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EDITORIAL
Benvolguts veïns i amics, déu n’hi do del que 

ens està tocant de viure!

La veritat és que se’m fa estrany no poder pujar 

a Belltall tot el que m’agradaria. Estic segur que 

a molts de vosaltres us passa el mateix.

Em sento agraït de poder tenir  la nostra revista 

de Belltall, que ens permet continuar el lligam 

amb el nostre estimat poble i descobrir petits 

detalls i fets de la nostra gent. Quan la tinc a les 

mans em ve aquella frescor que de ben petit 

sentia i encara sento, quan pujo per la carrete-

ra, pel coll de Belltall.

També em sento agraït de poder gaudir 

d’aquestes imatges que alguns fotògrafs de 

Belltall compartiu a les xarxes socials. Us enco-

ratjo a què continueu amb aquesta afició. Són 

precioses, espectaculars i molt professionals. 

Proposo de fer un recull d’imatges i compar-

tir-les en una exposició a Belltall. Crec que si 

en una pantalla ja són boniques,  impreses ens 

emocionaran. 

Entenc que deveu estar cansats del tema Covid, 

però vull continuar desitjant-vos ànims, forta-

lesa,  salut i perseverança.

Aviat arriben les Festes de Nadal, gaudiu-les, 

fruïu-ne en la mesura que ens permeten les cir-

cumstàncies.

Us desitjo un millor Any 2021.

Josep Berengué
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Parlem amb la Dolors Berenguer, de cal Joan del Bisbe, de les seves 
vivències i dels seus records

-Quin any vas néixer i on?
Vaig néixer a Belltall l’any 1956.

-Vas anar a escola a Belltall? Com eren les clas-
ses? I els mestres?
Vaig anar a l’escola a Belltall amb la senyora Julia, 
a repàs amb el senyor Vallejo fins als 10 anys que 
vaig fer l’ingrés a Batxillerat, que era un examen 
per poder entrar i fer el batxillerat interna a Tar-
ragona. Llavors, als 10 anys vaig anar interna a les 
dominiques a Tarragona.
Nosaltres vivíem en una època que el nostre món 
era aquell, no en teníem un altre i no podíem com-
parar, i a mi em semblava un món molt correcte, 
perquè tenia molta llibertat, l’escola era com era 
però tu aquesta diglòssia de llengua per exemple, 
de l’escola en castellà i al poble i a la família en 
català, com que nosaltres no en sabíem més, ho 
fèiem amb tranquil·litat i ja estava. D’altra banda, 
és clar, era una escola repressiva podríem dir, no 
era una escola feta per la llibertat ni per la creativi-
tat dels infants, però teníem molts recursos i érem 
tremendos, jo era especialment tremenda. Per 
tant, anaves fent. Dels mestres, recordo la senyora 
Julia com una mena de mare, una mica que si tu 
anaves més o menys bé i anaves fent doncs ana-
ves tirant, una bona dona, jo no tinc res a dir d’ella 

ni a nivell personal ni del que vaig aprendre. El 
senyor Vallejo era molt més seriós, era d’alguna 
manera el que ens castigava, ens renyava molt, 
però les nostre famílies també hi estaven d’acord, 
a casa meva respectaven molt el senyor Vallejo i 
la senyora Julia, per tant, és el que hi havia. Jo no 
en tinc mal record, tinc més mal record, potser, 
del que em va suposar trencar amb l’escola aquí 
a Belltall i anar tancada en un col·legi que no pas 
com estava a Belltall.

-D’on ve el nom de cal Joan del Bisbe? Sempre 
s’ha dit així?
M’ho imagino, d’on ve el nom. El meu padrí, el 
padrí Joan, que és qui va fundar la casa, va néi-
xer a cal Bisbe, era un cabaler de cal Bisbe. A mi 
de petita em feia vergonya, a vegades, perquè 
anàvem amb el capellà d’excursió i ens deien 
“de quines cases sou?” I quan deia “de cal Joan 
del Bisbe”, la gent reia i deien “ai, que sou bis-
bes?” i em feia com a vergonya, però després ja 
està. I jo de petita era la “bisbeta”, de gran no 
m’agrada que em diguin ni “bisbeta” ni “bisba”, 
m’agrada que em diguin Dolors, perquè em dic 
així i després penso en la precisió del llenguatge, 
és a dir, en el llenguatge informal, sí, però una 
persona també ha de ser anomenada pel seu 
nom. A part, que la “bisbeta” era més carinyós, la 

Entrevista  
a la Dolors de Cal Joan del Bisbe

Mireia Sangenís de Ca la Rosa

LA VEU DEL POBLE
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“bisba”, en canvi, ja sona més com una dona que 
no sé... però vaja, al final el que et diuen és el que 
agafes, no pots triar.
Aquesta casa era a cal Salat i en aquesta casa hi 
va néixer en Santiago Lafau, que és qui va pintar 
l’església de Belltall. Era fill de cal Salat, i em sem-
bla que aquest home després se’n va anar a les 
Amèriques. I jo recordo, de petita, que els sostres 
d’aquesta casa no eren ni de canyís que dèiem, 
sinó que eren de roba! Era un gran decorat al sos-
tre, com una mena de tendal, com una mena de 
roba gruixuda i pintada. Per tant, el meu padrí va 
comprar cal Salat però em sembla que tota aques-
ta casa venia de cal Cinto.

-Ets d’una generació que va viure molt el Fòrum, 
ens en pots explicar algun record, alguna anèc-
dota...? Quines activitats hi fèieu? 
Si parlem del Fòrum, abans que res, hem de parlar 
de mossèn Josep Maria Prats, que penso que no li 
reconeixerem mai el bé que ens va fer a la meva 
generació, és espectacular. Primer, era un home 
tan intel·ligent que tenia una capacitat de trans-
missió del llenguatge, tenia un discurs precís, ben 
enfocat i amb l’objectiu clar. Sabia tractar la gent, 
tenia molta psicologia, per exemple, va aconse-
guir introduir el català a estudi. Com? Doncs sense 
dir res, al mes de Maria va proposar al mestre que, 
com que havíem de cantar a l’església, de fer un 
quadern que teníem amb tot de cançons en cata-
là, eren poemes de Verdaguer, per exemple, hi ha-
via aquella que diu “collint violetes i algun gessamí 
cantava amoretes diumenge al matí”. Clar, nosal-
tres no ho sabíem que era Verdaguer. Ell portava 
una pissarra als nens amb la cançó escrita en ca-
talà, després la passava a les nenes i nosaltres la 
copiàvem. També recordo que feia uns sermons 
socials, el vam sentir parlar de política, d’injustíci-
es... era una meravella. Ell va fer el Fòrum. 
A més, ell va començar a fer teatre, primer va co-
mençar a fer un teatre més escanyolit podríem 
dir, però barrejant-hi ja unes altres intencions i 
després ja a poc a poc va anar fent més coses: ens 
assajava per sortir a fora a cantar, per exemple, 
quan van inaugurar el Casal de l’Espluga de Fran-
colí hi vam anar tots, amb els altres pobles, a can-
tar... És a dir, va intentar participar una mica d’allò 
que anomenem la koiné mediterrània, la comu-
nitat mediterrània, doncs en aquest cas la koiné 
comarcal. Sempre, és clar, mitjançant els altres 
capellans, mitjançant els pobles.
Llavors, el fòrum era el caliu de tot això, ens ajun-
tàvem nens i nenes, nois i noies, era intergenera-
cional. Hi va posar llibres, recordo que el primer 
Dickens, jo el vaig veure al Fòrum. Tenia una es-
tètica... que semblen detalls absurds però no ho 
són, perquè tots aquests detalls ens van configu-
rar l’estètica, per exemple, del cau, de l’escoltisme. 
Un altre record del Fòrum i molt important és que 
el Prats ens va portar nens i nenes junts a dormir a 
fora, va comprar unes tendes de campanya i vam 
anar a fer tot un viatge pel País Basc...
El Fòrum en aquesta primera fase del Prats va 
tenir un paper, però després quan ell marxa, els 
capellans que venen com Manel Borges, que és 
un gran capellà també i munta una mena d’escol-
tisme amb la comarca, també vam començar a 
anar de campaments, de colònies... Aquest va ser 
el punt que algunes generacions comencen amb 
el teatre de Belltall, les ganes de cultura, un tea-

Dolors de Cal Joan del Bisbe
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tre que no fos aquell de l’acció catòlica sinó que 
comencem a tenir interessos teatrals molt sem-
blants als que després farà el Teatre Lliure... tot 
això va ser gràcies al Fòrum, que era el nucli de 
vida social del jovent.
A més, que mossèn Prats posés el nom de “Fòrum” 
que vol dir punt de trobada, nucli de trobada, una 
paraula llatina, ens mostra com ell ens parla més 
enllà de les paraules. De gran encara pots fer la 
lectura semiòtica de tot el que ens va portar.

-Sabem que has fet teatre, com us organitzàveu 
per preparar les obres?
L’any que vaig anar a la universitat hi va haver un 
ministre d’educació que va canviar tot el calenda-
ri universitari i vam començar al gener i, és clar, 
érem tota la tropa aquí a Belltall i com que la aba-
dia havia quedat buida, ens en vam apoderar i per-
fecte, fèiem foc a dalt, estàvem més calents i vam 
començar a assajar amb el Pasqual de cal Feliu, el 
Ramon de ca l’Amàlia, el Salvador de cal Feliu, el 
Marian, el meu germà...vaig anomenant persones 
perquè penso que no és tant el que jo et pugui dir, 
sinó aquestes persones que han crescut amb no-
saltres. Doncs tota aquesta gent vam començar a 
preparar una obra de teatre. 
Després, com que ja teníem tots consciència, per-
què clar, en el meu cas per exemple, agafo la uni-
versitat i la Transició i em trobo amb les protestes 
que, a més, hi participo. És clar, aquí entre les per-
sones de Belltall que ja s’interessaven pel tema i 
que els que anem baixant anem portant les coses 
de la universitat i de moviments que hi ha. Llavors 
tenim la gran sort que s’’inicia el diari “Avui”, co-
mença el Teatre Lliure i aquí a Belltall, com que 
no hi havia cinema, tenia molta tradició el teatre, 
llavors recollim aquesta tradició que hi havia i la 
renovem. Hi participa molta gent. Comencem a fer 
La Setmana Tràgica, obres que feien al Lliure, com 
Jordi Dandin, Antaviana, que recordo el Jaume de 
cal Trumfet que era un crack del teatre, la Rosa 
Maria de cal Banyeta, la Maria Rosa de ca la Rosa 
a L’Esquella de la Torratxa, per exemple, el Pere 
de cal Pau, el Josep Maria de ca l’Amàlia... tots, hi 
va participar molta gent. Tenia molt èxit. Llavors, 
per la festa major durant uns anys, l’obra de teatre 
es feia a Cal Fuster i s’omplia! Alguna vegada vam 
anar per altres pobles a representar obres, com 
Vendaval, vam anar a la festa major de Rocallaura, 
a la festa major del Pont d’Armentera i a Ciutadilla. 
El Jordi de cal Margarido ens portava amb el cotxe 
que tenia. I m’agrada remarcar això, el ventall de 
gent que hi va participar.

-Vau ser de les que vau recuperar la festa major 
de Belltall, com va sorgir?
Més que mèrit nostre, era l’època que ho porta-
va. A Passanant hi havia un grup de gent bastant 
trencadora que va intentar fer festes alternatives 
i nosaltres ens hi vam enganxar, fins i tot teníem 
una certa relació amb ells. Teníem clar que s’havia 
de democratitzar la festa major, llavors era això, 
una festa major absolutament participativa per qui 
volgués participar-hi. La idea era que fos participa-
tiva: els ramellets els fèiem a la badia i tothom que 
en volgués fer podia venir i era tot molt participa-
tiu. Ens ho vam passar molt bé i vam tenir molta 
sort de poder-ne formar part, hi havia molta vida, 
aquells anys a Belltall.

-Ha canviat gaire la festa major en comparació 
amb aquella que vau iniciar vosaltres?
Jo penso que tot té cicles i per això m’alegro molt 
que el jovent hagi agafat la festa major, perquè 
moltes vegades per no deixar les coses caiem en 
inèrcies i “si no ho fem nosaltres no ho fa ningú”, 
però crec que s’ha de renovar, la societat ens de-
mana la festa, som éssers sociables i la festa forma 
part del nostre instint i de la nostra manera de re-
lacionar-nos, per tant, a mi això no m’ha espantat 
mai gaire perquè sempre he pensat que quan dei-
xem de fer una cosa perquè ha entrat en crisi la 
mateixa societat serà capaç de generar-ne una al-
tra que estarà més d’acord amb la seva època i per 
mi la festa és de tothom però el jovent és el que 
té la força. La cultura, i això penso que és un pro-
blema de país, cada vegada és menys participativa 
i surt menys de baix i ens ve donada des de dalt, 
aquest és el problema que tenim, és a dir, anem a 
veure teatre, anem a escoltar música... al cap i a la 
fi les festes majors reflecteixen aquesta manera de 
viure nostra. Però vaja, el marc de la festa major és 
el mateix i la gent i les ganes de passar-s’ho bé... el 
cas és que es faci.

-Has participat o participes en alguna altra asso-
ciació del poble? Quina experiència en tens?
Sí, soc vocal de la junta de l’Associació de produc-
tors d’all de Belltall. Nosaltres fem molt pocs alls 
però jo enforco i com que la junta s’havia de reno-
var i tampoc no som tanta gent no vaig tenir cap 
inconvenient a participar-hi, segurament no apor-
to gran cosa però toca fer-ho però per un temps 
limitat perquè la gent també hem de saber plegar, 
hi ha d’haver renovació. Però molt contenta de ser-
hi. A més, hi ha algun projecte que si es pot dur 
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a terme és bastant interessant respecte de l’all de 
Belltall i la seva autenticitat i origen i ens pot ajudar 
a tots amb aquesta idea del que és l’all de Belltall.

-Parla’ns del paper de la dona a Belltall, tal com 
tu l’has vist.
Sempre he pensat que mai no estaran prou re-
cordades, no només la meva mare, sinó totes les 
dones. Per mi, la meva mare, les meves padrines 
representen tot allò que representen, no elles, 
sinó totes les dones de Belltall, suposo que de 
totes les generacions, però d’aquelles que jo vaig 
conèixer, les nostres padrines i les nostres mares. 
Unes dones que no les recordarem mai prou, amb 
la dignitat amb què van viure, amb la dignitat que 
ens van educar, amb els coneixements empírics 
que ens van transmetre, no tenien coneixements 
científics, però d’empírics! Si de grans ens aturem 
a pensar-los, ens en van transmetre tants! La seva 
humilitat, la seva senzillesa, però també la nete-
dat, aquell davantal! Jo, a vegades, aquí a Belltall 
em poso expressament un davantal net perquè 
el davantal en aquest cas no és un tema de dona 
sotmesa, me’l poso perquè és amb aquell davantal 
net que sortien les dones al carrer, amb el cossi a 
rentar la roba, a buscar el pa, a la tarda amb els 
nens a la falda... les padrines, totes amb el seu da-
vantal, perquè aquell davantal era l’únic que tenien 
per protegir la misèria de roba que tenien per can-
viar-se. Aquest davantal per mi no és un senyal de 
submissió o de mestresseta de casa que no saps 
on vas, per mi és totes les Maries, les Carmes, les 
Tereses, les Assumpcions, les Mercès... totes, totes 
aquestes dones de Belltall, les quals una per una, 
insisteixo no és la meva mare només, són totes. Hi 
ha un poema de Vincenzo Cardarelli que parla “de 
quan la meva mare em portava al coll amb glòria”. 
Jo encara me’n recordo, d’això, totes les nostres 
mares aquí a Belltall ens han portat al coll amb joia 
i això és el millor record que podem tenir de Bell-
tall, aquestes dones.

-T’agradaria viure tot l’any a Belltall?
Si m’ho preguntes avui et diria que no em faria res, 
però què passa? Que un temps també el tens fet a 
Barcelona... en principi no m’hauria d’importar viu-
re tot l’any a Belltall, perquè hi estic molt bé, però 
també és veritat que tinc una mena de caràcter 
que m’agrada moure’m i llavors no sé com reac-
cionaria jo si visqués tot l’any a Belltall, perquè no 
ho he fet des de fa molts anys. Jo sé que quan vinc 
estic molt bé, sé que m’encanta haver retrobat co-

ses de quan era petita, com per exemple, la relació 
amb la humilitat del paisatge, m’encanta aquest 
paisatge humil que t’has d’esforçar per entendre, 
que l’hagis de saber llegir o tocar les pedres, plan-
tar quatre coses que ho fas fatal perquè no ets 
pagesa de formació, però es igual, m’agrada. Per 
tant, penso que sí, que si les circumstàncies m’hi 
portessin m’hi adaptaria, ara, és clar, hi ha uns te-
mes de salut, hi ha uns temes d’edat i uns temes 
d’organització de vida.

-Quin futur veus al poble?
Francament, no ho sé. És molt difícil parlar del fu-
tur perquè, per exemple, el coronavirus podria ser 
un factor d’alteració respecte al futur de Belltall. 
Per exemple, jo sé el meu futur, però el futur del 
poble és difícil. A priori el veig d’una forma pes-
simista, perquè hi ha unes generacions que aca-
ben, no hi ha canalla... per tant, avui per avui, el 
futur és pessimista. Ara bé, factors com les noves 
tecnologies, la COVID-19 i altres coses que poden 
passar poden canviar molt el futur dels pobles. 
D’altra banda, penso que aquests pobles tindrien 
més futur si s’hagués observat més bé el territori, 
s’hagués demanat informació a gent no implicada 
en política i si s’hagués planificat millor el territori. 
Tot això no s’ha fet i no s’ha fet perquè no es fa 
enlloc, vivim en un món del lliure comerç, aquesta 
mena de liberalització absoluta davant del territori 
ha desafavorit molt aquests pobles, per tant, te-
nim un problema que ja ve de dècades enrere: no 
pensar com volem que sigui el territori. 

I deixem aquesta entrevista amb una imatge de la 
Dolors en plena actuació teatral (Cabaret, 1980).
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COMUNICATS

La junta de l’Agrupació de Productors d’All de Bell-
tall vol agrair a l’equip de govern del nostre muni-
cipi l’interès i el compromís al presentar, en el ple 
del passat 2 de setembre, una partida pressupos-
tària per iniciar l’estudi tècnic que portarà a terme 
la Fundació Miquel Agustí, vinculada a l’UPC.

Aquest projecte neix de la jornada tècnica   que 
es va realitzar a Belltall el dissabte 26 de maig de 
2018, organitzada pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Agrupació de 
Productors d’All de Belltall. Sota el títol “Conserva-
ció i millora de la varietat de l’all de Belltall” và-
rem poder escoltar la  interessantíssima ponència 
“Conservació i millora agronòmica de les varietats 
tradicionals”,  a càrrec del Sr.  Joan Simó, de la Fun-
dació Miquel Agustí.

L’objectiu d’aquest estudi és verificar la identitat 
del nostre all i les dificultats de la seva producti-
vitat per tal d’aconseguir millores.

El mateix any 2018, des de l’Agrupació de pro-

 EN RELACIÓ AL PROJECTE 
 DE LA FUNDACIÓ  MIQUEL AGUSTÍ

ductors  es va proposar fer una reunió conjunta 
amb els alcaldes/alcaldesses dels Ajuntaments 
de Passanant i Belltall, Forés, Rocallaura, Consell 
Comarcal, Fundació Miquel Agustí i Agrupació 
per tractar el tema, però per problemes d’agenda 
d’ajuntaments i Consell no es va arribar a portar a 
terme. Veient que aquest camí no donava fruits, 
es va presentar el projecte al Consell Comarcal els 
primers mesos de l’any 2019 (abans de les elec-
cions Municipals del mateix any). Aquest projecte 
es va derivar a Conca Activa perquè es presentés 
a la convocatòria del Projecte Leader, però no es 
va poder materialitzar en aquells moments i està 
pendent d’una nova convocatòria.

La nostra Agrupació celebra, doncs, que el nostre 
actual  ajuntament recolzi aquesta iniciativa i, des-
prés de les preguntes i apreciacions de la regidora 
Sra. Carme Amenós en el ple abans esmentat  vo-
lem remarcar les següents qüestions:

• L’ any 2011, quan neix l’Agrupació, la collita d’all 
era minsa i preocupava la seva continuïtat.

• Nous productors van iniciar-se en la producció 
de l’all.

• La producció ha anat creixent.
• S’ha posat en valor el nostre producte.
• Hi ha hagut un gran ressò en els mitjans de co-

municació: televisió, ràdio i premsa  escrita.
• S’ha desenvolupat la Festa de l’all amb més 

afluència i més venda en cada convocatòria.
• S’ha produït un increment de la demanda d’all 

de Belltall tant de particulars com de restaura-
dors de prestigi i botigues que treballen amb 
productes Km 0.
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La junta de l’Associació de Veïns i Amics de Belltall, 
que ha vist el ple municipal del dia 2 de setembre, 
que pot veure’s a la plataforma YouTube, vol fer 
uns aclariments arran dels comentaris que es van 
proferir en el ple per part de la regidora Carme 
Amenós:

1. Que allà se’ns va acusar que la nostra associ-
ació no ha fet res en els darrers mesos, sense 
tenir en compte que hem vetllat per la segu-
retat i el benestar dels nostres socis i els veïns 
del municipi, veient-nos obligats a suspendre 
tot l’extens programa d’activitats que teníem 
previst des de Setmana Santa fins l’actualitat a 
causa de la pandèmia.

2. Que ella no és sòcia de l’entitat. La nostra as-
sociació és oberta a tota persona veïna i amiga 
de Belltall; per tant, la convidem a fer-se’n i a 
participar en la nostra vida associativa i, així, 
podrà proposar totes les activitats que cregui 
que puguin fer-se sense posar en perill la salut 
dels ciutadans.

3. Que durant els vuit anys que va estar al front 
de l’alcaldia va demostrar una empatia escas-
sa amb l’associacionisme del municipi, un dels 
pilars de la societat civil catalana.

4. Que, al contrari del que va manifestar en el ple, 
el seu govern va tancar la sala municipal d’un 

Creiem que és fonamental, en aquests moments, 
utilitzar els mitjans tècnics i científics que tenim en 
el segle XXI per millorar la productivitat del nostre 
all. El món avança, no podem estancar-nos en el 
passat. Cal aprofitar la conjuntura actual, en què 
tenim força demanda, per animar a conrear alls i 
això passa per garantir bones collites i que el Go-
vern del nostre país, la Generalitat de Catalunya, 
tingui unes bones polítiques per incentivar els re-
cursos econòmics i les condicions de vida del món 
rural.

 COMUNICAT DE LA JUNTA  
 DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS

dia per l’altre, col·locant un pany nou a la por-
ta, sense avisar la junta directiva de l’associació 
de veïns que, entre més, en portava l’ús sense 
que mai s’hagués generat cap problema.

5. Que molts mesos desprès, en data 12 de no-
vembre de 2015 i amb número de registre 870, 
vàrem entrar un document a l’Ajuntament de 
Passanant i Belltall a la seva atenció amb un 
recull de qüestions que sol·licitàvem, entre les 
quals es trobava el punt “necessitat de con-
vocar una reunió per la sala”, on demanàvem 
que tornés a obrir-se a la ciutadania.

La resposta va ser donada en data 26 de gener de 
2016, en la qual s’excusava en una ordenança de 
funcionament i utilització dels espais i locals mu-
nicipals que havia dictat el seu equip de govern, i 
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El Cristòfol de Cal Maginet 

El meu pare sempre treia l’anècdota del viatge a 
Barcelona amb motiu del Congres Eucarístic, que 
vam fer amb el camió , dins del qual vam posar 
els bancs de l’església. I la gent que hi va cabre, 
assegudets  cap a Barcelona. Suposo que va ser 
una odissea, ara impossible de fer.

Tenia moltes altres anècdotes amb el camió, so-
bretot amb nevades i treure gent  malalta cap al 
metge i l’hospital.

Jo, per la meva edat, només recordo la il·lusió que 
em feia, el dia de sant Cristòfol, la passejada que 
fèiem amb tots el nens i nenes de Belltall, desprès 
de beneir el camió fins a la província i al cap del 
coll.

Amb la DKW (tota una institució) és diferent, a 
part dels molts viatges familiars, per anar al met-
ge, amb la furgoneta tota carregada de “gènero” 
per a la botiga,  asseguda al damunt del motor,  

indicava que ja havíem tingut diverses reunions en 
les que ja s’havia parlat del tema i que, per aclarir 
dubtes, demanéssim audiència.

En una d’aquestes reunions posteriors, celebrada 
entre l’ajuntament i membres de la junta directiva, 
va proposar que ens féssim càrrec de l’obertura 
de la sala municipal des de la junta directiva, però 
exigia que les responsabilitats jurídiques corressin 
a càrrec de la nostra entitat, la qual cosa conside-
ràvem inviable. En aquella reunió, se’ns va dir que 
l’ajuntament pensaria en diferents possibilitats per 
obrir el local, però això mai es va produir durant 
els anys en què ella va ser alcaldessa.

que a l’hivern s’hi estava bé  i a l’estiu  hi passaves 
calor.  També recordo amb molta il·lusió les ana-
des a Poblet, per menjar la mona, al Casal de la 
l’Espluga de Francolí, aquells dies treia els seients  
perquè hi poguéssim anar tots els nens i nenes  i 
algun jove,  tots a dalt i en marxa. 

Sempre a punt, només necessitava  que Mossèn  
Prats li digués  d’anar a algun lloc, que si Andorra 
a comprar Duralex, que si  a veure  el Barça, que 
si a portar els escolans d’excursió a les Bases d’Al-
picat a Lleida, que si a Montserrat, i tants d’altres 
locs. Les excursions memorables que vam fer els  
joves de Bellttall! 

Alguna vegada n’havíem parlat amb ell, ja de gran, 
i ho recordava amb molta alegria, perquè ell era 
el que s’ho passava més bé.

Descansi en pau
M. Teresa Company

Lamentem haver de fer aquest comunicat, però 
tenim l’obligació d’aclarir unes qüestions que con-
siderem equivocades per part de la regidora.

A Belltall, 11 de setembre de 2020

(NOTA: La regidora Amenós va respondre el comu-
nicat de l’associació en un comentari a la pàgina de 
Facebook “Gent de Belltall”. Qui vulgui llegir-lo, allà 
ho pot trobar. Nosaltres no li donarem més recorre-
gut a les inexactituds que allà exposa. I ens man-
tenim en el que mencionem en el aparat segon del 
nostre comunicat.)

Amb el traspàs del Cristòfol de Cal Maginet, molta gent de Belltall  
suposo que ha recordat alguna anècdota amb ell, el camió i la DKW.

El 28 d’octubre ens va deixar la Roser García Rodríguez, la Rosario de ca la Ció.

 DEFUNCIONS
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FOTOGRAFIA PAMPLONA

D’ esquerra a dreta, Ton de Cal Roig, 
Juan de Cal Joan del Bisbe, Carlos, fill 
de la Sra. Julia, Cristòfol, Josep de Ca 
la LLuçia, Javier  fill de la Sra. Julia, Ra-
mon M. de Cal Jaume, Marian de Cal 
Prim, Jordi de Cal Anton, Assumpta 
de Cal Marsal, M. Lluïsa de Cal la Re-
mei, Rosa M. de Cal Roig, Ramon de 
Cal Anton, Mossèn Moragues  i Mos-
sèn Prats.

Anaven de camí al viatge que vam fer 
al País Basc, devia ser l’any 1965 o 
1966, segons la Rosa M. de Cal Roig.

FOTOGRAFIA DEL CAMION DIA DE 
SANT  CRISTOFOL

Conductor el tiet Cristòfol,  els seus 
nebots el Jaume de Ciutadilla i el meu 
germà Josep M. en primer terme. A 
dalt a la caixa del camió, hi ha el Ton 
de Cal roig, la Rosa M de Cal Roig, , 
l’Assumpta de Cal Marsal, em sembla 
el Pep  de Cal Pere, el Josep M. de Cal 
Sebastià.

Aquesta deu ser del any 1964 o 1965.

 En record de Josep Joan Berenguer  

El passat 22 d’octubre, va morir de forma sobta-
da, el nostre soci i amic,  Josep Joan Berenguer 
Villaseca, germà del Xavier i de l’ Anna Berenguer 
de cal Gran. Tenia 75 anys.   Vivia a Oliana amb 
la seva  família. A Belltall, el retrobàvem sobretot 
quan des de l’Associació es programaven activi-
tats culturals, trobades, excursions. Sempre es 
mostrà interessat per conèixer i per divulgar el 
passat de Belltall: la  seva història, gent, patrimo-
ni cultural i arquitectònic

El descobriment de les cabanes de volta de Bell-
tall, el portaren  al seu estudi i divulgació. Escri-
gué diversos articles a la revista Belltall sobre 

aquestes construccions. Amb l’ajut del Ton de 
cal Roig,  en van fer   la catalogació de totes les 
del terme. 

A partir de l’any 2003,  cada any, el dissabte de 
setmana santa, es fa  la caminada a les cabanes 
de volta. Havíem comptat molts anys amb la seva 
presència. Enguany, per les raons de tots cone-
gudes, no es va poder fer. L’any 2021, n’hauríem 
de celebrar la  seva divuitena  edició.

Al portal  web “Belltall, temps enrere” hi trobem 
altres apartats d’estudi a l’entorn de Belltall en 
què havia  treballat Josep Joan Berenguer   amb  
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TEMPS ENRERE 

Església romànica (vella) 
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer

Ressenya històrica

No s’han trobat dades que ens permetin saber 
l’època de construcció de l’església, tot i que en 
alguns treballs realitzats sobre castells i altres 
edificacions medievals de Catalunya, s’indica que 
fou bastida a mitjans del segle XII. Aquesta data 
seria uns 70 anys més tard que la concessió feta a 
finals de l’any 1081 per Hug Dalmau de Cervera a 
favor de Mir Oromir, on li feia donació de la serra 
de Belltall. El concessionari hi hauria de construir 
una fortificació. Al voltant d’ella es formaria el po-
ble de Belltall.
De l’església, dedicada a Sant Pere apòstol, en 
trobem aquestes dues referències: L’any 1194 en 
la butlla que Celestí III adreçà a Ramon de Cas-
tellterçol, apareix  com a possessió de l’Església 
de Tarragona (1) i també se’n fa esment els anys 
1354-1355 quan la diòcesi va contribuir amb un 

impost extraordinari destinat a les croades; Bell-
tall contribuí amb 11 sous cada any. (2) 

Del primitiu edifici romànic, bastit a Belltall en els 
anys posteriors a la reconquesta, només queden 
unes restes molt minses.  Es tracta únicament 
d’un llenç de mur que corresponia a la zona de 

la participació de   Santiago Berenguer i altres 
col·laboradors/es. Barquegem paraules. Recull 
de mots i expressions que s’escoltaven a Belltall 
a mitjan segle XX. (Justament aquest estiu es va 
editar en format de llibre).  Diccionari-Enciclopè-
dia. La gent, els costums, els ambients i les coses 
del passat de Belltall presentats per ordre alfa-
bètic. Arbre genealògic. Amb totes les famílies 
que han constituït el nucli de Belltall des de prin-
cipis del segle XVI.

Belltall perd  un gran amic. Fem arribar el nostre 
condol a la seva família. Descansi en Pau.

