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EDITORIAL
Sembla que  podem començar a deixar enrere 
la pandèmia. Visca! Caldrà ser prudents perquè 
la COVID19 ens ha donat moltes sorpreses al 
llarg d’aquests mesos i hem de ser cautelosos.

En tot cas, la C14, la nostra carretera, torna a 
estar a ple rendiment, lluny d’aquella fotogra-
fia amb la que il·lustràvem el número ante-
rior. I per sort ja s’anuncien tot d’activitats per 
aquests mesos d’estiu. D’una banda, la nostra 
associació està preparant algunes activitats de 
les quals informarem ben aviat, unes de festi-
ves, però unes altres de record de tota les per-
sones que ens han deixat durant aquest llarg 
periple. D’una altra banda, l’Agrupació de Pro-
ductors de l’All de Belltall està preparant la fes-
ta anual de l’all (el proper dissabte 7 d’agost) 
que el 2020 no vam poder celebrar. Enguany, 
la collita dels alls promet ser bona (tot i que no 
pot dir-se fins que els arranques) i esperem que 
vingui la gent de la comarca a emportar-se els 
seus forcs i d’altres productes de les paradetes 
que es faran.

També sabem que l’Ajuntament està preparant 
amb les comissions de festes de cada poble les 
festes majors. La de Belltall tindrà lloc del di-

vendres 13 al diumenge 15 d’agost. Si l’any pas-
sat, en plena pandèmia, vam celebrar una festa 
major entre tots, la d’aquest any (amb mascare-
ta posada) ha de ser un punt d’inflexió.

I, per acabar, un desig de cara a l’ajuntament: 
que a mesura que la situació sanitària millori, 
torni a posar-se en contacte amb la població a 
través d’aquelles assemblees tan transparents 
i democràtiques que va realitzar al comença-
ment del seu mandat. És un senyal de la seva 
voluntat de connectar amb la població i, si la 
COVID va interrompre aquesta manera de fer, 
ara seria bo que la reprengués. Així ens estal-
viaríem alguns malentesos, com l’edicte que 
han fet sobre els gats: personalment, m’ha sa-
but greu que abans de dictaminar sobre com 
hem de tractar els gats de carrer del poble, 
no preguntessin res als qui vivim a Belltall tot 
l’any. Haguéssim pogut explicar-los que, durant 
aquest any llarg i difícil de la pandèmia, aquests 
gats ens han fet companyia. I que el problema 
no és on mengen aquests gats. A veure si ho 
podem parlar en una propera assemblea. Men-
trestant, bon estiu a tothom.

Joan Maria Minguet, de cal Porxo
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Fa pocs dies va tenir lloc una reunió dels membres 
de l’Agrupació de Productors d’All de Belltall en la 
qual la junta directiva va informar de l’organitza-

Durant tota la pandèmia, els dissabtes ha estat 
una sort comptar amb l’arribada del Miquel, el 
peixater que portava els seus productes al nostre 
poble. Com que el Miquel ha estat pare, els seus 
clients més assidus de Belltall li van oferir un regal. 
Ben aviat, el Miquel tornarà a pujar per portar-nos 
peix fresc.

ció de la propera festa de l’all i dels estudis de la 
Fundació Miquel Agustí sobre els nostres alls, dels 
quals ja vam informar en un número anterior.

ACTUALITAT
Pau Tous Berengué de Cal Banyeta

Productors d’All de Belltal

El peixater
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El dissabte 7 d’agost tornarà a celebrar-se la tradicional Festa de l’All de Belltall.

Després de l’anul·lació de l’any passat per la pandèmia, enguany es recuperarà 
amb algunes limitacions, però mirant de reunir el màxim de gent.

Hi haurà més parades que mai, al costat de la parada central: la de l’Agrupació de 
Productors d’All de Belltall.

I, a la tarda, també recuperarem el concert: tindrem el privilegi d’escolar un vi-
oloncel·lista de Reus, Roger Morelló, de gran projecció internacional. Més enda-
vant coneixerem el programa que ens oferirà, però està pensant en tocar Bach, 
Josep Maria Guix, un tango...

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns i Amics de Belltall convoca tots els seus 
socis a les assemblees generals de socis dels anys 2020 (que no vam poder rea-
litzar a causa de la pandèmia) i 2021.

El dia 28 d’agost de 2021 a les 18:00.

Us hi esperem!

12 Festa de l’All

Assemblea general de socis
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Quines aficions tens? 
M’agrada molt anar a caminar i treballar la terra, 
faig hort. Sempre he fet això, quan era a Belltall, a 
l’estiu, ajudava el meu pare amb la terra.

Quin any vas néixer?
El gener de 1960.

Quins records guardes de la infància? 
Durant la meva infància no vaig viure gaire a Bell-
tall. La meva mare va morir i des l’any 61 fins al 65 
vaig marxar cap a Ciutadilla a viure amb uns tiets 
i vaig anar a col·legi a Ciutadilla, on vaig ser-hi 5 
anys. Després, em va venir a buscar el meu pare 
i vaig ser a Belltall. Aquí vaig anar a escola amb el 
senyor Vallejo; tinc el record que agafàvem una 
bossa per esmorzar que hi havia “polvos” de llet.
L’any 1969 vaig anar d’intern al col·legi d’educació 
especial Sant Rafel de Tarragona, on vaig estar 
molt bé.
El setembre de 1971, el meu pare i els meus ger-
mans van venir a viure a Tarragona en un pis.
Fins al 1981 no vam pujar gaire a Belltall perquè no 
teníem cotxe, però a partir de llavors, que és quan 
la meva germana va tenir cotxe, pujàvem per les 
vacances i els caps de setmana.
També sé que em van batejar i vaig fer la comunió 
a Belltall.

