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EDITORIAL
LES PLAQUES SOLARS I BELLTALL
Confesso que m’ha estranyat la rapidesa amb 
què algunes cases de Belltall han signat un con-
tracte amb alguna de les empreses que volen 
instal·lar plaques fotovoltaiques per tot el terri-
tori català. Incloent-hi el nostre municipi i tots 
els que l’envolten. Segur que em perdonaran, 
bona gent com són, que opini sobre una cosa 
que aparentment no m’ateny. A casa nostra a 
penes tenim dues hectàrees de terra i no sé 
què faríem si ens ho proposessin, però almenys 
segur que no anirem amb presses a firmar con-
tractes que hipotequen la terra durant trenta 
anys; que permeten a les empreses tot tipus de 
moviment de terres en les finques afectades, 
trencant marges de pedra i tot el que els con-
vingui; que no asseguren qui enretirarà les fer-
ralles quan s’acabi el període de contractació...
Per què aquestes presses? Si tothom sap que 
ara mateix la Generalitat no ha decidit el pla 
d’actuació, com les facineroses empreses elèc-
triques mateixes no es cansen de repetir, i s’in-
tueixen moratòries i més moratòries; si tots 
sabem que instal·lar plaques a les nostres ter-
res és il·lògic si es tracta de portar electricitat a 
Barcelona i la seva conurbació urbana i potser 
(tant de bo!) al final entrin en raó i posin molins 
i plaques ben a prop de la capital per tal que no 
es perdi el 25 o el 30% de l’energia que es pro-
duiria a la Conca, l’Urgell o la Segarra; si potser 
s’està signant un contracte amb una empresa 
que, després, no serà la que guanyi la licitació 
oficial, i els qui han signat amb presses es que-
daran amb un pam de nas...

Jo ja entenc que els 1800€ anuals per hectàrea 
que prometen les empreses és molt més que el 
cereal que produeixen aquestes terres tan can-
sades i tan nostres, alhora. Però també sembla 
obvi que cap casa de Belltall està en una situ-
ació econòmica tan greu com per accelerar la 
signatura d’un contracte tan imprecís com els 
que s’estan firmant. I encara que fos així, les 
presses mai no són bones conselleres.
Abans he escrit que, aparentment, a mi aquest 
assumpte no em concerneix. Però no és pas ve-
ritat: quan van posar els aerogeneradors, tots 
els ciutadans en vam sortir afectats, perquè el 
paisatge no coneix fronteres ni propietaris. I 
ara pot passar el mateix. I es pot justificar que, 
al final de tot el procés, un acabi venent les ter-
res a aquestes empreses salvatges que ens en 
fan pagar uns rebuts de llum immisericordio-
sos. Però al meu modest entendre, si et passes 
tota la vida dient que estimes el territori, si et 
queixes constantment de la presència dels mo-
lins que embruten el paisatge, no cal córrer a 
facilitar-los la vida a un sistema econòmic que, 
si et paga a tu mil vuit-cents euros, és perquè 
les empreses en trauran uns beneficis astronò-
mics.
Estic desconcertat: molta gent aplaudeix la pel-
lícula “Alcarràs” perquè és una defensa del món 
agrícola, de la gent de pagès enfront dels atacs 
del capitalisme urbanita, però després molts 
han corregut a vendre’s aquest territori per 
quatre rals..

Joan Maria Minguet, de cal Porxo
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Us oferim imatges d’algunes de les activitats que 
vam realitzar durant la passada Setmana Santa: 
la tradicional caminada al voltant de les nostres 
cabanes de volta; el taller per als infants que van 
portar a terme la Montserrat de cal Cinto i l’Al-

ACTUALITAT
modis de ca la Bruna; el torneig de ping-pong; i, 
com no?, el sopar que vam fer coent llonganisses 
i d’altres viandes. I també il·lustrem l’arrencada 
de calçots i la calçotada que vam realitzar amb 
els amics de l’Associació de Veïns de Passanant.

Caminada al voltant de les nostres cabanes de volta

Taller per als infants Torneig de ping-pong
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Sopar

Arrencada de calçots i la calçotada



5

Quin any vas néixer?
El 1946.

Saps d’on ve el nom de la casa?
Casa meva la van fundar el meu avi i la meva 
àvia. El meu avi era un cabaler de ca la Balagna i 
la meva àvia era una cabalera de cal Bessó. Pri-
mer, en deien cal Joan de la Balagna, però quan 
va néixer el meu pare va començar a dir que ell 
no volia ser de cal Joan de la Balagna, perquè a 
ca la Balagna ja tenien un Joan i va començar a 
dir que ell era de ca la Virgínia (que era el nom 
de la seva mare).

Quants anys tenies quan vas començar a treba-
llar de mestra?
Quan vaig començar a fer les primeres classes 
de mestra tenia 17 anys. Però, en aquell mo-
ment, representava que no tenies la carrera 
ben acabada fins que no feies les oposicions. Jo 
vaig fer les oposicions als 18, que era quan es 
podien fer i vaig començar a treballar de provi-
sional per l’estat als 19.

