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EDITORIAL
Aquest any que hem deixat enrere, amb la pan-
dèmia hem viscut una experiència que ens fa 
reflexionar com a persones sobre el nostre dia 
a dia, el nostre tarannà habitual al que potser 
no donàvem importància. Aquests petits mo-
ments que ens passaven desapercebuts i que a 
l’hora de la veritat ens aportaven molt més del 
que ens pensàvem.

En no poder moure’ns del municipi on tenim 
la residència, en limitar-nos els nostres movi-
ments, fa que els nostres pensaments fugin. A 
mi em vénen els records del nostre poble, els 
camins, els prats, anar en bicicleta, la gent, el 
campanar, el reposar i la tranquil·litat del mo-
ment quan mires, observes i deixes que les 
hores passin,...  Allò que tenim més a prop i a 
l’abast, és el que sense adonar-nos-en, ens ha 
acompanyat aquests mesos per tots aquells 
que hem estat guardats, lluny del poble.

Un dels records mes intensos que tinc gravat 
a la ment són els reixos de Belltall. N’he vist a 
d’altres indrets, però no són iguals. Quan els 
veig, i mira que els conec, encara m’emocionen. 
Aquest any han estat diferents, intensos i més 
propers. Segur que d’aquest dia els mes petits 
se’n recordaran, ja que els reixos van anar fins 
a l’entrada de les cases de Belltall. Gràcies per 

aquest moment a tota la comitiva, us ho vàreu  
treballar de valent.

Aquest any a Belltall a tornat a nevar, i molt. 
Que bonic el poble tot blanc! Gràcies a tots el 
fotògrafs que ens heu fet arribar les imatges de 
la neu. He tingut una mica d’enyorança.

Finalment, veureu que en aquest número in-
corporem el nou logotip de l’associació que ens 
ha dissenyat la Gemma de cal Prim. Calia reno-
var-lo. I també donem la benvinguda a l’Almo-
dis de ca la Bruna, que a partir d’ara ens obse-
quiarà amb una secció de relats breus. Bravo! 
(I recordeu que, com dèiem amb la carta que 
us vam fer arribar abans de festes, vist que no 
hem pogut fer la nostra assemblea general per 
primera vegada en la història de l’entitat, ens 
heu de retornar emplenada i signada la docu-
mentació de l’actualització i autorització de les 
dades i el dret i ús d’imatge. És important que 
ens envieu els dos documents al correu de l’as-
sociació --belltall@tinet.cat-- o donar-ho a qual-
sevol membre de la junta.

Amics, amigues, veïns i veïnes, cuideu-vos i cui-
deu les vostres famílies.

Josep Berengué
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 NOU LOGOTIP  DE L’ASSOCIACIÓ

En aquest número estrenem el que, a partir d’ara, 
serà la nova imatge de l’Associació de Veïns i Amics 
de Belltall. Des que va néixer la nostra entitat que 
manteníem un logotip de tradició més heràldica 
(l’escut d’armes). I vam pensar que era el moment 
de canviar a una imatge menys nobiliària i que po-
gués representar el nostre poble només amb una 
simple mirada. Així, doncs, ja fa uns quants mesos 
que vam encarregar a la Gemma Sans Gutiérrez, 
de cal Prim, que pensés algunes possibilitats i, 
després de precisions i matisos, aquest que po-
deu veure serà a partir d’ara l’emblema de la nos-
tra associació. Com podeu comprovar, la base del 
logotip és el perfil arquitectònic del poble vist més 
o menys des del cementiri. No és un perfil exacte, 
sinó que es tracta d’una imatge fruit de la inspira-

ció i del treball de la Gemma, a qui volem agrair 
la seva dedicació. Tant de bo, aquest logo ens 
acompanyi tants d’anys com ho ha fet l’anterior.

 NEVADA

Passades les festes nadalen-
ques, va arribar la neu i molt de 
fred. Els belltallencs i belltallen-
ques que hi eren presents van 
immortalitzar la nevada amb les 
següents estampes:
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Hi ha una tradició que està molt arrelada, l’arriba-
da de les Majestats d’Orient, que aquest any ha 
fet 81anys. No sabíem si podrien arribar! Primer 
era  molt important  tenir en compte les mesures 
sanitàries i després que  ses majestats poguessin 
venir, perquè aquest any ho tenien molt compli-
cat. Tothom va estar a l’expectativa i la gestió de 
l’organització amb l’Ajuntament, que van ser d’ex-
cel·lència, van pactar amb el protocol d’Orient que 
vindria algun representant, segur que  els menuts, 
negrets, no vindrien per seguretat. Però que un 
patge o un Rei segur que arribaria  per poder  dei-
xar els regals als nens de Belltall. Ho van assegurar 
i ho van complir en escreix. Quina alegria quan van 
avisar que vindrien els tres Reis i el dos tambors! 
Això es estimar la gent. Quina predisposició més 
noble!

Va ser una cavalcada diferent, quan a totes les ciu-
tats eren estàtiques, nosaltres la varem fer mòbil. 
Va ser més austera però no hi va faltar el caliu. I el 
que va ser més emocionant es veure la cara dels 
nens, normal per la màgia, i la cara de la gent més 

gran que la màgia ja els queda lluny però la il·lusió 
encara la conserven.

