NÚM. 112
ESTIU 2019

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:

EDITORIAL
Aquest estiu ha estat intens per a l’Associació
de Veïns i Amics de Belltall, sobretot per la
junta, hem hagut de treballar de valent per
poder portar a terme les activitats que ja
teníem previstes i la que se’ns han proposat
des del nou ajuntament: la col·laboració en la
Festa de l’All, els diferents actes dins la Festa
Major i d’altres petites coses que han omplert
d’activitat aquests dies d’estiu a Belltall. També
sort en tenim de tota una colla de voluntaris
de totes les edats que també ens heu ajudat,
la junta us dona les gràcies a tots i totes, no
diré noms, no vull deixar-me a ningú, em
sabria molt de greu oblidar-me d’un amic. Be!!
Un amic si que el nombraré!! Espero que a la
resta d’amics, companys i socis no us sàpiga
greu. És un personatge que costava de trobar
per Belltall, mira que tots el coneixem i el molt
‘punyetero’ no pujava a veure’ns, i vet tu aquí!!
Aquest estiu s’ha dignat a visitar-nos.
Quan l’associació organitza xerrades, presentacions de llibres, excursions, etc., ho fa per tot el
poble de Belltall i contrada, no sols pels socis.
Considero, i crec que la resta de la junta pensa
el mateix, que som una entitat per totes les per-

sones que conviuen al nostre municipi i quan dic
municipi vull dir tota la pedania.
Som cinc pobles que tenim les mateixes
inquietuds, els mateixos anhels i les mateixes
vivències i també els mateixos problemes, som
una comunitat. Per això les quatre associacions
del municipi, l’Associació de Veïns i Amics de
Passanant, l’Associació de la Glorieta, els Corre
Marges de la Sala i la nostra associació de
Belltall ens hem trobat i ajudat aquest últim
any, per parlar i fer germanó. Aquesta unió ens
ha permès fer força en comú i també ens ha
permès tornar a retrobar l’amic ‘punyetero’ que
fa tant de temps no pujava, ara caminem tots
junts, en comú, sense diferències.
Ah!! Us preguntareu qui es aquest personatge
tant ‘punyetero’ que no pujava per Belltall? Bé,
es senzill!! És el senyor Il·lusió. Gràcies a tots
vosaltres i a aquest senyor, tots estem canviant
les coses al nostre municipi.
Amb il·lusió i ha alegria, amb il·lusió hi ha
esperança, amb il·lusió i ha futur i amb il·lusió hi
ha força per avançar cap un futur on tots hi som
comptats.
Josep Berengué
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BELLTALL, DESPRÉS DE MISSA.
UN RECORD, UN PRESENT

Josep Berengué
Sempre he recordat, des de ben petit, que després
de missa la gent, per mi gran, s’asseuen al pedrís
de davant l’església. Les dones a un costat. Els homes a l’altre. De què parlen? Doncs des de sempre
del mateix. Les dones de les coses de casa i de casa
dels altres. Els homes de la terra i de si plou o no

plou. Aquí el temps no passa. Per un moment, en
veure aquestes imatges, m’he fet petit, aquell mocós que es mirava aquella gent gran i que no entenia el que deien. Qui sap? Potser d’aquí uns dies
hi seré jo, amb els homes, parlant de la terra i del
ploure. Ara, ja els entenc!
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LA VEU DEL POBLE
Entrevista a la Mireia de Cal Curt
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

En aquesta ocasió ens trobem amb la Mireia de cal Curt, una dona
empresària i pagesa que un dia va decidir instal·lar-se al poble i viure
moments que ens recorda amb les seves paraules.

- Quin any vas néixer?
- El 1967.
- Des de quan vius a Belltalll?
- Des del 1995, ja hi porto uns 24 anys.
- Per què vas venir a viure a Belltall?

- Et consideres o t’has considerat pagesa?

- Bàsicament pel tema laboral, per la meva feina.
Vaig estudiar agrònoms i vaig venir aquí per
treballar a les terres de Montblanc, aleshores
amb fruiters i que, actualment, són vinya.

- Sí, he treballat més de 15 anys dedicant-me
100% a la pagesia. De fet, encara en soc, encara
que avui dia hi dediqui tan sols un 20% del meu
temps laboral.

- Quins records tens dels teus estius de petita al
poble?

- Consideres que és una feina dura?

- Tinc records de viure sempre amb molta llibertat,
d’estar sempre al carrer; sortir al matí de casa i
tornar quan el campanar tocava l’hora d’anar a
dinar o berenar, córrer pels carrers plens de pols
i de pedres, caçar papallones, anar amb bicicleta,
jugar a les escoles a pilota, al mocador...
- Com era aleshores Belltall?
- Jo, de Belltall en recordo sempre el carrer, i
eren carrers de terra, pedres, bruts, molls...
que sempre ens feien anar “guapets”; Belltall
era un poble amb molta més gent però també
més precari, sense telèfon a les cases... però a la
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vegada era molt divertit, perquè eres lliure, feies
el que volies, als carrers hi havia alegria, forcs
d’alls i alguna mula, les campanades marcaven
les hores d’anar a casa a dinar i a sopar, els
diumenges anaves a missa i després a fer el
vermut.

- Totes les feines són dures, ara bé en aquesta
hi ha el risc constant de dependre de la natura,
sempre estàs mirant el cel (tot i que, és ben
cert que avui en dia tecnològicament està tot
molt avançat). Personalment, quan fas una cosa
que t’agrada et gratifiques com a persona i això
és molt important. Això sí, és una feina que
costa molt tirar endavant, no treus els beneficis
que hauries de treure amb el sacrifici que
comporta.
- Com és un dia de la teva feina?
- Jo ara em dedico poc temps a la pagesia, i un dia
a dia a la meva feina és molt divers: tant pot ser

La Mireia de Cal Curt

que m’hagi de dedicar a les compres, a tractar
amb la gent, a temes burocràtics... tot el que
comporta una empresa.

vaig estar sola a dins a l’ajuntament. Vaig ser
regidora 5 anys.
- Com vius actualment el poble?

- Ets una dona emprenedora, consideres que les
dones es troben amb més dificultats que els
homes per ser emprenedores?
- No exactament. De dificultats n’hi ha per a
tothom, jo crec que depèn del tipus de feina
i del que vulgui fer cada persona. Sí que hi ha
feines en les quals hi ha més obstacles per a les
dones que per als homes i també n’hi ha d’altres
que és al revés. Però amb constància, voluntat,
dedicació i ganes pots tirar endavant. Això sí, les
dificultats venen donades pel sistema en el qual
vivim.
- Com vas viure el teu pas per la política municipal? Quant de temps vas ser regidora?
- El pas per la casa de la vila va ser bastant difícil,
era un cercle molt tancat en el qual era molt
difícil poder-hi participar, potser també perquè

- Bé, amb molta tranquil·litat, puc gaudir de
moltes coses que en altres llocs no tens, com per
exemple, sortir a caminar ràpidament al matí, el
silenci..., per a mi és una ciutat dormitori, que
després d’un dia estressant de feina és el que et
reconforta.
- Quin futur veus al poble?
- M’agradaria veure el poble més viu, més actiu,
amb més gent; esperem que amb la tecnologia
pugui ser així, perquè avui dia els joves saben i
poden treballar molt des de casa, però avui per
avui no li veig un futur de dir “aquí m’hi puc estar
sempre”.
Amb aquestes paraules encoratjadores de la Mireia,
tanquem l’entrevista d’aquesta edició.
Gràcies, Mireia!
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La festa de l’all, la implicació de tot un poble
Montse de cal Porxo

Va ser l’any 2009 quan un reduït grup de persones
amb la Neus de cal Banyeta i el Pep Lloses al capdavant van materialitzar una festa que feia temps
que portaven al cap.
Belltall, un poble conegut pel seu conreu d’all, havia de tenir alguna activitat que el fes visible i que
a la vegada poses en valor la feina feta generació
rere generació en el nostre petit poble.
L’associació de veïns de Belltall es va implicar de
manera ferma perquè la festa pogués néixer i, els
primers anys, el centre de l’activitat és l’esmorzar
popular de primera hora, que ha continuat fins els
nostres dies.
Quan hi ha il·lusió, compromís i treball les coses
són més fàcils, i s’encomanen i és així com des de
els primers anys el poble, que és la gent, posa tot i
més perquè la festa sigui un èxit.
La il·lusió, la dedicació i constància del petit grup
que ho va iniciar porta a la formació de l ’Agrupació de Productors de l’All de Belltall l’any 2011 amb
un objectiu fonamental: Que el nostre conreu no
s’acabi tenint en compte les poques famílies que
encara el continuen en aquelles dates.
És així com cases que no havien produït mai all o
que feia molt que no en feien, s’hi posen per tirar
endavant l’ objectiu de l’ agrupació, comptant amb
el suport d’amics que els deixen les seves terres o
que ajuden a enforcar.
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La producció creix i cada vegada són més les persones implicades. La festa de l’all passa a estar organitzada per l’Agrupació, amb el suport imprescindible de l’associació de veïns del poble, que és
la gent.
La festa creix i, tímidament, comencem a vendre
alls, fem conferències, exposicions, les primeres
paradetes, la rifa.....La festa es consolida i, encara
que tothom queda ben servit amb l’esmorzar de
primera hora, podem dir que l’all i la seva venda
passa a ser el centre de la jornada, envoltat de
paradetes que animen la plaça, dels grallers que
amenitzen la festa i dels concerts a l’església que
són una cloenda perfecte per a un gran dia.
I el poble, que és la gent, sempre hi és; organitzant la jornada, servint taules, netejant, recollint,
venent i participant incondicionalment de totes les
activitats de la festa.
Enguany, hem fet la onzena festa de l’all, hi ha hagut més afluència que mai i s’han venut més alls
que mai. Amics i amigues, això ha de continuar per
molts anys, no podem permetre que el nostre producte mori.
Joves i grans tenim projectes a realitzar. És per això
que encoratgem tothom que pugui a sembrar alls.
Entre tots i totes podem sumar més forcs i la nostra identitat no es perdrà.
El poble, que és la gent, no ens fallarà.

ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta

Eleccions municipals
El 26 de maig els censats del municipi de Belltall-Passanant
varen ser cridats a les urnes per decidir els representants encarregats
d’encapçalar el nostre Ajuntament.

Aquest va ser el resultat electoral:
Partit

Vots

%

Regidors

SC-FIC

69

50,74%

4

JxCAT - JUNTS

58

42,65%

1

PSC-CP

12

8,82%

0

Cens total:

153

Escrutat
Vots comptabilitzats:

100,00%
136

88,89%

17

11,11%

Vots nuls:

0

0,00%

Vots en blanc:

1

0,74%

Abstencions:

Regidors electes segons l’escrutini
SC-FIC (Independents)
1. Magi Ninot Aloy
2. Miriam Berengué Roset
3. Pau Minguet Sánchez
4. Anna Maria Piella Cros
JxCAT - JUNTS
1. Carme Amenós Fabregat

A grans trets aquests resultats poden definir un canvi de paradigma envers amb l’anterior organ de govern o això és el que deixa entreveure la voluntat del poble.
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XI FESTA DE L’ALL
Per onzè any consecutiu al primer dissabte d’agost varem celebrar la ja reconeguda festa de l’all; on no
podia faltar ja el mític multitudinari esmorzar popular amb els productes de la nostra terra, l’all aclaparant el màxim protagonisme.

Paradetes de productes de proximitat

Varem gaudir de l’actuació dels Grallers Esmutacs de Castellvell
del Camp
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Els premiats en el concurs de l’Instagram:

Per la tarda la violinista Anna Urpina ens va deleitar amb un concert nombrat “Delicies Barroques” a
l’església.

Festa Major 2019
Ho hem tornat a fer!!! Belltall s’ha omplert de festa aquesta Festa Major. Una festa plena d’il·lusió
i també per a molts molta emoció. Tothom s’ha involucrat: molt grans,grans, joves , adolescents,
petits i més petits. Tots hem sortit al carrer a gaudir i a treballar perquè tot sortís bé.

El sopar si que és pot dir que va ser de germanor i de gernació també.
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Ens ho vam passar molt bé amb el grup Stromboli Jazz Band

Els futurs cracs del futbol

Els mes menuts varen poder lluïr els seus capgrossos

La Colla Pessigolla de Valls
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Jocs de cucanya

Xocolatada

El monòleg d’En Peyu

Moltes ganes de saltar i mullar-se amb els inflables
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El vermut
Aquest poema del músic i cantautor Jordi Montañez (Barcelona,1985) pot reflectir el sentiment
de moltes persones:
DIA DE POBLE

Avui és un dia d’estiu,
d’aquells de sol, d’aquells de terra.
Avui és un dia per dir poble,
d’aquells de vida, d’aquells de sempre.

Cantada de romanços antics amb instruments
antics

Fem sentir la veu que encara no és prou gastada,
i no ho serà fins que no se sàpiga lliure.
Poble meu, tant de bo et deslliuris dels teus mals,
i no copiïs mai els vicis dels teus malfactors.
Poble meu, tant de bo siguis pàtria,
i no t’enredis mai en vies mortes ni paranys.
Fem sentir la veu que encara ens resta l’aire,
i quan no, el ventarem de grat;
perquè sempre hem sabut ésser:
ésser poble, ésser anhel, ésser cant, ésser terra.
Poble meu, tant de bo siguis futur,
inspiració, terra nostra i d’acollida,
Avui és un dia de poble,
d’aquells de nostres, d’aquells que volen ser.
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CAMINADA
A ROCALLAURA
Com ja és tradició de cada any uns quans valents
van a peu a Rocallaura i l’arribar un bon sopar de
germanor.

SAFAREIG
El fantasma del bosc d’en Ros
La calavera
A finals d’estiu, tres belltallenques caminen cap a
la Coma d’En Rabiot. De sobte, una d’elles s’atura
perquè ha sentit un soroll, les altres dues diuen
que no han escoltat res, però també s’aturen. La
més jove mira al seu voltant i diu “Què és allò?
Òndia, si sembla una calavera”. Efectivament, van
trobar una calavera, van avisar els Mossos i diuen
que els Mossos han trobat alguns altres ossos que
podrien pertànyer al mateix cos.
A partir d’aquí, tot el poble ha fet les seves càbales:
que si podia ser un soldat de la guerra civil espanyola; que alguns padrins del poble explicaven que
quan l’exèrcit republicà es retirava, havien quedat
alguns cossos de soldats. Potser l’esquelet pertany
a un d’aquests pobres que van morir per defensar
la legalitat republicana?
El Mossos van demanar a les tres dones que no diguessin res sobre l’afer, que farien les anàlisis pertinents i que ja donarien informació oficial. Però
ja veieu, al fantasma del bosc de can Ros no se li
escapa res.

El sopar de festa major
Diuen que amb el sopar popular que va organitzar
l’associació de veïns s’han batut tots els records,
diuen que van ser 156 comensals (els organitzadors volien eliminar-ne un, de comensal, perquè
en fossin 155). Tothom potser no, que arreu hi ha
els perepunyetes que es queixen, però la gran majoria va quedar molt contenta, més que del menjar
de la possibilitat de fer una trobada com aquella,
un retrobament cordial amb el poble. I que fos a la
sala municipal va ser una mena de metàfora d’acabament dels temps de la divisió, quan l’ajuntament
va posar un nou pany perquè no hi poguéssim entrar.
Del sopar, aquest fantasma vol subratllar una cosa
que el va emocionar mentre sobrevolava la sala:
que totes les taules fossin vestides de groc. I quin
goig que feien totes aquelles taules parades per

a la llibertat. Que els fantasmes som fantasmes,
però tenim identitat, no sé si m’explico.

Cal Porxo i Cal Esquerré
En l’últim acte de la festa major vam descobrir una
cosa que ni jo, que ho sé tot, ho sabia. El grup Krregades de Romanços va cantar una cançó on es
deia que en un poble lleidatà un tal Minguet tenia
una merceria, que la seva dona cada nit anava fins
a Ca l’Esquerré i que al Minguet li anaven creixent
les banyes. Però ho donava per bo perquè la senyora cada dia arribava amb un sac de doblers. La
gent del poble no va trigar a lligar caps i fils: Cal
Porxo i Ca l’Esquerré són al mateix carrer. Hi ha qui
diu que el grup de cantaires va parlar prèviament
amb algú de Belltall per pactar uns noms de cases
que els anés bé per la rondalla que anaven a can-
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tar. Però la majoria no s’ho creu. I ara, quan veuen
al Joan del Porxo, només li miren el front.
Missa
Els creients del poble han rebut aquest estiu una
notícia rellevant: Mossèn Joan marxa per fer vida
monàstica a les Canàries i, com que el bisbat
de Tarragona no té prou capellans, ara hi haurà
menys oficis religiosos a l’església de Sant Pere. Diuen que una vegada al mes. Però no em feu gaire
cas, que els espectres com jo de coses d’esperits
sants no en sabem gaire. En tot cas, hi ha unanimitat entre feligresos, agnòstics i ateus irredempts
en una cosa: mossèn Joan és una bona persona.
Bona vida!

La sequera
Un reconegut pagès de Belltall deia que potser
mai havia trobat les canyes dels cereals, el rostoll,
tan ablait com enguany. (Que bonica és la nostra
parla: el verb ablair no el trobareu en el diccionari normatiu, però és una forma del verb bleir,
vol dir que el rostoll estava cremat o socarrat.) La
sequera ha estat cruel amb les plantacions, amb
els boscos i amb els animals. També amb les persones, i amb els fantasmes, però nosaltres encara podem obrir l’aixeta. Un barman de Belltall ho
va dir durant els mesos en què plovia tant que
la Sirolla anava plena d’aigua com si fóssim a la
Cerdanya: “després d’això vindrà una sequera important”. És un profeta!

EN LA MORT DEL JORDI DE CA LA BRUNA
El dimecres 7 d’agost va morir el
nostre soci i amic Jordi Ortiz Jansa.
Tenien casa al carrer Major des de
feia mes de tres dècades. Ca la Bruna, la van anomenar.
Va ser soci des dels orígens de l’Associació.
Persona discreta, i amable. Ell i la
seva família tenen un ferm compromís amb el país.
El dia de la Festa de l’All d’enguany,
com en altres celebracions, el Jordi la Dolors eren en una parada de
l’ANC oferint el els materials divulgatius de l’entitat sobiranista. Allà el
vam poder veure per última vegada.
La seva mort sobtada ha colpit tots
els qui l’hem conegut. El nostre sentit condol cap a la seva esposa, Dolors, i fills, Almodis i Guifré.
Descansi en pau.
(Josep Miró de Ca l’Ignasi)
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Hypericum perforatum
També anomenada popularment herba de Sant
Joan, pericó, herba dels cops, hipèric, etc... En castellà hierba de San Juan, corazoncillo,...
És una herba perenne de la família de les clusiàsies, de tija lignificada. D’entre 30 i 60 cm. d’alçada i
una mica ramificada.
Les fulles són el·líptiques, petites, oposades i amb
uns puntets translúcids a contrallum.
Amb nombroses flors de color groc brillant, formades per 5 pètals molt oberts i llargs, de forma
estrellada. Tant les fulles com les flors porten
glàndules amb els olis essencials.
Present a tots els Països Catalans, a Belltall les podem trobar en llocs poc humits, als marges dels
camins i de les partions, també en zones boscoses molt assolellades. La floració coincideix pels
volts de Sant Joan, d’aquí li ve el nom més popular.
És una planta amb molts usos medicinals. Per via
tòpica és desinfectant, antiinflamatòria, cicatritzant i antisèptica per a ferides, cops i cremades.
Per via oral, és un bon antidiarreic, antiparasitari
i diürètic. Fins i tot un lleuger ansiolític. Però poc
recomanada per dones embarassades. Les parts
aèries florides son un ingredient de la ratafia.
En l’antiga Grècia la utilitzaven per donar remei
a tot. En l’Edat Mitjana se l’anomenava fuga daemonium (“espantadimonis”) i és considerava una
planta màgica que curava qualsevol malaltia i
espantava els mals. Hipòcrates ja mencionava el
seu poder analgèsic i ansiolític.
Dites populars:
- Qui té oli de Pericó, no li cal metge ni doctor.
- Les herbes de Sant Joan, tenen virtut tot l’any.

La recepta:
És la clàssica per fer qualsevol ungüent: macerar en oli i
exposar a la llum solar.
Per fer l’oli d’hipèric consisteix en macerar 100 grams, o
mes, de branques florals i flors fresques en un litre d’oli
d’oliva durant uns 30 dies “a sol i serena” (és a dir, que
li done la llum de dia i la foscor de nit). Passat aquest
temps, l’oli es fa d’un color vermell fosc, quasi negre, es
filtra el preparat i es guarda a l’espera de ser usat per
desinfectar, cicatritzar una ferida o llaga, una cremada o
una ferida no massa profunda.
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Amb la col·laboració de:

