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EDITORIAL
BELLTALL US NECESSITA!
A Belltall, ara mateix, hi ha uns 40 habitants 
permanents. N’hem guanyat uns quants arran 
de la pandèmia; però hem baixat dels cinquan-
ta i pocs a què havíem arribat fa pocs mesos: al-
guns han tornat a la ciutat, uns altres han anat 
a Passanant on han obert el bar del poble (bona 
sort, Eva!).
Però Belltall compta amb una altra tipus d’ha-
bitants. És el que els sociòlegs denominen po-
blació flotant. Són aquells que hi tenen casa i 
venen per les vacances o per caps de setmana. 
No crec que exageri si dic que l’any passat, du-
rant l’estiu, devíem passar (i de llarg) de les cent 
persones dormint (i vivint) a Belltall.
Aquestes persones que són habitants “flotants” 
de Belltall ens han d’ajudar. O més ben escrit: 
ens hem d’ajudar entre tots. Perquè aquí no te-
nim aquells barcelonins rics que tenen casa a la 
Cerdanya i tenen cases buides gairebé tot l’any, 
excepte quan van a esquiar, o quan van fugir 
temeràriament (i il·legalment) de la ciutat quan 
es va decretar el confinament. Tots els qui ve-
niu a Belltall us estimeu el poble i la seva gent. 
I, per tant, us proposo que ens ajudem. 
I com? Fent-vos socis de la nostra associació els 
que encara no ho sou. La vida de la nostra en-
titat és precària i editar aquesta revista costa 
més del que pot semblar. Encara més: els qui 
veniu més regularment, podríeu apuntar-vos 

a la junta directiva. Es necessiten veus noves, 
idees noves i ganes de portar-les a terme. Els 
qui teniu terres també podríeu reprendre el 
conreu del nostre all, ara que s’anuncien ajudes 
importants per part de les institucions.
Encara hi ha més: en l’horitzó ja s’albiren les 
eleccions municipals del 2023. I la millor mane-
ra de poder decidir el futur de Belltall és em-
padronant-se i treballar per millorar les coses. 
Esperem que hi hagi candidatures de gent que 
no vingui en nom de partits polítics (que volen 
presència a tota Catalunya, encara que després 
ens oblidi i passem a ser només estadístiques); 
que hi hagi candidatures que, com en les an-
teriors eleccions, tingui casa a Belltall o a les 
altres pedanies del municipi, que hi visqui (per-
manentment o flotant-hi, ha!ha!ha!) i que vulgui 
decidir les coses pel bé del poble, no per allò 
que manen des de Barcelona.
Estar molt bé queixar-se dels molins, dels se-
màfors, del trànsit, de la brutícia dels boscos i 
dels camins, dels containers que ens han posat 
i de tantes altres coses. Però si la queixa ve ava-
lada per un compromís d’acció amb tots els qui 
formem part de la comunitat és molt millor.
Entre tots hem d’enfortir Belltall i les associaci-
ons que la representen.

Belltall us necessita!

Joan Maria Minguet, de cal Porxo
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Durant l’any 2021 ens van deixar vuit persones 
de Belltall o molt vinculades al poble. En home-
natge a totes elles, reproduïm un fragment del 
text que Josep Miró, de ca l’Ignasi, va llegir a l’es-
glésia en el funeral de la seva mare, la Josefina.

El més viu dels records per totes elles i tots ells.

- Anna Berenguer Amenós, de cal Gran

- Leonor Berenguer Fabregat, de ca la Rosa

- Arcadi Berenguer Sans, de ca la Rosa

- Maria Pilar Bonet Miró, de cal Josep de l’Escarrer 
i ca la Flora

- Josefina Fabregat Balcells, de cal Parranxet

- Josep Marimon Farré, de cal Pere

- Benjamí Miró Carles, de cal Feliuet

- Josefina Torres Manasanch, de ca l’Ignasi

ACTUALITAT
Obituaris

El passat 30 d’agost morí a Barcelona la Josefina 
Torres Manasanch, la Josefina de ca l’Ignasi. Te-
nia 96 anys. Fou acomiadada a Belltall l’1 d’agost 
a l’església amb l’acompanyament de familiars i 
veïnat de Belltall.