Quin va ser el primer lloc on vas treballar?
L’Ensenyança de Tarragona, quan encara em 
faltava una assignatura per acabar la carrera i 
hi feia classe d’ingrés. L’any següent, tot fent les 
oposicions, vaig anar a Verge de Fàtima, que era 
una guarderia, i allà hi vaig conèixer una mestra 
que es deia Picallos, que era molt bona i me’n 
va ensenyar molt. Sempre he tingut molta sort 

amb la gent que m’he trobat al llarg de la meva 
vida.

Quants anys vas treballar a l’escola de Belltall?
7 anys.

I fins quan vas fer de mestra?
Jo em vaig jubilar als 60 anys.

Per què vas voler ser mestra?
No ho vaig triar, m’hi vaig trobar, però va ser 
un encert per mi. A casa érem gent senzilla i la 
meva germana, que és molt intel·ligent, va te-
nir la necessitat d’estudiar, però el pare no ho 
volia, ell volia que estudiés jo. Però quan ella 
va estudiar, jo representava que no, però ma 
germana va insistir i jo, als 9 anys, vaig anar in-
terna al col·legi i allà vaig fer tot el batxillerat i 
vaig començar magisteri mentre feia 5è i 6è de 
batxillerat. A casa meva no podien pagar una 
altra carrera i jo vaig fer magisteri perquè era 
una carrera curta, però en aquell moment no en 
tenia ni idea, de si m’agradava o no, però vaig 
tenir sort i em va agradar, la vocació a mi em va 
venir després.

Què recordes dels anys de l’escola a Belltall?
Vaig venir aquí a Belltall, també, per casualitats 
de la vida: jo estava de mestra a la Guàrdia dels 
Prats, on hi vaig ser 1 any; me n’hi havia d’estar 
2, perquè llavors tenia les oposicions, però era 
provisional i costava bastant que et donessin 
la plaça definitiva. Llavors va sortir una llei que 

En aquesta edició de la revista, hem entrevistat la M. Dolors Roset de ca la Virgínia, que va ser 
mestra de l’escola de Belltall durant 7 anys i ens ha explicat com era l’escola d’aquell temps. Ens 

trobem a la biblioteca, que havia estat l’estudi, el seu lloc de treball, durant uns anys.

Entrevista a la M. Dolors de Ca la Virgínia
Mireia Sangenís de Ca la Rosa

LA VEU DEL POBLE
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deia que als pobles de menys de 200 habitants, 
si agafàvem el compromís de ser-hi 6 o 7 anys, 
hi podíem anar, i llavors vaig venir a Belltall. 
En tinc molts records, de Belltall: hi havia l’es-
cola de nens i l’escola de nenes, quan jo vaig 
arribar, no et puc dir exactament quants eren, 
però entre nens i nenes devien ser entre 36 i 
38. Llavors, hi havia un mestre que es deia Pa-
blo Gaona, que era de Guadalajara, però estava 
casat a Sarral. Ell va ser aquí 4 o 5 anys, teníem 
molta bona relació. Ell va ensenyar batxillerat 
als nens del poble i a mi m’ho va oferir però no 
ho vaig poder fer. Llavors, quan ell va marxar 
a Sarral em vaig quedar aquí 3 anys sola i feia 
classe tant als nens com a les nenes. 
Primer era una “Escola primària” i fèiem les re-
unions de zona a Montblanc; llavors, també em 
vaig quedar tres anys aquí amb el que es deia 
“Escola mixta” que era tant de nens com de ne-
nes. 
Mentre jo hi vaig ser hi va haver una època en 
la qual van marxar molts nens, i aquest fet va 
durar uns anys.
Recordo les grans de l’escola: van quedar la Ma-
ria Neus de cal Banyeta, la Ramona de cal Ma-
nuelo... i al matí veníem i fèiem foc a l’estufa, 
perquè no teníem calefacció. Hi va haver una 
època que al darrere de les classes hi havia com 
una espècie de llenyer (en dèiem la llenyera), 
on hi havia una mica de tot i, fins i tot, algun 
cop havíem arribat a portar llenya de casa, però 
això ho vam fer molt poc, perquè després ja ens 
la va posar l’ajuntament.
En aquell moment, no hi havia cap mena d’aju-
da per a l’escola. És a dir, per comprar el mate-
rial t’havies d’espavilar: o bé t’ho donava l’ajun-
tament o bé el compraves amb el teu sou.
Jo vaig instaurar una miqueta la reunió de pa-
res, però no sempre, perquè això va ser una 
cosa innovadora.
Sempre teníem un text a la pissarra o un dibuix 
i llegíem a la pissarra per poder llegir tots i pot-
ser jo estava fent una cosa amb uns i un altre 
llegia sol, perquè, clar, tenia tots els nivells. Era 
una combinació una mica estranya que no crec 
que fos antipedagògica, perquè hi havia nens 
que aprenien sols.
També recordo que quan era aquí a Belltall, hi 
va haver la primera vaga per les condicions en 
les quals estàvem (el sou que teníem i perquè 
no teníem material per a l’escola) que es va fer 
durant el franquisme, que jo la vaig fer però ve-
nint a l’escola, i em van treure el sou. Aquesta 

vaga la va portar molt un noi de Tortosa que 
es deia Cabrerizo. Me’n recordo que va venir la 
Guàrdia Civil a casa per veure si feia vaga i em 
va dir: “¿usted no sabe que puede ir a la cárcel?” 
Però llavors, després ens van arreglar el sou! 
Més tard també vam fer una vaga de 30 dies.
Però en resum, jo hi vaig estar molt, molt bé, a 
Belltall.

Quina llengua fèieu servir?
Castellà, sempre.

Recordes alguna anècdota que es pugui explicar?
Quan em vaig quedar embarassada de la meva 
filla gran no em van enviar ningú per substi-
tuir-me i llavors jo vaig venir a escola fins molt 
a prop de tenir la Míriam i, llavors, perquè no 
quedessin els nens sols, venia el meu home a 
fer classe, sense formació ni res, jo recordo que 
a casa li preparava les coses. Em sembla que 
jo vaig tornar a l’escola abans del mes, però 

La M. Dolors davant de l’escola de Belltall, 
on havia fet classe. 
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anava a donar de mamar i a veure la nena i, en 
aquell moment, no tenia ningú a l’escola. Algun 
dia el Pablo també m’havia substituït, però vull 
dir, que ens ajudàvem entre nosaltres. Més en-
davant, quan va néixer el Josep, tampoc no hi 
havia mestre substitut i hi van posar el capellà 
del poble, Mossèn Prats, que ho va fer molt bé. 
Quan va néixer el Jordi ja sí que van portar una 
mestra substituta.

També recordo que quan tenia els nens petits, 
demanava a les nenes de l’escola que anessin a 
escoltar si sentien plorar els meus fills, sobretot 
el Josep, perquè era quan tenia la meva mare 
malalta, per assegurar-me que no passés res 
mentre jo era a l’escola.

Quin any es va tancar l’escola de Belltall?

Diria que es va tancar el 77-78 o 78-79, perquè 
jo vaig marxar el 75-76 i llavors va venir la Go-
reti...

Seguíeu molt les instruccions del règim o no tení-
eu gaire control?

Aquí a Belltall anàvem més per lliure i, a més, 
t’avisaven quan havia de venir l’inspector. Un 
inspector sí que s’hi va posar una mica, però 
després també es va obrir més de ment i va fer 
un reciclatge de català.

Aquí vivíem molt al marge, ara sembla impos-
sible viure al marge, perquè tens comunicació 
constant, però llavors, per exemple, la televisió 
l’anàvem a veure a la sala.

A quins jocs es jugava al pati?
A futbol nens i nenes. A vegades jugàvem a un 
joc que en dèiem “l’enverenada” o “a matar”, 
que dibuixàvem dos camps a terra... a escola hi 
havia una sola pilota i quan es rebentava no en 
teníem i la portaven molt ells. A més, pati com 
a tal en fèiem molt poc o no en fèiem, el que sí 
que fèiem era gimnàstica, que a mi m’agradava 
molt.
Nosaltres teníem unes hores que havíem de 
seguir (havíem de fer tantes hores de castellà, 
tantes de matemàtiques...) però al final eren els 
coneixements que s’havien d’assolir.

Com veus el futur del poble?
Jo el veig molt millor que no pas com el veia 
quan vaig marxar de Belltall. Penso que el fet 
que les xarxes socials puguin arribar, fa que 
gent jove, segons la feina que tinguin, puguin 
arribar a venir. I també penso, que això quasi 
que és una il·lusió, que si la gent jove es queda 
al poble i té fills, podria tornar-se a obrir, no dic 
tota una escola, però una aula, perquè els nens 
tan petits no haguessin de marxar.
Jo sí que li veig un futur, però no pas pensant en 
gent gran com jo, sinó en joves, perquè el futur 
al poble el porta la gent més jove. A més, també 
veig que la gent té ganes d’arreglar-se les cases, 
de venir... llavors, el futur el veig bé.
I amb aquesta il·lusió i visió esperançadora de 
la M. Dolors acabem l’entrevista. Moltes gràcies 
per respondre!
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UN CORRENT D’HISTÒRIES    
Idees escrites
Almodis Canals, ca la Bruna

Si t’agafes un moment qualsevol, sovint et pots sor-
prendre d’allò que penses. De vegades, una sensa-
ció coneguda t’encamina cap a una observació es-
tranya. És en un moment així quan tens la certesa 
que allò és important i és així, sense concessions, 
sense pauses, sense segones oportunitats.

Quan la incertesa t’obre els braços, abraça-la. 
Quan el convenciment eixampla l’escletxa del 
dubte, fica-t’hi tota sencera. Fa por, segurament 
sí, però i què? La por s’amaga sota l’estora amb la 
resta de porqueria i tot allò que no volem que es 
vegi. I el valor? On el tenim el valor? Realment és 
important? Què vol dir exactament valor? Ser més 

Què cal per crear? Hi ha qui diu que Inspiració se-
gurament perquè associem el mot Crear amb el 
món de l’art. I per què no anem més enllà? Creem 
moltes coses, constantment, des del primer somni 
de la nit: creem música quan xiulem; creem una 
bona predisposició per gaudir quan presentem un 
plat al qual hi hem dedicat un temps per prepa-
rar i per embellir-lo a la vista; creem un futur quan 
aprenem coses noves; creem incerteses quan no 
sabem què fer; creem desenganys quan aban-
donem una persona a qui ja no estimem; creem 
neguit quan veiem algú que ens necessita i no hi 
som; creem en positiu i en negatiu sent-ne consci-
ents o inconscients. 

Sovint sembla que ens atregui la part morbosa del 
món i a la vegada volem ser feliços. Quina deu ser 
la història que ens domina? Si ens deixem guiar per 
l’inconscient que ens parla en somnis, allò morbós 
és anomenat malson i allò que ens fa somriure és 
el que ens fa dir al matí que hem dormit molt bé. 
Som una mena d’espècie bicèfala de dol i vol que 
es mou des de temps immemorials en un mar in-
quiet. I si la saviesa popular n’ha creat una frase, 
podem assegurar que portem tota una espècie 
humana fent exactament el mateix, sense haver 
evolucionat gaire més enllà.

I tornant enrere, què en fem del malson? El llen-
cem per la finestra? Ens obsessionem en desxi-
frar-ne el missatge? El reconvertim en un malestar 
que ens duri tot el dia? O l’esbocinem, l’ignorem i 
l’oblidem? Si en som capaços, potser ja no sobre-
viurem amb el dol si no que podrem començar a 
construir el vol.  

En aquest voler i doler hi ha d’alguna manera l’Es-
perança, la darrera de les virtuts que es queda a la 
caixa? Ens hi aferrem com moribunds quan ja no 
podem més? O simplement la utilitzem, la gastem 
i la rebaixem per ocultar tot allò que ens espanta, 
que ens fa mal o què no sabem com afrontar? 

L’Esperança, un mot que ens enganya perquè ens 
fa creure una mentida; l’Esperança, una idea que 
ens postposa la vida; l’Esperança, un escut protec-
tor mentre esperem tornar a agafar aire. 

I la Desesperança?

fort, més agressiu, més bèstia i no tenir contem-
placions? Crec que no.  Valor, en cursiva, en negre-
ta o subratllada és una idea utòpica. No n’hi ha de 
valor, hi ha actes potents, difícils que fem gràcies a 
la força que trobem en un moment concret i això 
no és valor; és convenciment, en un mateix o en 
allò que podem.

Diu la saviesa popular que la vida dóna moltes vol-
tes, potser de vegades massa o de vegades massa 
poques. Però no crec que sigui aquesta vida intan-
gible la que giri sense sentit. Som nosaltres la que 
la fem girar, un cop i un altre prenent decisions 
bones o equivocades però decisions al cap i a la fi. 

Avui no us parlaré de cap personatge concret ni de 
cap història perquè qualsevol ésser humà viu i ex-
perimenta i la intenció que tinc és la que cadascú 
de vosaltres es creï la seva pròpia història, encara 
que només sigui breument. 
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TEMPS ENRERE 
Beltall: Viure i sobreviure a pagès (c.5) - 2ª part 
Isidre Bonet Miró de Ca l’Esquerrer

Segle XX – 1900 a 1958

Comerç- 

De les famílies pageses que afegien a l’agricultura o ramaderia altres activitats relacionades amb el co-
merç no hem trobat informació escrita, però tot seguit indiquem el que hem viscut o coneixem pels 
nostres pares i padrins: 

Subministraments agrícoles. L’increment de terres destinades als cultius de cereals va posar de ma-
nifest que els fems procedents dels corrals i estables, no eren suficients per adobar tots els camps de 
cultiu de les famílies pageses, raó per la qual va ser necessari disposar de productes manufacturats, com 
ara el guano. Ton Berenguer Bonet de Cal Sant(1) consta com a distribuïdor per als pagesos de Belltall, el 
primer decenni de segle.

Queviures. Els comerços en els quals fins als anys quasi els anys seixanta del segle XX, es podien adquirir 
queviures, eren Cal Coixela i Cal Maginet. Aquest últim disposava d’un camió que li permetia a recollir 
mercaderies a altres localitats, i també era subministrador dels productes propis dels estancs.

Carnisseria i lleteria. A Cal Teclet, que com ja vam llegir a la 1a part, explotaven ramats de bens i tenien 
vaqueria, les famílies del poble hi podien adquirir productes com carn i llet.

Forns. De l’existència de forn de baix ja en tenim referències des de fa segles quan era de propietat del 
Comú. Tradicionalment, la seva explotació havia estat cedida pel municipi a algun particular. L’últim va 
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ser Ramon Farré Cabestany. En la dècada dels anys vint del segle XX, Salvador Briansó Llobet, fill de Bell-
tall i que havia residit a Barcelona i a Centreamèrica, va establir-se a Belltall com a forner. 

Els anys previs a la guerra civil els belltallencs eren clients d’un dels dos forns en funció de la seva ideo-
logia política. 

Espardenyeria i taverna. La família de ca l’Espardenyer que des de les tres últimes dècades del segle 
XIX, havia exercit  l’ofici que donava nom a la casa, durant el primer terç del segle XX, gestionava una 
taverna, on també es comercialitzaven alguns queviures.

Venda de roba. Poc després d’acabar la gerra civil, a Cal Cinto de Belltall, es podia adquirir roba. Així ens 
ho explica el Pere Gené. L’activitat la va iniciar la seva mare, la Ramona. Aquesta, havia nascut a Forès, i 
tenia uns germans empleats en uns importants magatzems de Barcelona dedicats a la venda de teles. La 
botiga disposava de molts tipus de teixits, tradicionalment enrotllats, i els germans de la Ramona, una 
vegada obtinguda, gratuïtament o a baix preus, la roba que restava al final dels rotlles, la feien arribar 
a Belltall. Una estança, situada a l’entrada de Cal Cinto, es va convertir en el lloc on es podien obtenir 
diversos tipus de teixits. Moltes dones de Belltall havien adquirit coneixements de tall i confecció, i feien 
peses de roba pels de casa seva, fet que va ajudar a dur a bon terme l’activitat engegada per la Ramona, 
que amb el temps, va ampliar amb la venda de roba blanca, i per la llar. A Cal Cinto es rebien comandes 
de famílies de pobles del voltant de Belltall, com ara Solivella, i també, amb el carro de la casa, carregat 
de roba, es visitaven algunes localitats per oferir els productes mencionats.

Vetesifils. Pocs anys de la dècada dels cinquanta, va durar l’estança del Basili a Belltall, Vivia i exercia la 
seva activitat al carrer Sant Joan, i també es desplaçava pels pobles del voltant amb un ruquet.

Transport de viatgers-

En les publicacions els Anuaris (1) entre els anys 1901 i 1908 figura, com activitat executada des de Belltall 
el Servei de Carruatges a Montblanc i Tàrrega. S’anuncia que el preu és de dues pessetes el    seient. 
Ignorem si el titular d’aquest servei era algun resident al poble.    

El febrer de 1921, Josep Miró Llobet (Cal Feliuet) va iniciar un servei per fer el recorregut Montblanc-Tàr-
rega, en autoòmnibus. La poca rendibilitat del negoci va motivar la supressió del servei al cap de pocs 
anys del seu funcionament. 

Tartanes. Carruatges de dues rodes, amb seients laterals i cobertes de teixit molt fort de cotó o de 
cànem, que algunes famílies gaudien per l’ús propi. No hi ha confirmació relativa a l’ús de la tartana a 
Belltall, com a servei remunerat pel trasllat de persones, però per informacions recollides sembla que 
era habitual en pobles veïns.         .
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Servei de taxis. No ha estat mai una activitat duta a terme per alguna família de Belltall, però sí que el 
Cristòfol de Cal Maginet, pocs anys abans de migrar a Reus, va adquirir una furgoneta mixta que perme-
tia afegir a l’ús comercial, la possibilitat d’oferir serveis similars als d’un taxi. 

Transport de càrrega-

Traginers i transport motoritzat. En el segle XX ja no trobem cap família de Belltall que visqui exclusi-
vament del treball de traginer, però alguns pagesos que disposaven per l’ús propi de carros amb els cor-
responents animals de tir, a més de transportar els seus productes agrícoles a altres poblacions, també 
ho podien fer per encàrrec d’altres. 

En la construcció de les cases i de la carretera va ser necessari el transport fet en carros per poder dispo-
sar dels materials més pesants.

El Ramonet Torres Corbella de Cal Roig era dels que als treballs de pagesia afegia els de carreteig, i un 
dels serveis que va efectuar va ser el de transportar els pals de fusta necessaris per fer arribar al municipi 
l’electricitat. L’Anton M. Berenguer Torres ens fa arribar informació i imatges relatives a un camió que  
el seu avi Ramonet, havia comprat a inicis de l’any 1926. La seva intenció era consolidar la seva activitat 
amb l’ús del vehicle pel transport, però a causa de la seva mort el 28-12-1926,  no va tenir temps en saber 
si la seva adquisició havia estat un encert. Josep Miró Torres, net del Ramonet, ens indica aquesta anèc-
dota recordada pel seu pare Ramon Miró Tous: 

Tot just estrenat el camió Ford, Ramon Torres puja una bona colla de la canalla del poble al remolc per fer 
un vol. Al capdavall de Belltall i en girar va bolcar. Miraculosament cap criatura va prendre mal.

Transport i comerç de palla. La palla era un subproducte útil de la collita, usat per les famílies pageses 
per l’alimentació dels seus propis animals, o per cobrir el terra d’estables i corrals, amb la de pitjor qua-
litat. L’important volum de bales de palla va propiciar la seva comercialització per abastir granges, fàbri-
ques de paper, horticultors i elaboradors de productes de bioenergètics.  

En els anys de la postguerra les cases que van adquirir un camió i van dedicar-se al comerç de la palla 
van ser Cal Domingo, Cal Llorenç i Cal Maginet. Posteriorment, van prendre el relleu el Ramon Miró Farré 
de Cal Ferreret/Badio (i que actualment continua el seu fill Francesc Miró Miró) i el Ton Bonet Fabregat 
de Ca l’Esquerrer. El fet de disposar de camió per la seva feina, va ser aprofitat per la realització altres 
tipus de transports.

El Cristòfol de Cal Maginet es va proveir de bancs, que col·locava en la part destinada a la càrrega de mer-
caderies, per poder transportar a gent de Belltall (sobre tots nens i joves) a localitats on es realitzaven 
actes lúdics (menjar la mona, aplecs, festes...).

Activitats complementàries-

La realització dels treballs del pagès estan condicionats a una sèrie de factors que no tenen res a veure 
amb les activitats que afecten els residents a les ciutats. La climatologia i els cicles que s’han de complir 
en el recorregut fins a la culminació de la collita anual. Aquesta realitat ha propiciat que s’hagin buscat 
algunes tasques que ajudin a l’economia familiar. N’indiquem algunes. 

Barbers. És de remarcar la quantitat de persones que en la dècada dels anys cinquanta practicaven a 
Belltall l’ofici de barber com a complement a les feines pròpies del pagès. Les cases on es podia acudir a 
tallar-se el cabell o afaitar-se, eren Ca la Tecla, Cal Curt del Racó, Cal Fuster i Cal Coixela. 

Matança del porc. Era una activitat tradicional, i eren homes els que mataven i tallaven els animals.  
A Belltall al llarg de les dècades dels quaranta i cinquanta del segle XX recordem que ho feien el Josep 
Maria de Cal LLuc i el Cisco de Cal Martí. Les dones de cada casa preparaven els diversos productes que 
eren per consumir durant la resta de l’any. 
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Practicants i infermers/eres. Tot i l’elevat nombre d’habitants residents a Belltall en la primera meitat 
del segle XX, no hem trobat més referències relacionades amb les pràctiques relacionades amb la millora 
de la salut dels belltallencs, que les indicades en escriure sobre els metges.      

En el decurs de les dècades dels anys quaranta i cinquanta, el Ramon Miró Tous de Ca l’Ignasi, que havia 
adquirit experiència en donar injeccions en el període del seu servei militar obligatori a l’Àfrica, va poder 
satisfer en moments determinats a moltes famílies de Belltall, que requerien la seva intervenció per al-
guns dels seus membres.

Campaners. A Belltall quan sonava la campana de l’església, no sempre era per anunciar actes religio-
sos, ja que durant segles era l’únic mitjà per fer arribar amb el seu so missatges als pagesos que treballa-
ven pel terme. Tocs que anunciaven l’hora (migdia o hora de l’Àngelus) que s’havia calat foc en algun lloc 
o que es preveia una forta tempesta.

També el so de la campana anunciava (encara avui dia) la defunció d’algun belltallenc.

Sens dubte, però el llarg repic de les campanes amb caràcter festiu era un espectacle tant per la seva 
sonoritat com per la plasticitat de l’actuació dels campaners (algunes vegades més d’un per una sola 
campana). Els últims campaners de Belltall van ser el Pere de la Marcel·lina i el Salvador de Ca La Tecla.          

Pregoners. Els seus inicis cal trobar-los en l’època dels romans i la seva feina era comunicar notícies o 
anuncis passejant-se pel poble cridant ben fort la notícia que havien de pregonar. 

A Belltall, comptant amb la seva veu i amb una corneta amb un toc estrany, van fer aquesta activitat el 
Pere Manasanch Miró de Ca les Tereses i el seu fill Isidre, fins a migrar del poble als voltants dels anys 
seixanta del segle XX.

La Teresa de cal Fuster va prendre el relleu per un curt període de temps.

Picapedrers. Els diccionaris els defineixen com els operaris que treballen la pedra per a la construcció. Al 
poble i terme de Belltall, veiem d’una forma palesa, el patrimoni artístic que suposa l’existència de moltes 
construccions de pedra seca: cases, cabanes, marges, pallisses... Executades  pels pagesos al llarg dels 
anys, quan les feines agrícoles els ho permetien, va formar part de les ocupacions, que no els aportaven 
ingressos. 

El Rafel Berenguer Solsona de cal Rafel, era paleta d’ofici, i també pagès. Passat el primer terç del segle 
XX, quan a Belltall el ritme de construcció va minvar, es va dedicar a la realització de cisternes en cases 
i pallisses. Per encàrrec d’algunes famílies, també va ser el creador de piques, rodets, curres/corrons i 
altres peces obtingudes en treballar blocs de pedra. Algunes creacions les efectuava al costat mateix de 
casa seva, i altres en zones properes a terrenys on podia trobar la matèria primera, com al camí del Tallat 
o prop l’era el Farreret.  
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Basters. En els anys previs a la mecanització del camp van tenir molta clientela, ja que la gran quantitat 
d’animals feina necessària la confecció o reparació de molts arreus de cuir per fermar la càrrega, o arros-
segar carros, trills, arades/arreus...

A Belltall cap veí va fer de baster, però un de Sarral passava temporalment alguns dies al poble per poder 
donar els seus serveis.   

Cadiraires. Sovint les cadires les feien els fusters. L’home muntava la cadira i la dona posava la boga o el 
cànem sec als “culs”, però no era una feina habitual dels fusters de Belltall al llarg del segle passat.

També rebien el nom de cadiraires els reparadors de cadires. La seva feina principal consistia a retirar 
la  boga deteriorada i col·locar-ne de nova. En les primeres dècades de la segona meitat del segle XX, de 
tant en tant, encara vam poder veure un home que recollia algunes cadires per les cases del poble. A 
Guimerà, les reparava, incloent-hi el sanejament de la fusta.         

Activitats específiques de les dones-

Les dones formaven part activa del dia a dia de la vida pagesa, i en alguns casos eren les protagonistes 
de la gestió de les botigues, cafès, hostals, tavernes… Les que estaven casades, com mestresses de casa, 
veien incrementades considerablement la seva càrrega de feina.  

Dones, casades o solteres, pertanyents a famílies modestes, anaven a treballar a cases acomodades del 
poble, per col·laborar en les feines pròpies de la llar. Ho podien fer periòdicament o en casos puntuals. 

A Belltall fins a mitjans del segle XX hi havia moltes famílies amb més de dos fills amb edat suficient per 
treballar, i les noies eren les que tenien menys possibilitats de fer-ho.

Treballar en el servei domèstic intern –anar a servir– va ser, una de les ocupacions entre les noies solte-
res de petites cases pageses. Treballaven majoritàriament per les classes mitjanes, i algunes en casar-se 
tornaven als pobles.

En el cas de Belltall és molt significatiu el gran nombre de noies que van escollir la –vida religiosa–.   

Tradicionalment, la –costura– havia format part de les feines de les mestresses de casa, ja que calia man-
tenir en bon estat de la roba de vestir. També la confecció de jerseis de llana i roba per la llar era molt 
freqüent. Per algunes dones, els coneixements de costura van ser una oportunitat per aconseguir alguns 
ingressos extres. Les noies aprenien a cosir de les seves mares o de dones amb experiència, i també de  
publicacions editades per modistes.

Complementant el que s’ha manifestat, trobem el cas de la Carme,  de Cal Fuster, que abans de casar-se, 
havia adquirit a Reus formació en tall i confecció; que després va ensenyar a algunes noies i dones de 
Belltall.  

També algunes noies s’havien format per fer de –perruqueres– i així disposaven d’alguna remuneració.

Llevadores. 

Josep Recasens i Llort, en un dels seus llibres (2) i referint-se als primers anys de la postguerra, escriu: 
Les llevadores eren les encarregades d’assistir el part. No tots els municipis tenien aquest servei, per aquest 
motiu, les que eren particulars i es requeria el seu servei cobraven per part entre 250 i 300 ptes., amb l’obli-
gació de cuidar de la criatura fins al dia que mare i nadó anaven a l’església.

A Belltall, pels testimonis recollits, sabem que la durada de l’atenció al nadó era la imprescindible i el 
pagament del servei s’ajustava a les possibilitats de cada família, i de vegades no s’efectuava amb diners.

Recordem algunes de les llevadores que en els anys de més natalitat en el poble van a ajudar a arribar al 
món una gran quantitat de nadons. 
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Les germanes Sans Contijoch eren nascudes a Rocallaura. La Dolors l’any 1903 s’havia casat amb Fran-
cesc Briansó Llobet (Cal Quico) i no van tenir fills. La Maria, quan l’any 1911 va enviudar de l’Esteve (ger-
mà del Francesc) i es va quedar amb dos fills petits, va anar a viure amb la seva germana a Belltall, on les 
dues germanes van fer de llevadores a partir de la primera dècada del segle XX. 

La Filomena Fornès (1894-1967) casada amb Miquel Miró Domingo de Ca la Ció, va ser l’última  llevadora 
que va exercir al poble, i probablement una de les que més nadons va ajudar a nàixer. 

Dides. 

Eren dones que alletaven nens de mares que no podien fer-ho, o havien mort en el part o poc després.

De Sàpiens.cat hem recollit informació de com al principi del segle XIX, l’Hospital General de Barcelona 
pagava a les dides una lliura mensual durant divuit mesos, el temps habitual d’alletament en els infants 
que depenien de la precària xarxa assistencial del país.

En un poble rural com Belltall, allunyat de centres hospitalaris i maternitats, cal pensar que la necessitat 
de disposar d’una dida s’havia de resoldre a partir d’acords entre els afectats.

Pels registres parroquials, sabem que al llarg dels segles, puntualment mares de famílies de Belltall amb 
possibilitat d’alletar havien acollit nadons procedents de la Casa de maternitat i expòsits de Tarragona. 
Acabat el període de lactància els nens tornaven al seu origen, però alguns es quedaven en ser adoptats.  

El Salvador el Ferrer afirmava que l’any que va néixer, el 1905 (any de misèria i fam que deia ell) la  seva 
mare tenia poca llet i li donaven mamar altres mares de Belltall. Aquest és el testimoni d’un fet que 
probablement s’havia repetit al llarg dels anys, i la solució era conseqüència de la bona relació personal 
existent entre les famílies. 

Tenim informació de nadons no nascuts a Belltall, però que van ser alletats per tres dones del poble: 

La Maria Gené Vives de Ca l’Esquerrer va patir la mort de dos nens bessons l’any 1886 al poc d’haver  
nascut, i va fer de dida de Pere Saigí Morera de Vallmoll, a causa de la mort de la seva mare.

La Teresa Tous Roset de Ca l’Ignasi el 22-3-1932 va tenir un fill (Josep Maria Miró Tous) que al cap de sis 
dies va morir. Com passava en altres casos, la Teresa va alletar a la Pilar Bové Ferré, nascuda a Figuerola 
de Camp el 2-3-1932, ja que la mort de la seva mare va obligar al seu pare Ton, a buscar una dida per 
l’alletament de la seva filla.  El Ton Bové anys després, ja residint a Tarragona, va contraure matrimoni 
amb Maria Carles Rosell de Relat de Baix.

La Teresa va alletar també, un nen de Sarral de Cal Sant Joan, però ignorem si va ser a causa del mort de 
la seva mare, o per algun altre motiu.

Per la informació rebuda els germans Company de Ca l’Inglés hem conegut el cas de la Teresa Andevert 
Pons, el 15 de desembre de 1927 va tenir un fill, que va morir el mateix dia. A causa d’aquesta circums-
tància, la Teresa va poder alletar un nen nascut a Pira. En les anotacions comptables relatives a la casa, 
fetes per Josep Company Torrelles, consta que entre els mesos de febrer i juny de l’any 1928, es van 
cobrar 100 ptes. mensuals pel didatge. 

També una dona de fora podia alletar un nadó nascut a Belltall: Ramon Miró Manasanch de Cal Badio, 
nascut l’any 1914, a causa de la mort de la seva mare va tenir una dida de Vallfogona de Riucorb.     

En les petites localitats del món rural, trobar una dida, tret que fos per mitjà informacions provinents de 
familiars o amics, passava per la intervenció de rector del poble, que era qui podia rebre peticions de 
sacerdots d’altres parròquies. Les cases de maternitat eren coneixedores de les dones que estaven en 
condicions d’alletar nadons, i facilitaven que ho poguessin fer, quan algú ho requeria.         

El lligam entre els fills propis i els que una mare feia de dida quedava expressada clarament en el con-
cepte de germans de sang i germans de llet. Hi havia un vincle afectiu i de relació que normalment es 
mantenia en el temps. En el cas dels descendents de Pere Saigí i els de la seva dida es va allargar un segle.
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Estraperlo-

Està clar que va ser una activitat puntual de la postguerra, ocasionada per les difícils circumstàncies en 
què es va produir. Hem sentit parlar de l’estraperlo als nostres padrins, pares i oncles, que ens han fet 
arribar les seves pròpies experiències, i les de molts d’altres veïns del poble, que emmagatzemaven o 
transportaven els productes més desitjats, a causa del seu racionament, o a la manca d’existències.

Per evitar els personalismes transcriurem alguns continguts generals, i les referències fetes de Belltall,   
en el llibre(2) que Josep Recasens i Llort, va dedicar al tema: 

El fenomen de l’estraperlo sempre sorgeix en època d’escassetat de productes, provocat generalment de 
per conflictes bèl·lics o situacions d’emergència que obliguen a l’aplicació de mesures de control sobre 
els productes i racionar el seu consum.

El racionament va afectar les famílies de Belltall, com a consumidores (controlats per la cartilla de racio-
nament) i també com a productores de blat, en estar aquest, subjecte a un rigorós control a causa de la 
intervenció estatal. L’oli i el pa van ser els productes més afectats. 

Al llarg dels quasi dotze anys (1940-1951) que durà el control de preus, la majoria de ciutadans es van tro-
bar fora de la llei; els pagesos amagant productes de tota classe o venent-los a compradors que venien a 
altes hores de la nit dels llocs més impensats de la província a la mateixa casa del venedor.

Referències a residents de Belltall, en el llibre:

Cap.9.6 - Inspeccions a botiguers i forners - Per no portar guia, el 2 d’agost de 1944, es decomissen a 
Josep Palau Sanahuja de Solivella, i Josep Manasanch, de Belltall, 967 Kg. entre fruita i verdura. Cap.11.1 
- Els comerciants - De dedicats a l’estraperlo a cada poble n’hi havia, i tothom els coneixia. Eren els que 
tallaven el bacallà” Alguns eren coneguts pel cognom i altres pel renom. Entre els anomenats, de catorze 
localitats de la Conca de Barberà, trobem de Belltall, el Maginet i els Llargs (Cal Llorenç). Cal dir que dis-
posaven de col·laboradors, que es movien (sobretot a la nit) per pobles del voltant,  amb carros o animals 
amb sàrries.   

(1) - Anuarios Bailly-Bailliere i Riera

(2) - Els anys de l’estraperlo a la Conca de Barberà (1049-1051) de Josep Recasens i Llort



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:

©
 F

ot
og

ra
fia

: T
on

 B
on

et


