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EDITORIAL
QUE BONIC VEURE EL POBLE EN EBULLICIÓ 
UN ALTRE COP

Tot i que la pandèmia no ens ha deixat del tot, 
i no sabem si ho farà, els mesos d’estiu han vist 
com Belltall tornava a refulgir: feia molts anys 
que al poble mai no hi dormia tanta gent. I, fruit 
d’això, una gran quantitat de nenes i de nens 
van poblar els carrers de Belltall.

A més, aquesta multitud (així ho podem dir) de 
persones ha vingut acompanyada de la possibi-
litat de tornar a fer actes culturals al poble:

• La representació teatral en homenatge a les 
víctimes de la Covid-19

• La festa de l’all, que tot i que no va poder 
realitzar-se l’esmorzar de sempre, va ser un 
èxit de participació, es van vendre tots els 
alls que l’Agrupació va posar a disposició 
dels visitants i la resta de parades també van 
quedar contentes. El concert de la tarda, a 
càrrec del violoncel·lista Roger Morelló tam-
bé va ser un èxit.

• La sessió d’avistament i d’estudi de les aus 

del nostre territori, a càrrec del soci Toni Ma-
joral, de cal Salandringo.

• Els actes de festa major que van organitzar 
la Comissió de Festes amb la col·laboració 
de l’ajuntament.

• L’assemblea de socis de finals d’agost.

• La sessió de protesta i la manifestació en 
contra de la concentració de més parcs eò-
lics i fotovoltaics al nostre poble.

I segur que ens deixem més coses.

La revista va molt plena i, per tant, algunes fo-
tografies dels actes que s’han organitzat sor-
tiran en el proper número. El que no podíem 
deixar de publicar, a més de textos que teníem 
pendents, és el recordatori que fa el Josep Ma-
ria de cal Prim: enguany ha fet trenta anys de la 
publicació del llibre sobre Belltall. I ell en fa un 
repàs esplèndid.

Ja comencem a treballar per al proper número, 
l’últim del 2021.

Josep Berengué
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El 25 de setembre passat es va donar a conèixer 
un manifest (que reproduïm) en el qual totes les 
associacions del municipi, inclosa la nostra Asso-
ciació de Veïns i Amics de Belltall, denunciava la 
injusta planificació de nous parcs eòlics i fotovol-
taics a Catalunya, una planificació que afecta un 
altre cop el nostre territori davant de la falta de 

ACTUALITAT
Renovables sí, però així no

regulació de la Generalitat i de la voracitat de les 
companyies elèctriques.  Més enllà dels interes-
sos dels particulars, és insostenible que, amb la 
planificació actual, les comarques de Tarragona 
allotjarien el 45% dels parcs eòlics i de plaques 
solars, augmentant la concentració que, solidàri-
ament, el nostre territori ha patit.
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Aquell dissabte es va fer una jornada informati-
va a la biblioteca i, posteriorment, es va fer una 
manifestació tot tallant la carretera C14 durant 
mitja hora. Diversos mitjans (TV3, VilaWeb, la 
agència de notícies ACN, televisions i ràdios lo-
cals, entre més) van fer-se ressò de la notícia. De 
moment hi ha més de 300 adhesions individuals 
i 15 d’entitats al manifest que es va llegir durant 
la manifestació. Mentre portem a terme noves 
accions coordinades amb d’altres associacions 
dels territoris afectats, esperem que el nostre 
ajuntament iniciï el procés de revisió del POUM 
per tal de poder-se aplicar una moratòria als 
projectes presentats que afecten al municipi.
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Les ciutadanes i els ciutadans que vivim als Comalats  
i a totes les contrades contigües que vulguin sumar-s’hi

M A N I F E S T E M

La nostra irrevocable aposta per les energies 
renovables. 

Alhora, però

D E N U N C I E M

1) 
Que els nous projectes de centrals eòliques i fotovoltai-
ques tornen a castigar els territoris que ja han contribuït 
solidàriament al procés de substituir les energies brutes 
per les renovables. La concentració de nous equipaments 
que es preveu resulta injusta i, més encara, ineficaç.

La Conca de Barberà produeix actualment el doble 
d’electricitat que la que consumeix. Un municipi petit com 
Passanant i Belltall, amb 200 habitants i 17 molins en fun-
cionament, produeix electricitat per a 10.000 habitatges.

La Llei del Canvi Climàtic (16/2017), aprovada pel Par-
lament de Catalunya, preveu que la producció d’energia 
ha de ser propera als llocs de consum. Per tant, resulta in-
justificable que els territoris que acumulen les més grans 
concentracions de població i, per tant, de consum ener-
gètic (Barcelona i la seva zona metropolitana), no tinguin 
previst cap equipament significatiu de producció d’energi-
es renovables.

2) 
Que les centrals plantejades amb les subestacions, línies 
d’alta tensió, camins d’accés, etc., suposen un impacte 
irreversible sobre la biodiversitat, el paisatge, el potencial 
agrari i el benestar dels habitants dels Comalats. 

S’està industrialitzant un paisatge natural i rural, base 
del nostre benestar i de la nostra sobirania alimentària. 
S’està demostrant que aquest model d’implantació de les 
renovables provoca més despoblament. En la futura 
economia descarbonitzada, la nostra alimentació hau-
rà de basar-se en productes de proximitat i per això hem 
de salvaguardar tota la superfície cultivable possible. 

Resulta aberrant que, en nom de la lluita contra el can-
vi climàtic, es sacrifiqui la biodiversitat, el paisatge i la 
capacitat productiva d’una part del país.

3)
La falta de transparència en tot el procés administratiu 
per projectar noves centrals eòliques i fotovoltaiques. Es 
tracta d’un procés gens participatiu, al servei dels interes-
sos de les companyies elèctriques i que mai repercuteix 
en el bé comú.

És per tot això que

E X I G I M

Que els ajuntaments de les nostres comarques facin tot 
el possible per aturar aquesta allau. Molts ajuntaments ja 
s’han pronunciat contra l’actual massificació de centrals 
eòliques i fotovoltaiques, però la situació exigeix alguna 
cosa més que declaracions d’intencions. Els ajuntaments 
tenen una eina a les seves mans: han de tramitar la mo-
dificació dels seus plans urbanístics, mesura que permet 
aplicar moratòries als projectes energètics que els afecten. 
Modificar els POUM és la única eina que tenim a nivell local 
per a decidir el nostre futur.

Que el govern de la Generalitat aturi tot el procés actual 
i convoqui processos participatius amb tota la ciutadania.

Que es planifiqui d’una vegada la implantació d’energi-
es renovables per a equilibrar-la entre tot el territori cata-
là, prioritzant els espais ja alterats per l’activitat humana. 
La situació d’emergència climàtica actual requereix l’es-
forç de TOTA la ciutadania per avançar cap a una transició 
energètica justa, basada en l’estalvi energètic, la reducció 
del consum, la producció descentralitzada, i que no vagi 
en detriment d’uns territoris ja prou castigats.

Que hi hagi transparència respecte a l’ús que es fa 
de les energies que es produeixen des del territori, amb 
tots els perjudicis mediambientals que recauen en les per-
sones que hi viuen i amb uns avantatges que només afec-
ten a una minoria de persones.

Passanant i Belltall, setembre de 2021.

Agrupació de Productors d’All de Belltall
Associació Amics de Glorieta
Associació de Veïns i Amics de Belltall
Associació de Veïns i Amics de Passanant
Associació Els Corremarges
Associació Sembrem Conesa

No volem ser  
un polígon energètic
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Quin any vas néixer?

El 30 de novembre del 1940.

Quins records guardes de l’escola? 

Guardo records de convivència de la gent. Recordo 
que anàvem a col·legi els nens i les nenes en aules 
diferents, perquè tampoc no hi hauríem cabut en 
una, ja que érem 40 i 40 més o menys. Però teníem 
tots molt bona amistat.

Jugàvem amb una pedra, amb qualsevol cosa! No 
tots teníem joguines, potser n’hi havia un que te-
nia una bicicleta de tres rodes, un altre que els 
reis li havien portat una pilota, a l’altre un estoig... 
no hi havia diners per malgastar, però la canalla 
sabíem jugar, jugàvem a pilota, a bales, fullàvem 
nius... Com que no havíem vist mai una botiga de 
joguines, ja no les esperaves.

Quins records guardes de les feines d’escolà?

Recordo el capellà que hi havia quan era petit, pe-
tit, que va marxar l’any 53 i llavors va venir mossèn 
Josep Maria Barenys i llavors jo feia d’escolà major, 
feia els encens. Els escolans teníem una setmana 
cada grup per anar a arreglar la missa els dies de 
cada dia.

Què recordes de les festes del poble?

Recordo la festa major de Belltall que es feia a la 
sala, es feien sardanes, hi va haver uns anys que 
no es va fer ball i després en vam tornar a fer, hi 
va haver uns anys que hi havia ball a cal Fuster.

Per festa major, fèiem teatre, només podíem as-
sajar dissabte, però sortia bé, el fèiem a cal Fus-
ter, a baix a la sala, a l’entrada. Teatre, se’n va fer 
molt a la sala també.

A la sala vam comprar una televisió i la vam estre-
nar el  dia que es van casar el Balduí i la Fabiola, 
els reis belgues,  amb la sala plena! Són anècdo-
tes del poble.

Pels batejos es tiraven caramels i confits des de 
la casa on s’havia batejat.

Dilluns de pasqua anàvem a menjar la mona a 
Poblet o a Santes Creus o a la Selva del Camp o 
al poble que fos amb el camió del Maginet, que 
posava el toldo i els bancs que tenia i cap a men-
jar-nos la mona!

Pel que fa als reis, recordo que de petit, petit, ens 
aixecàvem i trobàvem alguna cosa al balcó, des-
prés els reis passaven per les cases amb un cavall 
blanc, un de marró i un de negre, que llavors al 
poble n’hi havia, i així arribaven els reis. Un any 
que hi va haver un pam de neu, portàvem un car-
ro per anar repartint els regals per les cases. Més 

En aquesta edició de la revista, hem entrevistat el Jesús Fabregat de Cal Parranxo,  
que a partir de les seves experiències i del seu record  

ens ha explicat com eren les tradicions i els costums del nostre poble.

Entrevista al Jesús de Cal Parranxo
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

LA VEU DEL POBLE



7

tard es va passar a fer la festa a la sala i, encara 
més endavant, a l’església.

Com era la vida en una família de pagès?

De petits, petits no ens feien treballar al camp, 
però a l’edat de 14 anys el pare ens podia dir: “vine 
que anirem a entrecavar les patates” o l’acompa-
nyàvem a birbar, també anàvem a segar amb el 
rampill, a arreplegar el que s’havia segat, a escom-
brar l’era, a entrar la palla... sempre hi havia feines. 
I en una casa on hi havia gent com a la meva, hi 
havia feina per a tothom.

Tens records de les primeres innovacions al po-
ble?

El telèfon,  el recordo des de sempre, que en te-
nien a cal Ferrer, d’allà va passar a ca l’Ignasi, des-
prés va passar a cal Roig i ja es va quedar allà fins 
que se’n va posar per les cases del poble.

De tractors, recordo que a Belltall n’hi havia un de 
petit de ca l’Anton i el Pau, també en va comprar 
un el Teclet...

Què fèieu, el jovent?

Mentre vam anar a col·legi, les tardes ens les passà-
vem fent el vago per aquí, després a la badia es va 

comprar una màquina d’escriure i la vam fer anar 
poc o molt; també hi havia un armari amb llibres, 
es ballaven sardanes amb un tocadiscos, una tem-
porada vam anar a una de les quatre sales de la 
badia a jugar una estona. A casa teníem una mà-
quina de cine Mic  i fèiem cine... no es pot compa-
rar el que hi ha avui amb el que hi havia llavors.

Quins tocs de campana recordes?

Jo havia sentit a dir als avis que la vida del dia a 
dia d’un poble es feia segons els tocs de campa-
na: a les sis del matí el campaner tocava, al mig-
dia hi tornava i al vespre un altre cop, era el toc 
de rellotge.  El primer campaner que jo recordo 
és el Pere de ca la Marcel·lina i després ho van 
fer els de ca la Tecla... i després ja ho feien els 
escolans. Els escolans també feien els clots al ce-
mentiri, tocaven a morts...