Us deixem el missatge que ens van fer arribar:

ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta

Reis Mags d’Orient

Melcior, Gaspar, Baltasar, els tambors  
i els trapelles us envien aquest desig  

en aquest any diferent:

QUE CADA NIT SIGUI LA NIT MÉS BELLA

QUE AQUEST ANY NOU PORTI PAU  
A TOT EL MÓN

QUE CADA NEN NEIXI SOTA UNA ESTRELLA

ÉS UN DESIG I EL VOLEM PER TOTHOM

ÉS UN DESIG I EL VOLEM PER TU.
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El 26 de gener ens va deixar Anna Berenguer Amenós, originària de cal Gran, als 94 anys d’edat. 
El 31 de gener ens va deixar l’Arcadi Berengué Sans, de ca la Rosa, als 90 anys d’edat.

L’Arcadi, el nostre veí
Míriam de ca la Virgíniai

 DEFUNCIONS

L’Arcadio (per nosaltres va ser sempre l’Arcadio) de ca la Rosa 
era el veí que ens donava la benvinguda quan arribàvem a Bell-
tall. Ell i la Carme sempre hi eren i ens feien sentir que ens “cui-
daven” ca la Virgínia fins que arribàvem. Tinc records de l’Arca-
dio des de petita, quan em vaig trencar la clavícula al caure de 
la cadira, cridant “Arcadiooo, Arcadiooo”, quan arribava amb el 
tractor.

Mai s’oblidava de preguntar per tots els de casa i pels allssssss... 
Ens deia: nens,  a la Comascudé no es faran els alls ....i tenia 
raó!!!  Arcadio, et trobarem molt a faltar, però seguirem fent ho-
nor al llegat de bons veïns que ens vas ensenyar! ’Arcadi Berengué Sans, de ca la Rosa

Quin any vas néixer? I a on?
Vaig néixer a Barcelona el desembre de 1975.

Com i quan vas conèixer Belltall?
Només tenia tres anys quan els meus pares van 
comprar una casa, cal Cinto Vell, aquí a Belltall. 
Buscaven un poble petit per aquesta part de Cata-
lunya perquè tenien una part de la família a Reus.

Tens records de la infància a Belltall?
Una pila! Per mi venir a Belltall era sinònim de 
pau, de trencar amb les quatre parets d’un pis o 
d’autonomia personal.
El record més gran era el de tenir llibertat de mo-
viments. A casa hi érem tots: pares, avis, tieta... 
i poder deixar els grans amb les seves històries 
i sortir a voltar, córrer amb la bici fer cabanes 

En aquesta edició de la revista hem entrevistat l’Almodis Canals de ca la Bruna, que de fa uns 
mesos s’ha instal·lat a viure a Belltall, amb la seva família. Així el poble ha guanyat quatre 

habitants més! L’Almodis ens ha parlat dels seus records d’infantesa, però també de la situació 
actual que viu el nostre poble, com la majoria del món rural.  

Entrevista a l’Almodis Canals 
de Ca La Brunat

Mireia Sangenís de Ca la Rosa

LA VEU DEL POBLE
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al bosc o també algun llençament de pedres a la 
banda rival, era impagable. L’única norma era la 
de tornar a dinar quan les campanes tocaven les 
dues.
Recordo també anar a fer cua al fòrum per com-
prar el pa i menjar-me la torna, la incredulitat de 
com sonaven les campanes alguna vegada que el 
Jordi de cal Trumfet m’havia deixat tocar-les i, molt 
especialment i amb especial tendresa, recordo el 
meu avi, a qui vaig veure sempre malalt, compar-
tint banc i estones de conversa amb altres avis del 
poble a la parada del bus o en algun altre banc. 
Això em feia feliç perquè a casa sovint es quedava 
immers en el seu propi món.
Havies viscut en algun altre poble petit?
No, mai. He passat directament de la gran urbs a 
aquí.
Quins atractius destacaries de Belltall?
Mira, molta gent es pensa que viure a la ciutat és 
estar sempre envoltat de gent, que constantment 
estàs fent activitats (anar al teatre, cinema, restau-
rants, etc.) i potser per algunes persones és així. 
Jo hi veig que estàs envoltada de milers de perso-
nes, que en coneixes ben poques, que per quedar 
amb algú costa força i que les relacions personals 
són molt impersonals. Pot sonar a tòpic però crec 
que és així. Aquí, al poble, saps que els veïns, amics 
o coneguts hi són i que hi seran en qualsevol cir-
cumstància. A Belltall notes la presència de les al-
tres persones. A més, per mi és molt enriquidor 
que puguis parlar en qualsevol moment amb gent 
de totes les edats, que tenen interessos diversos i 
que formen part, d’alguna manera, d’una nova fa-
mília més extensa creada entre tots.
És evident que la tranquil·litat és fonamental i un 
valor incalculable. Poder sortir a passejar pels ca-
mins del voltant, sentir el fred a les galtes un dia 
d’hivern després de passar una bona estona da-
vant del foc, tenir l’oportunitat de plantar i cuidar 
el teu propi hort...
Ah! I no ens oblidem del producte estrella: l’all de 
Belltall!
Creus que la Covid-19 afavorirà que més gent de 
la ciutat vagi a viure a pobles petits com Belltall?
Conec molta gent que diu de marxar de la ciutat 
però la majoria dels que ho han fet han anat a viu-
re prop de Barcelona i han continuat treballant-hi.
Costa molt fer aquest canvi tan dràstic. Nosaltres 
mateixos feia anys que ens ho plantejàvem però la 
incertesa, el fet de tornar a començar, el no saber 
trobar el moment... Per nosaltres, la Covid-19 ens 
ha donat l’empenta que necessitàvem. M’imagino 
que hi haurà d’altres persones que els passarà 

igual però tinc la sensació que per atraure una 
gran quantitat de població, els pobles grans, les 
viles i les ciutats petites tenen més possibilitats 
d’aconseguir-ho. Diria que moltíssima gent troba 
difícil de viure sense tenir les coses a mà o, sim-
plement, que no els agrada tanta tranquil·litat o 
que hi hagi poques persones vivint-hi. És difícil 
de dir.
Els teus fills estan en edat escolar. Creus que 
són importants les escoles rurals per mantenir 
vius els pobles? Quin paper hi juguen?
Les ZER són bàsiques per als pobles. Són un valor 
perquè és un lloc de trobada, de compartir ex-
periències i de créixer junts. A més, tenen l’opor-
tunitat d’obviar alguns paràmetres que s’apli-
quen a la majoria de centres com ara el de no 
observar l’evolució dels nens i nenes només per 
qüestió d’edat sinó també, i sobretot, pel procés 
evolutiu i la interacció entre ells indistintament 
de l’edat i el curs que estiguin fent.
L’escola rural és fonamental perquè els nens i ne-
nes estimin la natura, l’entenguin i la valorin. Si 
això ho tenen, estimaran també l’entorn i voldran 
continuar formant-ne part.
Si amb les ZER s’aconsegueix atreure noves famí-
lies que busquen una relació més propera amb la 
natura i ajuda que les que ja hi siguin, s’hi vulguin 
quedar, els pobles tenen un futur real.
Creus que és fàcil per als nens adaptar-se al po-
ble?
Ja et puc dir que als nostres no els ha costat gens! 
Però, clar, ja venien quan els duia a la panxa i se-
gur que notaven que el meu estat d’ànim millo-
rava a Belltall.
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Els nens estimen la llibertat i necessiten autono-
mia. També tindran límits que hauran de complir, 
però allò que els envolta és d’allà on venim. És una 
capsa enorme d’experiències, de coneixement i de 
moviment sense restriccions.
I crec que a la majoria els agrada parlar amb gent 
diferent i explicar-los l’última descoberta que han 
fet, l’últim joc que s’han inventat o aquella caiguda 
tan forta amb la bicicleta que ha deixat un parell 
de blaus i que ensenyen amb orgull. No creus que 
és fàcil adaptar-se a tot això? He he he he.
Com has viscut la festa major d’enguany?
En el meu cas s’ha ajuntat una situació estranya 

amb l’aniversari de la mort de mon pare. Ha estat 
una festa major que he volgut viure amb normali-
tat perquè necessitava fer-ho així, tot i les dificul-
tats. Ha estat important per a tots, penso, encarar 
les coses com venien i buscar-hi la part positiva.
Quin futur veus al poble?
Amb optimisme. Som pocs però ben avinguts! I 
diria que la majoria ens estimem prou Belltall per 
cuidar-lo i tirar endavant.  
I amb l’optimisme de l’Almodis i la seva visió espe-
rançadora sobre el futur del nostre poble donem 
per acabada l’entrevista.
Moltes gràcies per la teva col·laboració!

L’all de Belltall,  
última varietat tradicional catalana d’all?

Joan Casals (Director científic de la Fundació Miquel Agustí) 
L’all, de nom científic Allium sativum L., és un dels 
vegetals amb major tradició a la nostra cultura gas-
tronòmica. Un vegetal, que com descriu Jean-Ma-
rie Pelt1, pertany tant a l’art culinari com a l’art me-
dicinal, amb una reputació que ha resistit al llarg 
dels segles. El seu nom prové del mot celta “all”, 
que significa “calent, cremant”, en al·lusió a les se-
ves propietats organolèptiques. Aquesta espècie 
és originària de l’Àsia central i ha estat emprada 
des dels inicis de l’agricultura, essent admirada a 
la nostra zona des de l’Antic Egipte. Tots els escrits 
antics que tracten sobre alimentació esmenten l’all 
com un dels productes més essencials de la dieta, 
com per exemple Plini el Vell (s.I d.n.e) que reco-
neix el “all de Xipre” com un dels productes més 
cèlebres de la regió mediterrània. 
Les varietats d’all són poc nombroses, un fet es-
trany per una espècie cultivada des de fa tant 
temps i que contrasta amb la diversitat que trobem 
entre els seus parents de la família de les liliàcies; 
per exemple de la ceba (Allium cepa L.) es coneixen 
centenars de varietats, algunes de les quals emble-
màtiques de l’agricultura catalana (calçots, ceba de 
Figueres, ceba morada d’Amposta, ceba vigatana). 
Aquesta reduïda diversitat es deu, segurament, a 
que es tracta d’una espècie estèril: algunes varie-
tats floreixen, però produeixen flors estèrils bar-
rejades amb bulbils (petits bulbs que apareixen a 
les inflorescències). En conseqüència l’all s’ha mul-

tiplicat vegetativament (per mitjà de les dents d’all 
o dels bulbils) gairebé des de l’inici del seu cultiu, 
doncs alguns autors senyalen que l’esterilitat hau-
ria aparegut durant el procés de domesticació2. La 
manca de reproducció sexual ha limitat el procés 
de diversificació i adaptació de l’espècie, la qual 
s’ha basat en l’aparició de mutacions espontànies 
favorables pel cultiu o la cuina i que els agricultors 
han sabut identificar3. 
En certa manera podem dir que els humans hem 
co-evolucionat amb els alls, resultat de centenars 
d’anys de cultiu i consum. D’aquesta llarga història 
en preservem algunes combinacions que són molt 
especials, doncs en alguns casos determinades 
varietats d’all han trobat el seu territori perfecte, 
aquell on les plantes poden assolir tot el seu po-
tencial agronòmic i gastronòmic (entenem territori 
com la conjunció del sòl, la climatologia, les pràcti-
ques culturals, la gent i la cuina, els quals interac-
cionen amb les plantes d’all (o al revés)). És el que 
els milloradors de plantes anomenem la interacció 
genotip x ambient. Això sembla que és el que ha 
passat amb l’all de Belltall, una de les últimes (sinó 
la última) varietats tradicionals d’all catalanes que 
gaudeixen de prestigi entre consumidors i restau-
radors. Aquesta varietat està adaptada al territori 
de conreu tradicional, on sembla manifestar una 
adaptació especial: el cultiu creix en un sistema ce-
realista de secà. 

