millor forma és, un cop nets, 
posar-los en una paella al foc, escampar-hi un pol-
sim de sal pel damunt, remenar-ho i esperar que 
treguin el seu suc. Després, parem el foc, deixem 
que es refredin i els guardem, amb el seu suc in-
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 6È  ANIVERSARI ASSOCIACIÓ 
 DE VEINS DE PASSANANT
Per celebrar-ho el  8 de desembre es va fer  una caminada de Passanant fins Belltall  i  a l’arribada un 
dinar de germanor a la Sala amenitzat per un grup de música.
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Ja l’hem caçat, al fill de puta 
Joan M. Minguet de Cal Porxo

Josep Marimon va morir vuit dies després de co-
metre els assassinats a La Pobla de Ferran. Era un 
diumenge pel matí, assolellat, els sembrats esta-
ven alts, finals de maig, quan aquestes terres es-
taven —i continuen estant— esplendoroses, bar-
rejant verds i grocs amb una fulgència munífica, 
generat unes fragàncies convulses. A aquests co-
lors s’hi va barrejar el vermell de la sang que el cos 
de Marimon va deixar anar després que una bala 
li travessés el crani i li sortís per l’ull. No faig una 
reconstrucció poètica ni m’ho invento. El Jaume 
Roseret m’ho va explicar: feia bon temps i la civada 
estava molt alta.

-- Ja l’hem caçat, al fill de puta!

Expressió que ara sabem absurda i insultant cap a 
les dones. La mare de Josep Marimon no va tenir 
cap culpa de les morts que el seu xiquet va come-
tre. Però segur que alguns dels sometents que van 
sortir aquell diumenge 28 de maig per buscar-lo 
van dir-la, o una similar o una més forta. El paisat-
ge dels Comalats estava en tensió, perquè l’esperit 
d’un paisatge depèn exclusivament dels qui el vi-
uen. 

El Jaume em va explicar una cosa que el va im-
pactar: quan el cos de Marimon estava estirat a la 
feixa on l’havien trobat, va aparèixer un dels seus 
germans, es va posar sobre el cadàver i va comen-
çar a donar-li cops al cos i a la cara mentre maleïa 
el que ell havia fet.

-- Ens has arruïnat la vida, ens has arruïnat la vida...

El mateix Jaume deia que no podia recordar amb 
precisió les paraules que havia pronunciat, però 
que no podien ser molt diferents d’aquestes; ell, 
amb deu anys, veia per primera vegada un home 
mort en aquell paisatge tan conegut; i a l’impacte 
estrambòtic que suposava aquell cos inert en un 
camp de civada, s’hi va afegir aquell home colpe-
jant el cos sense vida de l’assassí. Després, uns 
homes van improvisar una llitera amb branques i 
branquillons i se’n van endur el cadàver cap a Pas-
sanant, baixant per la font de la vall espessa, per la 
vall on anaven a parar les seves aigües i pujant cap 
La Pobla de Ferran.

Hi ha fotografies del cadàver de Marimon a la pa-
rada on el van trobar, dormint. En totes les que es 

van prendre, hi ha un fet que 
pot passar desapercebut: ha-
vien segat la civada. El cereal 
estava alt, m’ho va dir el Ro-
seret i és lògic que sigui així 
perquè habitualment era una 
feina més tardana, encara 
ara, tot i que la mecanització 
del camp hagi alterat alguns 
dels processos manuals, tan 
costosos. A més, Marimon es-
tava dormint enmig del camp 
alt de civada perquè això el 
protegia de la mirada exter-
na; la feixa on s’estava ama-
gat només podia ser vista des 
de l’altra banda de la font de 

L’ACTE SUBLIM DE MARIMON (7)
Una novel·la per entregues
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la vall espessa, el camí de Passanant, però queda 
molt llunyana la vista, ho he comprovat vuitanta 
anys després dels fets. Però havíem quedat que el 
paisatge no ha canviat tant i, en tot cas, les distàn-
cies són les mateixes.

Tornem a les fotografies. Un cop abatut mentre 
dormia al ras, i mentre esperaven al jutge d’ins-
trucció i a tots els veïns que volien veure la presa 
caçada, els qui vivien més a prop devien portar vo-
lants, dalles i falçs de casa seva per a netejar la fei-
xa. Un pot fixar-se que al voltant del cos jacent hi 
ha algunes espigues altes. La resta, tot net. Així és 
com s’ho van trobar els primers fotògrafs que van 
arribar, presumiblement de Tàrrega, i van capturar 
la imatge de l’assassí mort. Unes imatges neces-
sàries per a calmar la por que s’havia estès entre 
moltes contrades. I unes imatges que també ha-
vien de servir per a consagrar l’heroi o l’antiheroi.