Com recordes la festa major? I els reis? Han can-
viat molt?
Han canviat molt: abans hi havia molta més gent i 
la gent participava molt, érem tots al poble...
I tant! Els reis han canviat també, abans es feien a 
“La Sala”, on s’hi feia teatre també, per cert! Jo no 
vaig fer teatre, però he vist fotos i m’han explicat 
que venia gent de Guimerà.

Has participat mai en alguna associació del po-
ble? 
Vaig ser a l’Associació de veïns durant una tempo-
rada i en tinc un bon record!

En aquesta edició de la revista hem entrevistat el Lluís de ca l’Inglès,  
que ha compartit la seva història i els records que té del poble;  

però també ens ha donat la seva visió del present i del futur de Belltall. 

Entrevista al Lluís de Ca l’Inglès
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

LA VEU DEL POBLE
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Quin és el recorregut que més t’agrada o reco-
manaries per sortir a caminar?
Quasi tots! Els he fet tots i m’agraden tots... anar a 
caminar fins a Vallbona, que és molt maco aquell 
camí i és més llarg, també m’agrada el camí de Ro-
callaura, el de Forès...

Saps d’on ve el nom de la teva casa?
Ca l’Inglès ve d’un oncle de la nostra padrina, que 
es deia Isidre Inglés. La nostra padrina, que es deia 
Teresa Andavert Inglés i era filla única, va heretar 
de l’oncle part del terreny on hi ha la casa.
L’altra part del terreny, la van comprar els padrins 
als pares de la Ramona de Cal Roig. 

T’agradaria viure tot l’any a Belltall?
Sí, m’agradaria molt, però clar, és complicat pel 
tema transport, metges...

Al entrar per la porta sonava  un timbre o una cam-
paneta, això no ho recordo bé;  llavors sortia nor-
malment la tieta Ramona  o la Paulina i  et  servien 
el que volies; la recordo, a la tieta, amb el seu da-
vantal , sempre portava un llapis a la mà,  o apun-
tant coses o fent el compte, crec que a una llibreta.
Era una estança llarga, amb un taulell d’obra al mig, 

Què representa Belltall per a tu?
Un poble molt maco i tranquil on sempre que vinc 
hi estic molt bé!

Quin futur veus al poble?
Jo crec que es quedarà més o menys com ara. No 
crec que gaire gent nova vingui a viure aquí, per-
què pel transport has d’anar a Tàrrega, per les bo-
tigues també... suposo que el futur es podria arre-
glar una mica, perquè, per exemple, aquests dies 
de Setmana Santa hi havia gent, però és clar, ara 
que ha tornat a començar el col·legi i tot la gent 
ha marxat. Però bé, jo crec que Belltall es quedarà 
com ara.

I amb aquesta visió sobre el futur del nostre poble 
que té el Lluís, acabem l’entrevista.

Moltes gràcies per respondre!

tot ple de caixons de fruita i  verdura, fins arribar 
a les balances, i desprès hi havia els productes de 
pesca salada, bacallà i arengades, un  pot d’olives 
sevillanes. També la caixa de llauna  del codonyat,  
eren precioses de colors i dibuixos
Al darrera del taulell ha on hi havia  les balances , 
normalment, sempre hi havia la tieta.

 LA BOTIGA DE CAL MAGINET
M. Teresa Company Berengué
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Tot al voltant, armaris tancats amb vidre i prestat-
ges plens de fato.
Al entrar, enfront hi havia uns prestatges plens 
d’espardenyes, anava seguit d’ uns altres  amb 
les pastilles,  bosses d’escates i pots de polsos de 
sabó; Rotllos de paper de wàter, etc. Seguien les 
llaunes de conserves, pots de llet, un pot de pas-
tilles de caldo (en aquella època  es compraven 
per unitats, en dèiem cubitos). Els tints Iberia per 
tenyir  la roba, sobretot  la de dol.  Sota d’aquets 
prestatges hi havia un banc que servia per pujar 
a buscar les coses que estaven a mes  alçada, per 
provar -te les espardenyes o seure si estaves can-
sada , o per parlar.
Als següents prestatges  hi havia tres molinets, un  
per ratllar el formatge, el  de moldre el pebre i el 
del  cafè. A vegades la tieta ens ho deixava fer, a 
mi el del pebre no m’agradava perquè em feia es-
ternudar.
També hi havia les ampolles grosses de colònia,  
massatges i tot de tubs per mesurar, ja que la gent 
portava l’ampolleta i la tieta ho mesurava i te l’om-
plia, aquesta operació em fascinava.
Desprès venia un armari on hi havia les ampolles 
de colònia de regal, pastilles de sabó, Heno de Pra-
via, Myrurgia, etc, i desprès tot de fils per cosir i 
les capses amb les troques de fils de colors  per 
brodar i fer les labors,  les agulles, altres fils, didals, 
etc.  Recordo que quan n’havies de comprar una, 

a mi em costava trigar el 
color perquè tots m’agra-
daven, però nomes en 
podia  comprar una, m’hi 
passava molta estona, a 
vegades la tieta em deia:  
“agafa’n dues i l’altra te 
la regalo”. També eren 
molt boniques  les car-
tolines dels botons. Un 
altra cosa  que també 
tenia eren les agulles per 
aguantar la mantellina 
de l’església, a mi m’agra-
daven amb  perla, però 
no me la podia comprar 
per cares. Allí també hi 
tenia les llibretes, els lla-
pis i gomes d’esborrar i 
les pastilles  per la tinta 
de colors, així com les 
plomes que fèiem servir 
per escriure, paper se-
cant, etc.,  que compra-
ven per l’escola. Mes tard 

ja van tenir  bolígrafs.
A l’altre cantó hi havia armaris, al final el del tabac, 
que sempre tenien tancat, al darrere de les balan-
ces la pasta de sopa i les coses que més venien, a fi 
de que la tieta no s’hagués de  moure massa; des-
près hi havia les ampolles i, en un armari, hi havia 
caramels i el pot dels  anissos (a casa en comprà-
vem i els posàvem en un cantir i l’aigua tenia gust 
d’anís), eren grossos i boníssims, aquest és el meu 
record, no n’he menjat mai més de tan bons. Tam-
bé era una de les coses amb què ens obsequiava la 
tieta quan hi anàvem i, de vegades, perquè l’haví-
em ajudat a endreçar la botiga; més tard, van venir 
els chupa-chups.
Els dissabtes tenien les coques de Montblanc amb 
sucre, del Pastisser Palau de Montblanc, encara les 
fa igual de bones, a casa nomes en compràvem 
quan era festa o per l’aniversari d’algun de nosal-
tres, o quan la tieta ens convidava algun dissabte 
per berenar.
Però el que mes em fascinava de tota la botiga era 
l’àlbum de les postals, sobretot quan en tenie de 
noves, de vegades li demanava a la tieta que me 
les  deixés mirar, amb molta cura, per no fer-les 
malbé, anà passant les fulles, hi havia la dels sants, 
les de  flors,  les de parelles , les vistes de tota Es-
panya, etc.
També era molt interessant el moble on tenien 
petits   medicaments, les pastilles Juanola, el Vikcs 
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Vaporub, xarops per la tos,   paquets de cotó fluix, 
aspirines, esparadrap, aigua oxigenada, alcohol,  
les capsetes de diferents colors i mides. També em 
fascinava la nevera, devia ser una de les primeres 
del poble, on  i guardaven el seu menjar i petits 
encàrrecs.
Algú pot pensar que això es una mica fantasiós, 
però jo vaig descobrir  Cal Maginet als 7 anys,  allà 
hi havia tot el que podia desitjar i que  podia tenir, 
era tot un univers; per raons familiars que tothom 
coneix,  hi passàvem moltes hores,  els meu ger-
mans i jo. La meva germana recorda que durant 
un temps van tenir una nina (la Pepa Maca) amb 
el número que sortia al paper dels caramels, a 
l’aparador que rifaven, era molt bonica, però ella 
ja sabia que no li podia tocar, per ser la neboda, 
i això la va decebre molt.   Els tiets eren per no-
saltres molt mes que “tiets”, en aquells anys no 

tenien fills, totes les llepolies que podíem desitjar 
ens les donava ella,  la casa era molt gran, era ideal 
per jugar, sobretot el pati;  la botiga tot el dia era 
oberta, excepte a l’hora de menjar i  el diumenge 
a la tarda, però si trucaves també t’obrien,  sem-
pre hi havia gent, de vegades fèiem els encàrrecs 
d’anar a buscar coses al pati, allí sempre hi havia 
el Maginet avi, arreglava la verdura, els sifons, les 
gasoses, etc.  Els estalviàvem moltes passes, l’únic 
que em feia por era l’habitació que hi havia entre 
el pati i la botiga, plena de coses per vendre: es-
combres, cassoles, galledes, sacs, etc., amb molt 
poca llum, quasi sempre a les fosques, ho recordo 
sempre passant corrents, perquè la foscor em feia 
por. Desprès, en arribar la televisió, hi anàvem a 
veure la tele, perquè era per a nosaltres soles. Són 
els records que tinc d’aquells anys, de la botiga de 
cal Maginet.
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L’any 1930 el folklorista Valeri Serra Boldú va venir 
a Belltall. Era bon amic del capellà del poble d’ales-
hores, Lluís Sans. Ho explica ell mateix en un article 
que es va publicar al diari La Vanguardia el dissabte 
23 d’agost de 1930 i que recuperarem tot seguit.

Valeri Serra (1875-1938) va néixer a Castellserà 
i durant molts anys va viure a Bellpuig. No és es-
trany, doncs, que conegués Belltall per la proximi-
tat de les terres de l’Urgell que coneixia tan bé. I 
també perquè es va dedicar a recollir la cultura po-
pular catalana, les seves festes i tradicions. I va vol-
tar per tot el país per a fer-ne una mena d’inventari 
que servís per a protegir-la del pas dels temps. De 
fet, l’article anava encapçalat pel nom d’una secció 
“Por tierras de tradición”. Serra havia col·laborat 
des dels anys vint en el diari La Vanguardia, tot i 
que no sabem si va fer servir aquest encapçala-
ment en alguna altra ocasió.

En aquell article, titulat “Belltall”, Valeri Serra co-
mençava amb aquestes paraules:

“Dios sabe a través de qué peripecias forma parte 
Belltall del municipio de Pasanant, pueblos ambos 
pertenecientes a la provincia de Tarragona; pero 
mientras la capital del distrito ha quedado hasta 
cierto punto estacionada, su agregado Belltall, si-
tuado en inmejorables condiciones a lado y lado 
de la carretera de Tárrega a Montblanch, le sobre-
pasa en vecindario,

va creciendo cada día de mayor modo, y creyén-
dose capacitado para gobernarse sin necesidad 
de tutela, ha pedido que se le declare municipio 
independiente.

Por su cura párroco, reverendo don Luis Sans, 
buen amigo mío, tenía yo aprendidas ciertas par-
ticularidades de las costumbres tradicionales que 
se viven en este pueblo, por lo que accediendo a 
reiteradas instancias, me decidí a completarlas, 
yendo allí en la buena compañía de José María Ol-
fer, Alfonso de Alemany y Francisco Tusquets Pa-
drosa.”

Ja veieu que l’any 1930 el nostre poble tenia ànsies 
d’independència municipal. A partir d’aquí, trans-

crivim alguns passatges de l’article. Valeri Serra es 
refereix en primer lloc a la nostra església:

“Baste decir que el marco de su puerta de entrada 
está formado por tres piedras cortadas en una can-
tera del pueblo. Al levantamiento de su templo con-
tribuyó todo el pueblo, para lo cual se impuso la obli-
gación de dar una gavilla de trigo de cada veinte que 
se recolectasen en su término, tantos años cuantos 
fuese preciso hasta la total terminación de las obras. 
Y como sus tierras son feraces, pocos años bastaron 
para edificar un templo capaz para las necesidades 
del pueblo, ya que el antiguo no reunía tamañas con-
diciones.

Observando la limpieza que domina en el templo, nos 
dijo su párroco que está confiada a las mayoralas. In-
quirimos más sobre este punto y nos refirió que tie-
ne la parroquia los siguientes auxiliares: un mayoral 
y mayorala casados, que no hay necesidad de elegir 
porque automáticamente prestan ese servicio todos 
sus vecinos durante un año, ‘per tomb de poble’, ex-
ceptuando los viudos y viudas. Otro tanto sucede con 
los sacristanes, con la diferencia de que desempeñan 
el cargo los dos que casaron últimamente durante el 
año anterior. Las mujeres de estos sacristanes tienen 
confiado el aseo de la iglesia. En las grandes solemni-
dades religiosas enciende las velas del altar mayor el 
sacristán más joven en edad, estando confiado al otro 
compañero las de los altares del lado del Evangelio. 
Las del lado de la Epístola las enciende el mayoral.

Este auxiliar, acompañado de un amigo voluntario, 
tiene la obligación de ‘treure atxa’ en las festividades 
durante determinados momentos del oficio. Se tra-
ta de un blandón pintado, de colosales dimensiones, 
que encienden al cantar el Evangelio y a partir del 
Prefacio, colocándose los mayorales detrás del cele-
brante.”

L’atxa és un ciri gros i gruixut, generalment de for-
ma prismàtica i amb quatre blens en el seu interior. 
Gràcies a l’article de Valeri Serra Boldú sabem que en 
aquells anys es feia servir en moments determinats 
de les misses. També explica en el seu article que 
els majorals i les majorales del poble pertanyien a la 
Confraria de Nostra Senyora del Roser. I continua:

RETALLS DE PREMSA ANTIGA
BELLTALL: 1930
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“La Cofradía del Rosario se nutre con estas limosnas, 
y, además, con lo aportado por el común de vecinos. 
Cada casa del pueblo, para pertenecer a la Cofradía, 
satisface un cuartán de trigo, y como muestra de ge-
nerosidad suelen añadir una cuarta del mismo cere-
al. Estas recaudaciones de trigo alcanzan en algunos 
casos cierta solemnidad: por ejemplo, cuando se re-
colecta para celebrar la fiesta mayor y en la dedicada 
al Sagrado Corazón de Jesús, cuya imagen es objeto 
de muy antiguo culto, hasta el punto que la divina efi-
gie está entronizada en todas las casas de Belltall. 

[…] Para compensar en algo a los auxiliares del culto, 
antiguamente se obsequiaba con un par de zapatos 
a la mayorala. Hoy se le entrega cinco pesetas, y a los 
sacristanes tres pesetas cincuenta céntimos.”

Sobre el conreu de la terra, Valeri Serra apunta que, 
quan un veí del poble es trobava malament durant un 
període llarg, els altres vilatans demanaven permís 
al capellà per a treballar en dia festiu i completaven 
aquelles feines que el pagès malalt no havia pogut 
acabar. I també es treballava en diumenge anys en-
rere, és a dir, abans de 1930, per a ajudar a l’església. 
Ho explica així:

“El pueblo posee una finca denominada  ‘Tros de la 
vila’, cuya tierra, mediante licencia que otorgaba el 
párroco, se laboraba los días festivos en todas las su-
cesivas etapas de cultivo, de siembra, escarda, siega 
y trilla.”

