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La millora en els instruments de descripció dels arxius i 
la seva sistematització en els darrers anys ajuda en gran 
manera  a  la  recerca  històrica.  En  una  visita  que 
realitzàrem darrerament a l’Arxiu Diocesà de Barcelona 
consultàrem un inventari realitzat els anys 2001-2008 per 
Víctor Ollé i Maria Dolors Saperas sobre expedients de 
preveres actius a l’esmentada diòcesi entre 1757-2007.El 
contingut  de  l’expedient  és  divers,  des  de 
correspondència,  fins a nomenaments o  petites notes 
manuscrites. A causa de la forta immigració a la ciutat 
comtal  al  llarg  del  segles  XIX  i  XX  en  la  nòmina  de 
preveres que exerciren el seu ministeri sacerdotal (sigui 
com a vicaris o com a ecònoms)a la diòcesi barcelonina 
n’hi  ha  molts  de  la  resta  de  Catalunya,  i  evidentment 
també de la nostra comarca. Entre les dades personals 
que apareixen en la documentació hi ha la data i lloc de 
naixement,el  nom  dels  pares  (no  sempre),l’any  i  lloc 
d’ordenació  i  finalment  de  la  seva  mort,  si  es  coneix. 
Malauradament  en  la  toponímia  composta  no  se  sol 
especificar  el  segon  nom  dels  pobles  homònims  a  la 
nostra  comarca  (exemple  Santa  Coloma,  Santa 
Perpètua, Vallfogona o Vilanova). Som conscients que la 
relació és incompleta i que cada sacerdot mereixeria una 
extensa biografia però com a resum ens sembla un punt 
d’inici. Manca a més els religiosos (homes i dones) dels 
diferents ordes.
Per volum sobresurten les principals viles de la comarca, 
Montblanc  i  l’Espluga  de  Francolí,  ambdues 
comunicades  per  ferrocarril  amb  Barcelona.  L’atracció 
dels pobles de la Baixa Segarra cap a Igualada explicaria 
els quatre preveres incardinats a Barcelona.
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Una  altra  característica  dels  preveres  és  la  seva  alta 
mobilitat en relació a l’exercici del seu càrrec. En algunes 
monografies locals de la Conca hi ha un apartat de fills 
que han sobresortit en la vida pública i entre aquests hi 
trobem  els  eclesiàstics  (1).Dins  de  les  muntanyes  de 
Prades,  i  concretament  la  Riba  he  de  destacar  un 
prevere:  Isidre  Gomà  Civit  nat  el  14  de  maig  de 
1917,ordenat a Romà el 1939 i traspassat a Barcelona el 
2000.Fou  professor  del  Nou  Testament  al  Seminari 
barceloní i a la Facultat de Teologia de Catalunya. Resta 
per investigar també els perfils dels sacerdots nascuts a 
la  Conca  però  que  romangueren  a  l’arxidiòcesi 
tarragonina.  Si  teniu  familiars  que  ho  siguin  (vius  o 
difunts) les pàgines del Foradot són una bona eina per a 
conèixer les seves trajectòries de vida.
Preveres naturals de la Conca de Barberà que exerciren 
el  seu  ministeri  sacerdotal  a  la  diòcesi  de  Barcelona 
(1757-2000)

Conca estricta (8)
Blancafort (1)
-Francesc  Cima  Garrigó:  Nat  el  24  d’abril  de  1922, 
ordenat   sacerdot  el  1947 a Sant  Feliu  de Llobregat  i 
mort a Terrassa el 17 de juny del 2000.
L’Espluga de Francolí (3)
-Antoni  Roig  Puig:  Nat  el  1891,  ordenat  el  1920  a 
Barcelona i traspassat el 26 de setembre de 1922.
-Manuel Roig Puig, nat el 19 d’octubre de 1892, ordenat 
el  1919 i  finat el  20 de gener de 1983 a Vilanova i  la 
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Geltrú.
-Josep  Roig  Rossell:  Nat  el  22  de  desembre  de 
1888,ordenat sacerdot el  1913 a Barcelona i  finat a la 
mateixa ciutat  el  1976.Havia servit  a les parròquies de 
Gavà  (1913),Caldes  de  Montbui  (1916),  Montcada,  el 
Masnou  (1917),  Badalona  (1918),  Llerona  (1920), 
Vallgorguina i Martorelles (1924),Vilafranca del Penedès 
(1939), Sant Redemptor(1943), Sant Esperit (1943-1955) 
i Sant Agustí, les darreres de Barcelona ciutat.
Montblanc (2)
-Joan Malet Civit: Nascut el 22 de juliol de 1830, ordenat 
prevere el  1856 i  finat a Barcelona el  18 de gener de 
1901. Havia estat organista a Sant Cugat del Vallès.
-Antoni  Montsarró:  Nat  el  1820  i  mort  a  Barcelona  el 
1874. Havia estat rector de Vallbona de les Monges.
Vallclara (1)
-Joaquim  Bernat  Franquet:  Nascut  el  15  de  gener  de 
1870,  ordenat  a  Barcelona  el  9  de  juny  de  1900  i 
traspassat a Sant Llorenç d’Hortons el 19 de gener de 
1941.
Vimbodí (1)
-Joan Sales: nat el 1798, ordenat el 1824 i mort el 1863 a 
Barcelona.

Baixa Segarra (4)
Les Piles (1)
-Federic Vallbona Oliva:  Nat el  10 d’octubre de 1882 i 
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mort el 1960 a Barcelona.
Savallà del Comtat (3)
-Andreu Balcells Gener. Nasqué el 22 de novembre de 
1887 i finà a Barcelona el 18 de maig de 1929.
-Pau Balcells Padró: Sabem que va néixer el 17 d’abril 
de  1853,  fou  ordenat  sacerdot  el  22  de  setembre  de 
1883 i morí el 12 d’abril de 1979.
-Ramon  Vilà  Sendra:  Nat  l’any  1833  i  traspassat  a 
Barcelona el 1920.
Total comarca: 12.

NOTES
(1) Àngel Bergadà i Escrivà, Vimbodí. Estudi històric,  

sociològic i religiós. Vimbodí, 1978, p. 200-205. La 
majoria  de  preveres  vimbodinencs que  esmenta 
romangueren en la diòcesi de Tarragona, no així 
els religiosos.

Article publicat a la revista El Foradot (Montblanc) 67 
(juliol-agost 2011), ps. 21-22.
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