Hi ha el toc de morts, que són tres campanades 
separades i em sembla que hi ha dos tocs dife-
rents segons si és home o dona. Un cop que es va 
morir el sant pare també van fer un toc diferent.

També hi havia un toc per quan hi havia una 
emergència, com un foc, que era tocar la campa-
na de pressa.

Un altre toc era per avisar a missa normal i els 
dissabtes al migdia el campaner avançava la 
campana, la feia tombar...

Després hi havia les matraques, fetes de fusta, 
dues planxes de fusta i al mig hi havia unes divi-
sions amb un metall i per Setmana Santa es toca-
ven les matraques.

Saps d’on ve el nom de casa teva?

L’Isidre de ca l’Esquerrer em va dir un dia que el 
Fabregat nostre venia de la part de Glorieta. Hi 
havia cal Parranxo i cal Cabaler Parranxo i eren 
dos germans (l’hereu i el cabaler). Però el que jo 
he conegut de cal Parranxo ja no era l’hereu, que 
va morir a la guerra. És tot el que en sé.

Quin futur veus al poble?

No hi veig futur clar: no queda gent, ve poca gent 
de fora...

Doncs agraïm l’estona que ens ha dedicat el Je-
sús, i moltes gràcies per respondre!
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30 anys de la seva Publicació (1991-2021)
Josep-Maria Sans, de cal Prim

El dia 17 del passat mes d’agost va fer trenta anys 
de la presentació del llibre BELLTALL, dins el pro-
grama d’activitats de la Festa Major d’aquell any 
1991.
La publicació i presentació del llibre BELLTALL va 
ser una fita anhelada, i fins i tot històrica, que va 
començar cinc anys abans, aproximadament, 
quan un cop acabada la traca final dels focs d’ar-
tifici d’una festa Major, uns quants de nosaltres, 
entre els quals hi havia el Jaume de cal Trumfet, el 
Josep de ca l’ Ignasi i jo mateix, entre d’altres que 
no recordo, vam començar a conversar sobre la 
idea i possibilitat de fer una publicació, un llibre, 
que recollís els fets històrics de diversos àmbits so-
bre el nostre poble; en definitiva, una monografia 
històrica sobre Belltall.
I així va ser; durant aquells anys, el Josep de ca l’ Ig-
nasi i jo vam començar a recollir dades de tot tipus 
i a buscar col·laboracions també d’altres persones, 
fins que el 1991 se’n va poder fer la publicació, edi-
tada per l’Ajuntament de Passanant i Belltall,  amb 
la col·laboració del departament de Cultura de la 
Generalitat, i el suport de diverses institucions. 
El llibre va tenir la col·laboració desinteressada de 
l’artista plàstic i arqueòleg rural i medieval, espe-
cialista en esteles funeràries discoïdals, Josep M. 
Miró i Rosinach, que en va fer un estudi de tres de 
les que hi ha actualment a l’Antic Fossar; de l’his-
toriador Enric Moreu-Rey, que ens va cedir unes 
quantes recerques efectuades i treballs de camp 
de la toponímia del terme, i de l’escriptor Josep 
Vallverdú, amb la confecció del seu magnífic prò-
leg del llibre.
Un mes abans de la Festa, la recent creada Associ-
ació de Veïns i Amics de Belltall va enviar cartes a 
totes les cases, veïns, amics i coneguts, per comu-
nicar-los la presentació del llibre.
L’acte es va fer a l’església i va ser presidit pel pres-
tigiós i conegut periodista, Lluís Foix i Carnicer, fill 
de Rocafort de Vallbona, i llavors director adjunt 
del diari La Vanguardia, que en va fer la presen-
tació. Foix va qualificar el llibre de “document que 
servirà de punt de referència a les properes genera-

cions, ja que és un estudi del passat per entendre el 
present i per projectar el futur”. Va comentar, tam-
bé, la defensa que el llibre fa de la pertinença de 
Belltall a la Segarra i a la vall del riu Corb. “Les fron-
teres que es marquen administrativament no poden 
esborrar els lligams més forts que existeixen des de 
fa segles”, va reblar. I, tot seguit, va argumentar els 
canvis socials esdevinguts durant aquells anys.
Quant als autors, el Josep de ca l’ Ignasi va dir en el 
seu parlament: “Hem volgut recuperar el patrimoni, 
la memòria col·lectiva de Belltall de cara al futur es-
devenidor per tal que tinguem una consciència del 
què érem i d’on veníem”. I el Josep Maria de cal Prim 
va fer una descripció de les diferents parts del con-
tingut del llibre, que recull des de notes geogrà-
fiques, un resum de l’edat Mitjana, evolució de la 
població, cognoms, noms de les cases, passant per 
la toponímia del terme, fills rellevants, fins a fets 
diversos, costums i tradicions, etc.
Les autoritats que també van seure a la taula de 
la presidència de l’acte van ser Joan Tortajada, co-
ordinador territorial de Cultura de la Generalitat; 
Josep M. Panicello, president de la comissió de 
Cultura de la Diputació de Tarragona; el president 
del Consell comarcal de la Conca de Barberà, Eloi 

 Monografia Històrica  BELLTALL
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Pros; el president del Centre d’Estudis de la Conca 
de Barberà (CECB), Joan Fuguet i Sans; l’alcalde de 
Passanant i Belltall, Ramon Aloy; l’alcalde pedani 
de Belltall, Josep M. Miró, i el president de l’Asso-
ciació de Veïns i Amics de Belltall, Joaquim Torres. 
Tots els que hi van intervenir van adreçar paraules 
d’encoratjament i suport a iniciatives d’aquest ti-
pus en les seves intervencions.
També hi van assistir els col·laboradors abans es-
mentats, Josep Vallverdú i Josep M. Miró i Rosinach, 
però no en canvi Enric Moreu-Rey, que ja estava 

molt delicat de salut. També hi era, entre d’altres, 
el directiu i escriptor del CECB, Agustí Goytisolo.
A la sortida de la presentació del llibre, hi va ha-
ver un vermut popular per a tothom a la plaça de 
l’Església, amb audició i ballada de sardanes. I, a 
continuació, un dinar commemoratiu a cal Feliuet 
amb totes les autoritats assistents a l’acte, autors, 
escriptors i diversos invitats, juntament amb llurs 
parelles.
Vam rebre moltes felicitacions dels vilatans i dels 
fills del poble que viuen fora, així com també de 
molts dels assistents a l’acte, com el rector Mn. Jo-
sep M. Solanes, i d’altres que van venir expressa-
ment, com l’exrector de Belltall, Mn. Josep M. Prats. 
L’acte va ser molt concorregut i va tenir força re-
percussió a la comarca, ja que va ser una de les 
primeres monografies històriques locals de la con-

trada, després de Conesa (1969) i Rocafort de Que-
ralt (1987).
L’endemà, i durant el mes d’agost, abans i després 
del dia de la presentació, tant la premsa comarcal 
com la regional es van fer ressò de la notícia, com 
el Pati de Valls, el Nou Diari, el Diari de Tarragona, 
i el diari La Vanguardia.
El diumenge, dia 20 d’octubre del mateix any 1991, 
el llibre va ser presentat també a la sala d’actes del 
Museu-Arxiu comarcal de Montblanc, convidats i 
organitzat pel Centre d’Estudis de la Conca de Bar-

berà. La presentació de l’acte va anar a càrrec del 
president de l’Associació de Veïns i Amics de Bell-
tall, Joaquim Torres; del president del CECB, Joan 
Fuguet, i dels dos autors del llibre, Josep Miró i Jo-
sep M. Sans. Les intervencions van seguir de ma-
nera semblant els mateixos criteris i parlaments 
que a l’acte de presentació a Belltall, però en petit 
format. Després de la presentació en si de l’obra, 
es va establir un interessant col·loqui entre els au-
tors i algunes persones del públic assistent sobre 
diversos aspectes assenyalats com, per exemple, 
el del sentiment de pertinença segarrenca de la 
població, al qual un espectador assistent a l’acte 
va comentar que, més que la Segarra, s’hauria de 
reivindicar la comarca dels Comalats com a més 
pròpia, afirmació que fou contestada positivament 
per la majoria dels assistents i dels autors.
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*   *   *

A continuació, vull explicar-vos l’interès que van 
mostrar pel nostre llibre uns personatges coneguts 
de l’àmbit de la lingüística i de la història, sense 
que en cap cas ho vulgui presentar com un interès 
personal, sinó que ho exposo perquè en tingueu 
coneixement tots plegats. Són els següents:
A finals d’octubre del mateix any 1991, vam rebre 
una carta del professor Ramon Amigó i Anglès, de 
Reus, conegut escriptor i filòleg, autodidacta, pro-
fessor de llengua catalana (del qual jo en vaig ser 
alumne per correspondència en la dècada dels 
anys seixanta del segle passat), i onomatòleg, en 
la que ens deia: “Us felicito pel treball que heu re-
alitzat. Una excel·lent aportació, i molt didàctica, al 
coneixement d’una vila que els automobilistes han 
travessat múltiples vegades i en la qual no s’han atu-
rat mai”.
L’any 2005, el mateix autor va publicar un llibre, 
que és un recull de treballs diversos d’Onomàsti-
ca, amb el títol  ESPIGOLADURES ONOMÀSTIQUES, 
editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat, i 
que en el seu capítol XI, titulat Especulacions sobre 
procedències nominatives, fa referència al nostre 
llibre i als seus autors tot comentant les procedèn-
cies i evolucions dels topònims Comastanya, de 
coma de Na Cabestanya; Cunrabió, de coma d’En 
Rubió (1661); i, encara, Coma Forca, procedent de 
coma de Na Folca, femení de Folc.    
Més endavant, vam rebre la felicitació personal 
de l’escriptor i filòleg Albert Manent, futur Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes (2011), elogiant el 
treball que en conjunt havíem fet. I en un article 
que va publicar al Nou Diari, el 5 d’abril de 1992, 
referint-se al llibre Belltall, diu: “...el recull, comen-
tat, de toponímia és una aportació notable”. I afe-
geix: “Tanmateix, caldria que fos ampliada, més do-
cumentada i publicada en volum a part”.
Aquesta última recomanació encara està per fer. 
Ho deixem pels historiadors que puguin sorgir de 
noves i futures generacions: Animeu-vos!
Al cap de deu anys (agost de 2001), el mateix Al-
bert Manent ens envia una carta felicitant-nos de 
nou, dient que havia tornat a llegir el llibre, que hi 
va fruir molt amb la seva lectura perquè hi havia 
moltes dades, i que l’havia recomanada amb èxit.
El llibre ha estat citat, també, per alguns autors de 
treballs de recerca de temaris diversos, sobretot 
en els volums d’Aplec de Treballs  que edita anual-
ment el CECB, des de fa 38 anys.
Com a dada curiosa, també vam rebre una carta 
d’un senyor de Reus, que es diu de primer cognom 
Belltall, en la qual es mostrava interessat en adqui-
rir un exemplar del llibre.

*   *   *

Durant el transcurs dels anys, alguns veïns ens 
han fet algunes preguntes, fins i tot ara, del per-
què el llibre no incloïa un capítol sencer dedicat al 
cultiu històric dels alls, i també del perquè no hi 
ha cap referència als fets de l’última guerra civil. 
Bé, doncs; quant al primer tema, en aquells mo-
ments potser no li vam donar la importància que 
requeria perquè no estàvem massa conscienciats 
tots plegats del perill que suposava  amb el pas 
del temps la pèrdua progressiva i continuada del 
seu cultiu. Si fos ara, avui dia, amb la informació 
que en tenim, amb l’Associació de Productors 
i amb la Festa anual de l’All, que llavors cap 
d’aquestes no existien, segur que hi hauríem de-
dicat un ampli i detallat capítol. I, quant a la guer-
ra civil, llavors era encara un tema molt delicat, ja 
que vivien moltes persones que la van sofrir. I ho 
vam deixar per una altra ocasió.
I abans d’acabar, vull agrair personalment i pú-
blica a l’Isidre de ca l’Esquerrer els seus treballs 
de recerca històrica, que va publicant a la revista 
BELLTALL, de temes com la Carlania, el forn de 
vidre, i molts d’altres, referits als últims segles.
Esperem que en un futur proper, de la joventut 
belltallenca sorgeixin historiadors locals que 
puguin publicar una història completa de Belltall 
i, en volum a part, com deia l’Albert Manent, un 
estudi complet de la toponímia del seu terme.
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UN CORRENT D’HISTÒRIES    
Compàs de ¾
Almodis Canals, ca la Bruna

Blanc i negre, negre negre blanc, blanc negre, ne-
gre blanc. Les tecles componen el món que l’Iu per-
cep a partir del ritme, els compassos i els silencis. 
Els silencis, aquella falta de so meravellosa que so-
vint trobem a faltar, un petit plaer que ens permet 
sentir el nostre interior: les alegries, les pors, les 
inquietuds, les decisions preses amb fermesa… 
El silenci també és, però, una oportunitat per sentir 
el que diu l’altra mà, la nota que, si no fos pel silen-
ci, quedaria amagada, soterrada i encoberta dins 
d’un espiral de força que ens estira cap amunt. 
L’Iu percep el so i el transforma en una idea, en 
una emoció o en un joc. Sovint li agrada inventar 
situacions barrejant-ne algunes que ha viscut amb 
d’altres creades a partir del no-res. Sempre des 
d’una combinació de la lògica més racional, de l’ar-

de màxima tensió, el segon abans del clímax de-
finitiu sempre coincidia amb el moment en què 
l’Adrià estava a punt d’agafar l’element desitjat i tot 
s’accelerava “corxera corxera treset de corxera qua-
tre semicorxeres i corxera” I ja està! ja el té dins del 
puny. Quan era la germana qui obté el tresor, el 
ritme s’alenteix, s’allarga seguint el braç de la Cèlia 
com s’estira fins a agafar l’objecte més valuós. 
L’Iu toca el piano des dels quatre anys i ha traspas-
sat la seva passió a la resta de la família de forma 
discreta però ferma, cada cop que posa les mans 
damunt les tecles o que engega el metrònom: ara 
amb la clau de Sol, ara amb la de Fa, ara la mà dre-
ta, ara l’esquerra i després a tocar amb les mans 
juntes… El ritme forma part del dia a dia d’aquella 
família i sembla que no només hi és a la música, 
també és part de la manera de moure’s, de la for-
ma de cuinar, de com s’emmirallen en les melodies 
per trobar solucions a les dificultats. 
Però no només els humans se senten envaïts per 
les vibracions, fins i tot els molins de vent, impo-
nents dalt de la serra, s’afegeixen al ritme que ells 
mateixos han iniciat i que comparteixen feliços 
amb tots aquells que s’acosten a visitar-los. 
Un dia, el ritme va venir del nét dels veïns, que, 
tot passant per davant de casa seva, es va aturar 
a veure com jugaven els tres germans a pilota. No 
va dir res, només va esperar, en silenci. I el joc es 
va diversificar, de tres van passar a quatre obser-
vant-se i enllaçant-se amb complicitat. Els xuts van 
fluir, el so de la pilota en contacte amb el peu va 
accelerar-se i el ritme va iniciar el seu premi més 
preuat: el naixement d’una nova amistat. 
I segur que amb aquest nou membre al cercle, hi 
haurà moments per jugar a pilota, per jugar a fet 
i amagar, per rellepar la cullera després de men-
jar-se un bon tros de pastís d’aniversari o per ex-
plicar-se els secrets inconfessables que sempre cal 
confessar. 
I compartir música i cançons perquè, per l’Iu l’ob-
jecte més valuós, després de la xocolata ben ne-
gra, és la música.
La música porta la felicitat, però no és l’única cosa i 
mentre pensa això, veu la Cèlia com s’enfila al tam-
boret, es mou a contrapès, el balanceig es fa més 
inconstant i, finalment, la nena cau amb lentitud i 
elegància amb l’esquena enganxada a l’armari de 
les galetes i els morros empastifats de xocolata 
negra.

Il·lustració: Núria de ca l’Ignasi 

tista quan s’expressa i de l’orgull que sempre ens 
acompanya arreu.
Recorda el centenar de vegades que ha vist la seva 
germana gran, la Cèlia, enfilant-se al tamboret de 
colors que hi ha a la cuina per arribar a l’armariet 
de les galetes. I no és l’única: el germà petit, l’Adrià, 
també participa en aquestes aventures on el tre-
sor té cos de rajola de xocolata blanca, de galetes 
de xocolata, galetes farcides de melmelada de ta-
ronja, de maduixa o de nata, carquinyolis, pets de 
monja i alguna neula encara de les festes de Nadal. 
Aquesta escena no té silencis, al contrari, té un 
ritme pausat (han d’evitar com sigui que els pares 
els puguin sentir), té una pulsació ferma i el com-
pàs inequívoc de 3/4 “negra negra corxera corxera; 
negra negra corxera corxera…” Això sí, el moment 
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TEMPS ENRERE 
Beltall: Viure i sobreviure a pagès (c.5) - 1ª part 
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer

Segle XX – 1900 a 1958

L’increment demogràfic que s’havia disparat d’una 
manera considerable a partir de la segona meitat 
del  segle XIX, va mantenir-se en la mateixa línia 
fins al voltant de l’any 1930, amb una mitjana d’un 
naixement mensual al llarg del període. Entre els 
anys 1931 i 1960, l’arribada de nous vinguts es va 
reduir gairebé a la meitat.
Es pot dir que en la dècada dels seixanta del segle 
que ens ocupa, van venir al món els últims nadons, 
fills d’uns pagesos que majoritàriament haurien de 
migrar.
S’ha tancat la informació en l’any 1958 (1), ja que 
és d’aquesta data l’últim recompte de cases i ha-
bitants que consta en el “Fons parroquial de l’es-
glésia Sant Pere de Belltall” que molts rectors des-
tinats al poble van anar confeccionant al llarg de 
més de quatre segles. En el llibre “Belltall” de Josep 
Miró Torres i Josep Maria Sans, hi ha informació 
detallada d’aquest cens, i del de l’any 1928. Tam-
bé consten les dades de l’any 1989, recollides pels 
mateixos autors.