Marimon havia de ser immortalitzat. En part per 
asserenar a la gent i poder passar pàgina. Hi ha una 
llarga història darrera de fotos de cadàvers de per-
sonatges que havien estat famosos per raons po-
sitives o negatives. Marimon i el seu “acte sublim” 
en paraules de Dalí s’havien convertit en una mena 
de llegenda. Us imagineu que s’hagués fet fonedís? 
Que s’hagués escapat i mai no l’haguessin trobat? 
La llegenda ni que fos d’ordre negatiu hagués per-
viscut de manera infinita. El cadàver del Che Gue-
vara va servir perquè els nord-americans l’exhibis-
sin com a senyal d’acabament d’un malson per ells. 
El cadàver de Marimon permetia que el periodis-
me deixés el relat al cap de molts pocs dies.

La Guàrdia Civil s’inventa un relat sobre la mort de 
Marimón

Les fotografies del cadàver de Marimon no ho ex-
pliquen tot, però. No expliquen, per exemple, el re-

lat que es va inventar la guàrdia civil sobre la seva 
captura. Quins nassos, els la de Benemérita! Artu-
ro Torres, el cap del lloc de Montblanc va explicar 
el que havia passat aquell diumenge. Ho deixo en 
les seves paraules perquè sóc incapaç de simular 
la veu d’un militar cobdiciós de fama:

— Para dar una batida con el mayor radio posible, 
salieron de Ventall a primera hora de la mañana 
del domingo el capitán jefe de línea don Manuel 
Valle y siete guardias civiles con 500 somatenis-
tas, distribuidos convenientemente; yo también 
salí de Pobla de Ferrán con 14 guardias y otros 
500 somatenistas. Después de dejar montado el 
servicio en mi jurisdicción y de visitar la casa de 
Mairimón, como hacía diariamente, marché a! 
pueblo para volver poco después, cuando a las 
ocho de la mañana oí gritos que partían del si-
tio conocido por Els Horts, y que decían: «¡A él! A 
él!» Piqué inmediatamente espuelas a mi caballo 
y salí al galope con la pareja que iba conmigo; 
vi correr a una pareja de las mías y a tres soma-
tenistas, que perseguían a un individuo, que al 
parecer era el criminal que buscábamos, y que a 
grandes saltos corría por la falda de un pequeño 
monte que hay entre Rocallaura y La Roca. El cri-
minal se echó al suelo para ocultarse entre los al-
tos tallos de un sembrado de avena. La Guardia 
civil y los somatenistas le iban dando alcance, y 
apenas había entre ellos una distancia de cinco 
metros. Yo y mi escolta dimos un corto rodeo 
para cortarle la retirada. En el mismo instante 
en que llegaba al sitio donde se encontraba el 
asesino y me disponía a echarle encima mi ca-
ballo para capturarle vivo, sonó un disparo y el 
criminal cayo muerto.

 Marimón había intentado resistir, y cuando se 
aprestaba a encañonar la escopeta a los que le 
perseguían, el cabo del Somatén del pueblo de 
Pira le hizo un disparo a quemarropa. Le entró 
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el proyectil por el ojo izquierdo, con salida por la 
parte derecha de la región occipital.”

Deia aquell home que havia sortit al galop amb el 
seu cavall, que va picar els esperons sobre el llom 
del cavall... ho pinta com si hagués vist alguna pel-
lícula actual. Hem de pensar que a Montblanc no 
devien arribar massa westerns als cinemes del po-
ble, estàvem en el punt final del cinema mut. Per 
tant, cal reconèixer que aquell guàrdia civil tenia 
una gran inventiva. Però mentia com un delin-
qüent. 

El cert és que Marimón va morir en el mateix lloc 
on una colla de sometents el van trobar, dormint. 
Devia estar cansat. Es refugiava en una cabana de 
carboner de la feixa on el van veure, allà estirat. Un 
protagonista de l’època ho explicava així:

— El diumenge, de matinada, vam sortir un grapat 
de sometents, un des de La Pobla i els altres des 
de Belltall, també hi havia dues companyies de la 
guàrdia civil que no sé d’on havien vingut. Feia un 
dia frescot, però molt nític, de seguida va sortir el 
sol. Tots anàvem avançant poc a poc i amb grans 
precaucions, ja que suposàvem que el criminal 
estava armat perfectament. Vam quedar que mai 
ningú se separés dels grups que estaven formats.
A mig matí vam començar a sentir trets, era el se-
nyal que l’havien trobat. Vam seguir el soroll de 

trets i vam arribar a una marjada alta de civada, 
s’havien començat a congregar sometents i els pri-
mers veïns de Belltall, alguns nens que voltaven el 
cadàver. Un comandament de la guàrdia civil va 
començar a posar ordre i fer allunyar la gent. 
Ens van explicar que Marimón l’havia trobat un 
grup de sometents. El primer en veure el cos es-
tirat entre el cereal era l’Isidre de Ca l’Esquerrer 
de Belltall; el cap del sometents, un tal Josep Ci-
vit Tàrrega (de la Casa Mateu, de Pira) va dir-li que 
disparés, però l’Isidre i un tal Ramón Ametlla li van 
dir que ell era el cap i ho fes ell. I així ho va fer, va 
disparar, li va aconseguir l’ull esquerre  i va morir 
a l’acte.

Sembla que la cosa va anar així. Però, a banda de 
la versió fraudulenta de la guàrdia civil en va cór-
rer una altra que mirava d’ocultar la matança de 
Marimon sense deixar-li cap mena d’oportunitat 
a què es rendís. Diuen que els tres sometents li 
van donar l’alto, que ell mig despertant-se va dir 
una cosa així com “qui hi ha?” i que va fer un gest 
sospitós amb l’arma que tenia al costat i que va 
ser aleshores quan li van disparar. Com que això 
no és una sèrie de televisió de forenses, no espe-
cularem sobre la inclinació del tret que va rebre 
Marimon podia correspondre’s amb una posició 
alçada o mig alçada. Al capdavall, devien pensar 
en aquella època, ell tampoc no havia donat cap 
oportunitat als nens, a les nenes i a les dones que 
havia matat.

El criminal portava una escopeta en perfecte estat 
i 34 cartutxos. L’escopeta tenia una corda lligada al 
gallet, el que fa suposar que Marimón tenia el pro-
pòsit de suïcidar-se si es veia perdut o que, llest ell, 
pogués disparar si els seus perseguidors se li posa-
ven al davant. Portava també una ampolla d’aigua 
i un sarró amb ametlles fresques, suposant-se que 
amb això s’havia alimentat durant el temps que 
havia romàs internat a la muntanya. Aquell paisat-
ge que ell tan bé coneixia.

Josep Marimón havia organitzat una petita forta-
lesa per a la seva defensa; en una cova de reduï-
des dimensions havia amuntegat a l’entrada gran 
quantitat de pedres de regular grandària, que a la 
nit col·locava com muralla, deixant un buit en for-
ma d’espitllera per defensar-se en cas de ser sor-
près. 

Ben a prop d’aquella cova, el seu últim habitat-
ge, va trobar la mort mentre dormia. Qui sap què 
somniava, en Marimon, poc abans que una bala li 
esclafés el cervell.

Pròxima i última entrega: Marimón, la llegenda
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EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2018, EN AQUEST MONESTIR DE SANTA MARIA DE POBLET,  
DE L’ORDE CISTERCENC, A L’ARXIDIÒCESI DE TARRAGONA (CATALUNYA),  

HA MORT EL NOSTRE GERMÀ RICARD (LLORENÇ) MIRÓ I TOUS

TENIA 91 ANYS D’EDAT I EN FEIA 69 QUE ERA MONJO

EN FER-VOS-HO SABER L’ENCOMANEM A LES VOSTRES PREGÀRIES

L’ABAT I LA COMUNITAT
 

Belltallencs que ens han deixat 

Llorenç Miró i Tous va néixer a Belltall (Conca de 
Barberà), el 6 de juliol de 1927, al si d’una família 
pagesa amb molts germans. Tal com ell mateix 
explicava, la decisió d’ingressar a Poblet va ser 
fruit d’un procés interior molt fort de conversió. 
Ho va fer com a germà llec l’any 1947, als 20 anys. 
El dia 8 de desembre va rebre l’hàbit de novici, i 
un nom nou, Ricard, en honor del beat cistercenc 
Ricard d’Adwerth († 1266). El dia 1 de gener de 
1949 va fer la professió monàstica.

Entre molts altres oficis va exercir el de granger i 
hortolà, i també durant molts anys va ser el xofer 
del P. Abat Maur Esteva. Fins fa pocs anys anava 
cada dia a l’Espluga de Francolí per les compres 
diàries habituals: el pa, els diaris, la farmàcia, i 
altres petits encàrrecs. Tots el tenim ben present 
al refetor repartint el pa per als monjos i els 
hostes. Era igualment habitual veure’l amb la seva 
bicicleta de camí cap a l’hort.

Era molt fidel a l’ofici diví, i se sentia plenament 
identificat amb la pregària dels salms. La 
Bíblia era el seu llibre de lectura: la llegia tota 
sencera, per ordre, i quan acabava tornava a 
començar.

El seu tarannà senzill i alegre, de bon conversador, 
delicat en el tracte, el feia amable per a tots 
els qui s’hi relacionaven, de dins i de fora del 
monestir. Sempre present en les recreacions 
de la comunitat, el trobàveu animant la ritual 
partida de parxís, joc en el qual es considerava 
expert.

Que el Senyor, que ell cercava en la seva 
Paraula, li sigui ara felicitat eterna amb el do de 
la Vida que no s’acaba mai. Li escauria, com a 
epitafi, aquesta nova benaurança: «Feliços els 
qui somriuen, perquè Déu els donarà un cor 
d’infant». 
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PILAR BERENGUÉ i FABREGAT

1922-2017

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES

BARCELONA, 17 D’AGOST DE 2018
 

La germana Pilar Berengué i Fabregat ens ha 
deixat la matinada del dijous 16 d’agost, a1s 92 
artys, per estar per sempre amb el seu Senyor 
que tant ha estimat en la seva vida.

Va néixer a Belltall el 3 de maig de 1926. Per a 
tothom qui l’hagi coneguda parlar-li de Belltall 
volia dir eixamplar-se-li Ia cara. Ella deia que 
vanéixer segarreta, de la comarcade la Segarra, i 
que més tard van passar a la Conca de Barberá. Si 
coneixeu el poble, fa honor al seu nom a la carena 
de la selra de Forés i amb una vista magnífica. Ara 
pertany al municipi Passanant i Belltall.

Era la segona de sis germans, dels quals tres 
van morir fa temps i en parlava sovint. Com en 
parlava sovint de la resta de la família i dels ve’rns 
de Belltall. Amb aixd volem dir que la Pilar era 
xerraire, amb una veu de picarol, com li deia la 
seva mare. Li agradava explicar coses i saber-
ne. S’interessava per tot, fins per als més petits 
detalls de la comunitat.

Després de viure un temps a Terrassa, treballant 
en una sabateri4 va entrar al monestir el29 d’agost 
de 1947 i va professar el 7 d’octubre de 1949.

Recordem la seva tasca de molts anys a la cuina, 
encara tenen fama les coques de la Pilar. Després, 
durant anys també va tenir una responsabilitat 
a la roberia amb dues altres germanes, Justina 
i Rafela, a les quals la comunitat les anomena 
afeetuosamerte’Í1rió. De vista finá, cosia el que 
calia, fins al darrermoment, abans de baixar a la 
infermeria. Amb quina tendresa repartia la roba 

a alguna geÍnana amb el seu caminador i amb el 
caffo fins a l’hostatgeria!

Tenia una manera de moure el cap quan 
parlava molt curiosa, com si la seva carahagués 
d’acompanyar la sorpresa, la pregunta, f interés 
amb els seus ulls vius i, sobretot, amb aquell 
somriure únic i persistent que la feia una mica 
múrria.

Va ser molt fidel a la pregaria, llegia amb interés i 
preguntava quan no sabia. Seguia l’ofici diví amb 
una fidelitat entusiasta així com l’assaig de cant, 
que no es perdia per res.

La seva divisa monástica era Misericórdia. Molt 
pertinent per a ella, gens murmuradora, tot ho 
passava pel sedás de la misericórdia. Era tot un 
quadre veureles a la tarda, a la infermeria, ella 
dirigint el rés del rosari.

Li agradava fer pregaries espontámies en 
l’eucaristia, especialment per als missioners i per 
als pobles petits que no tenien pastor.

Va estimar tant la família com la comunitat. Ens 
deixa un testimoniatge de coheréncia, de vitalitat 
i de ser una dona d’una sola pega, sense fissures. 
Segons la mare abadessa, tant havia estimat, que 
el cor se li va anar fent gran, motiu de la causa de 
la seva mort.

Grácies per tants detalls, Pilar, per tarrta tendresa. 
Des d’allá on ets, en Déu, prega per totes i per tots 
nosaltres.



BELLTALL
A S S O C I A C I Ó  D E  V E Ï N S  I  A M I C S  D E  B E L LTA L L

Amb la col·laboració de:


