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EDITORIAL
Aquest número de la revista Belltall és un nú-
mero extraordinari. No hi trobareu les seccions 
habituals. És un número que dediquem a mos-
trar algunes fotografies entre els anys setanta 
(les primeres són d’abans i tot) i molt a comen-
çaments dels anys vuitanta del segle passat, 
quan la gent del poble organitzava representa-
cions teatrals. És com una mena de recordatori 
i d’homenatge als qui ho van fer, alguns dels 
quals ja no són amb nosaltres; doble home-
natge i recordatori per a ells, doncs. I, alhora, 
aquest número volem que esdevingui un testi-
moni de l’esforç que un grup de belltallenques 
i de belltallencs van realitzar per a les generaci-
ons que no van poder veure aquelles represen-
tacions teatrals, que han esdevingut llegenda, 
d’alguna manera, en la història del poble.

El teatre és una representació de la vida, de 
la vida passada i de la del moment en què es 
produeix aquella mateixa representació. Tant 

se val que el teatre sigui professional o ama-
teur. No és casualitat que, quan aquells veïns 
van posar-se a fer teatre, coincideixi en un mo-
ment de la història de Catalunya en què el tea-
tre amateur vivia uns moments de gran esplen-
dor, hi ha molta literatura que n’ha estudiat el 
fenòmen. D’aquell teatre amateur van sortir-ne 
figures molts destacades de l’escena catalana 
posterior.

El teatre és una representació de la vida, dè-
iem. I com esmentava Calderón de la Barca: 
“¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? 
Una ilusión, una sombra, una ficción; y el mayor 
bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y 
los sueños, sueños son.” De vegades, el teatre 
i la vida es confonen. I amb aquest número 
ho podreu comprovar: veureu gent coneguda, 
gent estimada, dalt d’un escenari i podreu com-
provar que, pel sol fet de participar en aquella 
aventura col·lectiva, van fer que Belltall parti-
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cipés d’aquest frenesí, d’aquest somni, d’aquesta 
il·lusió a què es referia el gran autor del barroc.

Gràcies a totes i a tots els que vau fer possible 
aquelles representacions: les actrius i els actors 
que pujàveu dalt de l’escenari i que havíeu as-
sajat setmanes abans els vostres papers, molts 
de vosaltres vivint ja a Barcelona i venint cap a 
Belltall per a aconseguir l’excel·lència en la repre-
sentació; gràcies a les apuntadores que anàveu 
seguint el text per si algú, en el moment menys 
oportú, s’oblidava una part del text; gràcies a les 
que fèieu els decorats i els vestits (l’atrezzo, en 
diuen), com l’Olga de cal Trumfet que, com veu-
reu més endavant, va compondre uns vestits en 
paper Pinotxo per a un moment de la represen-
tació de Cabaret 80; gràcies, també, a la gent que 
feia les adaptacions, o fins i tot creava obres no-
ves, com aquest mateix Cabaret 80, amb un guió 
de la Dolors Berenguer en què se simulava que 

a Belltall  hi havia molta sequera i s’organitzava 
una excursió a Barcelona en autocar (ja el veureu 
en el decorat) per a assistir a una representació 
de cabaret.

I, finalment, gràcies a la gent de cal Banyeta, que 
ha guardat les fotografies d’aquells moments i 
que ens ha ajudat en la identificació de les per-
sones que surten en les imatges. Les fotografies 
tenen poca qualitat d’origen, és lògic, eren espais 
tancats i les càmeres analògiques no permetien 
els recursos que ara ofereixen les càmeres digi-
tals. Amb tot, en el procés de digitalització hem 
procurat treure vermellors i aclarir les imatges, 
però en algun cas hem preferit convertir les foto-
grafies al blanc-i-negre.

Perdoneu si algunes identificacions són errònies 
o no hem sabut incorporar-les.

Visca el teatre! Visca el teatre a Belltall!

Sala Cal Fuster.
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L’INSPECTOR, de Nikolái Gógol
Representada entre 1967 i 1968, aproximadament

Jordi de ca l’Anton, Assumpta de cal Marsal  
i Rosa Mari de cal Roig.

Assumpta de cal Marsal i Marian de cal Prim.
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Ramon Maria de cal Jaume i Anton Maria de cal Roig.
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Dolors de cal Joan el Bisbe i Rosa Mari de cal 
Margarido.

Pere de ca l’Antònia el Pau i Dolors de cal Joan 
el Bisbe.

VENDAVAL, de Josep Castillo Escalona
Representada el 15 d’agost de 1974
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Paco de cala Tecla, Ramon de ca l’Anton i Joan 
de cal Joan el Bisbe.

Josep Maria de cal Sebastià i Rosa Maria de cal 
Banyeta.

Ramona de cal Manuelo (cantant “Fumando 
espero...”)

Visió general de la sala parroquial.

SAINET
Representat el mateix dia que Vendaval, 15 d’agost de 1974
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Pere de cal Pau, actor no identificat i Josep 
Maria de cal Bisbe.

Ricard de cal Feliuet i Miríam de cala Virgínia.

Santi de cal Feliuet i Pepi de cal Ferreret.

PASTORETS: LA LLUM DE L’ESTABLIA
Lletra: Marià Tubau; música: Josep Vinyeta
Representada el Nadal de 1978
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Josefina de cal Ros Asabet, Josep Maria de cal 
Bisbe. 

Josefina de cal Ros Asabet, Fina de cala Rosa, 
Sílvia de cal Trumfet, Olga de cal Trumfet i Fina 
de cala Ció.

Dolors de cal Margarido i Pere de cal Pau.
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Josep Maria de ca l’Amàlia, Marian de cal Prim, Paco de cala Tecla, Ricard de cal 
Teclet i Jaume de cal Trumfet.

Rosa Maria de cal Banyeta, Mercè de cal Manuelo, Rosa Mari de cal Margarido, 
Pep de cal Pere, Dolors de cal Joan el Bisbe, Pere de ca l’Antònia el Pau, actor no 
identificat i Maria Rosa de cala Rosa.

L’ESQUELLA DE LA TORRATXA, de Pitarra
Representada el 1979
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Josep Maria de ca l’Amàlia, Maria Rosa de cala Rosa, Pere de ca l’Antònia el Pau 
i Dolors de cal Joan el Bisbe.

Fina de cala Rosa.



12

Rosa de cal Tomàs i Dolors de cal Margarido.

Ricard de cal Teclet fent de titellaire amb Dolors 
de cal Margarido i una actriu no identificada.

ANTAVIANA, del grup Dagoll-Dagom  
a partir de textos de Pere Calders
Representada el 1980
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Pep de cal Pere, Dolors de cal Joan el Bisbe, Ricard de cal Teclet, Rosa 
Maria de cal Banyeta i Jaume de cal Trumfet.

Jaume de cal Trumfet i Leandre de cal Ras.
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Josep Maria de ca l’Amàlia, Albert de ca l’Ignasi 
i Jaume de cal Trumfet.

Ricard de cal Teclet, Dolors de cal Joan el Bisbe, Rosa de cal Tomàs 
i Leandre de cal Ras (dins de l’autobús); Josep Maria de ca l’Amàlia, 
Dolors de cal Margarido i Beti de cal Ras (en primer terme).

Imatge coral de l’autobús que portava la gent 
de Belltall cap a Barcelona.

CABARET ’80, amb guió  
de Dolors Berenguer
Representada el 1980
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Josep Maria de ca l’Amàlia.

Josep Maria de ca l’Amàlia, Pere de ca l’Antònia 
el Pau, Neus de cal Margarido i Dolors de cal 
Joan el Bisbe.

GEORGE DANDIN, de Molière
Representada el 1981, l’última obra que es va escenificar a cal Fuster.

Pep de cal Pere i Rosa Maria de cal Banyeta.

Pere de ca l’Antònia el Pau i Neus de cal 
Margarido.
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