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

Anys Altes per: Baixes per: Cases Habitants Any
Baptisme Matrimoni Matrimoni Òbit

1900 83
1901-1928 364 30 34 237

399-anuari 1901
363-anuari 1910

99 452-liber 1928
1929-1958 203 10 31 154 74 310-liber 1958

Agricultura i ramaderia- 

Amb l’inici del nou segle no van arribar canvis que 
facilitessin el treball dels pagesos, i els animals de 
tir encara eren els seus principals col·laboradors 
per l’obtenció de la millor collita possible. Les pri-
meres dalladores, segadores i garbelladores sorti-
ren entre els anys 1916 i 1919 de la foneria Trepat 
de Tàrrega, i eren de tracció animal.  És de supo-
sar que els pagesos del poble que cultivaven més 
trossos de terra (que constaven com a propietaris 

en els registres sagramentals) aviat van comprar 
màquines de segar. Amb el pas dels anys altres 
famílies van disposar d’aquest tipus de maquinà-
ria que van utilitzar algunes dècades,  coincidint 
en el temps, amb l’arribada a Belltall, a inicis de 
la segona meitat del segle XX, dels primers trac-
tors i de les màquines de batre. Després els nous 
aparells, amb les segadores-recol·lectores, com a 
símbol d’una nova pagesia, no només canviarien 
la manera de treballar, sinó inclús el paisatge: el 
bosc tornaria a ocupar les zones de difícil accés, 
els camins s’eixamplarien, apareixerien nous tipus 
de cultius... 
El nou segle no va canviar només la manera treba-
llar la terra, sinó que famílies amb generacions que 
durant segles havien viscut, o sobreviscut, de la pa-
gesia i ramaderia a Belltall, anirien migrant a altres 
llocs. No tots ho van fer per les mateixes motivaci-
ons. Seguidament s’indiquen alguns exemples:
L’últim hereu de la carlania Andreu Batlle Sala en 
casar-se l’any 1901 va establir-se a Pira. La famí-
lia ja s’havia desprès de part de les terres, i ho va 
continuar fent amb els corrals, ramats i altres pro-
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pietats. L’any 1932 Francesca Poblet Ódena, viuda 
d’Andreu Batlle, també va vendre la casa.
No totes les famílies que van migrar, es van des-
fer de les seves propietats, ja que algunes avui dia 
encara tenen al poble la casa i terres: Aquestes les 
van donar a menar a d’altres, i entre les primeres 
famílies que en el primer terç del segle van escollir 
aquesta modalitat es troben Cal Belagno i Cal Ros. 
Tradicionalment als pagesos menadors de la hi-
senda d’altres se’ls anomenava mitgers, en refe-
rència el percentatge de collita que els pertocava. 
A mesura que el segle avançava, a causa dels can-
vis produïts per la mecanització de la pagesia, es 
van establir noves modalitats en la gestió compar-
tida de les terres destinades a l’agricultura. 
Joves solters, i també alguns casats de les famílies 
amb no massa terres, treballaven puntualment 
pels pagesos amb més propietats, en feines com 
segar i empacar bales de palla. La participació fe-
menina era molt valuosa, a l’hora de birbar, esco-
gular i enforcar els alls, i batre.
A inicis de segle XX, el trasllat d’algunes famílies de 
Belltall a poblacions importants s’efectuava amb 
la finalitat d’assolir noves oportunitats pels seus 
membres més joves, però a partir dels últims qua-
ranta anys del dit segle, la migració a zones indus-
trialitzades, es va convertir en una necessitat per 
moltes famílies. 
Dels Anuaris (2) s’ha obtingut aquesta informació 
relativa a alguns aspectes de la situació agrícola i 
ramadera de Belltall en els primers anys del segle 
XX: Entre els anys 1901 i 1911 l’Andreu Batlle Sala 
era el principal contribuent per les seves finques 
rústiques i urbanes del terme de Belltall, però ja no 
figura com a ramader, i des d’inici del segle figura 
com a propietari ramader Josep Marimon Salla (Cal 
Teclet) que disposava de ramat de bens i d’alguns 
animals bovins. Havia adquirit d’Andreu Batlle Sala 
el seu bestiar, els corrals del carrer Major-32, i des-
prés les edificacions de la Carretera-13.
Pastors. Els últims pastors de Belltall van ser el Se-
bastià el Teclet,  el Sebastià Panadès (conegut com 
a “pastor el Manuelo” per ser viudo en 1rs.de la Te-
resa Amenós) i el Josep Carles (Ca la Maria el Lluc). 
Relat de Baix va tenir pastor contractat fins a 1962, 
i  Alexandre Gatius va arribar al poble la dècada 
dels cinquanta, per fer-se càrrec per alguns anys 
d’un ramat de bestiar. 

Mestres d’ofici i professionals-
Vam veure en l’article corresponent al segle XIX que 
l’increment d’habitants de Belltall, havia propiciat 
l’aparició de professionals de diversos oficis amb 
la finalitat de donar millors serveis als residents o 
participar en la construcció de les noves edificaci-

ons. Seguidament veurem algunes informacions 
que hem recollit respecte a l’evolució de les activi-
tats comentades, i també algunes novetats.    
Mestres de cases – paletes.  Dels que van viure 
i treballar les últimes dècades del segle XIX a Bell-
tall, només uns quatre hi van mantenir la seva resi-
dència, però al cens de 1928 (1) ja no en consta cap.  
Ferrers. La família Cartanyà fins a mitjan segle XX 
va exercir l’ofici a Belltall, i van ser quatre les gene-
racions en fer-ho. 
Josep Marimon Calvet, natural de L’Espluga de 
Francolí, però descendent de Cal Teclet i casat a 
Cal Bessó, durant les dues primeres dècades del 
segle XX, també va exercir l’ofici de ferrer a Belltall.
Fusters. Quatre generacions Corbella,  fins més en-
llà de mitjan segle XX, van ser propietaris de fusteria 
a Belltall. A la fabricació de mobles i al muntatge i 
col.locació de peces de fusta  per abastir els habi-
tatges, s’ha d’afegir l’encàrrec per la confecció dels 
taüts pels difunts del poble.
Francesc Benaiges, de Valls, va exercir l’ofici de fus-
ter a Belltall alguns anys de la dècada dels quaranta.  
Carreters. En un cens de l’any 1928 (1) consta esta-
blert a Belltall un carreter, però hi va residir pocs 
anys, ja que segurament va traslladar-se a una al-
tra localitat. El taller estava situat als baixos de la 
casa de la carretera Baixa, 27, on encara es conser-
va un banc de treball. 
Jornalers. Només ens consta un jornaler amb casa 
pròpia a Belltall, però algunes famílies els llogaven. 
Podien ser habitants del poble, de localitats prope-
res o de procedència més llunyana.
Peons Caminers. Peó caminer o simplement ca-
miner, era l’encarregat de mantenir el bon estat de 
les carreteres en un tram assignat. Sorgeix a Espa-
nya el segle XVIII, amb la construcció dels camins, 
que van ser els precedents de les actuals carrete-
res.
En el capítol anterior es parlava dels cinc peons ca-
miners naturals de Belltall. Menys Isidre Miró Mi-
ralles, que va morir l’any 1875, tots havien treballat 
en la construcció de la carretera de mitjan segle 
XIX fins ben entrat el segle XX. Tot seguit comen-
tem un d’ells i donem dades d’un de nou. 
Isidre Miró Gabarró (Cal Sebastià) en casar-se l’any 
1884 ja constava com a peó caminer, però en un 
registre de l’any 1917 figurava com a capatàs de 
carreteres. Probablement ho va ser a partir de 
1909,  any en el qual havia sortit una normativa on 
s’indicava que per ser admès com a peó caminer 
s’havia de tenir entre 20 i 35 anys, i s’organitzaren 
en grups comandats per un capatàs. 
Josep Auví Arbós (Cal Caminer) procedent de Van-
dellòs i establert a Belltall després de casar-se l’any 
1908 amb Malena Berenguer Carles de Ca la Mar-
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garida, encara l’any 1921 en els registres sagra-
mentals constava com a “caminero”.
L’any 1852, s’havia regulat la construcció, la ubica-
ció i el disseny de les primeres caselles de peons 
caminers. La més propera a Belltall, que fins als 
anys cinquanta del segle passat encara vam poder 
veure al costat esquerre de la carretera, en direc-
ció a Tàrrega i entre Sant Roc i Ciutadilla. Per la 
poca informació que ens ha arribat no creiem que 
fos habitada pel capatàs, o pels peons caminers 
mencionats, ja que consten domiciliats al poble.

Hostaleria-

Hostal, cafè i tabacs. En les publicacions els Anua-
ris(2) entre els anys 1901 i 1908 figura (també a finals 
del segle anterior) Ramon Tarragó Espanyol (Cal Sa-
lat) com a propietari de l’hostal, el cafè i la tabacaria.  
L’any 1910 el Ramon va enviudar, i abans de 1915 
va deixar de residir a Belltall. Josep Miró Llobet (Cal 
Feliuet) va comprar l’hostal i les seves dependèn-
cies. Segons el testimoni del Ricard (nét de Josep) 
als estables havia arribat a veure fins a seixanta 
animals dels utilitzats pel tir de carros i tartanes, 
i a l’hora de sopar s’ajuntaven entre rambles, tra-
giners i els seus ajudants unes quaranta persones.      
Cafès. El cafè de Cal Feliuet va substituir al de Cal 
Salat i avui dia encara està en funcionament.
El de Cal Fuster, del qual l’any 1890 ja en tenim re-
ferències, va tenir activitat fins ben entrat l’últim 
quart del segle XX. 
Igual que passava amb els forns, i els clients esco-
llien anar a un cafè o a l’altre en funció de les seves 
simpaties polítiques: Els de dretes a Cal Fuster, i els 
d’esquerres a Cal Feliuet.    
Metges. Tot i que en diverses publicacions es fa 
constar que des del primer terç de segle XIX, els 
ajuntaments de les zones rurals podien contractar 
metges per atendre les necessitats sanitàries dels 
residents en el seu municipi, els habitants de Bell-
tall no van disposar de metge que els atengués en 
la seva pròpia casa, o en algun lloc degudament 
condicionat per l’atenció als malalts, fins a princi-
pis del segle XX. Com ja vam veure en l’article ante-
rior, sí que en el poble a partir de l’any 1828 hi van 
residir alguns cirurgians menors. 

Els tres primers decennis del segle XX, van ser els 
anys amb més habitants a Belltall, i algunes famí-
lies  acollides en la “Asociación de propietarios de 
Belltall”(3) van procurar-se els serveis de metges 
pel seu compte. Vegem la confirmació en els frag-
ments dels dos documents que transcrivim.
“Don José de Zea y Urbano, llicenciado em medicina i 
cirurgía...certifico: que desde mediados del año 1921 
hasta fines del año 1923, he ejercido mi profesión 
en Belltall por cuenta de Junta de propietarios de la 
misma... visite en mi casa en la villa de Belltall...”
“En el pueblo de Belltall a los veinticuatro dias del 
mes de Febrero de mil novecientos veinticuatro, Don 
Pedro Frigola Cota por una parte y la Junta de la 
Assosiació de Propietaris por la  otra ACUERDAN:...
Don Pedro Frigola prestará los servicios de medici-
na i cirurgía a los asociados que la Junta representa 
por el tiempo de un año... La Junta viene obligada 
a satisfacer al Sr. Frigola la cantidad de quinientas 
pesetas mensuales por sus servicios”
José de Zea, com manifestava ell mateix en el do-
cument referenciat abans, visitava en el seu pro-
pi domicili del carrer Major, 2 (Cal Metge). Sembla 
que cap altre metge va tenir la residència a Belltall, 
i els que el van seguir en la prestació dels serveis 
mèdics, ho feien des de pobles veïns com ara Pas-
sanant, Solivella i Sarral.    
Per informacions recollides dels nostres padrins co-
neixem que als anys trenta del segle XX, dos metges 
atenien a la gent de Belltall, en funció de l’adscripció 
ideològica (dretes o esquerres) No s’ha pogut con-
cretar on eren atesos els de dretes, però sabem que 
la consulta dels d’esquerres estava situada a la Car-
retera Alta, 9 (edifici  conegut com “El Xalet”).
Fins fa poc anys es veien rastres de pintura negra 
(anomenats jocosament “l’enramada”)  en la faça-
na del xalet. L’acte es va realitzar en l’època en què 
s’efectuaven les consultes mèdiques, però ignorem 
les motivacions. Podien ser polítiques, o en protesta 
d’alguna actuació mèdica. 
Al llarg del segle XX, galens com el doctor Laporta 
(abans de la guerra C.) o doctor Bofarull (després de 
la guerra C.) es desplaçaven pels pobles del munici-
pi per atendre als residents.      
Hem fet la puntualització relativa a l’època de la 
guerra civil, ja que és, una vegada acabat el conflic-
te bèl-lic, quan es produeixen els canvis a l’hora de 
pagar als metges. Josep Recasens i Llort en un dels 
seus llibres(4) escriu: Els metges solament van cobrar 
dels ajuntament fins a l’any 1940; més endavant, cada 
municipi, si volia els seus serveis, havia de fer-se càrrec 
dels honoraris. Per aquest motiu, cada família pagava 
una quota en relació amb les persones que formaven 
la llar familiar i els signes de riquesa que se li pressupo-
saven, era la conducta mèdica: la iguala.  
Dit autor també indica els sous anuals (en pesse-
tes) que rebien l’any 1940 alguns dels metges que 
exercien a  localitats de La Conca de Barberà: Co-
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nesa 1500 ptes. Montblanc 1750 ptes., Pira 1500 
ptes., i Solivella 1500 ptes.(4). Les anualitats dels 
metges de la capital de la Conca Montblanc van 
anar creixent fins a arribar a 7337,50 ptes. l’any 
1951. De les altres localitats no es domen dades, 
però queda palès que sense la iguala, no es podien 
mantenir les places mèdiques.  

Ensenyament-

Escola municipal.  Pels Anuaris(2) ) coneixem que 
des de l’any 1901 a l’any 1911 Elvira Lafau Julian 
va ser la mestra de Belltall. L’11-1-1902 es va casar 
amb Jaume Tarragó Vilà de Cal Salat. El matrimo-
ni va tenir quatre fills que majoritàriament es van 
dedicar a l’ensenyament. El Santiago Tarragó Lafau 
també va exercir com a pintor, i entre les obres se-
ves hi ha els murals de l’església de Belltall. 
A La Vanguardia (5) hem trobat la publicació de 
les assignacions fixes i interines de les següents 
mestres pel poble de Belltall: Carme Dic (4-9-
1912) Carme Ferrer  (28-9-1916) Maria Teresa 
Pagès (1-10-1916) Ramona Serra 5-12-1934. La 
proximitat en el temps de l’assignació d’algunes 
mestres podia estar condicionada a possibles re-
núncies de la plaça.
Per boca dels nostres pares hem sentit a parlar 
també d’altres mestres que van exercir a Belltall 
abans de la guerra civil, com ara “Doña Cecília” i 
“Don Manuel”.  
Algunes  de les cases, que a manca d’escola mu-
nicipal van fer la seva funció, eren Cal Carlà, Cal 
Badio i Ca l’Arcís. 
Les escoles noves van tenir com a mestres fins al 
seu tancament el matrimoni format per Eugénio 
Andrés Vallejo i Julia Andrés Sanz.      

Serveis públics (teléfon)-
En La Vanguardia(5) del 20 de març de l’any 1920 es 
ressenyava la posada en marxa del servei telefònic 
a Belltall.

El primer lloc on es va instal.lar el telèfon públic 
pel servei dels residents de Belltall va ser al forn 
de baix, potser perquè en aquells anys era l’únic 
edifici de propietat municipal, ja que l’actual edifi-
cació propietat de l’Ajuntament era d’un particular, 
i tampoc hi havia l’escola.
Després se’n van fer càrrec de l’atenció telefònica 
Cal l’Ignasi, Cal Fuster i fins a la seva desaparició 
Cal  Roig, on l’atenció del servei majoritàriament 
anava a càrrec de la Ramona Torres Manasanch. 
Serveis Postals-
Correus. El diari La Vanguardia del 26-10-1929 (5)  

portava aquesta notícia: “Se ha anunciado un con-
curso para el servicio de correo Montblanch y Bell-
tall bajo el tipo de 2,800 pessetas con dos expedi-
ciones diarias”. No tenim coneixement de com es 
va efectuar el servei.
Carters. Una vegada acabada la guerra civil el Mar-
çal Panadès Miró i la seva família (Cal Marçal) efec-
tuaven el repartiment a Belltall de la correspon-
dència i les subscripcions a revistes i diaris.   
Delegacions oficials-
Després de la guerra, el Josep Miró Piqué de Ca 
l’Anton feia les feines relatives a la seva funció com 
a secretari. Bàsicament relacionades amb assump-
tes relatius a les activitats que l’antic “Instituto na-
cional de previsión social” gestionava. 

(1) “Liber de Statu animarum eclesiae parrochiales –
Belltall- diocesis tarraconensis, any 1928 i 1958”

(2)   “Anuarios Bailly-Bailliere i Riera” i “Liber de Statu ani-
marum eclesiae parrochiales –Belltall- diocesis tarra-
conensis, any 1928 i 1958”

(3) Documentació procedent de Cal Salandringo aporta-
da per Josep Maria Amenós Fabregat,

(4) Els anys de l’estraperlo a la Conca de Barberà (1940-
1951) de Josep Recasens i Llort

(5) Informacions de La Vanguardia facilitades pel Jaume 
Auví Miró i la Goretti (Cal Caminer)

NOTA -  A causa de l’extensió d’aquest Capítol (BELTALL: 
VIURE I SOBREVIURE A PAGÈS (C.5) i per ajustar-lo al con-
tingut de la revista trimestral, s´ha dividit en dues parts. 
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