
JOSEP BENET, FILL PREDILECTE DE CERVERA 

Eduard Montiu de Nuix 

En el pie de 1' Ajuntament de Cervera del dia 30 de novembre de 
1990, al punt 16e., hi ha un informe d' Alcaldía, on el Paer en Cap infor
ma que tinddt lloc a Cervera una conferencia del senyor Josep Benet 
sobre la figura del President Companys dins deis actes d' adhesió als 
homenatges que es fan arreu de Catalunya, mitjan~ant la Comissió Na
cional Pro-homenatge al President Companys. El paer Sr. Corbera indi
ca que val la pena fer un gest a favor del Sr. J osep Benet, i el paer Sr. 
Casamitjana diu que cal un reconeixement explícit i públic al Sr. Benet. 

Considerant pel plenari les anteriors manifestacions, el paer en Cap 
proposa el nomenament del Senyor Josep Benet coma fill predilecte de 
la Ciutat i, per unanimitat deis 13 regidors, s'adopta el següent acord: 

Nomenament del Sr. Josep Benet i More U, fill predilecte de la ciutat 
de Cervera. 

«Atenent el sentiment unanim de la ciutat envers la personalitat d' en 
Josep Benet i Morell, fill de Cervera, historiador i polític, i en la recerca 
de la historia contemporanea del nostre país, el seu esfor~ i constancia 
en la defensa deis interessos nacionais, exemple viu i latent per a tots 
nosaltres d' amor i entrega a Catalunya, es nomena al Sr. Josep Benet i 
Morell fill predilecte de la ciutat de Cervera, en reconeixement deis 
merits esmentats». 

L' acte institucional se celebra el dia 30 d' abril de 1991 a la Paeria de 
Cervera a les 8h. de la tarda. A 1' acte hi interveniren Joan Salat i Josep 
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M. Ainaud de Lasarte. 
Es va fer entrega d'una 
placa i un manuscrit 
commemoratiu, i 
l'homenatge va cloure 
amb un sopar popular 
d' adhesió on hi eren 
representats tots els 
Ajuntaments de la co
marca de la Segarra i 
nombrases entitats. 
Ramon Turull va ser el 
glossador de la figura 

Josep Benet nomenat fill predilecte de Cervera. 

d'en Josep Benet a l'hotel Canciller de Cervera. 

Josep Benet va agrair molt emocionat la distinció de que era objecte, 
posant de relleu el sentiment amb que manté les seves arrels cerverines 
i convidant a tots a 1' obra de vertebrar amb realisme i tenacitat el futur 
de Catalunya. 

En l'acte de la paeria es van llegir diverses adhesions: del President 
Jordi Pujol, "Josep Benet el meu mestre i amic". El director del CMC 
Max Turull manifesta la seva plena i entusiasta adhesió com a ciutada 
compromes en la defensa de les llibertats del nostre país. Jaume Magre 
regidor de cultura de Lleida, va adherir-se a 1' acte, al que no va poder 
acudir per motius de salut, i va escriure que "Benet, amb la seva vida de 
lluita exemplar mereix el reconeixement de tots els cerverins". El 
conseller de cultura de la Generalitat Joan Guitart es va adherir a l'acte 
d'homenatge que li ret Cervera - la vila on va néixer- i és un 
reconeixement merescut al qual, amb molt de gust, em plau mostrar la 
meva adhesió, perla llarga i dilatada trajectoria de Josep Benet que ha 
abastat camps diferents i molt diversos: historiador i 1' advocacia. Caldria 
ressaltar, en general, el seu compromís amb la seva terra i el seu poble. 

El diputat al Parlament de Catalunya d'Iniciativa per Catalunya, lgnasi 
Riera, davant la impossibilitat de participar en l'homenatge es va adhe-
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rir a l'acte, i va enviar un escrit on entre altres coses diu «Benet és un 
borne de la terra ferma, solid, feiner, tossut, d'una fragilitat aparent pero 
d'una for~a interior desbordant: sap que els seus amics li som fidels a 
tothora». 

Aquests escrits consten en 1' expedient de nomenament de fill 
predilecte de Cervera que va obrir la Paeria amb aquesta feli~ iniciativa. 
Hem cregut important ampliar les breus informacions que en el seu 
moment es van donar tant en l'informatiu la Paeria núm. 13, com al 
periodic cerverí quinzenal «La Segarra» del dia 16 de maig de 1991. 

La distinció de fill predilecte o de fill adoptiu es concedeix a perso
nes d'especials merits o que han prestat serveis extraordinaris, i poques 
persones gaudeixen d'aquesta qualitat. A Cervera des de 1950 al 2002 
són fills adoptius: Martí Madero, Mossen Ramon Rota Canal, Antonio 
Torroja, Ramon Vidal Trull i Eulalia Duran Grau. 1 fills predilectes: Josep 
Benet i Jaume Ferran. 

L' expedient de fill predilecte o adoptiu, en els anys del franquisme, 
era molt complex i havia de ser aprovat pel Ministeri de la Governació, 
l'expedient s'havia de publicar i qualsevol ciutada podía presentar 
al·legacions en contra seva. Actualment és facultat deis Plens de 
1' Ajuntament on s 'ha de fonamentar la distinció i normalment s' aprova 
per unanimitat o amb quorum qualificat. 

Sens dubte Josep Benet de les moltíssimes distincions que ha rebut, 
la de fill predilecte i el doctorat Honoris Causa, l'han complagut i han 
fetjustícia a un borne d'honor com va dir !'historiador Josep M. Ainaud 
de Lasarte. 

La Univesitat tarragonina Rovira i Virgili va acordar el 28 de juny de 
2001 nomenar doctor Honoris Causa a Josep Benet. L'acte academic 
d'investidura es va realitzar el26 d'octubre de 2001. 

A tots el cerverins ens va complaure la iniciativa de nomenar fill 
predilecte de la ciutat, al nostre conciutada il·lustre Josep Benet. 
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