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EDITORIAL
En trenta anys d’existència de la nostra associació crec que és la primera vegada que s’ajorna
una assemblea general. Ens hi hem vist obligats
per la situació sanitària que estem vivint; els
membres de la junta hem prioritzat la protecció
de tots plegats davant la Covid-19. Si teniu necessitat o teniu cap dubte que estigui vinculat
a l’associació, us podeu posar en contacte amb
qualsevol membre de la junta i us atendrem encantats.
Us avisarem quan la puguem convocar, tenim
temps fins a finals d’any. Si la situació de la pandèmia no hagués millorat, potser l’hauríem de
fer virtual.

Aquest dies d’estiu ja heu vist que no hem fet
cap activitat, en teníem previstes de fer unes
quantes! Bé, de fet aquesta inactivitat prové de
Setmana Santa, ja que no vam poder fer la tant
estimada i tradicional Caminada de cabanes de
volta. És complicat, el tema del Covid-19 ens
obliga a portar a terme una serie de vivències
surrealistes amb prohibicions de reunió, limitacions de convivència, suspensió d’activitats i altres esdeveniments culturals i un llarg etc. que
sembla que no te fi. Sabem que les autoritats
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sanitàries ho fan pel nostre bé, a Belltall aquest
hivern l’hem patit amb la pèrdua d’avis i avies,
veïnes i veïns que no han pogut superar el virus, descansin en pau.
Un fet curiós i estrany és, i no se si a vosaltres
també us passa, és l’auto-censura. Ens limiten
la nostra llibertat de moviment i de relació personal, estem espantats. Deixeu-me donar-vos
força i molts ànims per poder superar aquest
ensurt, tot s temporal i segur que en poc temps
tot millorarà.
A finals d’agost, la Rosa Mari de cal Banyeta,
després de vint anys d’estar a la junta, ha deixat de ser-hi membre, amb moltes vivències i
anècdotes que ens han ajudat a fer créixer la
nostra associació. Tot hi que, ja ho saps Rosa
Mari, sempre comptarem amb la teva saviesa!!
Moltes gràcies per la teva dedicació i la teva
aportació, et desitgem el millor.
Si hi ha cap membre de l’Associació de Veïns i
Amics de Belltall que vulgui formar-ne part de
la junta, us convidem i encoratgem a participar
en el nostre projecte. Teniu les portes obertes.
Josep Berengué

SUMARI
La veu del poble: Entrevista
al Ramon de Cal Mosset

4

Actualitat
Festa de l’all
Obertura local social
Tallers d’estiu

6

Actualitat
Cinema a la fresca
Cultura
Festa Major
Caminada nocturna
Jocs infantils

7

Temps enrere
Belltall: viure i sobreviure a pagès (c.3)

9

Safareig

15

Defuncions

15

FESTES
DELS
COMALATS

asals” Concert per a
de Bach, Casadó i Casals a
Miró

itària originada per la
ssistir als actes que hi
ar entrades mitjançant
ssanant i Belltall
es socials o venint de
tall o a l’Ajuntament
es 13 h. D’aquesta
udir de les nostres
nitàries. Les activitats
exteriors i garantint
els i les assistents als
i per a poder assistir a
acions.

Els darrers mesos d’aquest any han sigut molt
complicats per a tothom. Massa gent dels pobles del
nostre municipi ja no podran tornar a gaudir, mai
més, dels estius als Comalats. Aquest agost, una sèrie
de concerts, espectacles i activitats, seran el millor

d’Agost
complicats7 per
a tothom. Massa gent dels pobles del
29 d’Agost
18 h Espectacle “Carrer del Mar i altres històries”
nostre
municipi
no podran tornar
a gaudir,
mai
dejaGenoveva
teatrals
19.30 h
“El
violoncel denarratives
Pau Casals”
Concert per a
23 h

Cinema a la Fresca

18 h

Màgia amb molt d’humor

sol amb obres de Bach, Casadó i Casals a
més, dels estius violoncel
als Comalats.
Aquest agost, una sèrie
càrrec de Josep-Oriol Miró
8 d’agost
de concerts, espectacles i activitats, seran el millor

homenatge a totes les nostres persones estimades que

amb
Mata
homenatge a totes
lesJoaquim
nostres persones
estimades que

ens han deixat. Garantint, en tot moment, la seguretat

ens han deixat. Garantint, en tot moment, la seguretat
9 d’Agost
Enguany, i a consequència de la crisis sanitària originada per la
dels veïns20i veïnes
i amicsles
i amigues
del
municipi
us
hles Havaneres
Veus de
Reus
Covid-19, totes
persones que
vulguin
assistir
als actes que hi

dels veïns i veïnes i amics i amigues del municipi us
presentem el calendari de les activitats d’unes Festes
Majors, del tot atípiques, que es faran als nostres pobles
durant aquest estiu.
Moltes gràcies a tothom per fer dels nostres pobles
espais de respecte i solidaritat, de rialles i empenta.
Gràcies, especialment, a les Comissions de Festes de
Passanant i de Belltall i a les associacions del municipi.

es Majors que us
ordar que, a causa de
s es podran cancel·lar,
es, depenent de com
el virus.

