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EDITORIAL
La imatge que podeu veure a la contraportada 

d’aquesta revista mostra la façana principal de 

l’anomenat Xalet. Els regalims negres sobre 

l’arrebossat eren un testimoni de la memòria de 

Belltall. Als anys 20 del segle passat, tres joves 

conservadors del poble van llançar quitrà sobre 

aquest edifici on, precisament, hi havia instal·lat 

el metge d’esquerres.  Ara, després de les obres 

que s’han realitzat a aquesta casa la façana ha 

deixat al descobert la pedra i  l’arrebossat ha 

desaparegut fent canviar l’aparença que des de 

feia gairebé 100 anys tenia l’edifici. 

Aquesta petita reflexió pot semblar feta des 

del retret o des de la llàstima per la pèrdua 

d’un element visual del nostre entorn urbà que 

formava part de la història més recent del nostre 

poble però, tot al contrari, el fet d’haver perdut 

els regalims del Xalet ens permet recordar que 

les coses no són per sempre, que la memòria 

oral i documental ens permetrà recordar 

aquestes anècdotes històriques sense caure 

en el parany de lamentar-nos per les pèrdues 

físiques per més greu que a vegades sàpiga... 

Les catedrals cremen, els marges cauen i els 

pobles es transformen. Preservem, doncs, junts 

i juntes, tota la memòria que ens ha definit com 

a poble sense deixar de pensar en que, sense 

cap mena de dubte, de tant en tant els canvis 

són necessaris. 

Pau Minguet
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TEMPS DE FRED 
A BELLTALL

La boira , el fred i el gebre són 
característics del gener i febrer. En 

aquestes fotos queden reflectits.
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En aquesta edició de la revista, hem entrevistat la Montse de cal Feliuet, 
que ens ha explicat les impressions que produïa Belltall a una jove que hi 
venia per primera vegada i que, finalment, va decidir quedar-s’hi. També 

ens ha ajudat a conèixer una mica més cal Feliuet.

Quin any vas néixer? 

El 1966.

Quan vas venir a viure a Belltall?

Ara farà 25 anys que hi vaig venir a viure 
definitivament, però d’abans ja venia els caps de 
setmana, dies festius...

On vas passar la infància?

Entre Tàrrega i Llimiana, un poble de la Conca de 
Tremp, petitet com Belltall, on anava a passar els 
caps de setmana.

Quina va ser la teva primera impressió de Belltall? 
El recordes molt diferent de com és ara?

Quan jo vaig arribar aquí a Belltall, encara no 
estava casada i hi havia: els carrers per asfaltar, hi 
havia quatre fanals d’aquells d’abans que feien una 
llum tètrica i jo vaig tenir la impressió que era com 
un poble fantasma, perquè hi entraves i estava tot 
fosc i vaig pensar: on m’he ficat? Però bé, després 
les coses van anar millorant. Això sí, hi havia més 
gent que ara.

Quins atractius destacaries de Belltall?

El que m’agrada és que hi ha gent però tampoc 

massa i, per tant, hi ha molta tranquil·litat; si 
algun dia et deixes la porta oberta, normalment, 
no passa mai res, tot i que ara les coses estan 
canviant... però bé, el que més valoro és que tot i 
que la feina t’estressi una mica, arriba un moment 
que pots estar tranquil i relaxat.

Com és un dia a cal Feliuet?

Jo em llevo, porto el fill a  classe i llavors començo 
aquí a treballar, fins a la tarda; és un treball 
continu, servir els dinars, estar una estona a dins 
el menjador... és bastant una rutina.

Quina és l’hora punta a cal Feliuet?

Normalment és l’hora de dinar i, a vegades, segons 
com, l’hora d’esmorzar, hi ha dies de tot. Però les 
coses han anat canviant, abans era una cosa i ara 
n’és una altra, ara tampoc no pots saber mai del 
cert quan tindràs feina.

Has vist molts canvis a cal Feliuet al llarg del 
temps? I al poble?

Sí, quan jo vaig arribar, el menjador no hi era, 
sinó que hi havia un biombo que separava l’espai 
on ara hi ha la barra, d’un menjador petit que 
era com una saleta amb un toca-discos. La cuina 
era la meitat de gran de com és ara. Els lavabos 

Entrevista a la Montse Nadal, 
de Cal Feliuet

Mireia Sangenís de Ca la Rosa

LA VEU DEL POBLE
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tampoc no eren a baix com ara, sinó que hi havia 
un passadís i, al fons, hi havia els lavabos. Només 
hi havia sis habitacions i un lavabo compartit. Per 
sort, això ha anat canviant cap a bé.

Al poble, com he dit, s’han asfaltat els carrers. Jo, 
com que abans de casar-me vaig estar 10 anys  
venint aquí amb el Ricard, he vist molts canvis.

Recordes algun famós que hagi vingut a cal 
Feliuet?

L’Stoichkov, que va venir amb el Minguella (que 
puja tot sovint), el Gerard Quintana, el Lluís Canut, 
la Roser Capdevila...

Has treballat d’alguna altra cosa?

Sí, vaig estar treballant a la MAI, durant set anys i 
mig.

On vas passar l’adolescència?

Igual que la infància, entre Tàrrega i Llimiana.

Els joves de Tàrrega, us trobàveu amb els joves 
de Belltall?

Els joves de Belltall sí que baixaven a Tàrrega, 
anaven al “Tercer món” (una discoteca de Tàrrega 
que ja no existeix) i a llocs així, però els joves de 

Tàrrega no hi anàvem a Belltall, nosaltres anàvem 
més aviat al Talladell, a Anglesola...

A quines discoteques anàveu?

Al “Big Ben”, que va ser la discoteca de moda de 
l’època, hi venia gent de tot arreu. Els joves de 
Tàrrega també anàvem a discoteques de la ciutat, 
com “Candis” o “El·lipse”, però els joves de Belltall 
a aquestes discoteques no hi anaven, amb ells ens 
trobàvem, sobretot, al “Big Ben”, on teníem un 
espai on ens trobàvem tots i després cadascú feia 
la seva.

Quin futur veus al poble?

Una mica negre, perquè si no ve gent de fora o la 
gent que hi ha no porta els seus fills cap a aquí, 
quedarà pràcticament desert. Perquè, ara, que s’hi 
estiguin aquí tot l’any crec que són vint-i-poques 
persones... i, és clar, d’aquestes persones la 
majoria tenen 70, 80 o 90 anys... és cert que algun 
jove, com el Pau del Porxo ha vingut, però això no 
acaba d’arrencar. Els meus fills no tenen intenció 
d’instal·lar-se aquí i no conec cap jove que la tingui, 
tampoc. A part, aquí no hi ha futur laboral, a no ser 
que tinguis la casa aquí i agafis el cotxe per anar a 
treballar en un altre lloc.

I amb aquesta reflexió agredolça de la Montse 
sobre el futur del nostre poble acabem l’entrevista.
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ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta

Reis Mags d’Orient
Com cada any els Reis han arribat a Belltall el dissabte 5 de Gener, 

acompanyats del caliu de la gent i la il·lusió dels mes menuts. 

El missatge  que els hi vam transmetre és: 

Benvinguts Savis d’Orient, moltes gràcies per fer 
possible aquesta nit plena d’il•lusió per petits i 
grans. Fa 79 anys que no deixeu de passar pel 
nostre petit poble i de veritat que  ho agraïm  
molt, ens feu sentir igual a tots els pobles que ens 
envolten i sabem que esteu carregats de feina!!! 
Moltes gràcies.
La vostra tasca va començar fa 2018 anys quan  
un rei va ajusticiar molts innocents perquè tenia 
por de perdre el poder, avui encara el poder, rei i 
governants carreguen contra innocents. 
Us demanem a vosaltres que sou savis que la 
mesquinesa dels Violents, dels que Odien i dels 
Xenòfobs quedi esborrada  per la coherència, el 
diàleg i la justícia igual per tothom. 
No volem més menuts sense casa o separats dels 
seus pares, no volem més dones vexades i mortes, 
no volem persones menyspreades pel seu origen, no 
volem jutges que fan burla de la  justícia, no volem 
més mal!!! volem tranquil•litat harmoniosa  i que 
l’enteniment venci la ignorància.

Les paraules d’aquest petit poema reflecteix  
l’anhel del poble 

Una esperança desfeta,

una recança infinita.

I una pàtria tan petita

que la somio completa.

(Pere Quart)
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Visita de la guineu 
Aquest hivern hem tingut la companyia inesperada d’una guineu, cada vegada mes confiada  fins arribar 
a passejar-se plàcidament pels nostres carrers.

Seguint amb l’iniciativa promoguda per 
l’Associació de Passanant  de la plantada de 
calçots que es va dur a terme el Setembre, el 
Dissabte 19 de Gener en vam tornar ajuntar  les 
dues associacions  per seguir la tasca d’entrecavar 
i calçar els corresponents calçots. Va ser una 
tarda agradable i distesa.  

 ENTRECAVAR I CALÇAR CALÇOTS
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Marimón, la llegenda 
Joan M. Minguet de Cal Porxo

El món s’explica en base a herois i antiherois; i els 
espectadors que no som ni una cosa ni l’altre de-
cidim a qui atorgar cadascuna d’aquestes condici-
ons. En la política actual, la global i la local, això 
és evident, els qui per uns són herois per uns al-
tres són bandits, i viceversa.  En el cas de Josep 
Marimon, es produeix un fenomen estrany, però 
tampoc únic. El maig de 1928 ell va ser el causant 
d’una tragèdia difícil d’imaginar; en aquell llogarret 
apartat del món, La Pobla de Ferran, va provocar la 
mort de molts infants, de quatre dones (no en van 
ser només tres, després ho explico), va escampar 
la por entre molts infants, va incitar a què aquell 
poblet quedés deshabitat durant molts anys... I, 
malgrat tot, aquí estem, parlant d’ell, com si els 
seus actes fossin exemplars.

Sembla mentida, en Marimon va ser notícia naci-
onal i espanyola, fins i tot amb ressons internaci-
onals. Encara avui se’n parla. I jo contribueixo a la 
seva expansió tants d’anys després. Fa un temps 
un amic poeta estava preocupat perquè no podia 
publicar un poemari que havia confegit, acabava 
de tenir un fill i jo li vaig engaltar:

-- No t’equivoquis, la nostra posteritat no són els 
nostres llibres, el veritable llegat rau en la des-
cendència que hem contribuït a forjar.

No crec que em cregués; algun dia comprendrà 
que el pas important per la vida no té res que veu-
re amb els actes públics, sinó amb els més íntims i 
sensacionals. I, tanmateix, en Josep Marimon hau-
rà passat a la posteritat, ni que sigui una posteritat 
relativa, no pels llibres que va escriure, menys en-
cara pels fills que no va tenir. El seu llegat és una 
llegenda, una faula de la que només queden dades 
ben dramàtiques: la mort d’uns nens i d’unes do-
nes. És a dir, anihilar, liquidar en una sola tarda, 
aquella posteritat meravellosa, aquell llegat que 
unes mares i uns pares de la pagesia catalana de 
finals dels anys vint havien assolit.

 
I és que encara que no vulguis donar-li cap mèrit, el 
sol fet de parlar d’un personatge fosc, li confereix 
un cert grau de rellevància. Passa amb els d’ara, de 
personatges foscos, però la pàtina del temps tot 
ho relativitza. Mèrit, Marimon? Qui podria enunci-
ar ni que fos la simple insinuació d’una cosa així? 
Només Dalí, en la seva vida impostada, en la seva 
boutade permanent, va ser capaç de denominar 
aquells assassinats com a un acte sublim. Però els 
qui no volen situar-se en el món de l’espectacle da-
linià sabem que allà no hi va haver cap acte sublim, 
sinó un acte tràgic i dolorós. I, amb tot...

Marimón, més enllà de la seva època

El rastre de Marimon va anar molt més enllà de 
l’impacte primer de la notícia. Em penso que els 
nostres temps no són massa diferents d’aquells. 
Ara també hi ha una actitud atenta a totes aque-
lles notícies que expliquen fets que se surten d’allò 
ordinari. El que passa és que avui la successió 
d’aquestes notícies que el periodisme carronyaire 
busca amb tant d’afany és frenètic, molt intensa, 
però immediatament cau en l’oblit, just quan una 
altra notícia macabra substitueix l’anterior.

Aleshores, però, la brutalitat de les notícies es sedi-
mentava per mitjà de canals que ja s’han perdut. 
Un d’aquests sediments eren les rondalles, les co-
bles o corrandes, les quals venien dels trobadors 
medievals que explicaven els fets, de manera re-
sumida i lírica alhora. El cas Marimon va generar 
algunes d’aquestes rondalles. La primera que jo 
conec va aparèixer en un diari madrileny i la fir-
mava Luis de Tapia, un personatge singular, humo-
rista satíric, va col•laborar en moltes publicacions 
espanyoles i, fet curiós, nascut a Madrid va ser en 
temps de la República un defensor de les llibertats 
catalanes. El dia en què acabava el mes de maig de 
1928 publicava aquesta copla:

L’ACTE SUBLIM DE MARIMON ( i 8)
Una novel·la per entregues
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FIERAS

¡Un loco, una fiera
de humanos colmillos,
mata a unas mujeres,
mata a unos chiqui-
llos!...

¡La fiera se oculta,
y sobre su traza
van dos mil personas
para darle caza!...
¡El acoso es fiero;
y allá, en su retiro,
danle, a quemarropa
y en la frente, un tiro!...
¡Con júbilo alegre,
con ojos de lumbre,
chilla, ante el cadáver,
fiera muchedumbre!...

¡Después de enterrado,
aún quiere la gente
exhumar los restos
del pobre demente!...
¡Y hacia el cementerio
la avalancha avanza
vomitando injurias,
pidiendo “venganza”!...
¡El suceso es triste,
pues de mil maneras
demuestra que todos
somos algo fieras!...
¡Nos falta dulzura,
nos sobra pasión,
nos falta la escuela
y el buen corazón!...
¡Cuánto, cuánto loco!...
¡Cuánto Marimón!

seva memòria ha estat colgada per la terra i pels 
morts que, sens dubte, han vingut després d’ells. El 
cadàver de Marimon també va ser portat a aquell 
cementiri, el diumenge que el van matar. Segons 
que sembla, van haver de tancar la reixa d’accés 
perquè la gent que havia arribat fins allà, seguint 
a peu la comitiva que portava el cos en una impro-
visada llitera per la vall de la font freda o tallant 
pels camins, volien apedregar o colpejar el cadàver 
de l’assassí. Diuen que Marimon va ser enterrat en 
zona no sagrada, però tampoc no n’hi ha cap ras-
tre visible.

En el cementiri, però, queda una làpida d’aquell 
moment. Amb una inscripció esfereïdora. O a mi 
m’ho sembla. En la fotografia potser no podreu lle-
gir bé del tot el que hi posa:

Els pares d’aquells tres germans devien encarregar 
aquella làpida per a honorar i rememorar l’existèn-
cia d’aquelles criatures a les quals se li havia arra-
bassat la vida de manera antinatural i salvatge. I 
no se’ls va acudir cap manera més simbòlica que 
posar al costat dels seus noms el de l’assassí. I no 
en lletra petita, precisament. Informar que aquella 
mort catastròfica dels germans Rabadà Trilla s’ha-
via produït a mans de Marimon no era una manera 
d’explicar un fet diferencial? No suposava, en re-
alitat, dignificar la seva mort perquè havien estat 
abatuts per una persona (una mala persona o un 
boig, vés a saber) que havia agafat una notorietat 
extraordinària encara que fos a costa dels seus fills 
i dels amics dels seus fills?

Marimon és l’antiheroi d’aquesta història, però és 
un antiheroi que el matí del dia que va cometre 
tota la mortaldat va avisar la gent d’un bar que el 
seu nom sortiria als diaris, ho fes en aquests ter-
mes o en uns de semblants. Marimon sabia que 
la seva glòria, que la seva antiglòria, arribaria a co-
tes de popularitat. Potser no es pensava que tants 
anys després el seu nom restés cisellat al costat 
d’algunes de les seves víctimes.

Els darrers testimonis, les darreres hipòtesis

El temps. El temps i el paisatge són les claus 
d’aquesta crònica sobre uns assassinats perpe-

Però la més interessant d’aquestes cobles és una 
que reprodueixo en fotografia. Una que proposa-
va una lletra enganxosa sota una música que, en 
aquell moment, devia ser d’actualitat: el tango “La 
cieguita”, que Carlos Gardel havia començat a can-
tar el 1926, si no m’erro. Si ens fixem amb la lletra 
veurem com mira de sintetitzar els fets. Especial-
ment d’aquells temps és la darrera estrofa, en la 
qual torna a parlar de la pèrdua dels pares com 
a cosa superior i només esmenta els dolor de les 
mares com a una mena d’afegit.

El rastre de Marimón no existeix només en aquest 
tipus de corrandes populars. Hi ha coses més sin-
gulars. Per exemple, un fet que em sorprèn i em 
commou, alhora, en aquest present nostre, el pre-
sent en el que escric aquestes frases i, molt proba-
blement, el present dels qui esteu llegint-les. Un 
fet que té que veure amb la permanència de Mari-
món a pesar de la seva mort. Però potser té alguna 
repercussió més. 

Ens hem de desplaçar al cementiri de Passanant, 
que l’any 1928 també era el cementiri de La Po-
bla de Ferran. En aquell cementiri van enterrar a 
totes les víctimes infantils del dia 19, si no totes la 
gran majoria. Almenys això deien les cròniques, en 
un altre moment d’aquest relat m’hi he referit. De-
vien ser enterrades al terra, en aquells temps no 
havien arribat els nínxols als poblets petits. Sigui 
com sigui no he sabut trobar cap rastre d’ells, la 
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trats per uns motius que mai no coneixerem. Si 
Marimon era un boig o no ho era és una qüestió 
que no porta enlloc. La incipient psiquiatria del 
moment ja hem vist que no acabava de posar-se 
d’acord. Ells, a més a més, jutjaven l’actuació del 
“vesánico malvado” sense tenir en compte el ter-
ritori on vivia; més encara: on vivien ell i les seves 
víctimes. Tothom, des de fora, parlava des de les 
ciutats, des d’un món urbà que havia crescut en els 
darrers trenta anys de manera exponencial, fruit 
de les migracions multitudinàries de persones que 
marxaven del camp per a instal•lar-se a les ciutats 
que creixien i creixien... En aquelles urbs, la crimi-
nalitat havia crescut en proporció a l’increment de 
població i als interessos i necessitats econòmiques 
que s’hi desplegaven. Però la vida al camp, la vida 
dels qui s’havien quedat en el món rural era dife-
rent. I aleshores, com ara, tot judici fet d’oïdes que-
ia —i cau— en el més que probable error.

No sabrem mai les raons que van dur Marimon a 
trencar la vida de les seves víctimes i la seva prò-
pia, de vida. Però encara ens queda algun testi-
moni per rescatar d’aquesta història que no acaba 
de ser-ho, d’història, perquè només en sabem els 
estralls i les estelles, tot plegat és un relat esberlat 
pel pas del temps. I també esberlat en aquells ma-
teixos instants pels silencis que es van produir des-
prés de la matança de les víctimes i de la matança 
de Marimon. Un dels silencis més grans provenia 
del jutge que es va fer cas de la instrucció. Els pe-
riodistes li preguntaven sobre les raons de Mari-
mon i ell responia que no podia dir-los res. Perquè 
no en sabia res? Va fer constar alguna cosa en els 
seus papers oficials que ara ens fos aclaridor? El 
fet és que l’expedient Marimon s’ha perdut, així 
m’ho van fer saber des d’instàncies judicials.

Els silencis d’aquella època eren sorollosos per to-
tes bandes. Un gran periodista, amagat sota l’ano-
nimat, però, va fer un reportatge en què informa-
va exhaustivament els seus lectors. Però hi ha un 
moment en què calla. És quan surt l’assumpte de 
la curandera, aquella que li hauria dit a Marimon 
que tots els seus problemes es devien a la mala in-
fluència d’alguna persona, no sabia quina. D’altres 
mitjans havien dit que la curandera havia assenya-
lat algun infant I segons aquesta hipòtesi, Mari-
mon havia anat a esquinçar la vida dels nens del 
poble. Això ja s’havia dit mentre estaven buscant 
Marimon. I quan ell ja és mort, el periodista  diu:

-- Allò de la curandera ha estat admès del tot. 
Consta en el sumari, segons ens han afirmat. 
Però no es tracta de ningú de Lleida ni de Tar-

ragona. No creiem prudent de ser més explícits. 
D’altra banda, el metge de Passanant i la mare 
de Marimon han fet declaracions ben interes-
sants sobre aquest extrem, i que no puc divul-
gar.

La curandera no era de Ciutadilla, com encara es 
diu amb veu baixa pel poble? No era de les terres 
de Lleida ni de Tarragona? I no podia ser més explí-
cit? Per què? Era algú del poble mateix qui havia in-
fectat la ment de Marimon? El metge, en declaraci-
ons públiques, havia dit que ell no havia notat mai 
res estrany en el comportament de l’infanticida. I 
el jutge no volia parlar, ho posava tot en el sumari, 
i el sumari ara no es troba. Sembla una pel•lícula 
dolenta de misteri. 

Però tota aquesta història de la curandera tampoc 
ens portaria enlloc. Ni l’altra suposició que s’entre-
veu, la de l’amor. Aquesta hipòtesi diu que Josep 
Marimon estava enamorat de Marina Roca, aque-
lla noia que havia estat traslladada a la Clínica del 
Pilar de Barcelona, amb la mandíbula destrossada. 
Ella havia refusat Marimon en més d’una ocasió i 
ell, per venjança, hauria comès els assassinats, co-
mençant per la seva madrina, Francesca Canela, la 
primera adulta que matà, i acabant amb ella ma-
teixa. Totes les ferides del dissabte fatídic van aca-
bar morint, Rosa Aloi, Antònia Marimon, la qual en-
cara havia tingut esma d’explicar el que ella havia 
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vist la tarda de la mortaldat. I Marina Roca també 
morí, a Barcelona, en no poder recuperar-se de les 
ferides. Els diaris van seguir amb atenció l’evolu-
ció de la malalta fins al mes de juny, però després 
se’n van oblidar, el periodisme carronyaire ja ho fa 
aquestes coses. No sé on és enterrada, però em 
diuen que en aquells temps se solia enterrar les 
persones allà on s’havia fet el registre de defunció.

Boig? Seguint el consells d’una curandera miste-
riosa? Enamorat fins a l’extenuació? Tant fa, no 
creieu? Els supervivents de la massacre van que-
dar torturats pel que havia passat. I aquell carrer 
de La Pobla de Ferran es devia fer insuportable. 
La família Rabadà va quedar-se uns anys més a La 
Pobla, però després van marxar a Sarral. El pare 
de la família Torres no va superar la mort dels 
seus fills i va morir al poc temps. La mare va viure 
a Passanant fins que es va traslladar a casa d’uns 
familiars a Igualada. Una persona que ara té uns 
50 anys i que de petita vivia a Passanant recorda 
que ja amb edat avançada la mare dels nens Tor-
res  anomenava la casa del Marimon (Ca l’Hosta-
ler) com a “Cal Criminal”. La Marina Roca tenia dos 
germans, un de bessò.  El germà gran de la Marina, 
en Joan, es va casar i va continuar vivint al poble a 
la casa pairal de la família: “Cal Trudis”. Va tindre 
3 o 4 fills però, la seva dona va morir jove. Els fills 
es van anar casant i van emigrar a altres pobles 
del voltant. El Joan va envellir i va viure els últims 
anys amb algun dels seus fills. El germà bessó de 
la Marina potser va emigrar ja que ningú recorda 
haver-lo vist a Passanant o a la Pobla.

Per acabar, tornem enrere. I donem veu al mestre 
de Passanant, el senyor Josep Llop Marquès. Us 
recordo que molts dels nens van ser morts quan 
arribaven a La Pobla des de l’escola de Passanant, 
havent travessat el camí curt que, passant pel ce-
mentiri, connecta els dos nuclis. Som en el dissab-
te en què es van produir els fets:

-- El que ha passat a Passanant és horrorós. Un 
cas sense precedents. El dissabte dia 19, a les 
cinc de la tarda, sortiren els nens d’estudi i en 
grups, com tots els dies, i marxaren cadascú 
als seus llogarrets. Al cap d’una hora i mitja ar-
ribà a la plaça de Passanant una dona esfereï-
da, descalça i demanant auxili, perquè hi havia 
morts i ferits a La Pobla. Immediatament, el se-
nyor metge i altres persones anàrem al lloc dels 
fets. Trobàrem una dona greument ferida d’una 
perdigonada, una dona no tan greu al mig del 
carrer. Tothom s’acoblà en auxiliar els ferits. Al 
cap de poca estona es trobà en un corral una 
dona de seixanta-cinc anys, morta d’un tret al 

cap. Això esvalotà encara més el poble. Un dels 
que auxiliaven els ferits anà a casa seva en cer-
ca de remeis casolans i es trobà a les escales 
amb la seva esposa ferida mortalment d’un cop 
de destral al cap. Nou desori, altra volta crits 
i, mentre auxiliaven a la darrera ens donem 
compte que a la porta d’un estable hi havia una 
nena de quatre anys que sagnava, víctima d’un 
cop de destral al cap, deduint-se que en anar-
se a amagar, per l’esfereïment, fou atrapada allí 
per l’agressor. Impossible descriure el trasbals, 
en saber-se dos morts i tres ferits.

Ho deixo aquí. El mestre del poble va continuar 
el seu relat, però a partir d’aquí la cosa es fa in-
suportable. És l’únic testimoni que conec que va 
presenciar l’horror, l’horror, l’horror, l’horror, l’hor-
ror de veure com les mares anaven trobant els 
seus fills morts. No serviria de res que traslladés 
aquell espantós relat. Només serviria per igualar 
aquells periodistes carronyaires que tant em re-
pugnen. Marimon va cometre aquells assassinats, 
refocil•lar-se en la tragèdia no és el que m’ha dut 
a explicar aquells fets. Més aviat el que volia era 
explicar-me a mi mateix en uns paisatges que són 
els d’aquells temps.

Un periodista, quan ja havien mort Marimon, feia 
un últim diagnòstic que ho explica tot i, alhora, no 
explica res: “La notícia de la mort del malfactor, 
ha esvaït la intranquil.litat que hi havia per tota la 
comarca: la impressió del fet, però, trigarà molt a 
esborrar-se.”

FI

(Aquesta novel•la per entregues no hagués estat 
possible sense l’ajuda de molta gent. Alguns ja no 
hi són, però ells ja sabien abans de marxar que el 
meu agraïment era superior. Si em deixo a algú, 
perdoneu-me: Jaume de Cal Roseret, Jordi de Ca 
l’Anton, Isidre de Ca l’Esquerré, Josep de Ca l’Ignasi, 
Dolors de cal Joan del Bisbe, Miquel Àngel de Cal 
Prim; Ton Maria de Cal Roig. I, és clar, el meu agra-
ïment als de casa: al Pau, que va creure que era 
una bona idea incloure aquesta novel•la a les pà-
gines de la nova revista del poble; a l’Helena, que 
sempre ha insistit perquè acabés escrivint la meva 
història de Marimon; i, especialment, a la Montse 
de Cal Porxo, sense la seva intuïció mai no hagués-
sim vingut a Belltall i no haguéssim conegut la seva 
fantàstica gent.
Una primícia final: aquest relat, amb algunes lleus 
modificacions, i coses que em vaig deixar en el mo-
ment de redactar els capítols, sortirà en format lli-
bre en els propers mesos.)
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Colonització feudal
Sabem que a la Baixa Segarra hi ha vida des de 
fa segles, però va ser la reconquesta, ara fa uns 
1000 anys,el motiu que obligà a poblar bé la co-
marca per a servir de barrera a les incursions sar-
raïnes. Amb elrepoblament apareixen a la comar-
ca fortaleses, castells, torres de guaita i esglésies 
als punts més alts iestratègics.

És així com naixia Belltall, però poques més da-
des en sabem, segons manifesta J.M. Sans Travé 
enl’inicie del seu treball “La carta de franquícia 
de Belltall (19 de novembre de 1227)”. Després 
d’indicar la situació del poble, escriu: El seu passat 
gairebé no ha despertat l’interès de cap historiador. 
Tan sols Miret i Sans ofereix algunes notícies rela-
tives a Belltall en parlar de les possessions que hi 
tenia la comanda hospitalera de l’Espluga de Fran-
colí. També Altisent en el seu treball sobre la dita 
població esmenta la donació, ja citada per Miret, de 
la serra de Belltall, anomenada Trullol, feta per Hug 
Dalmau de Cervera a favor de Mir Oromir. Després 
d’aquests dos autors, poques, per no dir gairebé cap, 
són les notícies relatives a Belltall.

El treball el podeu veure a: https://revistes.urv.cat/
index.php/utghf/article/viewFile/1962/2084)

Aquest text, extret del dit document, ens perme-
ten situar en el temps l’inici de la construcció de 
Belltall.

TEMPS ENRERE 
Belltall: viure i sobreviure a pagès (c.1) 
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer

“Viure a pagès” és una expressió emprada per re-
ferir-se a les persones, o famílies, que es dediquen 
a la pagesia. L’encapçalament d’aquesta col·labo-
ració defineix millor la realitat viscuda pels habi-
tants de Belltall, que han tingut molt difícil la seva 
subsistència al llarg dels anys, en un terme sec i 
eixut. L’èxit de les collites depèn majoritàriament 
de la saó de l’hivern i de les pluges de primavera. 
Les sequeres han acompanyat històricament als 
pagesos de Belltall, que acostumaven a mirar al cel 
(a la Mare de Déu del Tallat) per implorar l’aigua. 
L’aigua és un tresor guardat en cisternes i basses, i 
brolla escassament en pous, mines i fonts.

És que antigament no hi havia a Belltall una altra 
forma de viure que no fos la pagesia? Examinant 
els registres sagramentals i notarials del “Fons do-
cumental de l’església de Sant Pere apòstol de Bell-
tall” per veure de trobar informació sobre els dife-
rents oficis realitzats pels belltallencs al llarg dels 
anys, es fa palès que no és fins començaments del 
segle XIX, coincidint amb l’inici de l’increment de-
mogràfic del poble, quan apareixen referències a 
altres ocupacions no relacionades exclusivament 
amb les activitats agrícoles. Fem un repàs en el 
temps:
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El 25 de desembre de 1079, els comtes de Barcelona 
Ramon Berenguer II i Berenguer Ramon II lligaven a 
Ponç Hug de Cervera, fill d’Hug Dalmau a la repobla-
ció de la Conca de Barberá en concedir-li l’erm ano-
menat l’Espluga de Francolí “ El feudatari del Tallat 
no era alié a aquesta concessió”.

El 15 de desembre de 1081 Hug Dalmau de Cerve-
ra feia una nova concessió a favor de Mir Oromir 
i li feia donació de la serra de Belltall, dita també 
Trullol, que es trobava dins el terme del castell del 
Tallat i que ja posseia Mir des de 1079, com hem 
referit . El concessionari hi hauria de construir una 
fortificació, i tindria aquelles terres en alou franc i 
lliure.

És doncs a partir de la dita concessió, quan la 
pedra esdevé la protagonista principal, i els que 
la treballaven, els primers habitants de Belltall. 
Indubtablement la primera construcció havia de 
ser el castell per poder donar aixopluc i protec-
ció al carlà i els soldats, i en cas necessari a la 
resta habitants del poble: picapedrers, ferrers i 
fusters.

Del castell (o torre) en trobem diverses referènci-
es als documents notarials del “Fons documental 
de l’església de Sant Pere apòstol de Belltall”, però 
de la seva ubicació, i distribució d’estances, no en 
tenim constància.

Parlar de fusters, ferrers i picapedrers no vol dir 
que la construcció fos realitzada específicament 
per  aquests artesans. Agafant com a mostra la 
torre del castell de Glorieta (coetani i proper a 
Belltall) podem constatar la similitud dels seus 
murs fets amb pedra treballada, com els marges 
de pedra seca perfectament construïts per pa-
gesos, i que encara avui dia podem observar pel 
terme.

Els ferrers dominaven l’art de la farga i feien les 
reixes, claus, reforços de les portes ..., però tam-
bé eren els subministradors i mantenidors de les 
eines per treballar la pedra, la terra i les armes 
dels soldats.

Els fusters tallaven les fustes, feien les bigues, les 
bastides, portes, mobles i objectes de fusta ne-
cessaris per als habitatges, però després ja eren 
prescindibles.

El carlà era la persona designada per l’administra-
ció i defensa del castell. Per la tasca de la defensa 
de les

fortificacions, vigilància dels camins i de les terres 
del voltant, disposava de soldats.

D’acord amb els apunts històrics trobats en do-
cuments de consulta, en les poblacions rurals si-
milars a Belltall, tan el carlà com els soldats, eren 
també pagesos, o podien tenir algun altre ofici.

A l’abric del castell els pobles s’anaven estructu-
rant amb la construcció de noves edificacions, 
una a tocar de l’altra, i amb algun tram de muralla 
(si era necessari) per configurar un nucli clos, al 
qual s’accedia per algun portal. L’església i l’aba-
dia eren de les primeres edificacions.
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Als grans castells hi havia una plaça d’armes i al 
seu voltant es podien trobar diferents instal·laci-
ons: obrador, ferreria, hort, estables. No és el cas 
del de Belltall, però sí que en diversos documents 
es fa referència al pati del castell.

En el document citat anteriorment “La carta de 
franquícia de Belltall” consta que amb data 29-11-
1227 Guillem de Guardiolada fa donació a Seré i als 
seus hereus i successors de tres parts del castell de 
Belltall, amb tot el seu terme i segons ho tenien en 
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aquells moments, és a dir, amb terres conreades i 
ermes, boscos, pastures, etc.; amb l’església, la fer-
reria, el servei de guaita i els cavallers.

Aquesta descripció és una visió reduïda del Belltall 
d’aquella època, ja que no parla del nombre d’ha-
bitants ni de les cases que hi havia al poble. Per 
la configuració que coneixem de l’antic nucli clos 
podien ser una quarantena. Aquesta dada concor-
daria amb el redactat a l’article 14 de la sentència 
inclosa en el llibre “Procés del carlà de Belltall de 
1563” (al llibre Belltall de Josep Miró Torres i Josep Maria 
Sans Manasanch).

En lo lloc de Belltall antigament hi havia treina o 
quaranta cases i aprés vingué dit lloc a arruinar-se 
en tant que no havia sinó cinc cases i així se derenc-
hiren moltes i infinides terres que feien blat tercerc 
i vagaren i estigueren molt temps ermes i aorés dit 
lloc ha començat a millorar-se i tornar en via de po-
blar-se com antigament i així avui hi ha en Belltall 
quintze o setze cases i quiscun dia s’hi fan cases que 
així s’han fet nous establiments i s’hi fan cada dia.

Una vegada construït i poblat Belltall, i deixant a 
banda clergues i cavallers, els seus habitants ha-
vien de dedicar-se amb preferència al conreu de 
les terres que prèviament havien guanyat al bosc. 
Alguns pagesos tenien ramats de bestiar. Altres 
activitats relacionades amb el comerç com el pro-
veïment de queviures, forn, hostal i taverna eren 

compaginades amb la pagesia. Pel que es desprèn 
d’algun apunt històric dels mencionats anterior-
ment, dels oficis artesanals sembla que només els 
ferrers tenien obrador.

De la resta de l’edat mitjana no tenim més infor-
mació, però si podem constatar que es va arribar 
a l’època moderna amb poques cases habitades.

En el fogatge de 1358 ja només es comptabilitza-
ben 11 focs a Belltayll. Costa creure que amb tan-
tes poques cases poguès haver-hi una altra forma 
de viure, que no fos la pagesia i ramaderia.

Els fogatges de 1497, 1515 i 1553 mostren l’esta-
cament en el qual s’havia sumit Belltall: 12 focs el 
1497 (inclossos carlà i vicari) 8 focs el 1515 i 9 focs 
el 1553.

L’aplicació de les conclusions del Concili de Trento 
(1545-1563) va comportar reformes significatives. 
El rector va passar a ser, a més de garant de l’apli-
cació de la doctrina de l’Església, el supervisor de 
la societat pagesa. Eren persones instruïdes que 
havien d’haver passat pel seminari. Aviat van con-
vertir-se amb els referents per a la comunitat i els 
veritables notables rurals.

El nucli cohesionador de la pagesia era la univer-
sitat (Comú) i la parròquia, convertida en punt de 
trobada i d’unió dels habitants d’un lloc. La univer-
sitat es va organitzar com un element de defen-
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sa dels interessos dels pagesos davant del senyor 
respectiu.

Una disposició del dit concili que ha tingut una im-
portància cabdal per conèixer el passat dels nos-
tres pobles, és la que ordenava el registre dels sa-
graments impartits a la parròquia. És justament la 
documentació generada durant segles per aques-
ta pràctica la que conforma la base del patrimoni 
documental. La creació d’arxius en algunes parrò-
quies podia haver-se generat amb anterioritat a 
l’any 1563. Principalment documentació notarial a 
causa de la potestat dels rectors a expedir-la en el 
mateix terme parroquial, en cas de falta de notari 
públic.

A Belltall el primer llibre notarial l’obre el 17-7-1566 
“Franciscus Moles, presbiterum i rector de Belltall”, i 
és des de la dita data on trobem la informació que 
permetrà comprovar les dificultats que han de su-
perar la gent del poble en el seu dia a dia.

Per la informació extreta dels manuals notarials 
s’ha pogut comprovar que a la segona meitat del 
segle XVI Belltall va sortir del seu estancament i va 
encara el nou segle amb l’existència d’unes 26 ca-
ses habitades; 17 més de les que hi havia el 1553.

Entre aquestes 26 cases hi ha l’inclòs el castell on 
residia Pau, mercader i germà del carlà Cristòfol 
Montaner que vivia a Barcelona. El Pau i la seva 
muller administraven la carlania i la seva hisenda 
amb l’ajuda d’un mosso i un pastor. La prematura 
mort del cap de família l’any 1603 va obligar a la 
resta de la família a emigrar.

Pels registres de les persones confessades entre 
1584 i 1599 (totes les del poble que tenien ús de 
raó) sabem que hi havia com a mínim 3 cases que 
comptaven amb mosso o pastor (o ambdós) que 
estaven a soldada. A les famílies que hi havia més 
d’un adolescent baró, el primer fill era designat he-
reu i els següents podien fer de pastor o mosso 
fins que es casaven o es buscaven la vida a altres 
llocs. Les persones alienes a la família que treballa-
ven la terra, cuidaven del bestiar o de les feines de 
la llar, o feien en alguns casos, a canvi de la manu-
tenció i estança, i quan deixaven el servei per ca-
sar-se rebien un dot.

Tret de la pagesia i ramaderia poques referències 
s’han trobat a altres activitats. El fet que consti la

confessió d’un traginer feta a la parròquia de Bell-
tall, s’ha d’entendre amb certa lògica, ja que pel po-
ble transcorria el camí ral, i hi havia un hostal. Els 
treballs per la gestió de l’hostal, a l’igual que la de 
la taverna i la fleca eren realitzades per les matei-
xes famílies pageses.

Davant la dificultat que tenien els pastors per tro-
bar llocs aptes per la pastura del bestiar, els pa-
gesos de Belltall firmaven concòrdies amb els de 
Forès, Glorieta o Passanant per delimitar dits llocs. 
Si per algun motiu era necessari pasturar en el ter-
me d’un altre poble, ho compensaven pagant una 
quantitat (un ral) per cada cap d’animal del ramat.

C.Vinent: (C.2) – Segle XVII - Període de crisi políti-
ca i econòmica
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