1. Pelt, J.M. (1993) Les légumes. Ed. Fayard, Paris, França.
2. Etoh, T. (1985) Studies on the sterility in Garlic, Allium sativum L. Mem. Fac. Agric. Kagoshima Univ 21, 77–132.
2. Ramanetsky, R. (2007) Garlic: botany and horticulture. Hortic. Rev. 33, 123–172.
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Reconèixer i posar en valor aquests trinomis espe-
cials (les varietats, els seus territoris i la seva gent) 
hauria de ser una prioritat per una societat que vol 
tenir cura de la seva història (agrícola i culinària) i 
que pretén una gastronomia singular. En aquest 
context, l’Associació de Productors d’All de Belltall 
i la Fundació Miquel Agustí han iniciat l’any 2020 
un projecte de millora de l’all d’aquesta localitat. 
Com hem explicat, la singularitat de l’all de Belltall 
és, previsiblement, deguda a una interacció geno-
tip*ambient favorable. En d’altres termes, l’eleva-
da qualitat de l’all de Belltall sembla promoguda 
tant per la varietat (el genotip) com per l’ambient 
de cultiu, ambdós factors incrementant l’expres-
sió dels caràcters d’interès pels consumidors. No 
obstant, els coneixements sobre l’estructura de la 
varietat (variabilitat genètica intra-varietal), l’exis-
tència de característiques diferencials (sensorials 
o nutricionals) i la comprensió sobre quins fac-
tors (genètics/ambientals) promouen la qualitat 

d’aquesta varietat tradicional són escassos. Conèi-
xer l’estructura genètica de la varietat i identificar 
els factors ambientals que milloren les qualitats 
d’aquest producte ens ha de permetre reforçar la 
seva singularitat, així com fer passes endavant en 
la millora del rendiment del cultiu i la seva rendi-
bilitat econòmica, factors que seran claus pel futur 
d’aquesta varietat.

(NOTA: Aquest article va il·lustrat amb diverses fo-
tografies del dia que l’equip de la Fundació Miquel 
Agustí va procedir a sembrar els alls que, prèvia-
ment, havien facilitat diversos productors d’all dels 
Comalats. L’equip de la Fundació Miquel Agustí, 
abans de la sembra, havia identificat, pesat i nu-
merat cada gra d’all, i els va disposar en el tros de 
terra en una retícula que els permetrà fer compa-
ratives entre mesures i qualitats de l’all sembrat i 
de la cabeça recollida.)
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“Si vols all ben coent, planta’l per l’Advent; si el vols 
ben fi, planta’l per sant Martí; però  si el vols verta-
der, fes-lo pel gener.”

A Belltall, els pagesos que sempre han conreat alls 
i havien vist com ho feien les generacions ante-
riors, ens diuen que la sembra de l’all s’acostuma a 
fer per l’Advent. Encara que també es pot avançar 
a les darreres setmanes del mes de novembre o 
endarrerir fins a les primeres setmanes de gener. 
Com passa en tota la feina del camp, hi ha vegades 
que la metereologia no acompanya i cal canviar 
una mica les dates previstes per a la sembra.

Enguany, algunes cases van avançar la sembra als 
darrers dies de novembre i potser algunes altres 
s’han endarrerit una mica, però la majoria ha con-
tinuat sembrant al llarg de l’Advent.

Podem dir amb satisfacció que les previsions de 
la collita del 2021 pel que fa a quantitat serà més 
abundant que la de l’any anterior. Hem recollit da-
des d’un total de 20 productors i productores de 

 JA HEM SEMBRAT ELS ALLS
Montse de cal Porxo

Belltall, Passanant i la Sala de Comalats. D’aques-
tes vint persones o cases, 17 formen part de l’Agru-
pació de Productors d’All de Belltall: aprofitem per 
donar la benvinguda als productors que s’han afe-
git ara a la iniciativa que es va engegar l’any 2011, 
aviat farà deu anys. En total, i fent un recompte 
a l’engròs, s’han sembrat al voltant dels 200 forcs. 
Si escoltem el compte que fan els entesos i multi-
pliquem per 7 cada forc sembrat, voldria dir que 
podríem arribar enguany a uns 1400 forcs.

Ja sabem, però, que la quantitat de forcs que es 
puguin trenar dependrà de la qualitat de la collita i, 
si bé el nostre all és molt apreciat arreu del país, no 
sempre la podem aprofitar al dent per cent. Seria 
fantàstic que això pogués ser així; és per aquest 
motiu que hem posat tota la confiança i la il•lusió 
en el projecte d’estudi que ha iniciat la Fundació 
Miquel Agustí, a través de la iniciativa de la nostra 
agrupació i el recolzament de l’ajuntament del nos-
tre municipi.

Hem encetat l’any 2021 amb una gran nevada i, si 
fem cas, de refranyer popular, això pot ser un bon 
auguri per a la nostra collita:

“Al gener, la neu s’assenta com un cavaller.”

“La neu de gener tot l’any va bé.”

“Neu de gener omple el graner.”

Cal veure com seran els mesos que es queden i 
anar fent la feina que requereix la cura dels alls 
fins que els arrenquem pels volts de sant Joan. El 
que sí que és segur, i continuant amb els refranys 
és que:

“Qui no sembra, no recull.”

I, ben altrament:

“Qui sembra, recull.”

Nosaltres, a Belltall, hem sembrat i alguna cosa re-
collirem. Bona feina a tothom i encoratjar els veïns 
que encara no fan alls a què s’animin a fer-ne l’any 
que vinent.
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TEMPS ENRERE 
150è aniversari de la inauguració de l’església de Belltall 
El nostre record i reconeixement als que la van fer possible, sobreposant-se a 
tota mena d’entrebancs. 
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer

ESGLÉSIA DE SANT PERE APÒSTOL DE BELLTALL – 
RESULTAT DEL SACRIFICI DE TOT UN POBLE

“Església de planta basilical amb cobertes amb volta 
de canó i absis pla. El campanar, de base quadrada 
es transforma en secció octogonal en la línia de la 
coberta de l’edifici. Aquest campanar es atribuït a 
l’arquitectura barroca catalana, encara que presen-
ta alguns elements de composició més severa, com 
una cornisa de coronament i les franges de compar-
timentació de la fase ortogonal. La façana també és 
molt desigual. Sota el frontó i als peus de la nau cen-
tral, s’obre una finestra termal de petites dimensions 
amb l’aparença d’un rosetó de mitja circumferència 
policromat. A la part posterior de l’edifici també hi 
ha unes pintures policromades.
Aquesta és la descripció de l’actual església de 
Belltall que publica el Consell Comarcal de la Con-
ca de Barberà a la seva web sobre el Patrimoni 
Arquitectònic de la Conca de Barberà, però veiem 
a continuació algunes dades de la seva construc-
ció que hem pogut obtenir. 

Projectes i primers passos per dur a terme la construcció 
de la nova església.

La manca d’informació escrita sobre la gestació de 
l’actual església de Belltall, i també les poques da-
des  que s’han trobat del període de la seva cons-
trucció, no ens ha d’impedir valorar l’incalculable 
sacrifici econòmic que va suposar per les famílies 
del poble el fet d’haver de sufragar gran part de les 
despeses generades per una obra d’unes dimensi-

ons considerables.
Per pal•liar la falta d’informació sobre la construc-
ció de l’església, i d’altres qüestions d’interès de ca-
ràcter històric, l’any 1918 el rector Mossèn Dalmau 
Llebaria va crear el document “Apunts històrics i 
notes de la parròquia de Belltall”, i això és el que 
escrivia sobre el tema que ens ocupa:
“Va eser una llàstima que no es guardesin, o no es 
portesin en deguda forma totes les partides de càrrec 
i descàrrec per construcció de l’actua església parro-
quial i rectoria, puig serien un dato molt hermós de 
lo que pot fer un pobles creient i pobre quan hi ha 
verament l’esperit de fer un sacrifici. Coses que quan 
succedeixen no tenen sinó insignificant importància 
en lo venider com dades prou importatns per la his-
tòria de un poble i manifesten el seu mode de esser. 
Perquè no quedin dades oblidades i siguin exemple 
per ells fills dels citats pares escric aquets fets, que 
amb satisfacció i sensillesa conten els que encara 
se’n recorden. En vista de que l’església vella esta-
va en molt males condicions i era al mateix temps 
incapaç per els veïns del poble en aquell temps de 
determinà construir una església nova sense pensar 
en los grans sacrificis que s’imposaven…”
El mossèn segueix el seu relat, producte de les in-
formacions obtingudes de persones ancianes que 
havien viscut en directe les vicissituds relaciona-
des amb la construcció de l’església, i de les dades 
econòmiques obtingudes del “Llibre de Comptes 
1832-1897” que forma part dels Fons de la parrò-
quia Sant Pere Apòstol de Belltall, i on s’hi troben 
nombrosos apunts relatius a pagament realitzats 
entre 1860 i 1879, en concepte de despeses per les 
obres de la nova església.   
L’edificació de la casa rectoral es va fer paral•le-
lament a la construcció de la nova església, però 
no així el seu finançament. Segons consta en un 
document emès el 17-11-1859 per La Secretaria 
de Cambra de l’Arquebisbat de Tarragona, es van 
utilitzar els diners procedents de la venda d’un pati 
propietat de la rectoria, i la indemnització perce-
buda per la parròquia amb motiu de l’expropiació 
d’una part del solar de la seva propietat afectat pel 
recorregut de la carretera. 
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No detallarem la resta d’informació relativa a la 
construcció de la nova església de Belltall contin-
guda en el document “Apunts històrics i notes de la 
parròquia de Belltall”  sinó que ens centrarem en el 
dossier anomenat “Expedient per la construcció de 
l’església de Belltall 1858-1881”  que podem consul-
tar als arxius de la Secretaria de Cambra i Govern 
de l’arquebisbat de Tarragona. 
La “Junta de reparacions de temples de l’arquebis-
bat de Tarragona” és la que va gestionar l’expedi-
ent de la construcció de la nova església de Belltall, 
i per tant és la depositària de la major part de la 
documentació generada. Això explicaria, en part, 
la poca informació escrita dipositada a la rectoria 
de Belltall, com es fa palès en el citat document de 
mossèn Dalmau Llebaria. 
Seguidament podem veure un resum cronològic 
de les dades recollides.  
El primer document que trobem és una carta di-
rigida pel rector de Belltall el 13-5-1858 a l’Arque-
bisbe de Tarragona,  sol•licitant la seva intervenció 
per aconseguir ajuda per part de la reina Isabel II. 
Aquest és el seu contingut:
“Los infrascritos cura pàrroco, alcalde pedaneo, 
primeros contribuyentes del pueblo de Belltall y el 
Ayuntamiento de Passanant solicitan a l’Arquebisbat 
de Tarragona ayuda  económica para la construc-
ción de la nueva iglesia que calculan que costarà 
40.000,- ptes. La iglésia parroquial de Belltall es rui-
nosa, indecente y sumamente pequeña atendido el 
aumento de población desde que lla fue edificada 
no pudiendo por lo tanto tolerar por mas tiempo es-
tos piadosos feligreses la falta de una iglésia capaz y 
digna del objeto a que se consagra, están resueltos 
a empezar la construcción de la que tienen proyec-
to y hacer cuantos sacrificios estén a sus alcances 
para el logro de tan santo fin, esperando la pode-
rosa cooperación del Excelentísino y Ilustrísimo Sr 
Arzobispo de esta. La obra costarà ocho mil duros 
(40.000,- ptes) y de esta cantidad se obliga el pueb-
blo a proporcionar 2000 duros (10.000,- ptes.) pero 
no podrian completarla sin fondos concedidos por 
Gibierno de S.M. por tanto suplican a Vuestra Ill. su-
plicar se digne tomar las providencias oportunas y 
necesarias para alcanzar de nuestra benéfica Sobe-
rana los medios indispensables para la realizacion 
de los piadosos deseos de los habitntes de esta edi-
ficante Parroquia”.
L’arquebisbe de Tarragona el 12-6-1858 anome-
na com arquitecte responsable de l’edificació de 
l’església nova de Belltall a Ignasi Jordà, i aquest 
el 29-8-1858, amb l’autorització del governador 
provincial presenta a l’Arquebisbat de Tarragona 

un projecte amb un pressupost de 249.320, rals 
(62.330’- ptes.). Es preveu construir una església 
amb dos campanars.

“Los infrascritos cura pàrroco, alcalde pedaneo, 
primeros contribuyentes del pueblo de Belltall y 
el Ayuntamiento de Passanant solicitan a l’Arque-
bisbat de Tarragona ayuda  económica para la 
construcción de la nueva iglesia que calculan que 
costarà 40.000,- ptes. La iglésia parroquial de Bell-
tall es ruinosa, indecente y sumamente pequeña 
atendido el aumento de población desde que lla 
fue edificada no pudiendo por lo tanto tolerar por 
mas tiempo estos piadosos feligreses la falta de 
una iglésia capaz y digna del objeto a que se consa-
gra, están resueltos a empezar la construcción de 
la que tienen proyecto y hacer cuantos sacrificios 
estén a sus alcances para el logro de tan santo fin, 
esperando la poderosa cooperación del Excelen-
tísino y Ilustrísimo Sr Arzobispo de esta. La obra 
costarà ocho mil duros (40.000,- ptes) y de esta 
cantidad se obliga el puebblo a proporcionar 2000 
duros (10.000,- ptes.) pero no podrian completar-
la sin fondos concedidos por Gibierno de S.M. por 
tanto suplican a Vuestra Ill. suplicar se digne to-
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mar las providencias oportunas y necesarias para 
alcanzar de nuestra benéfica Soberana los medios 
indispensables para la realizacion de los piadosos 
deseos de los habitntes de esta edificante Parro-
quia”.
Mentre va durar la tramitació, aprovació i finança-
ment del projecte de la nova església no es van in-
terrompre en cap moment els treballs que s’havien 
iniciat entre 1857  i 1858, però previ a tot això, calia  
disposar del sòl necessari on construir la nova es-
glésia, però enlloc s’han trobat documents relatius 
a aquesta circumstància.  
Per mitjà dels nostres avantpassats, sabem que 
el lloc on està l’actual església, la rectoria i el seu 
hort, estava ocupat per corrals i cases sense co-
brir, usades com a patis. Pels manuals notarials 
del fons parroquial, tenim coneixement que algu-
nes de les cases havien quedat abandonades en 
èpoques de difícil subsistència. Podem deduir que 
entre la gent del poble, la rectoria i l’ajuntament 
van aconseguir disposar del solar sense necessi-
tat d’incórrer en despeses importants. Tampoc es 
pot descartar que es fes alguna compra amb poca 
incidència per les arques públiques o parroquials.    
Recull de dades sobre la construcció de la nova església.

L’empresari constructor de l’església va ser Jaume 
Pairoló Espigolé, mestre d’obres de Montagut i Oix 
(Girona) i ell mateix va contractar pel seu compte 
els diferents professionals que calien per dur a ter-
me el projecte en un termini de cinc anys.
D’acord amb el préstec de peonatge per tota l’obra, 
l’aportació de pedra per la maçoneria i la cante-
reria, que havia promès fer el poble de conformitat 
amb el pressupost definitiu, el Sr. Peiroló va firmar 
amb la Junta d’obres de Belltall un plec de condi-
cions. La citada junta va encarregar-se de la seva 
contractació i del seu finançament, i va participar 
mà d’obra majoritàriament procedent de Belltall. 
A les feines de manobra  hi van participar inclús 
noies del poble.   
Al llarg del període de construcció de l’església es 
van generar molta documentació entre el rector 
de Belltall, l’Arquebisbat de Tarragona, l’arquitecte 
i el Ministerio de Gracia relativa a la situació de les 
obres i l’estat financer d’aquestes,  però farem es-
pecial esment en la comunicació feta pel rector de 
Belltall a l’arquebisbe de Tarragona el 12-5-1868, 
en la qual diu que les obres estan a punt d’acabar 
i que dels 83.325,- rals (20.831,25 ptes.) que devia 
aportar el “Gobierno”, se n’han cobrat 51.325,- 
(12.831,25 ptes.) 
Aquesta informació, i d’altres que veurem més 

endavant, ens confirmen que tot i la data (1867) 
que figura en la façana principal, o la informació 
recollida dels apunts de mossèn Dalmau Llebaria 
relativa a l’administració de sagraments en la nova 
església l’any 1869, l’obra encara tardaria set o vuit 
anys en acabar-se. Sembla ser, que a la part cober-
ta ja s’efectuaven actes religiosos.
Per la certificació d’obres de l’arquitecte Ignaci Jor-
dà i comunicats del rector Pau Cugat, sabem que 
l’any 1871 estava construït el cos del temple, el cre-
uer, 4 capelles, la sagristia i part de la teulada. 
El mateix arquitecte el 15 juny de 1876, certifica-
va el següent: “Que las obras están definitivamente 
terminadas. El cuerpo central con crucero y cúpula, 
las capillas laterales, sacristía, coro con su escalera 
y una torre. Falta para completar el proyecto apro-
bado, la construcción de una torre con su escalera 
y accesorios que constituyen el total remate de la 
fachada principal”. 
Es desprèn d’aquesta certificació que ja s’havia re-
nunciat a la construcció del segon campanar. Pro-
bablement el difícil finançament de les obres ja fe-
tes, i el seu alt import, en va ser en va ser la causa. 
Ho veurem més endavant en comentar el  detall 
dels ingressos i despeses.
El 12-2-1877 el rector de Belltall comunica a la Jun-
ta de reparació de temples de l’Arquebisbat de 
Tarragona, entre altres dades, que  de l’obra està 
acabada amb un sol campanar, i que han quedat 
pendents de pagament 2000,- duros, i que per pa-
gar-los, el poble els haurà de manllevar a un inte-
rès desorbitat.

Aquí tenim, un quadre resum de les partides des-
crites en el ja citat document “Cuentas de lo que 
ha costado la nueva iglesia de Belltall y de lo re-
caudado del pueblo y recibido del gobierno” que 
no deixa de ser una fulla que reflecteix els apunts 
comptables realitzats entre 1863 i 1878. També 
indiquem la previsió financera del pressupost de 
40.162,51 ptes., decidit per la reina l’11-6-1861.  
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Més de la meitat de les despeses realitzades van 
correspondre a pagaments a l’empresari, i la resta 
el cost de jornals, materials i altres despeses rela-
tives a la part d’obra aportada pel poble d’acord 
amb els pactes signats per la Junta d’obres. 
La desviació entre el que s’havia previst, i el cost 
final de la construcció de l’església va ser de 
22.318,99 ptes., però l’import a càrrec dels habi-
tants de Belltall va ser de 41.650,25 ptes. Pràctica-
ment el doble de l’aportació del govern d’Espanya. 
No cal dir la sotragada que va suposar per les fa-
mílies el fe d’enfrontar-se durant anys a uns paga-
ments difícils d’assumir. Tant és així, que durant 
22 anys, cada casa del poble va donar de la seva 
collita per rebaixar el deute, una quartera de gra 
per cada quinze de mesurades, o una garba per 
cada quinze de replegades. Això ho indica mossèn 
Dalmau Llebaria en el document “Apunts històrics i 
notes de la parròquia de Belltall.” 
Segons aquest mateix document s’haurien d’afegir 
noves despeses, ja que l’any 1878 se n’havien sa-
tisfet 2.871,- ptes. per la compra d’una campana, 
que s’agregaria a les dues procedents de l’església 
romànica.
També entre l’any 1888 i l’any 1897 es comptabilit-
zen 5.358,75 ptes. per la col•locació d’un nou altar, 
com veurem més endavant.
D’aquestes despeses no s’han trobat justificants i 
no estan especificades en el document emès per la 
Junta de reparacions de temples de l’Arquebisbat 
de Tarragona “Cuentas de lo que ha costado la nu-
eva iglesia de Belltall y de lo recaudado del pueblo y 
recibido del gobierno”. 
Entre la documentació analitzada per veure tot el 
que s’ha exposat anteriorment relatiu a la cons-
trucció de la nova església hem trobat un docu-
ment de l’any 1973, que serveix per aclarir les con-
tradiccions a l’hora de situar el destí que van tenir 
els carreus que formaven part de la desapareguda 
església romànica.   
Veiem el que es diu a la seva web el Consell Comar-
cal de la Coca de Barberà la informació que publi-
ca sobre el Patrimoni Arquitectònic de la Conca de 
Barberà, en informar sobre l’església de Belltall, 
escriu: Sembla que la fàbrica romànica es va mal-
metre totalment en ser utilitzats els seus carreus per 
bastir la nova església del lloc. Això, desgraciada-

ment era el que passava tot sovint. 
Per altra part, els que vam conèixer l’estat de l’actu-
al lloc on es troba la plaça de les Capelles, allà pels 
anys cinquanta del segle passat, podem recordar 
que entre les runes hi havia encara carreus escam-
pats entre altres  deixalles, i les restes de l’absis 
eren colgades d’herbes i terra. També es deia que 
en fer obres en algunes cases, s’havien usat pedres 
procedents de l’antiga església.
Bé doncs, en el citat document de l’any 1973 s’es-
criu que l’empresari constructor de la nova esglé-
sia Jaume Peiroló manifesta que va acordar amb 
la Junta d’obres, que aquesta facilitaria l’enderroc 
de l’església vella per poder usar els seus carreus 
per la construcció de la nova. Com que les obres 
de nova església s’han acabat, i no ha pogut dispo-
sar de les esmentades pedres, reclama que se l’in-
demnitzi o s’enderroqui l’església vella, fet al qual 
s’oposà la junta d’obres. 
No hi ha informació de com va acabar aquest afer, 
però sí que ens pot donar una idea del destí dels 
carreus.
Una vegada acabada la nova església (de 29,30 m. 
x 15,75 m. - campanar 25 m.) de Belltall, segons 
s’havia previst, i pressupostat en les 7 partides in-
closes en el projecte aprovat l’any 1861, amb l’ex-
cepció d’un dels dos campanars, calia omplir el seu 
interior amb els components necessaris per a les 
activitats religioses, la comoditat dels feligresos, i 
elements decoratius.
Incògnites sobre l’interior del temple 

El dia 25 de juliol de 1936 un grup de gent de fora 
del poble va calar foc als objectes de culte i orna-
mentació continguts a l’interior de l’església. El cos 
de l’edifici restar dempeus i esdevingué magatzem 
fins al final de la guerra.
Aquest fet, i la manca de documentació gràfica 
anterior, ens dificulta en gran manera el coneixe-
ment de les interioritats del temple, però mirarem 
de fer-nos una idea a partir de la informació que 
s’ha pogut recollir. 
Ja hem vist abans, els compromisos adquirits pel 
poble per poder eixugar el deute que havia su-
posat la construcció de la nova església. Davant 
d’aquesta situació era lògic no generar més despe-
ses, i la solució implicava omplir l’interior del nou 
temple amb els elements que hi havia a l’antiga 

Titular Aportacions previstes Despeses realitzades Recaptació
Poble de Belltall 19.331,26 ptes. 28.769,00 ptes.
“Gobierno” 20.831,25 ptes. 18.581,25 ptes.
Total 40.162,51 ptes. 62.481,50 ptes.  47.350,25 ptes.
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església romànica. Aquesta hipòtesi queda confir-
mada, i documentada amb tot detall, pel contingut 
dels inventaris fets de la parròquia de Belltall els 
anys 1922 i 1924, com podem veure seguidament.
No entrarem en detall de cada altar, retaule, imat-
ges i d’altres objectes traslladats, però si és inte-
ressant poder veure’n un resum significatiu, espe-
cialment de l’altar major:   

Altar major - L’any 1878 el fuster Jaume Martí el 
va col•locar. Es tractava d’una taula de fusta amb 
motllures renaixentistes als angles, procedent de 
l´església romànica. 
El seu encaix en el nou presbiteri no devia ser de 
gust del poble, potser per la seva mida i senzi-
llesa. Aquesta afirmació ve corroborada pel relat 
de mossèn Dalmau quan escriu que l’any 1888 es 
pagaren 3483,75 ptes. per la realització d’un nou 
altar major, i que aquest va ser daurat l’any 1897 
per  1875,- ptes.
El citat fuster, també va col•locar un retaule renai-
xentista de fusta, portat de l’església vella. Era de 
tres cossos. El cos inferior era de 2,3 m. d’altura, el 
segon, el central, mesurava 4 m. i tenia la capelleta 
de Sant Pere, imatges de Sant Josep i Sant Roc;  i el 
tercer, de 2 m., a la part alta tenia un nínxol amb la 
figura de Sant Antoni Abat.   
Sortosament ens ha arribat una fotografia (pressa 
per mossèn Magí Miró Piquer l’any 1935) en la qual 

es veu el com va quedar tot en el presbiteri. 
Altars laterals – La nova església es va abillar amb 
el baptisteri, i set altars més: Sagrat Cor, Nostra Se-
nyora del Carme, Nostra Senyora del Roser, Sant 
Jaume, Sant Crist, Puríssima Concepció i Sant Isi-
dre.
No entrarem en el detall de cada altar, però sí que 
intentarem fer un resum dels components més 
significatius que eren coincidents en quasi tots.
Dels set altars, tres eren de fusta, alguns amb mot-
llures o altres elements decoratius, i els quatre res-
tants estaven fets de maçoneria (pedra col•locada 
amb morter o en séc) i amb una llosa de pedra ta-
llada al damunt. Els altars de fusta procedien de 
l’antiga església romànica, igual que les lloses tre-
ballades.
Al darrere de l’altar del Sant Crist es va penjar un 
dosser de vellut, i als altres sis hi havia retaules de 
fusta. 
En el minuciós inventari fet l’any 1924 pel rector 
mossèn Dalmau Llebaria, aquest classifica els re-
taules d’aquesta manera: un sense estil, un plate-
resc, dos renaixentistes i dos renaixentistes bas-
tards. 
No cal dir, que d’acord amb aquestes característi-
ques, tots tenien la seva procedència en l’església 
romànica.
En el mateix inventari consta que als diferents al-
tars de l’església, entre altres objectes, hi havia 25 
imatges religioses, majoritàriament de fusta talla-
da, i un Sant Crist. La mida de la majoria estava 
entre 40 i 60 cm., però les que procedien els altars 
superaven el metre.
Amb els fets, ja comentats produïts el dia 25 de ju-
liol de 1936, l’església va quedar totalment buida, 
i a l’acabament de la guerra s’inicià la seva restau-
ració, adquirint la imatge que avui dia coneixem. 

Tarragona, 5 de novembre del 2020
Isidre Bonet Miró
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