Valeri Serra acabava el seu article amb aquestes da-
des històriques que tot seguit reproduïm. Si voleu 
llegar l’article sencer es pot consultar a l’hemeroteca 
digital del propi diari La Vanguardia.

“En los libros parroquiales hallaron plena confirma-
ción los datos que anteceden. En uno de ellos, donde 
se anotaban bautizos, casamientos y óbitos, pudimos 
leer una nota fechada en 20 de agosto de 1669, don-
de hace constar el rector que dirigió una comunica-
ción «a la Comanda d’Espluga de Francolí que se lliuri 
dels drets de comanda por haver-hi tan sols tretze 
cases de les 20 que hi havia y que a causa de la guerra 
i pesta s’havia delmat». El vecindario de Belltall hoy 
día se compone de 97 casas. 

Un asiento datado a 17 de agosto de 1749 cuenta con 
toda suerte de pormenores que en tiempos antiguos 
se venía rindiendo culto a San Roque, y que a causa 
de haberse enfriado la devoción al santo abogado 
contra la peste, se reiteró el voto de celebrar su fies-
ta, a cuyo efecto fueron a postrarse ante la imagen 

del santo de Montpellier, el rector don Juan Huguet 
y dos regidores, orando largo rato y prometiendo en 
nombre del pueblo la celebración ‘de una fiesta que 
de entonces acá viene celebrándose. Ello fue debido 
a que por una «constellació de malaltíes jeien qua-
ranta persones».

Pero un libro qué siempre ilustra sobre la vida tradi-
cional de un pueblo, es el de la Cofradía del Rosario, 
fundada en Belltall el año 1577. La confraternidad, 
como hoy sucede, subvenía con largueza a los gastos 
del culto, no sólo del propio altar, cuyos restos del 
antiguo retablo observamos en tres distintos altares 
del templo actual, sino que alcanzaba a otros gastos. 
En 1769 entrega 25 libras catalanas para ayudar a la 
fabricación del «retaule del Sant Christ»,

y conceptos de esa índole, menudean en dicho libro. 
Por sus partidas de descargo se tiene idea de algunos 
dispendios ocasionados durante el año, como son: la 
compra de aguardiente para servir en un refresco, y 
en los gastos de 1773 se consigna la cantidad de tres 
libras para compra de «un pa beneït».

Tales son los rasgos más salientes de la vida espiri-
tual de un pueblo donde todos sus vecinos cumplen 
con el precepto pascual, y donde se da el caso de ce-
lebrar una procesión en honor del Corazón de Jesús, 
a la cual asiste todo el pueblo en masa, sin que en 
ninguna casa ni en calle alguna puedan apostarse cu-
riosos porque no quedan vivientes que dejen de ir a 
la procesión.” 
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 RECER DE LECTURES

En el llibre Per tenir casa cal guanyar la Guerra 
(2018), Joan Margarit s’endinsa en els seus records 
d’infant, d’adolescent i de jove, la qual cosa ens 
ajuda a entendre una mica més com es va forjar 
el poeta.

He llegit poc de l’obra poètica d’en Margarit, sem-
pre he pensat en ell com un veí de Forés ben a 
prop del nostre municipi. Les primeres vegades 
que vaig venir per aquestes terres amb la família, 
el vam reconèixer assegut discretament en una 
taula del Restaurant Travé de Solivella, amb la Ma-
riona la seva dona. Mai vam establir cap comunica-
ció, però hi vàrem coincidir força vegades.

Arran de la seva mort, el febrer d’enguany, sento 
interès en saber més sobre el poeta i començo la 
lectura d’aquest llibre. Volia saber d’ell, però també 
volia descobrir si en les seves pàgines hi trobava 
elements que m’apropessin als records personals 
i col·lectius d’una terra, d’un paisatge, que cada ve-
gada conec més.

Sabia que en Margarit va néixer a Sanaüja i això 
me’l connectava amb Belianes, origen de la meva 
família materna, i amb Belltall, terra que m’ha 
adoptat. Tots tres pobles pertanyents a l’antiga 
Segarra. Aquesta comarca va ser molt esmicolada 
amb la divisió comarcal del 1936, però els pobles 
que en formaven part encara s’hi reconeixen amb 
una identitat comuna.

El paisatge té un protagonisme molt rellevant en 
aquesta obra de Margarit. El poeta fa un recorre-
gut per diferents paisatges: el delta de l’Ebre, Sa-
naüja, diferents barris de Barcelona, Girona, Rubí, 
Figueres, Santa Coloma de Gramanet i, també, 
Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas. Un altre ele-
ment important són els records, els records de l’es-
criptor però també tot allò que ell no pot recordar 
perquè és anterior a la seva existència: “s’escriu la 
meva història abans que jo existís”, diu Margarit, 
“fets que no hem viscut o recordat directament 
però que en patim els efectes”

He trobat en diferents pàgines del llibre referèn-
cia a fets de la Guerra Civil en el poble de Sanaüja 
que, de ben segur, guarden similitud amb esdeve-

niments semblants ocorreguts a Belltall. Podem 
llegir també acurades descripcions de cases que 
seran reconegudes pels nostres lectors d’una cer-
ta edat: “I al replà, una comuna de fusta. Si aixeca-
ves la tapadora, deixava veure un forat que duia 
directament a l’estable inferior, on alguna vegada 
hi havia hagut una mula”; ”la casa també tenia un 
pati al darrere, amb la cort pel porc, el corral de les 
gallines, i les gàbies dels conills…” 

Referent al lèxic,  Margarit recorda algunes parau-
les o frases que encara avui les he sentit dir a ami-
gues i amics del nostre  poble, com “t’has de xo-
llar que no hi veus”, o “cap a quin cantó carregues 
noi?”, quan el sastre li prenia les mides. Hi sovinte-
gen també les descripcions sobre les feines a pa-
gès, diferenciades per sexe; i referències al menjar 
en un món de postguerra de molta pobresa (baca-
llà i arengades) i la importància de l’hort en terres 
de secà, que en paraules de Margarit és “la riquesa 
dins de la misèria”.

Ho deixarem aquí, us animo a llegir aquest llibre i 
de pas obrir una porta al passat, el personal, però 
també el col·lectiu, que massa vegades ha estat si-
lenciat.

Més enllà del temps
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TEMPS ENRERE 
BELTALL: VIURE I SOBREVIURE A PAGÈS (C.4) 
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer

En l’anterior capítol ja apuntàvem el manteniment 
de l’increment demogràfic que s’havia iniciat a fi-
nals del segle XVIII. Això obligava la gent de Bell-
tall a sumar a la pagesia, ramaderia i tragineria, 
noves activitats que aportessin les millores neces-
sàries per garantir més perspectives laborals als 
habitants del poble. També caldria l’establiment 
i millora del comerç i d’altres activitats econòmi-
ques.
Els propietaris de la carlania eren els únics re-
sidents a Belltall amb ingressos no relacionats 
amb l’agricultura i explotació del bestiar, ja que 
entre les seves activitats econòmiques realitzades 
al llarg del segle XVIII, fèiem constar la possible 
explotació d’un pou de gel (any 1698) i l’arrenda-
ment d’un forn de vidre (any 1798). 

Primera meitat del segle XIX - Increment de les 
terres cultivades i de cases habitades 
Els pous de gel a La Conca de Barberà (1) es van 
explotar fins a mitjan segle XIX, però en el cas de 
Belltall no ens ha arribat més informació de la que 
ja vam apuntar, per tant res podem dir de la seva 
rendibilitat i de la durada del seu funcionament.  
No sabem la data fins a la qual el forn de vidre 
va estar en actiu, però no va ser més enllà de la 
meitat del segle XIX, ja que la construcció de la 
carretera va afectar la part de l’edificació de Cal 
Prim, on hi havia el forn. L’any 1810 Josep Bonet 
Rull, mestre de vidrier de Fulleda (2) va contraure 
matrimoni amb Francesca Batlle Planes, filla del 
carlà.  La parella va rebre en dot dels pares de la 
núvia el forn de vidre amb l’habitatge correspo-
nent, i també terres. Per aquest motiu el Josep va 
compaginar les feines de pagès amb les de vidrier 
alguns anys. Fet que ho confirmen els registres 
sagramentals d’alguns dels seus fills, ja que majo-
ritàriament fins a l’any 1630 s’indicava que el seu 
ofici era el de vidrier, tot i que en algun cas consta 
com a pagès.       
El primer quart de segle va arrancar amb un in-
crement significatiu de cases habitades, que es 
va mantenir fins a mitjan segle. En els cinquanta 
anys es va passar de les 40 famílies que vivien al 

poble, a arribar a prop de les 60. Majoritàriament 
les cases van ser fundades pels cabalers de les ca-
ses amb més propietat que gràcies a l’increment 
de terres cultivables, en ser guanyades al bosc, 
van trobar la possibilitat de no caldre migrar a al-
tres llocs.
La necessitat de disposar de nous habitatges va 
propiciar l’arribada de persones relacionades 
amb la seva construcció.  L’any 1809 Anton Tous 
Bellart, mestre de cases de Solivella es va casar 
a Belltall (Cal Banyeta) però per la seva prema-
tura mort poc va poder exercir l’ofici. Altres van 
treballar sense fixar la residència al poble, però 
en trobem dos que sí que ho van fer a partir de 
l’any 1843. En canvi no hi ha referències a assen-
taments d’altres artesans, en aquest període.

Des de  l’edat mitjana el barber era considerat un 
professional de la cirurgia. A diferència dels cirur-
gians, però, els barbers només podien exercir la 
cirurgia menor: sagnies amb l’aplicació de sango-
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neres, extracció de peces dentàries, etc. Doncs 
bé, entre l’any 1828 i 1950 a Belltall hi van exercir. 
Un va fer-ho  uns set anys, i després d’ell, un altre 
uns vint-i-cinc anys.
Per un document datat el 30-12-1799, que junt 
amb altres procedents de Cal Salandrigo ha arri-
bat a Josep Maria Amenós Fabregat, sabem que 
a principis del segle XIX per vigilar els boscos de 
Belltall, Rocallaura, La Sala i Glorieta, es va ano-
menar “cabo celador de montes” a Antoni Miró 
Cabestany. Del contingut de l’escrit es dedueix 
que l’encàrrec rebut era compatible amb fer de 
pagès. Per les seves feines de vigilància “no goza-
ría de sueldo pero percibiría todos los emolumentos 
y demás honorarios”.
Fins ara hem vist les poques alternatives que els 
habitants de Belltall tenien a la pagesia o l’explo-
tació de bestiar, en la primera meitat del segle XIX. 
És indubtable que l’abastiment de pa, carn i d’al-
guns queviures era imprescindible, però aques-

tes activitats les efectuaven algunes famílies, de 
forma complementària a les tasques agrícoles o 
ramaderes. Coneixem el cas concret del matri-
moni format per Joan Miró i Llúcia Sotorras, que 
compaginaven les activitats agrícoles, amb les 
pròpies de l’hostaleria. A mitjan segle, la carrete-
ra encara no estava acabada en el seu recorregut 
per Belltall, però pel poble hi havia de transcórrer 
els transport de productes alimentaris entre el 
Camp de Tarragona i l’Urgell. Calien hostals per 
passar la nit, i Ca la Llúcia disposava de lloc sufi-
cient per acollir als traginers, els seus carros i els 
animals de tir.

Segona meitat del segle XIX - Increment de cases 
i transformació del nucli urbà
Gràcies a un document que forma part del Fons 
Parroquial de Belltall, ens ha arribat una valuo-
sa informació de l’any 1850, per la qual sabem el 
nombre de jornals del terme,  i la seva distribució 
entre els diferents propietaris, amb detall del tipus 
d’explotació (terra campa, terra erma, vinya, bosc 
i garriga). 
El bosc ocupava una part significativa de la superfí-
cie del terme, però entre les terres de cultiu també 
són significatius els 63,57 jornals de vinya cultiva-
da.
També s’esmenten les eres i pallisses, i la seva si-
tuació.
Al terme es comptabilitzen 1546,40 jornals (673,92 
ha.) que corresponent a seixanta-dos propietaris, 
set dels quals no són residents al poble. S’han po-
gut creuar les dades amb el total de famílies page-
ses residents, i tres d’elles no figuren amb terres a 
Belltall, ja que les posseïen fora del terme del po-
ble o  menaven les d’altres famílies. 
A mesura que avançava el segle s’incrementava 
l’esperança de vida de la població, i  això afegit 
a altres factors, com ara el fet que al llarg de la 
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segona meitat del segle XIX es van incrementar el 
nombre de famílies, que podien guanyar-se la vida 
treballant al poble, va ocasionar la necessitat de 
construir cases. Aquest fet es va produir als diver-
sos carrers de poble, però també es van iniciar les 
edificacions alineades als dos costats de la nova 
carretera, fet que es va allargar fins a inicis del se-
gle XX.
El bon moment econòmic de les famílies amb més 
terres, va propiciar el trasllat d’algunes d’elles a no-
ves cases, a la vegada que les antigues eren ocupa-
des per alguns dels seus cabalers, o venudes.
La construcció de noves cases, i de l’església del 
poble a partir de l’any 1861, va propiciar l’arribada 
a Belltall de professionals de diversos oficis. Coin-
cident en el temps, el traçat i l’execució de la carre-
tera va significar un abans i un després pel poble.
Seguidament s’indiquen algunes dades referents 
als diferents professionals que van trobar a Belltall 
l’oportunitat on poder exercí els seus oficis, o rea-
litzar noves activitats.   
L’any 1854 fixen la seva residència a Belltall, el fus-
ter Sebastià Corbella Amenós, i el ferrer Bernat 
Cartanyà. Diverses generacions de les seves famí-
lies van continuar vivint al poble i en alguns casos 
van compaginar l’exercici de les seves professions 
amb la pagesia i altres activitats. 
Entre els professionals que van participar en la 
construcció de la nova església, contractats per 
l’empresari Jaume Pairoló o la Junta d’obres, tro-
bem paletes, fusters i un canter (picapedrer), però 
tots van residir temporalment amb les seves famí-
lies a Belltall.   
Ja hem vist que a partir de 1843 van començar a 
residir al poble paletes (mestres de casa) amb la 
finalitat  d’abastir d’habitatges a les noves gene-
racions. Abans d’acabar el segle encara en cons-
ten cinc més vivint a Belltall. Un d’ells també es va 
construir el seu habitatge (Cal Coixela) i a damunt 

la porta del balcó va gravar algunes enyes del seu 
ofici. El pagès Jaume Berenguer (cabaler de Cal 
Sant) es va edificar la  seva  pròpia casa, i així ho va 
fer constar a la llinda de la porta d’entrada.    

L’any 1856 Magí Farré Pons feia de traginer, però la 
seva mort quan tenia trenta-cinc anys va suposar 
el fi de la seva activitat, i un any després consta 
també amb l’esmentada professió Ramon Tous 
Berenguer (Cal Cap-blanc). 
Magí Berenguer Badia en casar-se l’any 1877 cons-
ta com espardenyer, i la seva casa va agafar el nom 
de l’ofici que exercia. El seu fill Jaume va continuar 
l’activitat fins els primers anys del segle XX.
De Sebastià Corbella Amenós (Cal Fuster) que ja 
hem vist que es va establir a Belltall com a fuster,  
sabem per uns fets ocorreguts l’any 1890 (3) que 
ja havia posat en marxa un cafè en la data indi-
cada. El lloc era freqüentat pels aficionats als jocs 
de cartes.  Curiosament, en els Anuaris Riera (4) 
entre els anys 1896 i 1899, el local es definia com 
a cerveseria.
Per la mateixa font (3) d’on s’ha obtingut la in-
formació relativa al cafè, coneixem l’existència 
al poble de la taverna coneguda com “La Marie-
ta de Belltall”. L’establiment estava situat a Ca la 
Ció, casa fundada l’any 1850 per Josep-Anton Miró 
Puig de Cal Pastoret i Maria Pons Berenguer de Cal 
Mosset.
La nova carretera havia propiciat l’increment del 
pas de mercaderies i de persones pel poble de 
Belltall, i com que les rutes dels traginers i dels car-
ruatges acostumaven a durar diversos dies, l’exis-
tència d’hostals era molt necessària. Sembla que 
a Ca la Llúcia havien ja deixat l’hostaleria, ja que 
en l’anuari Riera (4) de l’any 1896 només consta 
l’existència al poble de la fonda de Cal Salat. Tam-
bé s’indica que el propietari Ramon Tarragó, admi-
nistrava l’estanc.
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Desconeixem la data d’inici de la construcció de 
la carretera en el seu pas per Belltall, però per les 
dades recollides podem saber que l’any 1859 ja ha-
vien cobrat els indemnitzats per les expropiacions, 
i que fins a final del segle almenys cinc persones 
residents al poble havien treballat com a peons ca-
miners. L’Ignasi Miró Miró i l’Isidre Miró Gabarró 
ho van fer uns anys, fins que van prioritzar la pa-
gesia, i d’Isidre Miró Miralles, Ramon Bergadà Bri-
ansó i Francesc Bonet Fabregat no consta cap altra 
activitat. Aquests peons caminers van participar 
en la construcció de carretera, però una vegada 
acabada aquesta, s’assignaria personal per la seva 
conservació, però a Belltall això ja seria al segle XX.
S’ha trobat entre els registres sagramentals una 
referència a la professió de Carles Sendrós que el 
rector descriu com “empleado de portazgos”. El 
Carles es va casar a Belltall, i el matrimoni va tin-
dre tres fills entre els anys 1865 i 1870. No podem 
determinar el tipus de feina que en aquella època 
exercia un empleat de posta en un poble petit. Es-
tava relacionat amb el transport per carretera o el 
servei postal?
Fins ara hem parlat de les diverses professions que 
per causa de l’increment de població havia contri-
buït a proporcionar més serveis als residents, però 
sens dubte la possibilitat de posar a l’abast dels in-
fants  l’ensenyança, va ser un pas de gegants. Fins 
aleshores només els fills de famílies benestants, o 

els destinats a les pràctiques religioses podien ac-
cedir a l’ensenyament.
Tenim constància que almenys set persones (tots 
homes) van exercir la seva professió (“maestro de 
niños, profesor de instrucción primaria… ”) des de 
l’any 1867 fins a finals de segle. Un dels mestres 
era nascut a Cal Ros de Belltall. 
En els registres dels diferents sagraments es fa 
constar l’ofici dels homes, però no és així en el cas 
de les dones. És a partir de l’any 1863 quan trobem 
indicada la professió de llevadora en algunes ano-
tacions. 
A Belltall la pagesia ha estat l’activitat que ha defi-
nit a  famílies senceres, i la dona a més de tota la 
seva implicació en el dia a dia de les terres i l’hort, 
tenia també les feines d’una mestressa de casa, 
amb tasques com tenir cura dels altres, fer el man-
teniment, omplir el rebost i alimentar els animals 
de corral.
La costura també formava part de les feines de les 
mestresses de casa, però algunes d’elles ho feien 
per compte d’altres. Noies de les famílies més mo-
destes també anaven a soldada a les cases més 
acomodades.
El món del comerç ha estat un altre àmbit en què 
les dones han tingut un ampli protagonisme. Les 
botigues, cafès, hostals, tavernes…, ubicats a la 
mateixa casa, eren l’escenari on es podia conciliar 
el treball productiu i el treball reproductiu.

ALGUNES DADES DE L’EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA DE BELLTALL  -  SEGLE XIX

Anys Altes per: Baixes per: Cases Habitants Any
Baptisme Matrimoni Matrimoni Òbit s/.Anuaris (4)

    41 1800
1801-1825 243 13 23 190
1826-1850 274 8 16 162 52 1826
1851-1875 317 13 38 228 60 1852

67 1859
65 1875

399 1896
1876-1900 327 21 27 261 83 1900

(1) - Els pous de gel de la Conca de Barberà de Manel Martínez Garcia.

(2) - Lo forn de vidre de Fulleda de Montse Arbós i Gabarró

(3) - Els delictes de la Conca de Barberà a l’Audiència criminal de Reus 1883-1892” d’Alberto Díaz Foz

(4) - Anuarios Bailly-Bailliere i Riera 
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