Belltall va ser l’espai de la seva infantesa, joven-
tut i bona part de la seva vida. Hi va néixer el 
dia de Nadal de l’any 1924. Era la petita de tres 
germanes de cal Roig amb la Ramona i l’Adeli-
na. Un Belltall amb més d’un centenar d’infants, 
amb més de quatre-cents veïns. Amb dos anys, 
el 1926, perderen el pare, Ramon Torres Corbe-
lla. Als 7 anys, la mare, la Maria Manasanch Cor-
bella de cal Llorenç. L’enyoraria i trobaria a faltar 
molt de temps. Una traumàtica experiència, en 
aquella societat, on la mort era dissortadament 
ben quotidiana. I a manca dels pares, de forma 
natural hi havia uns substituts: en el seu cas, els 
padrins materns. Recordava amb molt d’afecte 
la seva padrina Dolores. I un compromís incon-
dicional d’ajut i suport amb les seves germanes, 
Ramona i Adelina, que mai no deixaren de man-
tenir. Tot amb tot, tenia molts bons records de 
les vivències d’infantesa a Belltall. Va poder viu-
re l’escola de la República, escola en català, amb 
una mestra que es deia Cecília, de qui els infants 
d’aleshores en van servar felices recordances. Es 
casà, l’any 47, la Josefina de cal Roig amb el Ra-
mon de ca l’Ignasi. I van venir els tres fills: Eva, 
Xavier i Josep. 

Després als primers anys 60 la migració cap a 
Barcelona. De les primeres famílies del poble, 
camí que seguirien tantes cases de Belltall, vers 
Barcelona, Tarragona, Reus,... La mecanització 
del camp determinà el fi d’una forma de vida i 
treball d’ aquell món rural. Belltall aniria perdent 
la seva població de forma progressiva i inexora-
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ble. El pare feu de taxista, professió majoritària 
d’aquells pagesos. Quan es va jubilar, van tornar 
a Belltall. A la terra, a la pagesia, ... Van ser uns 
anys feliços amb un veïnat immillorable. La seva 
germana, la Ramona, les amigues i veïnes: l’As-
sumpció de Ca l’Antònia el Pau, la Maria Elena el 
Badio, la Ramona el Mosset, la Paquita el Feliuet, 
la Tereseta el Fuster, la Maria el Bisbe, la Maria el 
Cuixela, la Maria el Teclet, l’Hermínia el Ferrer, la 
Teresa la Remei, l’Agnès, ... amigues de Belltall i 
després a Barcelona, la Maria de cal Joan del Bis-
be, la Dolors de ca l’Aleix, la Mercè el Domingo. 

Una dona, enamorada de la terra, la natura, el 
paisatge. Vivia intensament el pas de les estaci-
ons, li encantaven les flors, l’hort, tenir conills, 
gallines, i quan n’era un bon anys, els bolets. 
N’era una experta, en coneixia de tota mena. 
Guardava els secrets de les mates de rovellons, 
mocoses. Valorava molt les trobades familiars. 
La seva expressió, els àpats festius i celebracions 
com ara Nadal, sant Josep o Pasqua. 

La mestra Cecilia i amb nens i nenes de l’escola

Per a qualsevol persona fer-se gran, ser algú, 
sovint vol dir realitzar-se a nivell professional 
i familiar. En el nostre temps pesa molt el pri-
mer aspecte, el professional. La generació de 
les nostres mares, aquest àmbit de treball era 
reduït en general a l’entorn familiar. Fer créixer 
els fills, veure’ls tirar endavant, que han fet una 
família, que han vist créixer néts i besnéts tam-
bé ha estat un bell somni per a elles.

El que guardarem en el nostres cors, és la nos-
tra estima, afecte, goig i la sort d’haver tingut 
de mares i àvies, unes dones extraordinàries, 
alegres, optimistes, fortes i valentes, unes tor-
res protectores, resistents a les adversitats i que 
sempre es varen mantenir unides. Descansi en 
pau.

JOSEP MIRÓ TORRES

(Fragment del text de comiat legit el dia del fu-
neral)
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En l’editorial del darrer número ja informàvem 
que deixàvem per aquest número 122 un repàs 
a les activitats més importants que es van des-
plegar al nostre poble. Després dels mesos de 
pandèmia, vam tornar a tenir una activitat plena. 
De fet, no hi ha cabut tot, hem deixat fora imat-
ges de la representació teatral en homenatge 
a les víctimes de la Covid que vam organitzar a 
l’església; o la plantada de calçots que vam fer 

a Belltall, sota del cementiri, amb la companyia 
dels amics de l’associació de veïns de Passanant. 
En el número 121 ja vam explicar la tallada de la 
C14 i el manifest en contra de la concentració de 
plaques solars i molins gegantins que la Genera-
litat sembla que permetrà.

Ara, aquí podreu trobar imatges d’algunes altres 
de les coses que van passar al nostre poble:

Actualitat 122

Les aus del terme
La sessió del Toni de cal Salandringo sobre els ocells del nostre terme
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Juntament amb els tallers per nenes i nens i per adults que va organitzar la Montserrat de cal Cinto.

 Que va tenir lloc, com sempre, el primer dissabte d’agost

La festa de l’all

La Festa major del poble
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M’ha agradat el joc del rellotge i també anar d’ex-
cursió.

Marc de cal Ras.

Hola, em dic Gerard i el que més m’ha agradat és 
jugar a fer curses amb la bici. 

Gerard de ca l’Ignasi.

Hola, soc la Laia i el que m’ha agradat més del casal 
de Belltall és la búsqueda del tresor del Perot Ro-
caguinarda. I també la remullada. I també l’excur-
sió amb la Turqueta i el Ton Maria. I també netejar 
la Font de Baix. 

Laia de ca l’Ignasi.

Em dic Pol i el que més m’ha agradat ha sigut el 
joc de les anelles, que agafes una corda i hi fiques 
anelles amb la bici. 

Pol de ca la Bruna.

Hola, soc la Mariona i el que més m’ha agradat del 
casal de Belltall és quan vam netejar la Font de 
Baix amb les escombres que vam fer a mà. 

Mariona de ca l’Ignasi.

Soc la Laia i el que més m’ha agradat és conèixer 
nous amics i jugar amb l’Alba.

Laia de ca la Virgínia.

Em dic Xènia i l’activitat que més m’ha agradat del 
casal de Belltall és la bugadera, perquè em fa pen-
sar en la gent d’abans, com quan la meva besàvia 
ho feia de petita.

També m’ha agradat perquè és un procés divertit 
i refrescant, però només refrescant quan és estiu. 
És veritat que, a vegades, m’agraden més les ma-
neres d’abans que les d’ara perquè tenen uns me-
canismes diferents que, a vegades, semblen que 
no funcionen, però en realitat fan la seva feina. 

Xènia de ca l’Ignasi.

Casal d’estiu
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Casal d’adults

Que vam fer a l’aire lliure, a les escoles.

L’assemblea de socis 

Em dic Bernat i el que m’ha agradat més del casal 
de Belltall han estat les activitats amb bicis, com 
les curses. 

Bernat de ca la Bruna.

Hola, soc el Ferran i tinc 8 anys. El que més m’ha 
agradat és el futbol xinès i també la cursa de bicis. 

Ferran de cal Cinto.

Des que la pandèmia ho ha permès, la Montser-
rat de cal Cinto, membre de la Junta directiva de la 
nostra associació, organitza els estius uns cursos, 
tant per nenes i nens, com per adults. 