Belltall
Els darrers
mesos d’aquest any han sigut molt
La Sala
de Comalats

Malgrat les dificultats del moment que estem vivint,
farem el possible per gaudir, totes i tots plegats,
d’aquest estiu.

23 h

Actuació del grup Cover H

ha en aquest programa hauràn de reservar entrades mitjançant
presentem
el calendari de les activitats d’unes Festes
la pàgina web de l’Ajuntament de Passanant i Belltall
http://www.passanantibelltall.cat i xarxes socials o venint de
Majors,
tot atípiques,
esde
faran
als onostres
pobles
maneradel
presencial
al localque
social
Belltall
a l’Ajuntament
de dilluns
divendres entre les 12 h i les 13 h. D’aquesta
15ad’Agost
durant
aquest
estiu.
manera, entre totes
i tots,
podrem
gaudir de les nostres
22 hambConcert
degaranties
Duo a Tempo
Festes Majors
totes les
sanitàries. Les activitats
Moltes
gràcies
a tothom
perenfer
delsexteriors
nostres ipobles
programades
es duran
a terme
espais
garantint
les distàncies mínimes de seguretat entre els i les assistents als
espaisL’ús
dederespecte
i solidaritat,
de rialles
empenta.
actes.
la mascareta,
serà obligatori
per ai poder
assistir a
tots els espectacles i actuacions.

Glorieta

Passanant

21 d’Agost a les Comissions de Festes de
Gràcies, especialment,
Malgrat
programació
de Festes Majors que us
23 que
h la
Cinema
a la Fresca

presentemi ja
tancada
de recordardel
que,municipi.
a causa de
Passanant
deestigui
Belltall
i a leshem
associacions
l’excepcionalitat
del moment, les activitats es podran cancel·lar,
22 d’agost
així com també se’n podran afegir algunes, depenent de com
22 dificultats
h
Havaneres
amb
el grupdel
Olla
Barrejada
evoluciona
la
virus.
Malgrat les
delpropagació
moment
que
estem
vivint,

1h

Concert del Miquel del Roig

farem el possible per gaudir, totes i tots plegats,
23 d’agost
d’aquest
estiu.
19 h Espectacle
Envà
d’Amer i Àfrica
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
I AMICS DE PASSANANT

SNÏEV ED ÓICAICOSSA
TNANASSAP ED SCIMA I

SNÏEV ED ÓICAICOSSA
TNANASSAP ED SCIMA I

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
I AMICS DE PASSANANT

Pancarta.indd 1

SNÏEV ED ÓICAICOSSA
TNANASSAP ED SCIMA I

FESTES
DELS
COMALATS
Belltall

7 d’Agost
18 h
23 h

Espectacle “Carrer del Mar i altres històries”
de Genoveva narratives teatrals
Cinema a la Fresca

8 d’agost
18 h
23 h

Màgia amb molt d’humor
amb Joaquim Mata
Actuació del grup Cover H

9 d’Agost
20 h

Havaneres les Veus de Reus

Glorieta

15 d’Agost
22 h

Concert de Duo a Tempo

Passanant

21 d’Agost
23 h

Cinema a la Fresca

22 d’agost
22 h
1h

Havaneres amb el grup Olla Barrejada
Concert del Miquel del Roig

23 d’agost
19 h

Espectacle Envà d’Amer i Àfrica

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
I AMICS DE PASSANANT

SNÏEV ED ÓICAICOSSA
TNANASSAP ED SCIMA I

SNÏEV ED ÓICAICOSSA
TNANASSAP ED SCIMA I

SNÏEV ED ÓICAICOSSA
TNANASSAP ED SCIMA I

5/7/18 14:06

3

LA VEU DEL POBLE
Entrevista al Ramon de Cal Mosset
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

En aquesta ocasió hem pogut entrevistar el Ramon de cal Mosset.
Una entrevista marcada per la pandèmia del coronavirus
i la situació actual, però amb tots els bons records del poble
que ens explica el Ramon, també ben presents.

-Quin any vas néixer i on?
Vaig néixer el 5 de desembre del 62 a Lleida.
-Has viscut sempre a Belltall?
No, hi va haver moltes temporades que vaig viure
a Lleida.
-Quin any vas venir a viure a Belltall i per què?
Cap als 20-25 anys vam tornar a Belltall i a partir
de llavors ja ens hi vam instal•lar. Vaig decidir venir a viure aquí perquè s’hi estava més bé, teníem
menys problemes de robatoris al magatzem que a
Lleida i com que igualment havíem de córrer per
tota la província de Lleida, era igual sortir d’un lloc
que d’un altre i vam optar per sortir d’aquí.
-Saps d’on ve el nom de cal Mosset? La casa havia
tingut altres noms?
Teòricament ve dels vells, que molts anys enrere
tenien un mosso petit i llavors de tant “el mosset”,
“el mosset”... es va quedar “cal Mosset”, ve d’aquí el
nom, almenys pel que tinc jo de consciència d’això.
Sempre ha sigut cal Mosset.
-Tens cap record de la infantesa a Belltall?
Sí, molts! Tinc records de perseguir-nos tots entre tots jugant, els carrers que no eren com ara...
molts, molts!
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-I de la joventut?
Recordo les sortides que fèiem, les festes majors
on anàvem tots junts, la unió que teníem entre
tots, nois i noies, que tots marxàvem junts i tots
tornàvem junts... era molt bonic!
-Des de fa un temps fas de pagès, quines feines
fas?
Per mi, fer de pagès és un hobbie, però bé, fas
una mica d’hort, una mica d’alls... tot i que enguany ja no he fet res de res, perquè la feina em
superava.
-Durant el temps que has fet de pagès, t’has pogut combinar bé aquesta feina amb la de distribuïdor?
Sí, com que no hi havia tanta feina com la que tinc
ara, doncs tenia unes hores lliures i podia fer-ho,
ja m’ho prenia més aviat com a exercici que per
treure’n rendibilitat! Però clar, ara, tal com està la
situació, la feina em supera i no ho puc fer.
-L’impacte del coronavirus ha afectat la producció de l’all? Tindrà conseqüències? Sabem,
per exemple, que la festa de l’all no es podrà
celebrar.
Sí, l’impacte del coronavirus ha afectat bastant la

producció de l’all perquè la gent no podia pujar a
Belltall i no han pogut cuidar la terra, no han pogut
cuidar l’all, s’ha fet molta herba i a l’all li ha costat
molt. He de dir que el temporal Glòria també ha
afectat molt, perquè va inundar moltes terres i allà
ja no va sortir res de res. La festa de l’all no es podrà fer, l’únic que es podrà fer serà vendre els alls
que hi pugui haver, per les cases, però res més.

pirar molt més bé que a les capitals, no tenir els
embolics que hi ha en una ciutat, tenir uns veïns
que et poden socórrer i amb els quals et pots dir
“bon dia, com estàs?”, cosa que en una capital en
qualsevol bloc no parles ni amb el veí... jo crec que
sí, que hi pot haver molt bon rotllo perquè la gent
pugui tornar a venir o, almenys, molt jovent pugui
tornar a venir.

-Com s’ha vist afectada la teva feina durant el
confinament?
A mitges. Durant el confinament hem treballat
més que mai, ja que la gent estava molt nerviosa i
volia pipes! Hem passat de pensar que a nosaltres
no ens deixarien treballar perquè la nostra no és
una activitat essencial, a ser una activitat molt essencial! Perquè la gent... que si pel•lícules, pipes,
nervis, pipes... tot això!

-Tens alguna idea per atreure gent a viure a Belltall?
El millor que pot succeir és que s’adonin que aquí,
encara que hagin d’agafar el cotxe per fer moltes
coses, hi trobaran un paradís, que s’hi està la mar
de bé comparat amb una capital. A gairebé tot
arreu tens necessitat d’agafar el cotxe o un altre
mitjà.

-Creus que l’impacte del coronavirus i del confinament farà que la gent opti per anar a viure en
pobles petits com Belltall? Per què?
Jo crec que sí. Penso que la gent ara s’està adonant que aquí hi ha una qualitat de vida que no
s’ho pensaven: poder estar tranquil, poder resRamon de Cal Mosset

-Què t’agrada de viure a Belltall?
La comunió amb la gent, el veïnatge, que si et
passa alguna cosa, sempre pots parlar amb algú,
sempre pots saludar i parlar amb algú al carrer, és
totalment diferent a una capital, en la qual ja he
viscut i, per tant, ho puc comparar, i s’agraeix molt
ja el simple fet que et puguis dir “bon dia”.
-Com veus el futur de la pagesia?
El veig malament. Jo suposo que aquí els únics
que aguantaran seran els pagesos que agafaran
un tractor gran i només conrearan els camps més
grans que hi hagi, en canvi, els camps petits si no
s’aplanen s’aniran fent malbé, hi anirà creixent la
vegetació i ja està; perquè aquí, en aquest tipus de
conreu de secà no hi ha gaire opció. Si fos terreny
de regadiu ja seria diferent, perquè llavors sí que
pots plantar; en altres llocs, com Ciutadilla o Solivella, ja tens opció de posar vinya o de plantar altres
conreus, aquí de moment no li veig, aquí hauria de
ser més aviat “ciutat dormitori”.
-Quin futur veus al poble?
El futur, el veig més bé que no pas com el veia
abans de la pandèmia. Simplement per això, perquè hi haurà gent que s’adonarà dels avantatges
que té viure en un poble petit. De fet, ja hi ha hagut
casos de gent que es comencen a quedar al poble.
Llavors, a partir d’ara, li veig una mica més de futur, però tampoc gaire.
Amb el mig optimisme del Ramon, que ens dona
una resposta una mica diferent i més esperançadora a les que estem acostumats, tanquem l’entrevista i ens quedem amb totes les coses que ens ha
explicat. Moltes gràcies!
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ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta

Aquest any com tots sabem ha estat diferent, quasi quatre mesos confinats
amb tot el que això comporta, però malgrat l’adversitat, hem pogut gaudir i compartir,
amb mesures, moments i emocions

FESTA DE L’ALL
Per prevenció la festa de l’all ha estat suspesa, això
no ha fet que els alls no tinguessin la mateixa requesta. Fins i tot, s’han exhaurit.

OBERTURA
LOCAL SOCIAL

Aquest estiu hem pogut tornar a gaudir de l’espai
del nostre local social, amb totes les mesures preventives acordades per sanitat.

TALLERS D’ESTIU
Els menuts i grans han pogut demostrar les seves habilitats artístiques amb els tallers de bijuteria i de
manualitats, dinamitzats per la Montse de Cal Sintó i Núria de Ca L’Ignasi.
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CINEMA A LA FRESCA
El primer dissabte d’agost vàrem poder gaudir d’una pel·licula plegats.

CULTURA
Presentació del llibre “El paisatge d’uns crims” de Joan Minguet
El nostre company Joan de Cal Porxo va presentar la seva última obra escrita ambientada al nostre territori, va ser de molt interès per al nostre municipi.

FESTA MAJOR
L’Ajuntament juntament amb la nova Comissió de Festes ha volgut fer petits actes culturals i
d’esbarjo, sempre complint les normes establertes per sanitat.
El divendres vàrem poder veure al carrer,gràcies al bon temps, la pel·licula Mamma Mia!
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Vam fer un passeig pel poble amb
la visita inesperada dels gegants
de Cambrils.

Vam gaudir de màgia a càrrec del
mag Joaquim Matas.

A la nit, vàrem poder escoltar música de qualitat
amb el grup “Cover H”.

Les trapelleries per als més
menuts a càrrec de l’artista
Genovesa.

Per finalitzar, escoltant havaneres del grup “Les
veus de Reus”.

CAMINADA NOCTURNA PER VEURE LES LLÀGRIMES DE SANT LLORENÇ
Amb lectura de poemes.
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JOCS INFANTILS
Els petits es van poder despedir de
l’estiu amb una tarda de jocs.

Assemblea general ajornada
Per motius de seguretat sanitària i el no poder reunir-se molta gent,l’Associació va estimar ajornar l’Assemblea General anual per mes endavant.

TEMPS ENRERE
Belltall: viure i sobreviure a pagès (c.3)
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer
L’entrada del segle XVIII va coincidir amb l’inici de la guerra de Successió, que amb les seves
terribles conseqüències va agreujar la difícil situació que els pagesos de Belltall arrossegaven
des de l’any 1686 quan, per afrontar el pagament del delme al Comanador i comprar llavors per
sembrar, havien acordat amb diversos creditors la creació d’alguns censals que s’haurien de pagar
a terminis en els anys posteriors.

Segle XVIII – Inicis amb greu situació econòmica
Amb els deutes ja comentats, i la difícil situació
provocada per la guerra, les famílies de Belltall es
van veure obligades a acudir novament als creditors (principalment als carlans de Belltall) per
poder fer front als compromisos contrets.

Del citat consell surt un extens document (digne d’estudi) on es detalla minuciosament l’estat
en què es troben els comptes amb els diferents
creditors i altres circumstàncies relatives a la con-

El 2 de maig de 1719, per ordre del batlle, a instàncies dels carlans i d’altres creditors, i amb la
conformitat del senyor procurador, es convoca
un consell general en el lloc de Belltall per tractar
de la concòrdia firmada el 10-3-1686 per la Universitat de Belltall i persones singulars, amb els
creditors.
Al consell assisteixen el batlle, el regidor, el procurador, diversos creditors i representants de la
carlania. Els presents lloen, aproven i confirmen
la mencionada concòrdia. També es ratifica el
deute acumulat entre 1686 i 1719 per 10 de les
famílies que a inicis del segle XVIII habitaven el
poble.
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còrdia signada el 1686, i els temes acordats al
respecte. Com a conclusió, el 6-5-1719 es firma
un nou acord que contempla la integració de les
parts pendents, i la previsió de cara al futur. Anualment, i fins a l’any 1737, es fan les certificacions
del gra collit pel dret de l’onze (administrat pel
carlà) en compliments dels pactes firmats.
Les males collites dels quatre anys posteriors al
1720 no van ajudar a millorar la situació en la qual
es trobaven els pagesos. El Comú i els particulars
de Belltall, aconsegueixen de la carlana Tecla Miró
(administradora de l’onze) i d’altres hisendats, llavors de blat i d’ordi per poder sembrar aquell any.
El préstec és sense interessos, però com a garantia els deutors hipotequen les seves propietats.
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nat per la guerra, s’imposà un nou impost: Era el
Cadastre.
La seva imposició no significà la derogació de les
contribucions anteriors. Per tot plegat, la pressió
fiscal sobre la població catalana augmentà considerablement. El Cadastre, aplicat segons el projecte de José Patiño (també factòtum dels decrets
de Nova Planta), la màxima autoritat a Catalunya
imposada pel rei, gravava els elements hipotecaris (censos) i els béns immobles (cases, molins,
forns i terres).

Cadastre de 1716

Sortosament, del cadastre fet a Belltall el 1716
se’n conserva una còpia (a ca l’Anton) i, tot i que el
seu estat de conservació no és el més idoni, s’ha
pogut extreure informació molt valuosa relacionada amb memòria històrica dels habitants del
poble d’aquella època.

L’any 1716, amb Felip V al poder, es promulgà el
Decret de Nova Planta del principat de Catalunya
per aplicar l’organització de Castella, emmirallant-se en França, i amb un marcat caràcter absolutista. Paral·lelament, sobre un territori arruï-

Per l’extensió del treball, pendent de publicar,
“Cadastre de Belltall del 21-8-1716”, seguidament
només en veurem un resum, que ens permetrà
obtenir una visió social i econòmica del poble i les
seves cases (entenent-se aquestes, no com edifi-

cació on viure, sinó com una unitat familiar i les
seves propietats).
Delma de l’any 1716.-

del gra recollit. Una vegada apartat el gra destinat
al pagament del delme, i al consum humà i dels
animals domèstics, calia reservar-ne per la nova
sembra.

En el document “Cadastre de Belltall de 1716” figura que el delme de dit any (la duo dècima part
dels fruits collits en el dit terme), ascendeix en
fruits a 29 quarteres i 10 quartans de mestall o
sègol, 12,5 quarteres d’ordi, 8 quarteres i 4 quartans d’espelta i 5 cànters (càntirs) de vi.

La producció de nous també formava part de les
activitats agrícoles. Les nogueres, que estaven
plantades als marges de les parades de cultius de
cereals, aportaven als seus 7 propietaris, al voltant de 6 quarteres anuals, les quals també eren
objecte del corresponent gravamen.

Terres gravades pel cadastre.-

És significatiu l’absència de cultius d’arbres fruiters (tret de les nogueres) igual que de llegums
(faves, pèsols, fesols...) que a altres zones també
eren objecte d’explotació agrària.

La superfície objecte de rendiment agrícola al
terme de Belltall pertanyia a 24 propietaris: 15
tenien residència al poble, 5 havien migrat, i els
altres eren la rectoria, el Comú de Belltall, la Comanda de l’Espluga de Francolí, i els Pares Descalços de Tarragona.
L’agricultura proporcionava els recursos alimentaris necessaris per a l’autoconsum, però eren
poques les famílies de Belltall, amb els excedents
suficients per obtenir diners per la venda dels
seus productes.
El detall dels 700 jornals (1 jornal = 4358 m2 per
terme mitjà) objecte d’explotació agrícola, era el
següent:

Tampoc el safrà, que com vèiem en el (C.2) es
cultivava al terme de Belltall, als voltants de l’any
1678, i els alls, figuren com a rendiments dels pagesos en el cadastre 1716.
En el document “Cadastre de Belltall de 1716”
només els 15 propietaris de terres del terme, els
residents al poble, figuren com a subjectes als
gravàmens en funció dels guanys obtinguts pels
fruits de les seves terres. Les rendes de la resta
de posseïdors de terrenys a Belltall constaven en
els cadastres de les seves localitats de residència.

Terra campa (terra sense arbres destinada al conreu de cereals)
Vinya (en alguns casos, només es cultivaven algunes tires de ceps)

166 jornals
4 jornals

Bosc (majoritàriament per l’obtenció de llenya)

218 jornals

Terra erma i garriga (destinada a les pastures i obtenció de llenya)

312 jornals

Les terres es cultivaven un any per altre. Les d’una
millor qualitat estaven reservades al conreu del
blat i mestall, i per tant, eren les que més es gravaven. El guany per cada jornal de terra sembrada de cereals, es calculava en funció de la previsió del nombre de quarteres (71 litres) que podia
produir, i el tipus de cereal conreat.
El gravamen establert pels guanys procedents de
l’explotació de les terres, es calculava en funció
de la qualitat d’aquestes, i el nombre de jornals
cultivats.
La collita de la majoria de propietaris de terres del
terme de Belltall de principis del segle XVIII només els permetria subsistir, ja que quantitativament no deixava marge para la comercialització

Hi havia set famílies propietàries d’horts. Aquests
estaven situats a migdia de la font de baix, L’aigua per poder regar procedia de la font, i d’una
bassa situada a ponent de la font, que permetria
allargar en els temps l’ús de l’apreciat líquid. Els
productes cultivats als horts eren pel consum de
les famílies propietàries.
Els horts igual que els corrals i les cases, eren gravats
en la seva condició de béns immobles.
Immobles gravats pel cadastre.Al poble de Belltall l’any 1716 hi havia 18 cases,
incloent-hi la rectoria. Catorze d’elles, estaven habitades pels seus propietaris, les restants havien
quedat abandonades en migrar els seus amos, i
estaven en estat ruïnós.
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Els corrals destinats als animals de cada casa,
eren considerats part d’aquesta.
També dins el sòl urbà del poble de Belltall hi havia 3 corrals destinats a guardar el bestiar. A la
sortida de poble en direcció a Ciutadilla, el carlà tenia l’era amb pallissa, i a unes dues-centes
passes, al camí en direcció a Passanant, un corral
(“avagant”) que no consta com a bé immoble.
Tret de la casa del carlà que estava valorada en
100 lliures, i la de Pere Duch en 80 lliures, la resta
de les d’edificacions en estat de conservació normal, estaven estimades entre 25 i 50 lliures.
Als immobles (cases, corrals, patis, eres) en bon
estat de conservació, s’aplicava un gravamen del
10% a un suposat import obtingut en cas de l’arrendament anual, que estava entre els 10 i 20
rals; tret el de la casa del carlà que estava valorat
en 40 rals.
Habitants de Belltall amb rendes del treball.La desastrosa situació econòmica i social de les últimes dècades havia produït terribles conseqüències, com ara el tancament d’algunes cases que
al llarg dels segles havien tingut certa rellevància,
va propiciar l’increment de terres ermes, amb la
consegüent reducció dels rendiments agrícoles.

12

L’escàs nombre d’habitants va propiciar a Belltall,
la desaparició del forn, la taverna i l’hostal. Així
doncs, les activitats econòmiques complementàries a la pagesia que gravaven les rendes del treball d’alguns pagesos residents al poble, eren les
que es detallen seguidament:
-

Un feia de pastor a soldada per 74 lliures i 8
sous a l’any

-

Cinc, treballaven de jornalers entre 6 i 8 mesos, a raó de 5 sous diaris.

-

Dos afegien a les feines pròpies del seu ofici,
les de traginer. Un treballava quatre mesos a
raó de 5 sous diaris, i l’altre per 50 rals a l’any.

La cria de bestiar boví també era objecte d’explotació. En el cadastre de Belltall de 1716, consta
que un pagès tenia cedit dues vaques amb dos
vedells, a un altre pagès. S’assignen uns guanys
de 30 rals anuals a la persona que té cura dels
animals, i 20 rals anuals a qui els hi ha cedit.
Hem vist fins ara, que les fonts d’ingressos dels
habitants de Belltall procedia de l’agricultura, ja
que inclús els treballs de jornaler i traginers eren
necessaris per completar el cicle anual de les collites, però de dos contribuents, d’estatus molt diferent, consten les rendes provinents del treball
que es detallen.

-

Joan Perera, que es dedicava a la caça amb llaços, i el seu rendiment era un ral diari, en funció dels dies que no estava vedat efectuar-la.
Cal dir però, que aviat va buscar millors oportunitats de subsistència en algun altre lloc.

-

Antoni-Joan Miró (carlà) era un dels terratinents més important de la zona (propietari
del 38% de les terres del terme de Belltall) però
també comptabilitzava anualment guanys com
a comerciant de bestiar (800 rals) i com a posseïdor de rendes (600 rals). L’any 1716 restava
com a únic propietari de ramats d’ovelles, amb
uns beneficis 100 rals a l’any. El negoci ramader tenia com a finalitat primordial l’obtenció
de carn per a la venda, però s’aprofitava la llana dels bens.

L’escassetat d’informació escrita relativa al món
rural que ens ha arribat de l’època, no ens permet aprofundir massa en els coneixements sobre Belltall i la seva gent, per això és benvinguda
l’aparició de qualsevol document, com ara el que
confirma l’existència d’un pou de neu (de gel/de
glaç) que era propietat del carlà. En una nota de
l’any 1698 als registres sagramentals, es detalla
la trobada de les restes del cos d’un desconegut.
L’enterrament d’aquest, en el fossar de Belltall,
confirma que el pou estava situat en el seu terme.
L’emmagatzemament i distribució de gel va ser
un negoci des del segle XVII per alguns dels residents a localitats rurals de La Conca de Barberà i
Les Garrigues. En el Cadastre de 1716 no figuren
rendes d’Antoni-Joan Miró per la venda de glaç, ja
que segurament el “Pou de la Neu” no era objecte
d’explotació aquell any.
Els carlans de Belltall també tenien propietats a
Guimerà i Passanant, com veurem més endavant.
Segle XVIII – Segona meitat amb lleu recuperació
demogràfica i econòmica
L’anterior resum del contingut del document “Cadastre de Belltall de 1716” ens ajuda a valorar la
situació social i econòmica de les 14 famílies que

habitaven el poble. La reducció demogràfica havia ocasionat la desaparició d’algunes de les nissagues arrelades al poble des de feia segles, com
ara els Spital, Torredemer i Martí.
A mesura que avançava el segle XVIII, i amb la formació de noves famílies descendents de les nissagues Miró, Berenguer, Farré, Manasach i Vilà; el
nombre de cases del poble s’incrementava. També hi van contribuir l’assentament a Belltall dels
Gené, i els Tous.
L’increment d’habitants a Belltall, no va suposar
l‘aflorament de nous oficis que permetessin, als
que els exercissin, la possibilitat de ser autosuficients. La rehabilitació, i adecuació de les antigues
cases la realitzaven els mateixos pagesos, amb
ajuts puntuals d’alguns mestres d’ofici d’altres localitats.
Les feines complementàries d’alguns pagesos,
continuaven sent les mateixes que a l’inici de segle, i com era costum a altres localitats, les activitats relatives a l’abastiment de queviures, pa i
begudes, estaven realitzades per algunes de les
famílies pageses.
L’activitat relativa a l’explotació ramadera es va
anar recuperant a mesura que avançava el segle, i
a finals d’aquest, segons informació recollida dels
fons parroquials, almenys quatre famílies tenien
ramats de bestiar oví.
Hem pogut llegir en l’apartat dedicat al “Cadastre
de Belltall de 1716”, que el carlà Antoni-Joan Miró,
als beneficis procedents del cultiu de les seves
terres, hi afegia els obtinguts com a comerciant
de bestiar, i propietari de ramats d’ovelles. També
obtenia guanys com a posseïdor de rendes (majoritàriament interessos de censals). Amb els canvis
generacionals a la carlania, també van arribar a
aquesta, variacions patrimonials i nous projectes
de negocis.
L’any 1745 amb la mort d’Antoni-Joan Miró, va esdevenir propietària de l’heretat la seva filla Tecla
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Miró Solé, aleshores viuda de Pere Batlle Poca.
Amb l’únic fill del matrimoni, Magí Batlle Miró
s’inicià el canvi de cognom que els titulars de la
carlania de Belltall mantenien des de feia un segle.

de diversos negocis. La informació recollida, del
llibre “La baixa noblesa de la Conca de Barberà
a l’edat moderna” de Salvador J. Rovira i Gómez,
ens ha permès confirmar l’existència d’aquestes
tres activitats econòmiques explotades pels carlans de Belltall en el decurs del segle XVIII.

El cabaler Pere Batlle Poca, pel bon funcionament
del matrimoni amb Tecla Miró Solé va aportar la
llegítima (1) que havia rebut del seu progenitor.
Joan Batlle Pedrol (1), pare de Pere, en el decurs
de la guerra dels Segadors s’havia manifestat
partidari de Felip IV, per la qual cosa l’any 1679, va
ser recompensat amb el nomenament de ciutadà
honrat de Barcelona. Amb l’ajuda dels privilegis
que l’hi atorgava aquest fet (estava exempt de determinats tributs i gaudia de prerrogatives) va incrementar les seves propietats agrícoles i els seus
negocis, com ara pous de gel, comerç de bestiar,
obtenció d’interessos de censals, etc. Es traslladà
a viure a Montblanc, d’on va ser uns anys, cònsol
en cap.
En alguns dels registres parroquials i en el capbreu de Passanant de 1755, Pere Batlle Poca i el
seu fill Magí Batlle Miró, consten com a ciutadans
honrats de Barcelona. El manteniment d’aquest
privilegi, de segur que també va afavorir els negocis dels carlans de Belltall.
Majoritàriament, les rendes dels residents de Belltall estaven relacionades amb l’explotació agrària.
L’excepció era el carlà Antoni-Joan Miró, que com
ja s’ha indicat al parlar de Cadastre, era titular

-

El 26 de juny de 1767, Magí Batlle Miró fa cessió a Manuel Coca (moliner de Montblanc) un
molí derruït que tenia a la partida de Boixeró
(2) de Passanant, a canvi de rebre anualment
dues quarteres i nou quartans de blat i mitja
dotzena de pollastres.

-

Del 1767 al 1790, Magí Batlle Miró i el seu fill
Antoni Batlle Cabré, es desprengueren de les
propietats que la família posseïa al terme de
Guimerà (tres finques, una pallissa, dos corrals
i una casa). L’arrendament d’aquestes possessions havia suposat l’obtenció d’importats
guanys al llarg del segle.

-

Antoni Batlle Cabré, el 18 de desembre de
1798 arrendà per cinc anys a Pere Bosque, vidrier de la Pobla de Cérvoles, pel preu total de
3.625 lliures, un forn de vidre. Els beneficis per
l’activitat vidriera no consten en el Cadastre de
1716 de Belltall i, probablement, com a altres
pobles de la zona, com Senan o Fulleda, no va
ser fins ben entrada la segona meitat del segle
XVIII quan es va construir el forn, formant part
de les edificacions de la carlania, i que a partir
de l’any 1809 amb la fundació de Cal Prim a
Belltall, va passar a formar part de la casa.

EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA DE BELLTALL - SEGLE XVIII
Anys

Altes per:
Baptisme

Baixes per:

Matrimoni

Matrimoni

Cases

Any

10

1691

1701/1725

108

12

5

68

14

1716

1726/1750

136

10

9

84

24

1728

1751/1775

152

12

17

97

30

1770

1776/1800

188

10

25

84

38

1798

Amb el progressiu increment demogràfic al llarg
del segle XIX, la pagesia i la ramaderia van seguir
proporcionant als residents a Belltall el mitjà per
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Òbit

tirar endavant les seves famílies, però altres oficis
van formar part de la quotidianitat, i va ser necessària la implantació d’alguns nous negocis.

SAFAREIG
Quan el poder es torna nociu. El món dels vius
és complicat; fa tants d’anys que sóc un espectre
que de vegades me n’oblido. Ho dic perquè fa
una mica de pena comprovar que l’antiga alcaldessa del municipi aboqui en cada ple municipal
una amargor digna de millors causes: ho critica tot i a tots com si fos un padrí o una padrina
d’aquelles que renega tot lo dia. Ella, durant vuit
anys va fer el que va voler amb els vots que havia rebut, sense fer cap assemblea amb els habitants d’aquest territori, sense reunir-se amb
les associacions representatives del municipi. I
ara, quan el nou ajuntament usa unes noves formes participatives i té iniciatives diverses, ella no
sap llençar més que retrets, com una Arrimadas
o un Carrizosa. Humanament, fa pena. Políticament, és pitjor: la pena es torna ràbia, perquè
una persona que es dedica a la política i que va
perdre les eleccions, hauria de canviar d’actitud
i tornar-se el favor de la gent, si és que algun dia
el va arribar a tenir.
La demografia de Belltall ha crescut. Aquests
mesos de pandèmia no sé on ficar-me. Acostumat a la vida aïllada d’un espectre, en un municipi on de vegades costa de creuar-se amb
algun ésser viu, aquest estiu el poble ha crescut

en població de manera exponencial. I n’hi ha
que diuen que s’hi queden a viure per sempre.
I amb nens. Us imagineu que tornessin a obrir
escola a Belltall?
La rumorologia. I com més gent viu al poble, més
rumors que s’escampen. Que siguin veritat o no,
tant se val, que les tardes d’estiu es fan llargues
i la gent té ganes de parlar de coses noves quan
es reuneix en un recer, tots amb mascaretes i
servant distàncies protocol•làries. Els rumors
han estat diversos, que si una gent de Rocallaura
vindria al poble i buscava casa per llogar; que si
uns altres busquen casa per comprar; que si els
Mossos posaran definitivament un radar a les
entrades de la carretera; que si uns han comprat
un nínxol del cementiri perquè volen passar la
seva vida eterna als Comalats... Cap al final de
l’estiu, va córrer un altre rumor: que el Francesc,
el pastisser de Guimerà, es jubilava la pròxima
tardor. I alguns van córrer a pensar qui vindria
a vendre el pa a toc de botzina per Belltall. Però
estigueu tranquils, tot va ser una malentès, els
qui volien tornar a fer pa en els forns de pedra
que encara queden al poble hauran d’esperar,
el bo del Francesc continuarà pujant des de Guimerà.

DEFUNCIONS
Darrerament ens han deixat:
Manel Fornós Rosell, de ca la Remei
Cristòfol Manasanch Civit, de cal Maginet
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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:

