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EDITORIAL
L’any passat vam fer un número especial 
d’aquesta revista dedicada a les obres de te-
atre que es representaven al poble als anys 
setanta i vuitanta (del segle passat). Enguany 
tornem a repetir l’experiment: fer un número 
extraordinari, diferent i que trenqui amb les 
seccions habituals.
En aquest cas, és un número que potser serà 
sorprenent per alguns lectors: rescatem alguns 
recordatoris de defuncions de persones vincu-
lades al poble de Belltall durant les dècades 
dels anys quaranta, cinquanta i seixanta del 
segle XX. I ho fem, és obvi, per diverses raons:
En primer lloc, és un homenatge a les persones 
que ja no són físicament entre nosaltres, que 
fa molts anys que van traspassar i que, tanma-
teix, no han marxat del tot. El poeta Joan Vi-
nyoli té un poema molt intens que es titula “El 
silenci dels morts” que acaba així:

«La terra cobra el delme. No parlem, 
però, dels morts i fem-nos lentament 
al pensament que alguna cosa d’ells 
és molt a prop.»

Efectivament, alguna cosa dels morts queda 
entre nosaltres, són a prop nostre, fins i tot 
encara que no haguéssim conegut als finats. 
Temps després es continuen explicant anècdo-
tes d’elles i d’ells i no deixen d’estar presents 
en les vides dels vius.

En segon terme, més enllà del significat entra-
nyable cap a totes aquelles persones, aquest 
número, com aquell que vam dedicar a les 
obres de teatre que es feien a Belltall, és un 
rastre d’història. En aquell cas, vam publicar fo-
tografies de les obres que es van representar 
al poble. Enguany, reproduïm uns documents 
que, més enllà de la seva utilitat en aquells mo-
ments de dolor per la pèrdua d’una persona 
estimada, esdevenen avui dia un testimoni de 
la història de Belltall i de Catalunya. Fixeu-vos 
que moltes d’aquests recordatoris són redac-
tats en castellà: no en va, els primers lustres 
de la dictadura franquista van significar una 
repressió extrema cap a la llengua catalana. I 
potser —és una hipòtesi— el règim devia mos-
trar-se més flexible en documents tan íntims 
com aquests quan veiem que en els cinquan-
ta ja n’hi ha impresos en català. Alhora, tot i 
que el mostreig que ens ha cabut a la revista és 
petit, no deixa de ser significatiu anar mirant 
l’edat en què moria la gent en aquells anys, i 
les extenses famílies que es consignen en els 
documents com a persones afligides.
En tercer lloc, encara, i més enllà del valor lo-
cal per la població belltallenca, des del punt 
de vista gràfic és interessant veure la varietat 
d’imatges que es feien servir per a il·lustrar el 
dolor. Tot són imatges religioses, és clar. Però 
aquesta varietat sembla fer intuir que hi ha-
via més imaginació que no pas ara, quan les 
empreses funeràries t’ofereixen un mostrari 
de models de recordatori tan semblants entre 
ells que, si no fos perquè en aquells moments 
dramàtics no estàs amb esma, els engegaries 
a dida. I no solament la part gràfica ha variat, 
també la part literària ha anat canviant: en els 
documents que us oferim la majoria de textos 
són estrictament canònics (oracions, psalms...), 
però poc a poc comencen a aparèixer poemes 
(és a dir, textos no sagrats), com el “Cant espi-
ritual” de Joan Maragall o alguna fragment de 
Jacint Verdaguer. Encara van haver de passar 
uns anys perquè els recordatoris deixessin de 
banda els textos sagrats o els poemes i inclo-
guessin les lletres de cançons populars, com 
per exemple “La vall del riu vermell”.
Esperem que us agradi aquest número, l’hem 
fet amb el màxim respecte cap a les persones 
que surten en els documents i, per extensió, 
a tots els seus familiars i amics. Tots aquests 
recordatoris surten de la col·lecció de ca l’An-
ton. I, en aquest sentit, volem mostrar el nostre 
agraïment a la Paulina, sempre tan disposada a 
fer un món millor.
Ja ens posem a pensar què farem amb el nú-
mero extraordinari de la revista de l’any que 
ve. Que passeu bon estiu!



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



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:


