Fra Pasqual Llobet, un
franciscà urgellenc del
convent de la Mercè de
Montblanc
Francesc Llobet i Forns

Quan, el 2010, em vaig començar a interessar per la
genealogia de la meva família, de l’oncle frare
pràcticament no en sabia res, ni tan sols el seu nom
religiós. Amb l’estimable ajuda d’una parenta monja, vaig
conèixer que havia estat membre dels fra menors.
Mitjançant el llibre que resen cada dia per la memòria
dels franciscans morts, va trobar les seves dades i, amb
elles, tota la resta d’informació sobre el germà del meu
besavi. Amb l’ajuda de l’arxiver del convent dels
Franciscans del carrer Santaló de Barcelona i la resta de
gestions fetes per mi, vaig poder elaborar aquesta petita
nota biogràfica de fra Pasqual Llobet.
Ramon Llobet Prats, fill dels pagesos Joan Llobet Terrés i
Cecília (coneguda per Sileta) Prats Serret, va néixer el
18 de novembre de 1876 a Verdú (comarca de l’Urgell).
Fou el vuitè de nou germans, si bé per la prematura mort
d’una germana seva, esdevingué el benjamí de la casa.
Ingressà a l’ordre a través del seminari de Vic el 19 de
novembre de 1892, amb només just 16 anys. De la seva
estada al seminari sabem que va estudiar Filosofia,
almenys fins el 18 de novembre de 1891. L’any 1897 es
trobava al convent de Balaguer.

En el Diccionari biogràfic històric de Montblanc, de
Francesc Badia i Josep M. Grau (editat el 2008,
p.133), hi figura l’entrada: Llobet, Pasqual
Frare franciscà del convent de la Mercè que dirigí la
institució benèfica i assistencial Almoyna de la Venerable
Orde Tercera de Sant Francesch, establerta per la Junta
de terciaris de la vila de Montblanc (1912).”
En el llibre col·lectiu, Història del convent i del col·legi
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episcopal Mare de Déu de la Mercè de Montblanc,
(Lleida, 1994, p.102, hi consta que dirigia la junta de
l’Almoina de la Venerable Ordre Terciària de Sant
Francesc.
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A la Revista Franciscana (any XL) s’hi pot trobar el treball
de la “Breve Historia de la V.O.T de San Francisco de
Asis de la villa de Montblanch” que ell mateix va publicar
el 1912.
El 7 d’agost de 1911 predicà en els oficis de la festa
anomenada “del còlera” del poble de Fontscaldes,
segons consta a la revista de Valls, La Veritat, del dia 12
d’agost de 1911.
Hi ha constància de la seva activitat a Montblanc a la
revista La Gazeta de la Conca (any II) del 13 de gener de
1912, del 6 d’abril de 1912, del 3 d’agost de 1912, del
primer de març de 1913, aquesta última ja de l’any III. El
28 de març de 1914 va sortir al setmanari de la vila, La
Conca de Barbarà, on s’esmenta que va predicar a les
festes de conclusió del Novenari a la Parròquia de Sant
Miquel.
El 29 de setembre de 1914 llegim a La Vanguardia: “En
la novena de los terciarios franciscanos de Reus ocupa
la sagrada càtedra el padre fray Pascual Llobet de las
Misiones de Africa”.
El 12 de juny de 1915 i almenys fins el setembre d’aquell
any, es trobava a Uxda (Marroc) segons consta al llibre
de fra Manuel Pablo Castellanos, Historia de Marruecos,
edició de 1946 vol.II, p. 226, i continuat posteriorment per
fra Samuel Eijan.
Al setmanari La Nova Conca, datat a Montblanc el 7
d’Agost de 1920, (any II),número 87 p. 4, s’hi detalla:
“Pare Francescà.- Dimarts arribà de l’Àfrica el reverent
francescà Pare Llobet...”
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Sobre la seva estada al Marroc, la família conserva
fotografies, unes postals que va enviar als seus germans
el 14 de setembre de 1917, i el fragment d’un dietari on
explica les seves vivències.
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Va morir a Balaguer al Convent de Sant Domènec el 7 de
gener de 1923, on segurament, si ens atenem a les
dates del padró municipal d’habitants, va coincidir amb
fra Sanahuja, fill de Montblanc (Pere Sanahuja Vallverdú)
i molt recordat a Balaguer, on va escriure la millor història
de la vila feta fins ara.
A la seva necrològica hi consta: “Visqué intensament el
ministeri sacerdotal i col·laborava a Revista Franciscana
i Diario de Valencia. Durant uns anys fou missioner al
Marroc fins que la seva migrada salut el féu retornar a la
província seràfica per servir de guardià del Convent
d’Alcalà de Xivert”.

Article publicat a la Revista El Foradot (Montblanc),
núm. 69 (novembre-desembre 2011).
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