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EDITORIAL
envolguts amics i amigues, desitjo que tots i to-
tes us trobeu bé.

Des de l’ajuntament ens van demanar a unes 
quantes veïnes i veïns de col·laborar  en una 
sessió participativa virtual, amb la qual es volia 
dur a terme un projecte socioeconòmic que or-
ganitza el consorci Leader i que anomenen «Re-
poblem un camp d’oportunitats».  En aquest 
projecte també hi participen altres municipis 
com Vilabella (Alt Camp), Vilaplana (Baix Camp) 
i Gratallops (Priorat).

Al nostre municipi de Passanant i Belltall la ses-
sió la vàrem fer el passat dia 30 de gener.

Hi érem 35 persones del municipi i entre elles 
jo mateix. Va ser agradable poder-nos veure, 
encara que fos a traves d’una pantalla, sembla 
que estem tots bé!

Els ponents de la sessió ens varen exposar en 
que consistia el projecte. En poques paraules, 
què voleu pel vostre poble? Quines son les ne-

cessitats de Belltall per tal que pugui desenvo-
lupar-se? Van sorgir moltes idees i propostes, 
algunes d’elles molt interessants. 

Dono les gràcies a l’Ajuntament del nostre mu-
nicipi pel gran esforç i recursos que ens està 
oferint. També a Coemprèn i Raiels, que amb 
les seves idees ens estan ajudant a crear un fu-
tur pel nostre poble i les nostres filles i fills.

En aquest número podreu trobar un gràfic amb 
totes les contribucions que es van fer. I més: 
en aquesta revista s’inicien seccions noves que 
esperem que tinguin continuïtat: un conte que 
farà cada número l’Almodis de ca la Bruna; una 
ressenya de llibres relacionats de prop o de 
lluny amb el nostre territori; i una visió crítica 
del que passa al poble amb el suggestiu títol de 
“Algú ho havia de dir”.

Cuideu-vos!

Josep Berengué
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 ART PÚBLIC A BELLTALL.  
 L’ESTILITA DE MATEO VILAGRASA
Joan M. Minguet, de cal Porxo

Des de fa uns dies que el nostre poble s’ha vist 
enriquit per la presència d’una escultura, dalt de la 
carena, en el camí a Forès. El seu autor és Mateo 
Vilagrasa, un artista que va morir l’any 2018 a La 
Cardosa, ben a prop de Cervera. En aquest poble 
de la Segarra va passar els darrers anys de la seva 
vida i ara hi roman la fundació que porta el seu 
nom i que, per mitjà de la Montse Gomis, vetlla 
per la difusió de l’obra d’aquest artista i pensador 
que va tenir una llarga trajectòria en el món cul-
tural.

Precisament, ha estat la Fundació Mateo Vilagrasa 
la que va posar-se en contacte amb l’ajuntament 
de Passanant i Belltall per proposar-los de situar 
un dels “estilites” que va crear l’artista en el nostre 
municipi, d’acord amb el projecte de posar unes 
quantes d’aquestes escultures enlairades en els 
camins que configuren la ruta del Cister. La Fun-
dació Mateo Vilagrasa ha pagat totes les despeses 
de la col·locació, la qual ha estat possible gràcies a 
la generositat dels propietaris d’aquella petita par-
cel.la de terreny, de ca la Llúcia. Una concentració 
d’esforços, ha permès que d’ara en endavant tin-
guem aquesta escultura ben a prop del poble, a la 
cruïlla entre el camí a Forès i el que porta a Belltall. 
I jo, si em deixeu que ho digui, estic content.

Ja sé que això de l’art permet o exigeix totes les 

opinions. Sortosament, no és una religió i no te-
nim preceptes inamovibles ni capellans que ens 
obliguin a practicar la fe en uns gustos determi-
nats. M’imagino que hi haurà belltallencs que 
trobaran un desencert que l’ajuntament hagi per-
mès que es col·loqui l’escultura en el seu empla-
çament. Però quan dic que jo estic content no és 
perquè l’estàtua m’agradi o no m’agradi, això dels 
gustos és una baralla inútil i interminable. 

El que a mi em sembla bo és que l’estilita passi 
a formar part del nostre paisatge. Perquè serà 
un contrast des de la contemporaneïtat de l’art. 
Vilagrasa no va concebre una escultura realista 
d’aquelles de bronze que trobem en tantes ciutats 
catalanes; ben al contrari, les faccions d’aquest 
home —o, per què no?, dona—, ajupit dalt d’una 
columna fuig de la representació minuciosa; més 
aviat és com una subtil invitació al pensament, a la 
introspecció que els nostres paisatges permeten. 
O potser exigeixen.

Davant de la monumentalitat dels aerogenera-
dors que circumden el nostre territori, quan sor-
tim a passejar ens trobarem aquesta figura, que 
ens remet als estilites dels quals parla la història, 
uns anacoretes que s’allunyaven del món. El nos-
tre estilita, el de Belltall, ens convida a pensar en 
un nou món, on l’art contemporani i el paisatge 
ens faci més lliures.
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El 8 de març de 2021 va morir Benjamí Miró Carles, de cal Feliuet.

En record de Joan Margarit
El 16 de febrer proppassat va morir el poeta Joan Margarit, nascut a Sanaüja, a l’Alta Segarra i que 

durant més de cinquanta anys va tenir casa a Forès, a la Baixa Segarra. No era difícil veure’l per 
racons de la nostra contrada. Com a homenatge, us convidem a llegir aquest poema.

El present i Forès

 DEFUNCIONS

Fotografia trobada a internet  
a la pàgina del diari La Vanguardia

I
Matí d’estiu enmig dels camps.
La Mariona és al jardí,
amb davantal, cavant sota els rosers.
La Mònica —dotze anys— en bicicleta
pel camí cap al poble
i els dos petits, el Carles, la Joana
—cinc anys—, encara dormen.
L’aire de les vacances és lluent:
per la finestra oberta cap als arbres,
entre les fulles que remou la brisa,
surt el piano de les Suites angleses,
i jo de sobte sento pena i por,
com si aquest ordre fos el gran badall
amb el qual el futur ens devorés.

II
Passats trenta anys se sent altra vegada
per la finestra oberta
el piano tocant les Suites angleses.
Ella encara té cura dels rosers.
L’aire, com cada estiu, bressa la casa.

Em sembla veure, lluny, la bicicleta
anant-se’n cap al poble, mentre penso
que els dos petits estan dormint a dalt.
Però la Mònica és a Barcelona
amb els seus fills, el Carles de viatge,
i la Joana és morta.
Una estranya barreja d’aquest temps,
quiet com l’enfonsat buc d’un naufragi,
i un violent temps fugisser al meu cap.

III
Intento recordar, però els espais
on ja no hi queda res són massa grans.
És tan buit el mirall de la memòria:
breus esclats amortits, perquè la gran,
veritable memòria és la mort.
Allí hi seran tots els instants perduts
construint el jardí sense ningú,
la casa buida, el sol a les finestres,
la vida espantadissa
com un ocell que creua fugitiu
per l’escenografia de l’oblit.
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J: I per reis!
P: Jo recordo quan arribava finals d’agost, principis 
de setembre, el dia que carregàvem el cotxe per 
tornar cap a Cornellà, jo em feia un fart de plorar! 
Perquè jo em volia quedar aquí, es barrejava la 
realitat d’haver de tornar a l’escola, no veure els 
amics de Belltall fins vés a saber quan i que el fet 
de passar l’estiu a Belltall és un privilegi.

Quins records teniu de la infància? A què jugàveu 
de petits?
P: Molta bici, anar al bosc de la Cista, a fer cabanes 
cap a la font de baix... També recordo que quan 
érem petits i feien obres en alguna casa, l’arena 
que fan servir els paletes per fer la pasta no estava 
ordenada com ara i per diferents llocs del poble 
on feien obres hi havia muntanyes de sorra i ens 
hi passàvem hores fent túnels, castells... com si fos 
sorra de platja.
J: Moltes hores de cabanes.

Creieu que la vostra colla de joves tindrà un bon 
relleu? Què és important perquè els nens del po-
ble facin colla?
P: Jo crec que el més important és la pedagogia col-
lectiva, no només familiar, de fer del poble un lloc 
on la gent més petita s’hi senti implicada, reflec-
tida, estimada... perquè després tinguin ganes de 
seguir venint. Això sempre va a èpoques, en totes 

Quin any vau néixer?
P: El 19 de setembre del 1994.
J: El 17 de febrer del 1995.

Com és que tan joves heu vingut a viure a Bell-
tall?
J: Jo porto vivint a Belltall des del juny del 2020, 
perquè a la feina ens van obligar a fer teletreball i 
per les meves condicions, que he d’estar fent con-
ferències... em va molt bé ser aquí a Belltall, que 
tinc bona connexió i tinc tota la casa per mi per fer 
conferència sense que ningú em molesti.
P: Jo, quan estava fent l’últim any de màster, te-
nia ganes de venir a passar una temporada llarga 
a Belltall, passar uns quants mesos aquí i buscar 
feina a Tàrrega o on fos; llavors va donar la casua-
litat que van contactar amb mi des de l’Ajuntament 
d’Agramunt i em van oferir feina a la fundació Vila-
dot i va ser tot molt rodat de venir a Belltall, que és 
el que ja volia i, a més a més, m’instal·lo amb feina 
del que he estudiat. Això va ser el juny del 2018 i 
des de llavors ja m’hi he quedat.

De petits, quan veníeu a Belltall? Ja de petits tení-
eu ganes de venir cap aquí?
J: Érem de venir a l’estiu.
P: Algun cap de setmana també veníem, però so-
bretot, veníem a l’estiu, per Nadal, per Setmana 
Santa...

En aquesta edició de la revista hem entrevistat el Pau Minguet, de cal Porxo, i el Joel Lloses, de cal 
Ferreret, que ens han donat la seva visió del poble com a joves que han decidit de viure-hi.  

Entrevista al Pau de cal Porxo  
i al Joel de cal Ferreret

Mireia Sangenís de Ca la Rosa

LA VEU DEL POBLE
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les generacions hi ha hagut gent que s’hi ha que-
dat sempre o ha desaparegut uns anys i després 
ha tornat amb moltes ganes. Però sembla que hi 
ha esperances quan veus tota aquesta generació 
més petita que nosaltres que són molta colla i si 
la passió que sembla que ara de petits que trans-
meten pel poble, la segueixen tenint amb els anys, 
sembla que hi ha un futur bastant assegurat.

Creieu que als pobles és més fàcil que hi hagi 
bona relació entre gent d’edats molt diferents?
P: Als pobles això de l’edat és una cosa que es dilata 
molt més, som amics amb gent que té 40 anys més 
que nosaltres, anem a dinar amb el Miquel Àngel, 
amb els de cal Manuelo, amb el Pau de cal Banyeta, 
amb el Pere de ca l’Anton i el Pau, amb el Jordi de cal 
Gran i també amb gent més petita. Aquí no pots tri-
ar, es barreja i ja està. Jo crec que això també és una 
cosa bonica dels pobles, que n’aprens dels grans, 
els gran n’aprenen dels petits.
Quan ets a la ciutat els teus grups són els companys 
de classe que més o menys tenen la teva edat. Però 
clar, jo aquí a Belltall, amb la meva realitat, del 94 
només som la Maria de ca l’Anton i el Pau i jo, llavors 
és impossible no relacionar-te amb més gent.
J: Trobo que hi ha una relació molt sana entre gent 
d’edats molt diferents i suposo que això va bé tant 
a la gent més gran com a nosaltres que ens va molt 
bé per conèixer les històries del poble, les arrels o 
com es feien les coses abans aquí.

Teniu relació amb gent dels pobles de la vora?
J: En podríem tenir més. Ara que nosaltres vivim 
aquí tot l’any sí que anem coneixent la gent que 
viu als pobles de la vora, perquè busques gent per 
fer activitats, però a l’estiu som tanta gent al poble 
que no et cal anar a Rocallaura o a Ciutadilla a bus-
car més jovent. Normalment quan vas a una fes-
ta major coneixes gent, però com que ja tenim la 
nostra colla tancada, costa més relacionar-te amb 
més gent.
P: Per mi també, el canvi de conèixer més gent dels 
voltants s’ha incrementat des que soc aquí vivint-hi 
en un dia a dia més constant, perquè tens amics 
a Tàrrega, a Passanant, a Rocallaura, fas coses a 
Passanant... generes més contactes amb gent 
d’aquests pobles que estan en una realitat sem-
blant a la teva que és que són aquí tot l’any.

Durant l’any trobeu a faltar la colla i la gent que 
hi ha a l’estiu o també us agrada la tranquil·litat?
J: No crec que Belltall perquè sí t’hagi de donar més 
calma, ja et busques activitats, si vols tenir una 
vida més moguda aquí durant l’any també pots, 
també hi ha jovent amb qui quedar, activitats per 
fer... clar que ara amb tot tancat és més difícil, però 
a mi no m’ha suposat una vida més calmada viure 
a Belltall tot l’any.

P: Aquí t’has de desplaçar més, però pots acabar 
fent el que vulguis. Jo, quan s’acaba l’estiu, em 
poso trist també, perquè vius moments molt inten-
sos amb gent que aprecies i de sobte aquesta gent 
marxa. A mi el que em sap greu, que suposo que 
a mi també em passava, és passar un estiu intens 
i sempre ens prometem que quedarem, que vin-
drem els caps de setmana (quan no vius tot l’any 
a Belltall) i la realitat és que no és així, que aquí 
estàs molt bé, és com un oasi estiuenc vocacional 
fantàstic, però després cadascú torna a la seva me-
tròpoli i costa que tornin a desplaçar-se cap aquí 
per fer un dinar un cap de setmana.
J: Sí, jo crec que seguim tenint la vida que teníem a 
la ciutat perquè amb els amics al final hi pots con-
tinuar quedant, això sí, desplaçant-te, però a més 
a més pots quedar amb la gent d’aquí al poble, per 
tant, encara et surten més activitats.

Als pobles petits en general, hi acostuma a haver 
un èxode de gent jove cap a la ciutat. Creieu que 
als pobles hi ha prou oportunitats?
J: Jo estic d’acord que hi ha menys oportunitats al 
poble, depèn molt de com d’emprenedor siguis, 
de la teva iniciativa, de crear el teu propi mètode 
d’abastir-te, de negoci per poder viure al poble.
P: Jo crec que depèn de la teva formació, també. 
Dels meus companys de carrera, a Barcelona no hi 
treballen gaires.
J: Tot es va retroalimentant, si aquí no hi ha més 
museus, no ve més gent; si no hi ha més famílies, 
no hi ha més escoles...
P: Jo crec que no és un problema de no trobar 
feina al poble sinó que és un problema de gestió 
territorial per part de les administracions, que por-
tem molts anys que les grans capitals absorbeixen 
totes les possibles iniciatives, empreses o dinàmi-
ques que passen fora de la capital i al final sembla 
que quan hi ha gent que fa coses a la perifèria ge-
ogràfica és com que ets en una trinxera militant, 
tot el dia i intentant lluitar contra la capital que ens 
absorbeix. A més, hi ha dades, pobles de menys de 
500 habitants que em sembla que representen un 
1 i poc per cent de la població de Catalunya però 
gestionen un 70 per cent del territori. Per mi el 
model de ciutat està obsolet, l’hem de replantejar. 
Potser si ets metge o enginyer aeroespacial i has 
viscut tota la vida a Belltall pots anar a buscar fei-
na a Barcelona i t’hi podràs llogar un pis amb els 
preus que van ara; però gent que hem fet carreres 
de lletres tenim impossible ser de fora de Barce-
lona i anar a viure a Barcelona cobrant poc i pa-
gant aquells lloguers. Jo crec que el model erroni 
és aquest d’anar a estudiar a les ciutats per que-
dar-t’hi a viure o per marxar a fora, jo crec que hi 
ha molta gent al territori amb molt potencial que 
amb empenta, iniciativa i agrupant-se i fent pinya 
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tenen un món de possibilitats immens i, potser, la 
covid ens l’ha fet veure una mica més.

- Creieu que el teletreball afavorirà que més gent 
vingui a viure als pobles petits?
J: Sí. Ja hi havia un corrent que es portava molt en-
tre la gent que podia fer teletreball, com els infor-
màtics, i a molts ja els senties dir que anaven als 
pobles per tenir millor qualitat de vida. Ara que el 
teletreball s’està estenent a altres unitats de feina 
com la meva, que jo treballo en la impressió 3D, 
faig com una mica de formació, també ens estan 
donant aquesta oportunitat i jo l’he agafat amb 
molt de gust. També hi és per a professors de llen-
gües, ara, que poden fer classes a distància... jo 
crec que és una línia que anirà augmentant. Però 
és això, s’ha de fer pinya per crear més serveis i 
més oportunitats.

Veieu normal que s’apliquin les mateixes restric-
cions per la covid a Barcelona que en pobles pe-
tits com Belltall?
P: No. Jo entenc que la gestió de la pandèmia és 
una cosa molt complexa i complicada, però des-
prés el problema és una mica el mateix que el que 
estàvem parlant de la centralitat de les coses, es 
fan unes lleis que jo puc arribar a entendre i que si-
gui molt complicat de filar molt prim amb la multi-
plicitat de realitats que hi ha dins del territori, però 
després et trobes amb aberracions com en una de 
les fases de la desescalada que no podíem anar 
a comprar a Tàrrega, però podíem anar a fer un 
cafè a Amposta. O els de Vallfogona, que era zona 
sanitària d’Igualada, no podien anar a comprar el 
pa a Guimerà però podien anar a Berga a fer una 

cervesa. O com el toc de queda ara aquí... Que en-
tenc que és complicat, però és bastant desastrós. I, 
a més, nosaltres vivint en una zona fronterera, que 
encara et trobes  més en terra de ningú.
J: Clar, per nosaltres, com que som un municipi 
fronterer, encara ha estat més accentuat això, 
pertanyíem a Tarragona, però teníem el CAP a 
Tàrrega...

Feu de pagesos? Us heu plantejat mai dedicar-vos 
a la pagesia? Quin futur veieu a la pagesia?
J: Ho intentem!
P: Som pixapins en aquest sentit, però creiem que 
tenim bons mestres i bons assessors.
A mi em sembla una feina molt lloable i que és una 
feina a reivindicar, però jo m’he format cap a una al-
tra banda que m’agrada, i m’agradaria seguir treba-
llant d’això. Jo, quan feia ESO, vaig pensar: “i si faig 
de pagès a Belltall?” I ho vaig comentar al Miquel 
Àngel i em va contestar: “que no se t’acudeixi mai 
a la vida fer-te pagès”. T’ho diuen d’una manera pa-
ternalista, en el bon sentit de la paraula, en el sentit 
que nosaltres que hem tingut l’oportunitat de for-
mar-nos, d’anar a la universitat... ho puguem aprofi-
tar. Això també és menysprear una mica la pagesia, 
però jo també penso que la pagesia ha canviat molt 
de la manera que es feia amb els pagesos que que-
den ara a Belltall a la que, potser, es comença a fer 
ara de nou. Ens podríem haver format per ser page-
sos i hauria estat una bona opció, també.
J: Jo trobo que és molt important la feina que fan 
de gestió del territori i de gestió de la terra. Pot-
ser no seria una feina per dedicar-m’hi, però sí per 
ajudar a contribuir a gestionar el territori d’aquí a 
Belltall i que realment pot donar fruits i ingressos, 
per tant, una mica sí que m’ho he plantejat.
P: Nosaltres aquí també tenim l’all, que ho tenim 
com una cosa romàntica però també productiva 
i que no es perdi aquesta llavor que és el nostre 
producte estrella i situa Belltall en el mapa.
Pel que fa al futur de la pagesia en la realitat de 
Belltall jo el veig una mica pervers, en el sentit que 
la mecanització del camp ha suposat un canvi bru-
tal en la manera de portar la terra i jo crec que la 
mecanització ha generat dues coses: la primera és 
fer que menys persones puguin portar extensions 
de terra molt més grans, i després fer que una eco-
nomia de subsistència basada només en el suport 
familiar ha passat a una capitalització radical de la 
terra amb la qual el precepte és: com més produïm 
més exportem, més venem, més especulem amb 
els preus del cereal, més competim a nivell mun-
dial... i jo crec que el que acabarà passant és que 
acabarem veient que tota la terra de Belltall l’aca-
barà portant una empresa de vés a saber on, que 
gestionarà totes aquestes terres i potser tindrà un 
parell de tractoristes contractats perquè les ges-
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tioni i no veurem res reflectit de la collita que es 
pugui fer aquí amb coses físiques.

Heu participat o participeu en alguna associació 
del poble? Quina experiència en teniu?
J: Jo soc soci de l’Associació de veïns i també soc de 
l’Associació dels alls.
P: Jo també soc soci de totes dues i he sigut de la 
junta de totes dues.
J: Ajuntar-nos en agrupacions és important perquè 
ajuntem idees i fem pinya. Per exemple, aquesta 
entrevista mateix sortirà en una revista que fa l’As-
sociació de veïns... la gent quan s’ajunta fa coses 
molt positives.
P: Les associacions són les que dinamitzen el teixit 
cultural del poble, fan propostes de millora, gene-
ren material... l’associacionisme és fonamental. A 
més, et trobes amb gent molt diversa que el que la 
uneix és la bona voluntat per una cosa concreta, a 
l’Associació de veïns la voluntat perquè Belltall tiri 
endavant i perquè t’estimes el poble, i en la dels 
alls doncs perquè la llavor no es perdi i per reivin-
dicar l’all de Belltall.

Sabeu d’on venen els noms de les vostres cases? 
Sempre s’han dit així?
J: La meva és cal Ferreret, jo sempre havia tingut 
entès que era el petit de cal Ferrer, però ara úl-
timament he mirat l’arbre genealògic de Belltall i 
es veu que a cal Ferreret sempre hi havia hagut 
un Ferrer de cognom, que es va perdre dues gene-
racions endarrerei jo crec que ve d’un Ferrer que 
va venir aquí i de nom de la casa li va posar cal 
Ferreret.
P: Casa nostra és cal Porxo, que és un nom recent, 
però que no el van posar els meus pares. Quan van 
comprar la casa l’any 92 la gent parlava “d’aquella 
gent que ha comprat allò d’allà baix, el porxo, el 
porxo...” i ja es va quedar com “el Porxo”. Però casa 
nostra abans de ser cal Porxo, era cal Cabaler el 
ros i més abans també havia sigut cal Badio. Però 
aquí hi ha bastants cases que han tingut diversos 
noms.

En un futur us veieu vivint a Belltall?
J: En un futur a mig termini, sí. A llarg termini no 
m’hi aposto res; però a mig termini sí, segur.
P: Jo no em tancaré a cap oportunitat tampoc, per-
què la tirada i el lligam que tinc amb el poble no 
s’acabarà i per molt que em sortís una feina en un 
altre lloc i marxés cinc anys, sempre pots tornar, 
Belltall el segueixes tenint. De moment, aquí estic 
bé i en un futur si no és vivint-hi sempre, em veig 
venint-hi sovint.

Què representa Belltall per vosaltres?
J: Per mi Belltall representa aquell lloc desconegut 
que no coneixen els meus amics i que jo sento que 

és un lloc que conec, un lloc on m’hi sento còmo-
de i que a vegades noto que és difícil d’explicar als 
meus companys tot el que és viure aquí. És aquest 
sentiment que no puc compartir amb els amics de 
fora i que me’l sento tan meu.
P: Jo no sabria dir una cosa tan concreta. Jo soc un 
desarrelat, soc de Cornellà, em sento de Cornellà, 
hi he viscut 24 anys de la meva vida, hi he anat a 
l’escola i a l’institut i m’estimo Cornellà, però jo he 
tingut sempre com una obsessió amb Belltall i al 
final som d’on ens sentim, encara que no hi ha-
guem nascut o no hi tinguem els padrins. Per mi 
Belltall ha estat conèixer una realitat paral·lela a 
la de la ciutat que m’ha ofert uns punts de vista 
radicalment diferents als que mai m’hauria pogut 
oferir la ciutat. És un punt de vista que m’ha servit 
a nivell personal, evidentment, però també a nivell 
laboral, potser a Agramunt els vaig interessar per 
la coneixença del territori, que sabem el que és un 
marge de pedra seca, sabem el que és una cabana, 
hem pujat en un tractor, hem sentit a parlar histò-
ries de gent que no hem conegut mai i que encara 
els tenim presents... aquest nivell de memòria col-
lectiva a les ciutats no hi és. Aquí a Belltall passa, 
i ho trobo molt bèstia, que dins de les teves con-
verses expliques anècdotes que t’han explicat a tu 
de gent que és morta i no has conegut mai i que 
per tu és gent quotidiana, això és un canvi de pa-
radigma absolut, perquè et sents molt més perta-
nyent a la història d’aquest poble; en canvi, en un 
lloc més gran et dilueixes molt més. A mi m’agrada 
pensar que formo part d’aquesta microhistòria del 
meu poble, d’una història de la qual ningú no es 
recordarà, però Belltall sí que es recordarà de no-
saltres.

Quin futur veieu al poble?
P: Jo el veig bé. En totes les entrevistes la gent és 
bastant pessimista... Belltall no tornarà a tenir mai 
400 habitants, no, però potser tampoc no és el que 
volem. Però que a Belltall sempre hi haurà gent i 
sempre hi haurà gent amb empenta per fer coses i 
s’estimarà el poble i el dinamitzarà i sortiran opor-
tunitats i vindrà gent de fora que se l’estimarà... 
jo això ho veig clar. I ara potser hi haurà més gent 
que hi vingui a treballar. Aquí serem poquets sem-
pre però potser ja està bé que siguem poquets. 
Belltall té més de mil anys d’història, això no s’aca-
barà, jo el que veig negre és el futur en general.
J: Jo crec que la gent sempre va a buscar les arrels, 
d’on ve i buscar un lloc on estar bé i, encara que 
molta gent se sent de Belltall però no pot venir-hi 
a viure, això en un futur pot canviar si els donen 
l’oportunitat i s’estimen la vida de poble.
Doncs deixem el Pau i el Joel i els agraïm molt que 
hagin contestat les nostres preguntes.



9

RECER DE LECTURES

El poema èpic l’Odissea narra el retorn a Ítaca 
d’Ulisses (Odisseu) victoriós de la guerra de Troia. 

L’esquema temàtic és el llarg i penós periple de 
l’heroi per la Mediterrània abans d’aconseguir ar-
ribar a “la pàtria”, a l’oikos on l’esperen passant 
tribulacions la seva fidel esposa Penèlope i el fill 
Telèmac.  Homer, el suposat autor, posà en lletra 
escrita un seguit de narracions tradicionals que 
els aedes havien propagat oralment des de temps 
reculats (possiblement fets llegendaris que es po-
drien datar cap al segon mil•lenni abans de Crist). 

L’Odissea és una gran desfilada de déus i herois 
mítics. És un mostrari de costums, creences i ri-
tuals. És un vast recorregut geogràfic, actualment 
força identificat. És una visió del món i la vida; dels 
imaginaris compartits, dels tabús, la joia de viure 
i les temences. Per això és molt més que un llibre 
d’aventures, és un clàssic entre els clàssics perquè 
ens endinsa en una cosmovisió a la qual tots els 
fills de la  Mediterrània –oriental i occidental- es-
tem arrelats.

Més enllà d’aquests valors inqüestionables, quines 
complicitats pot trobar un lector de terra endins 
en el marc marítim de l’Odissea? La resposta és evi-
dent: l’economia de la Grècia antiga era bàsicament 

agrícola i ramadera, 
per tant, els qui hem 
crescut en un entorn 
rural  i agrícola ens 
hi trobem constant-
ment interpel•lats. 
Hi reconeixem les 
maneres de dir, ja 
que els símils agrí-
coles i ramaders són 
constants (“Com la 
distància d’un solc 
de mules que llauren 
en un camp novell”). 
Ens hi reconeixem 
en els costums, per 

Llegir l’Odissea des de terra endins
Dolors Berenguer

exemple en les feines del camp (“Si hi hagués en-
tre nosaltres dos una competició durant l’estiu, a la 
sega, quan els dies es fan més llargs, i si jo tingués 
una dalla corbada...”) o en la tradició d’acolliment 
i hospitalitat (“Un foraster és com un germà per a 
l’home que té una mica de seny”). 

Però, per damunt de tot, l’Odissea posa lletra escri-
ta a una manera de narrar que ha impregnat tots 
els relats (rondalles, llegendes, novel•les...) fins a 
l’actualitat. És el plaer d’explicar. Les mateixes his-
tòries que diu Ulisses als seus amfitrions les expli-
caven els nostres padrins i padrines a la canalla, a 
la vora del foc els llargs vespres d’hivern, durant 
les migdiades a l’era... Diu Homer: “Es va asseure a 
les cendres de vora la llar, prop del foc. Finalment 
parlà el vell heroi Esqueneu, que era el més gran 
dels homes feacis i es distingia per la paraula, ja 
que coneixia moltes coses antigues”. 

Quan Ulisses baixa al reialme dels morts, l’endeví 
Tirèsias li dóna, entre altres, aquest consell: “Ales-
hores agafa un rem ben manejable i vés-te’n fins 
que arribis a pobles que no coneixen la mar ni tas-
ten el menjar assaonat amb sal. Tampoc aquests 
pobles tenen notícia de les naus de proes rogen-
ques ni dels rems manejables, que són les ales de 
les embarcacions. Et contaré un senyal ben clar, 
que no has d’oblidar mai. Quan un altre caminant, 
en trobar-se amb tu, et digui que a l’espatlla por-
tes una ventadora per a ventar el gra, llavors clava 
a terra el rem i fes sacrificis esplèndids al sobirà 
Posidó: un moltó, on bou i un garrí /.../ A tu, lluny 
de la mar, t’arribarà una mort molt suau, la qual et 
llevarà la vida quan estiguis gaudint d’una vellesa 
plaent”. 

El tema bàsic d’aquesta narració (l’home que s’allu-
nya de la mar) ha perdurat al llarg dels segles. A 
Catalunya el trobem en la rondalla “El mariner de 
Sant Pau” (ubicada  a Sant Pau de Segúries), reco-
llida per Verdaguer.  Quin magnífic exemple del fil 
que enllaça la nostra infantesa farcida de rondalles 
amb la veu llunyana d’Odisseu!

Ulisses a la cova de Polifem
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La Marta i l’Enric es lleven amb el peu esquerre. La 
primera frase del dia desencadena una discussió 
sense sentit i sense futur. Cap dels dos té el cap 
massa clar perquè ahir es van quedar fins ben tard 
jugant a les cartes.

La Marta és una dona rondant l’edat de jubilació, 
amb un aspecte viu i uns ulls que traspuen felicitat 
i cansament plens de l’esforç fet cada dia durant 
anys. L’Enric és un pèl més jove que la seva parella 
i veu amb enveja que encara li falta massa temps 
per assolir el descans que desitja fa dècades. Ella 
és modista i fa anys que es passeja per la comarca 
ensenyant tant a les noves generacions com a les 
que no ho són tant i que no tenen por a aprendre 
coses noves encara que ja els hagi passat, com di-
rien algunes persones, l’edat de fer-ho. L’Enric és 
lampista i sovint es passa hores conversant amb 
els seus clients a qui, alguns, amb el pas dels anys, 

ja pot considerar amics. I els que no ho són, ves, 
doncs són coneguts amb qui també xerra sense 
compliments.

Avui, doncs, la Marta i l’Enric s’han discutit. Cada un 
esmorzarà per la seva banda o, si no estan excessi-
vament emprenyats, compartiran la taula en silen-
ci. Fins i tot, la fresqueta del mes de febrer que en-
tra mentre ventilen la casa sembla més gèlida que 
altres dies encara que el sol que s’intueix per sobre 
de la teulada del veí la pugui apaivagar una mica.

La discussió és sobre un tema del qual encara no 
han trobat una solució: les vacances. Sí, tots dos 
tenen clar que en volen fer i que volen fer un viatge 
llarg, de quatre o cinc setmanes i fora del país.

Quan tornen a casa a la tarda, la Marta proposa no 
allargar-ho més i decidir-se fent ús de la imagina-
ció, els impulsos i un toc de bogeria. L’Enric somriu 
amb complicitat perquè li encanta quan la Marta 

UN CORRENT D’HISTÒRIES

Que la sort ens acompanyi
Almodis Canals, ca la Bruna 

A finals del mes de gener, més de 35 persones del 
nostre municipi van fer una sessió de treball ben 
singular. La gent de Belltall, de Passanant, de La 
Sala... vam coincidir en una reunió virtual que, co-
ordinada per l’empresa Raiels, buscava respondre 
a les possibilitats de futur dels pobles rurals com 
els nostres. El projecte porta per títol “Repoblem. 
Un camp d’oportunitats” i és d’agrair que, per ini-
ciativa de l’ajuntament, el nostre municipi pugui 
aportar idees i línies de treball abans que algú, des 
de la ciutat, ens les imposi. Fruit d’aquella sessió 
va sorgir una “pluja d’idees”, sense desenvolupar, 
només dites per després veure quines són viables i 
quines no. En la doble pàgina anterior podeu veure 
el gràfic que Raiels ha realitzat a partir del que es 

va dir en aquella sessió, és com un laberint d’ide-
es per endinsar-s’hi i continuar pensant en el futur 
del nostre municipi, en el futur del nostre poble.

 REPOBLEM PASSANANT I BELLTALL
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recupera aquella espurna i aquella espontaneïtat 
que sempre li retornen la sensació d’enamora-
ment. “D’acord” li contesta. “Apuntem tres idees de 
viatge cadascú i ho fem a sorts”. I ho fan així.

La Marta no ha de pensar massa perquè ja fa dies 
que hi dóna voltes i escriu en primer lloc, Mongò-
lia: ruta al parc nacional Gorkhi Terelj i fer un 
retir de meditació a l’Aryapala Temple; en se-
gon lloc, La Toscana: valls d’Orcia, Chianti, Elsa 
i Chiana (poblets i vins); en tercer lloc, Conèixer 
les fades a Islàndia. Sap que algunes de les pro-
postes són un pèl agosarades o directament, rares, 
però recorda allò que va sentir en una de les mol-
tíssimes reunions virtuals que ha fet darrerament 
“The wilder, the better” (com més esbojarrat, millor).

L’Enric, per la seva banda, ha d’exprémer les neu-
rones per seleccionar les tres propostes. Sap que 
totes són interessants, divertides, intrèpides... o 
sigui, com les aventures de Lucky Luke en la seva 
versió més sana, és a dir, amb una branqueta als 
llavis. Li agrada això de sentir-se un cowboy, un va-
quer amb texans estripats i botes plenes de forats 
a qui tots els dolents respecten i temen. Ai! Quines 
sensacions... Deixa de fer voltar les neurones i les 
va col•locant a lloc. Primera proposta... Anar a ne-
dar amb balenes als mars del nord; la segona, 
viatge motxillero i xiruqueru per la zona de la 

Capadòcia a Turquia; i finalment… La ruta dels 
grans llacs africans de la vall del Rift, sense guia 
i en desplaçament en moto.

La sort acompanya l’Enric, sempre ha estat un 
home afortunat i ho sap. És feliç i ho diu en veu 
alta. No entén perquè sempre s’ha d’anar amb el 
cap baix, preocupar-se pels problemes enlloc de 
solucionar-los! Per això, i per moltes d’altres coses 
que ara no caldria explicar, es va enamorar de la 
companya amb qui ha gaudit del món i de la vida.

______________________________

Fa calor, molta calor i som al mes de juny però 
aquesta terra àrida i que dóna la benvinguda al 
turista intrèpid és una joia que s’obre davant dels 
ulls de qui s’atreveix a mirar-la en igualtat de con-
dicions. Seuen en un autocar de línia amb separa-
ció per sexes: les dones a la zona del davant; els 
homes al darrere i, al mig, les parelles (casades) 
que poden viatjar juntes. Fan una parada ràpi-
da en un poble petit, simple, senzill on hi ha un 
bar-restaurant igual de simple i de senzill. Els vi-
atgers poden fer un àpat ràpid: havuclu ispanak 
çorbasi, kuru dolma i et köfte, acompanyat de la 
típica beguda de iogurt anomenada ayran. Pugen 
satisfets al vehicle per continuar. Aquests menjars 
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nir com a bucòlica però que per ells és, verbalitzen 
interiorment, natural. 

____________________________________

Qualsevol viatge, descoberta o experiència té un 
punt en el qual s’han de prendre decisions. La nos-
tra parella protagonista es lleva un matí a la cova i 
està de mal humor. No estan decebuts ni amb l’es-
pai que han escollit, ni les caminades que han fet 
ni amb les condicions amb les que han viscut els 
darrers dies. Simplement tenen el cos cansat, ma-
segat i encarcarat de setmanes i setmanes d’anar 
d’aquí cap allà, de dormir en una màrfega insufici-
ent, de no poder-se fer una dutxa refrescant i de 
no poder-se ajeure al sofà a mirar una peli qual-
sevol.

Els dos escriuen les seves propostes en un tros-
set de paper: seguir a la cova uns dies més;  anar 
a l’antiga Esmirna i passar uns dies recuperant-se 
de l’esforç a la moderna Izmir; anar cada dia a ba-
nyar-se a Pamukkale; agafar més línies d’autocar 
autòctones i anar fins als pobles de la frontera 
amb Geòrgia; tornar a casa; agafar un dels globus 
turístics i desviar-lo fins a Istambul; afartar-se de 
menjars bons fins a rebentar per oblidar el cansa-
ment. 

La sort ja ha fet la seva tria. I si algú diu que no és 
una bona manera de fer, que li preguntin a Messi i 
al seu tovalló de paper.

els han transportat al temps que van començar a 
viure junts: no sabien cuinar gens i van provocar 
més d’un desastre com el dia que van haver de ser 
rescatat pels veïns saltant pel terrat de la fumera 
que s’havia escampat per la casa. La part divertida, 
i que encara s’explica al poble de tant en tant, és 
que l’Enric anava, només, amb uns calçotets farcits 
de vaques estrambòtiques del Kukuxumusu de co-
lors prou vius perquè es distingissin tots els detalls 
de l’estampat.

La zona desprèn calidesa i els paisatges són espec-
taculars des de les piscines naturals de Pamukkale, 
les coves - casa excavades a les roques i ara aban-
donades i les formacions rocoses que es s’estenen 
durant quilòmetres. Fa tres setmanes que viatgen, 
sense pressa, s’han desplaçat amb els minibusos 
locals, han gastat la sola de les botes i un munt de 
crema solar. 

Tot just surt el sol després d’una primera nit a la 
cova. Estan prou contents amb la tria que han fet: 
és un espai prou ample pels dos i per poder fer un 
foc per cuinar. No necessiten gaire res més. Apro-
fiten les hores prèvies a l’arribada dels turistes del 
dia per menjar una mica i anar a fer un tomb. La 
vermellor encara s’estarà una bona estona a les 
muntanyes i després anirà agafant un to més ocre 
i finalment el marró més fosc a les parts altes i 
el més clar a les baixes. La Marta i l’Enric senten 
com les emocions s’expressen i augmenten amb la 
imatge que tenen davant que alguns podrien defi-
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 ALGÚ HO HAVIA DE DIR!
 J.B.

Abans de començar a llegir aquesta secció, que no 
sabem si tindrà continuïtat o no, cal que deixem 
clar que no pretenem fer crítica perquè sí, sinó que 
la intenció és de dir en veu alta (en aquest cas, de 
manera escrita) comentaris, pensaments, idees, 
opinions... que veïns i veïnes diuen en petit comitè 
i que potser no s’atreveixen a fer públiques.

Començarem comentant de manera suau, sempre 
molt suau, el gran encert d’aquests fantàstics con-
tenidors que tenim des de fa uns mesos (pancarta 
de benvinguda inclosa) i que, ben vistosos, subs-
titueixen aquells discrets soterrats, en el cas del 
passeig de l’om. Instruccions per fer-ne ús:

1) tenir una estona de temps i paciència;
2) proveir-se de gel hidroalcohòlic;
3) tenir els braços i les cervicals en bon estat.

Per què, tot això? Mireu: quan aneu a llençar bros-
sa orgànica o rebuig, els contenidors estan tancats 
i s’obren amb aplicació de mòbil (però no tothom 
vol acumular aplicacions al mòbil ni tothom té 
mòbil) o amb una targeta. Aquesta targeta no-
més funciona si la fem tocar al contenidor (au, ja 
la podem netejar); si estem de sort, de molta sort, 
sentirem un sorollet que indica que el contenidor 
s’obre, però segons la nostra experiència calen sis 
o set intents! Amb tot això, la brossa ha de ser a 

terra perquè tenim les dues 
mans ocupades: l’una amb 
la targeta tocant al conteni-
dor, i l’altra a punt per obrir 
la boca del contenidor, ben 
alta per tal que hàgim d’ai-
xecar bé els braços. Sin-
cerament, ens sembla un 
endarreriment... o un atràs, 
aquest castellanisme que 
dèiem sempre. I ara que 
ja ho hem aconseguit, tor-
nem cap a casa amb una 
sensació de satisfacció o de 
cabreig...

... perquè si ens trobem 
algú pel camí tenim moltes 
probabilitats que aquest 
algú vagi sense mascareta 

(és clar, el respecte només cal per anar al metge 
o a buscar pa). Per què aquesta actitud que al po-
ble les coses es poden fer segons el que li sembli 
a cadascú? Per què, en el cas de gent de cap de 
setmana/vacances, es fan coses que mai de la vida 
no es farien a la ciutat de procedència? Se us acut 
de rentar el cotxe al mig del carrer a Tarragona? Se 
us acut de deixar voltar el gos tot sol pels carrers 
de Reus? Se us acut d’anar sense mascareta per 
Barcelona? Al poble, personal autòcton i personal 
ocasional, també hem de respectar les normes... 
per respecte a la resta de veïns i veïnes! Respecte, 
pensem-hi una mica...

... i mentre pensem, mirem de no xafar alguna de 
les múltiples caques que hi ha pels carrers. I no 
són de l’Anita, no. Caques dels nombrosos gats 
que circulen pels nostres carrers (hauríem de tenir 
les cases i els carrers nets de rosegadors!) i d’algun 
gos que volta sol, sense control i sense bolquer. 
Tan difícil és tenir un gos sota control o treure’l a 
passejar perquè faci el que ha de fer? Així ja es po-
den tenir animals domèstics, ja!

Au, per avui ja n’hi ha prou. Fins una altra... si la 
fiscalia o algun tribunal no s’hi oposen o no ens 
tanquen al costat del Pablo Hasél, que tal com es-
tan les coses, no se sap mai.
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