Josep Miró, de ca l’Ignasi

(1) Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
“Viage literario a las Iglesias de España” 

de Jaime Villanueva –Vol. XIX – Carta XXVIII – a.12

(2) Miscelánea de textos medievales  
Barcelona 1964  – “Los diezmos de la diócesis de 

Tarragona (1354-1355)”  - Josep Trenchs Ódena 
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l’absis (construcció semicircular adossada a la 
nau que acostuma a trobar-se darrere de l’altar). 
Es va construir amb carreus regulars escodejats 
(tallats  a cop d’escoda) i col.locats de manera isò-
doma (en fileres de la mateixa alçada i del mateix 
gruix) Les filades estan muntades a trencajunts, 
és a dir, de manera que no hi hagi coincidència 
entre les juntures del carreu de dalt i el de baix. 
Poques coses més en sabem de la desapareguda 
església romànica. De les dimensions podem fer-
nos una  idea observant l’espai actual de la plaça i 
les edificacions que l’envolten. En tot cas la llarga-
da, no superaria pas, l’amplada de l’actual temple 
parroquial. 
 
Esglésies romàniques 

La desapareguda església romànica de Belltall 
formaria part del grup de les esglesioles de peti-
tes dimensions que a partir de la reconquesta van 
anar edificant-se al llarg de la Catalunya Nova. Po-
dem deduir que era un edifici bàsic constituït per 
una nau de planta rectangular unida a un absis 
semicircular.
En seria un exponent l’església Sant Miquel del 
Mont, que és sufragània de Santa Margarida de 
Bianya i respon a les característiques arquitectò-
niques del romànic del segle XII. És d’una sola nau, 
amb volta de canó lleugerament apuntada. La cap-
çalera, a llevant, és formada per un absis semicircu-
lar que té, al centre, una finestra d’una sola esquei-
xada, cegada a la part exterior. La porta d’entrada, 
a migdia, té el llum rectangular, llinda i timpà llisos 
i tres arcs de mig punt en gradació. Al seu costat hi 
ha una finestra de doble esqueixada, amb un arc 
de mig punt. El campanar d’espadanya, de dos ulls, 
forma part de la paret de ponent.

Algunes de les característiques comunes de les 
petites esglésies romàniques són:  
– Nau d’eix longitudinal orientada  de ponent a 

llevant, on és oberta per unir-se a l’absis que 
l’encapçala. 

– Un sol portal d’accés, situat gairebé sempre 
al costat de migdia (que és per on es rep més 
llum) o bé a ponent (lloc des del qual l’altar té 
més visualitat)

– La coberta, altrament dit sostre, es bastia amb 
voltes de canó, que inicialment era de fusta 
(encavallades) i amb el temps es van substituir 
per les fetes amb pedra i morter de calç. Sobre 
les voltes s’hi disposava la teulada de teules de 
ceràmica o lloses de pedra.

– Les finestres són necessàries per a la il.lumina-
ció de l’església, però acostumen a ser estre-
tes, per tal d’evitar els canvis de temperatura. 
En alguns casos són perforades directament 
en carreus; en d’altres, es   tracta de simples 
espitlleres rectangulars.   

– Ornamentació exterior molt senzilla amb pe-
tits relleus que es repeteixen seguint modula-
ció rítmica. 

– Campanar de cadireta (també anomenat d’es-
padanya) format per una prolongació d’una de 
les parets de l’edifici, per sobre de la teulada, i 
en la qual hi ha un o diversos arcs per a allot-
jar-hi les campanes.
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Si comparem els trets assenyalats, amb restes de 
l’església romànica de Belltall podem veure que 
són coincidents pel que fa a l’orientació, i proba-
blement amb la situació del portal d’entrada, mi-
rant a migjorn, ja que és on hi havia carrer.

Algunes notes sobre l’església romànica de Bell-
tall.

De la coberta, finestres i ornamentació exterior 
no en tenim cap referència, però sí que s’ha obtin-
gut  informació que ens permet saber que el cam-
panar era de dos ulls (tot que en principi podia 
haver estat d’un)  ja que en el document “Govern 
de la rectoria 1738-1750”, en el qual es detallen les 
activitats, festivitats i celebracions de la  parrò-
quia, en detallar els tocs de campana i nombre 
de batallades a efectuar en cada una d’elles, es fa 
esment a dues campanes. Aquestes, foren reins-
tal.lades a l’església nova, i gràcies a la informació 
recollida pel Llorenç Miró Piquer, de Ca l’Anton, 
sabem que el mes de maig de 1937 les dues  fo-
ren baixades del campanar i, probablement una 
vegada foses, van servir per a la fabricació d’ar-
mament. 
Mossèn Magí, germà del Llorenç, per mitjà de di-
buixos i notes escrites, ens  descriu com eren les 
campanes: Una de 1676, i l’altra de 1714. 
Del contingut dels documents “Govern de la recto-
ria 1738-1750”, “Fons documental de la Parròquia 
de Sant Pere, apòstol, de Belltall” i “Inventaris efec-
tuats a principis del segle XX a l’església nova” s’han 
obtingut algunes informacions que ens permeten 
conèixer una mica el contingut de l’interior del 
temple, com seguidament veurem.
Hi havia a la petita església, a més de l’altar major, 
els de Nostra senyora del Roser, Santíssim nom de 
Jesús, Sant Isidre, Sant Antoni abat i  Sant Jaume.
En el relat que fa el rector en parlar del via crucis, 
que es feia el Diumenge de Rams, des de l’esglé-
sia fins al “Calvari“, s’anomenava l‘altar de la Verge 
(probablement dedicat a la Puríssima Concepció) 
com a lloc on s’iniciava la sortida del temple. Així 
doncs, els altars laterals en serien sis.     
Per les mateixes fonts informatives, podem saber 
que els altars de Sant Antoni i del Santíssim nom 
de Jesús eren a tocar un de l’altre, com consta en 
el registre de l’òbit d’Elisabet Llort; que fou enter-
rada el 1690 a davant l’altar de Sant Antoni abat, 
al costat del seu home (soterrat front del Santís-
sim nom de Jesús).
A l’altar de Sant Isidre hi havia un retaule (el 19-
1-1677 els jurats acorden daurar i pintar el re-

taule de Sant Isidre) i a la seva part esquerra una 
imatge de Sant Roc (nota de 17-8-1749 sobre una 
constel.lació de malalties) que gaudia a Belltall 
de molta devoció, i al qual es dedicava una festa 
anual, i s’invocava sobre en tot en les situacions 
d’epidèmia.   
Altars, retaules, imatges religioses, objectes de 
culte i elements ornamentals de l’església romà-
nica van anar a parar al nou temple. Gràcies als 
detalls que mossèn Dalmau Llebaria aporta en 
l’inventari dels béns de la parròquia de Belltall, fet 
l’any 1924,  podem fer-nos una idea de l’ornamen-
tació de l’interior del  temple. 
Una taula de fusta amb motllures renaixentistes 
als angles, formava part de l’altar major, igual que 
un retaule de tres cossos, també renaixentista, La 
imatge de Sant Pere apòstol presidia l’església, 
com a patró que era de la parròquia de Belltall.
Com hem dit abans, a l’església romànica hi ha-
via sis altars laterals: Uns eren de fusta (amb 
elements decoratius) i altres amb un peu de ma-
çoneria (pedra col.locada amb morter o en séc) i 
amb una llosa de pedra tallada a damunt (alguna 
pintada a l’oli). Cada altar estava presidit per la 
imatge del seu titular, col.locada en el centre d’un 
retaule.
El pany de paret de darrere de cada altar, estava 
embellit amb un retaule. Aquests, eren de fusta, 
i estaven  formats per tres cossos en la seva ma-
joria. Pel que fa al seu estil, predominaven els re-
naixentistes.  
A l’església, a més de les imatges pròpies de cada 
altar, també s’hi trobaven moltes d’altres sants, 
i santes, que eren objecte de veneració per part 
dels parroquians de Belltall. Entre les més estima-
des podem esmentar: Sant Josep, Sant Roc i Sant 
Esteve i Sant Antoni de Pàdua. Segons consta en 
el document  “Govern de la rectoria 1738-1750”, 
eren objecte de celebració festiva. 
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L’origen de la imatge que està actualment a la font 
de baix, no el podem situar amb seguretat dins 
de l’església vella. És un possibilitat, però majo-
ritàriament les imatges religioses de les que s’ha 
pogut recollir dades, eren de fusta tallada. També 
podria ser que fos a la part exterior. 
L’interior de l’església romànica de Belltall era 
també el lloc d’enterrament dels membres de 
la carlania, i dels religiosos que morien al poble 
metre exercien de rectors. Aquests eren soterrats 
en una tomba situada en el passadís central del 
temple. Des d’inics del segle XVII fins a l’any 1805, 
als registres d’òbits en tenim constància de tres. 
Dos d’ells pertanyents a famílies molt arrelades 
a Belltall: Pau Berenguer Sabater i Francesc Miró 
Bosch. 
Tenim informació procedent del fons parroquial 
des de la segona meitat del segle XV, i des de 
l’any 1603 (quan es va sepultar a Pau Montaner 
en el vas del seu germà, el carlà de Belltall) fins 
a l’any 1785 es comptabilitzen 13 enterraments 
dins l’església, de carlans o familiars seus. S’ha de 
considerar que durant pràcticament un segle els 
carlans del poble van viure a Barcelona, fins que 
amb la compra de la carlania l’any 1668  per part 
dels Miró, van tornar a tindre el domicili a Belltall.
Pels registres d’òbits coneixem que l’any 1665 
fou enterrat Jaume Miró Bonet, davant de l’altar 
del Santíssim nom de Jesús, i l’any 1667 també el 
seu fill Dionís. Elisabet Llort va ser soterrada l’any 

1690 davant l’altar de Sant Antoni Abat (al costat 
d’on estava el vas del seu marit). Aquesta infor-
mació ens permet situar el lloc on estaven les se-
pultures, i també saber, que tot i no ser familiars 
dels carlans, els 3 foren enterrats a l’interior de 
l’església. Aquesta circumstància estaria justifica-
da per la compra de la carlania per part de la viu-
da Elisabet Miró en nom del seu nét Antoni-Joan 
Miró Moller, futur carlà.   
Amb l’arribada del segle XIX, a causa de l’abolició 
de molts privilegis de la noblesa, va deixar de fer-
se enterraments a l’interior de l’església.
No hem trobat dades que confirmin l’existència 
de tombes a tocar de l’església vella, però ja a ini-
cis del segle XVII es fa referència de la situació del 
fossar del poble, a sol ixent del carrer de Baix.
Els enterraments efectuats en l’antic fossar es fe-
ien amb tombes cavades a terra, i alguna d’elles 
estava tancada amb una llosa, com la que encara 
es conserva. 
El trenta d’agost de 1889 l’Arquebisbat de Tarra-
gona dóna la seva autorització perquè es pugui 
construir el primer nínxol en el cementeri (antic 
fossar) de Belltall. Ho havia sol·licitat Josep Batlle 
Sala, que encara signava com a carlà. Als anys 50 
del segle passat encara es podien veure restes de 
dit nínxol a tocar de l’antic transformador elèctric 
de Belltall.

Tarragona, 15 de desembre del 2019



BELLTALL
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Amb la col·laboració de:


