Rectorologi de la parròquia de Sant Miquel de Montblanc (segles XIX-XX)

Josep M. Grau i Pujol

Després dels rectorologis publicats de les parròquies de Santa Maria de Montblanc a
càrrec de Lluís Paris i Josep M. Porta, de Rojals a mans de Josep M. Contijoch, de la
Guàrdia dels Prats a cura d’Albert Palacín i de Lilla, per part del sotasignant i Roser Puig,
només restaven per elaborar els de Prenafeta (editat en el número anterior d’El Foradot) i
Sant Miquel, que presentem avui.
La parròquia de Sant Miquel fou erigida a finals del segle XIX i suprimida després de la
guerra civil de 1936-39. Disposa de llibres sacramentals propis (baptismes, matrimonis i
defuncions) que han estat la base per a obtenir la informació.
Per a una major precisió en els nomenaments i cessaments de vicaris i rectors caldria
cercar a l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). També hem de dir que molts dels
preveres mereixerien una acurada biografia.
La nostra intenció en aquests moments és simplement aportar el llistat dels capellans que
serviren en aquesta església, que vertebrava tot un barri de Montblanc, amb festes i
celebracions pròpies.

Rectors i vicaris de la parròquia de Sant Miquel (1878-1936)

- Antoni Gassull,vicari (1878-1880)
- Ramon Llobet, coadjutor (1880)
- Ramon Lluch, rector (1882-1887)
- Salvador Barri, vicari (1883)
- Joan Bernat, vicari (1883-1892)
- Ramon Arrufat, vicari (1885)
- Carles Soler, vicari (1887-1891)
- Jaume Vallvé, vicari (1891)
- Daniel M. Vives, vicari (1891-1892)
- Camil Anguera, vicari (1892-1896)
- Josep Miralles, vicari (1892-1901)
- Antoni Oller, coadjutor (1896)
- Joan Cunillera, vicari (1896-1900)
- Joan Cunillera, rector (1901)
- Francesc Montserrat, coadjutor (1902-1909)
- Pau Queralt Gaya, coadjutor (1909-1924)
- Blai Sans, rector (1910-1913)
- Ramon Carreras, coadjutor (1910-1911)
- Josep Domènech, coadjutor (1912-1915)

- Salvador Domènech, coadjutor (1915)
- Ramon Murtra, coadjutor (1918-1924)
- Joan Grau, rector (1921-1922)
- Francesc d’Assís Dalmau Saladrigues, rector (1930-1931)
- Josep Pàmies Martorell, regent-plebà (1932-1935)
- Dalmau Llebaria Torné, regent-plebà (1935-1936)

Nota: La denominació de cada prevere és la que consta en els llibres sacramentals.
Article publicat a la revista El Foradot (Montblanc), núm. 49 (juliol-agost 2008), p. 13.