L’any 2020 van treballar caixes de fruita i les van 
engalanar.

L’estiu passat va ser el torn d’uns pots de vidre, 
que tamé van quedar tan bonics com podeu veure 
a la fotografia.

I l’estiu del 2022, sobre què haurem de treballar?

Hola, soc l’Alba i m’ha agradat jugar al joc del telè-
fon i m’ha agradat molt buscar el tresor del Perot 
Rocaguinarda. 

Alba de cal Roig.
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On tot un seguit d’artistes contemporanis, van intervenir en les nostres estimades cabanes de volta.

La festa de l’art Cabanades
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Sopar de castanyada
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I hi hem inclòs, també, l’arribada dels reis d’Orient a primers de gener del 2023.

Arribada dels reis d’Orient
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En aquesta edició de la revista hem entrevistat 
el Francesc, acompanyat de la Montserrat, la 
seva dona, que ha estat al seu costat en la seva 
feina.

Quin any vas néixer?
El 1955.

Quants anys has estat repartint pa per Belltall?
24 anys.

Com és que et vas dedicar a fer de pastisser? Et 
ve de tradició familiar?
Per tradició familiar. El típic que passava a les ca-
ses d’abans que, normalment, el fill gran era el que 
s’havia de quedar amb tots els embolics de casa i, 
a mi em va tocar la feina de forner. Va ser la feina 
que em va tocar i me l’he anat estimant al llarg del 
temps.

Com és la vida laboral d’un pastisser?
És una feina que, d’una banda és molt maca, 
però, per altra banda, és dura; primer, perquè 
sempre vas de cara la nit i, llavors, quan tothom 
està fent festa és quan et toca treballar i això és 
un canvi radical de tot el teu sistema. Però tam-
bé té les seves compensacions, com per exem-
ple, ara que hem acabat aquesta etapa, la satis-
facció que vaig tenir el dissabte passat quan vaig 
venir a Belltall i vaig veure l’agraïment de totes 

Després de tants anys de portar el pa a Belltall, el dia 30 d’octubre el pastisser de Guimerà, 
Francesc Prats, va fer el seu darrer viatge repartint pa pels carrers i places del poble. Emocionat, 

recollia l’agraïment de la gent de Belltall.

Entrevista al Francesc Prats
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

LA VEU DEL POBLE
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les persones em va fer plorar. Perquè no veies 
aquella persona que t’havia comprat el pa, veies 
la seva vida amb els bons i els mals moments 
i era una emoció molt pura, perquè, al final, és 
vida compartida. I, evidentment, tota la trajec-
tòria també és satisfactòria. Vens a Belltall, so-
bretot a l’hivern, més que per guanyar diners, a 
fer un servei i hi ha les compensacions del dia a 
dia, perquè a mi sempre m’ha fet il·lusió venir 
a Belltall. Gairebé que era com un esbarjo venir 
a Belltall, m’ho passava molt bé i em servia per 
fer com un canvi de xip i trencar una mica amb 
la monotonia de Guimerà, dintre de la mateixa 
feina. Era molt maco quan arribava, tocava el 
clàxon i venia tota la gent amb la bossa del pa i 
s’establia aquell punt de reunió.

Per què plegues? Ningú et vol rellevar?
Perquè he arribat a l’edat de la jubilació i no hi ha 
continuïtat a la família, perquè tots tenen la seva 
feina i, a més, ens havien d’ajudar tots els caps 
de setmana i no tenien cap dia de festa. Sempre 
han estat ajudant, però arriba un punt que han 
de decidir, perquè no és normal que tota la set-
mana estiguin treballant i arribi el cap de setma-
na i ens hagin de donar un cop de mà. Hem sigut 
com una pinya perquè quan no hi era l’un hi era 
l’altre, i quan no, hi érem tots... A més, tinc un 
tendó trencat i vaig perdent mobilitat i el metge 
em va dir que tenia dues solucions: o plegar o 
que m’acabés de fer mal i passar-ho malament. I 
vaig haver de decidir, perquè, en principi, la idea 
era aguantar tot l’any. Però sense la resta de la 
família, ni que jo hagués estat bé, no hauria po-
gut aguantar el negoci. Ha estat molt important 
la dinàmica de tots, perquè és fàcil veure el que 
és al davant, però hi ha molta gent al darrere 
que fa que allò surti bé.

Quin és el secret d’un pa bo?
Ficar-hi amor. A part, no és només el que hi pu-
guis posar, sinó també l’espai on ho fas i que 
no es fa amb poc temps, sinó que passen unes 
certes hores i això influeix en la qualitat. Som al 
món de la pressa i ho volem tot molt ràpid, però 
el pa necessita temps i voluntat.

Tens alguna “especialitat”?
La coca de cal Canyo sempre ha traspassat fron-
teres! I, ara, tothom ens deia: “i no hi haurà més 
coques?” “què farem sense coques?” “quina és la 
fórmula de les coques”?

Has coincidit amb altres venedors ambulants a 
Belltall? Creus que són importants per a la vida 
d’un poble?
Sí, amb el peixater, que ens trobàvem tots els 
dissabtes, perquè arribàvem a la mateixa hora 
i era curiós i maco perquè uns feien cua al forn 
i els altres al peixater. Seria millor que aquests 
comerços fossin físics, però si no pot ser així, és 
molt important que vinguin venedors ambulants. 
Que hi hagi serveis d’aquesta mena serveix per 
donar vida i, a més, en els nostres pobles, la ma-
joria de població és gent gran i no es poden des-
plaçar; llavors, és molt important poder oferir-
los un servei així. Com més serveis es van traient 
en un poble, més petit es fa i més s’empobreix.

La situació de Guimerà és comparable a la de 
Belltall?
Quan vaig començar a pujar a Belltall em feia por 
pensar que el futur de Guimerà podria ser com el 
de Belltall i em feia mal que tots els pobles de per 
aquí poguessin acabar malament. El problema és 
que no donem valor als pobles, perquè als pobles 
només que se’ls donés una mica de suport, hi ha 
una gran possibilitat de fer-ho tot. Per exemple, si 
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hi hagués la possibilitat que s’obrís una escola al 
poble, segur que hi hauria parelles que vindrien a 
viure aquí, les escoles rurals hi juguen un paper 
molt important. Jo crec en els pobles.

Tens alguna anècdota de tots aquests anys a 
Belltall?
Em deien enganyapastors! Perquè els deia que arri-
baria en una hora i sempre arribava tard. Fins i tot, 
l’últim dia, quan vam plegar, també vam fer tard! 
També recordo i m’ha marcat que quan vam co-
mençar aquí a Belltall hi havia moltes cases obertes 
que a poc a poc s’han anat tancant i molta gent a la 
qual has estimat ha marxat, i això et sap greu, per-
què has tingut una relació amb aquesta gent.

Què t’emportes de tots aquests anys a Belltall?
Una alegria molt gran i, per altra banda, una mica 
de tristesa.

Saps d’on ve el nom de casa teva?
Cal Canyo. És curiós, es veu que tenien un ruc molt 
sec i van començar a dir que era sec com una ca-
nya i ve d’aquí.

Quin futur veus als pobles petits?
Aquesta pregunta és molt dura. Jo espero que la 
gent s’adoni que les grans nacions les han fet els 
petits pobles. Quan ens n’adonem, espero que no 
sigui massa tard.

Amb aquesta reflexió deixem el Francesc i la Montserrat i els agraïm tots aquests anys portant-nos el pa 
a Belltall.
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ALGÚ HO HAVIA DE DIR! 
Per J. B.

Com que sembla que la secció té continuïtat (de 
moment cap fiscal ni cap tribunal no ha decidit res 
en contra) tornarem a fer d’altaveu de coses que 
es diuen, a fer de torracollons, o de perepunyetes.

No és cap obligació tindre internet, ni facebook, ni 
twitter, ni instagram, ni tan sols tindre mòbil... tot 
i que de cada vegada més es poden fer menys co-
ses sense. Però un ajuntament com el nostre, que 
sap que hi ha població molt envellida i que molta 
no té accés a la informàtica, podria acostar-se a la 
gent i, com ja s’havia fet i no sabem per què es va 
deixar de fer, un dia cada setmana podria “deixar” 
unes hores que la persona que porta la secretaria 
municipal s’instal·lés a Belltall per si algú ha de fer 
tràmits, consultes... Podria passar, evidentment, 
que no hi anés ningú (això també passa molts dies 
amb el metge, però oi que tothom vol que vingui?), 
però almenys la facilitat del servei ja la tindríem...

...i per serveis que no quedi. N’hem anat perdent 
tants, al llarg dels anys!: per falta de clientela, per 
jubilació... Fem una mica de memòria, a veure qui 
se’n recorda: el peixater que venia cada dissabte 
fa una vintena d’anys (els darrers temps en venia 
un altre, que tampoc ja no ve), el PATU de Sarral, 
el Borràs de Santa Coloma, els venedors de frui-
ta i verdura que passaven cada setmana, el dels 
congelats, la pastissera de Ciutadilla, el farmacèu-
tic que recollia les receptes, recentment el pastis-
ser de Guimerà... tot i que encara tenim el repar-
tidor de butà, el capellà, els 
serveis mèdics, l’autobús, el 
botiguer de Nalec... que es 
mantinguin depèn de l’ús 
que en fem...

...i feu una mica de reflexió, 
ciutadans i ciutadanes (en el 
sentit de ciutat, sí): què coi 
hi busqueu, al poble? No en-
tenc la gent que, fugint del 
brogit de la ciutat, va al poble 
a buscar el gregarisme, i que 
només troba felicitat si “hi ha 
gent” (com si aquelles perso-
nes que hi viuen tot l’any no 
existissin!), si pot ajuntar-se 
amb un bon grapat i fer el 
mateix que farien a la ciutat, 

i parlar de temes totalment urbanites. Es tracta 
de jugar a ser de poble (camacu!). Ser de poble és 
aguantar la manca de serveis, tenir un desastre 
d’infraestructures, agafar el cotxe per a les míni-
mes coses, patir les hores llargues d’hivern o veure 
com sembla que aquí s’hi pot fer tot (saltar-se el 
confinament comarcal, jugar a fer de paleta noc-
turn, aviar el gos només arribar, fer una borratxera 
col·lectiva tota la nit, rentar el cotxe al bell mig del 
carrer...). No, el poble no és el lloc paradisíac dels 
vostres quatre dies d’estiu, és una altra mena de 
paradís que no tothom pot entendre...

...i el que costa d’entendre és com circulen molts 
vehicles per Belltall. Els semàfors, per a molts (so-
bretot camions de diverses cooperatives de les co-
marques veïnes), són objectes testimonials que cal 
saltar-se quan estan de color vermell; la línia con-
tínua és una decoració que algú ha pintat perquè 
l’asfalt negre no sigui tan trist i que si el vehicle de 
davant corre poc, cal xafar per avançar-lo; i el se-
nyal de prohibit circular a més de 50 km/h és una 
altra decoració, en aquest cas vertical, que dóna la 
benvinguda a cada punta de poble, i que serveix 
per als altres... Ostres tu!, si cal recaptar diners per 
a les arques, que el radar no es mogui de Belltall i, 
en poques setmanes, construirem hospitals, esco-
les o el que ens calgui!

Apa, ja tenim vacuna belltallenca per anar tirant. Si 
ens hi volen, tornarem.



BELLTALL
A S S O C I A C I Ó  D E  V E Ï N S  I  A M I C S  D E  B E L LTA L L

Amb la col·laboració de:


