
PERSONES COMPROMESES AMB LA 
FESTA DE SANT MAGÍ 

JOSEP BENET MORELL 

Nascut a Cervera, va ésser un 
referent a Catalunya com a lluitador pel 
reconeixement de Cata! un ya coma nació, 
i un resistent en la lluita antifranquista. 
Des del 1991 era fill predilecte de 
Cervera, a més de medalla d'or de la 
Generalitat de Catalunya. Senador i 
Diputat al Parlament de Catalunya, a 
més de prestigiós advocat, escriptor i 
historiador. 

Ha estat pregoner de la festa de Sant 
Magí, l' any 2003, on va recordar les seves 
arrels Cerverines, i va glossar la festa des 
deis anys de la república fins l' actualitat. 
Tots podem recordar les seves estances 
a Cervera sobretot a pmtir de la seva 
jubilació. En les seves memories parla 
extensament de Cervera, així com de la 
seva llarga tr<tiectoria política. 

Recentment al Casal de Cervera es 
va exhibir una exposició amb el nom de 
"Benet Mestre", i se 1i va retre el darrer 
homenatge, en un acte que va aplegar 
més de 300 persones. 

El 26 de mars; de 2008 va morir, a 
Barcelona, als 87 anys d'edat. 
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Eduard Montiu de Nuix 

Segarra Actualitat li va dedicar el 
dossier corresponent al mes de maig 
d' aquest any, coordinat pel periodista 
Xavier Santesmasses, amb unes 
referencies que manifesten que Benet va 
morir amb els deures fets. Benet guerriller, 
la bibliografia i altres qüestions, que sens 
dubte sera consultat per molta gent, ja 
que és una important síntesis d' aquest 
homenot universal segarrenc. 

Després de deixar la política activa 
l'any 1985, va ser nomenat Director del 



Centre d'Historia Contempodmia de 
Catalunya. 

La biblioteca Abat Oliva li va dedicar 
la Miscel·Umia d'homenatge a Josep 
Benet. L'any 1996 va ser guardonat 
amb el Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes. 

Ens interessa ressaltar que en Josep 
Benet ha estat un deis pregoners de Sant 
Magí de més luxe, així com un gran devot 
de la festa i del barri. 

JOSEP CORBERA PONT 

Va néixer a Cervera el 21 d'abril 
de 1938 i va morir el 28 d'agost de 
2007. Impulsor del catalanisme i un 
reconegut sardanista. Va assistir a 
19 aplecs sardanistes intemacionals. 
Regidor de 1' Ajuntament de Cervera, 
President del Casal de Cervera, President 
de l' Agrupació Sardanista ''Amics 
de la Sardana" fundador de la Colla 
Sardanista Jovencells i creador de 
1' empresa internacional de transports 
Transcorbera. 

En la seva vida professional va 
comen9ar com a dependent de la Botiga 
Nova, després va fer de repartidor de 
fruita amb un tricicle, fins que el1960 es 
dedica al transport. 

Va viure la sardana amb passió i 
dedicació, com diu la placa amb la que 
el van obsequiar en la nit de la sardana 
d'Agramunt l'any 2007, la Federació 
Sardanista de les Comarques de Lleida. 

Té el guardó "Floricel Rosa D'Or" 
que té com a finalitat premiar i retre 
homenatge a la tasca abnegada d'un 
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sardanista, proclamat l' any 2007 
sardanista exemplar. 

El1994 va sol·licitar que Cervera fos 
designada Ciutat Pubilla de la sardana, i 
l' any anterior organitza el retrobament de 
sardanistes veterans. El 1995 organitza 
les 32 hores de sardanes a 1' emissora 
local. És autor de la lletra de la sardana 
del pubillatge. 

L'últim acte al que va assistir va ser al 
Casal de Cervera el 8 de juliol de 2007, 
en motiu de la celebració deis 50 anys 
de la Colla Sardanista Jovencells, on va 
fer un esplendid discurs de fe sardanista. 
Ha estat un nacionalista conven9ut i un 
promotor cultural. 

La vinculació amb Sant Magí, la 
trobem reflectida en el disc del pubillatge, 
amb una sardana que es diu La Festa de 
Sant Magí de Simó Giribet. 

El compositor de sardanes Tomas Gil 
va dedicar a ell, i a la seva esposa Roser 
Trullols, també entusiasta sardanista, la 



sardana Cerverins de Cor, l'any 2003. 
L' any 2004 en moti u deis 10 anys del 
Pubillatge de Cervera, les tres corals 
de Cervera van cantar la sardana Ciutat 
Pubilla, de la que en Josep n'era !'autor 
de la lletra. 

JOSEP MAS PONT 

Nascut a Massoteres l'any 1918, 
va morir a Cervera el 8 de desembre 
de 2007, quan feia 11 anys que vivia al 
barri de Sant Magí. Va ser pages durant 
una temporada, després xofer, primer de 
camions i després deis autocars Torres 
d' Agramunt. Tenia dos fills Marisa i 
Jaume, i des de feia uns anys era viudo. 
La relació amb Sant Magí era sobretot 
perque la seva filia Marisa, casada amb 
el pastisser Josep Agustí, viuen en aquest 
barrí. Per a ells aquest dia era el de Festa 
Major. Persona de molt cadtcter, pero de 
gran bondat personal. La seva afició era 
jugar al dominó en les hores de lleure. 
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JOSEP MOSOLL MOLINS 

Nascut a Sant Pere deis Arquells ell4 
de novembre de 1936, va morir a Cervera 
el 4 de juny de 2007 . 

Els primers estudis els va fer a 
Sant Pere deis Arquells, i després va 
estudiar al seminari de Vic els cursos 
equivalents al batxillerat. Va ser regidor 
de governació i primer tinent d' Alcalde 
de 1' Ajuntament de Cervera. Militant 
historie de Convergencia i Unió. Durant 
molts anys Cap del Pare de bombers 
de Cervera, on va jubilar-se. Conseller 
nacional de Convergencia. Interventor 
en els diversos processos electorals 
soci titular del Casal de Cervera, soci 
de 1' Agrupació de Bombers de les 
Terres de Ponent. Membre del Centre 
excursionista de la Segarra. Va participar 
en la marxa de la llibertat. President de 
1' Agrupació de Defensa Forestal de la 
Se garra. Va participar en el 11 Congrés de 
Cultura Catalana. Soci fundador del diari 
AVUI i va participar en la posta al dia de 



l'aerodrom de Cervera. 

Estava casat amb M. Dolors Allué 
Albareda i tenen 3 fills: Fatima, 
Francesc i Jordi. 

Va formar part de la plataforma de 
desdoblament de l'autovia Cervera
lgualada l'abril de 1976. Persona de 
molt grat record, ja que sempre estava 
disposat a ajudar a tothom, tant des del 
punt de vista personal com institucional, 
de forma totalment altruista. 

Sempre va donar total suport a la 
festa de Sant Magí, disposant a favor de 
la organització del barri deis vehicles de 
bombers o de 1' ambuUmcia. 

Va col-laborar molt anys en la 
cavalcada deis Reís Mags, fins i tot algun 
any va fer de Reí. L' any 1991 va crear els 
Serveis d'Emergencia amb una emissora 
de radiofreqüencia. 

Obra també molt meritoria, va ser la 
compra de paJes per treure la neu, per 
evitar 1' ai1lament dels pobles petits en 
les grans nevades. 

Patriota molt actiu i un gran 
entusiasta de tot el Cerverí. 

MIQUEL RAZQUIN JENE 

Era el dega deis Procuradors de 
Cervera i del Districte Judicial. Persona 
molt caracteritzada per la seva bonhomia 
i la se va saviesa. Va néixer a Cervera 1' any 
1924 i va morir el17 d'octubre de 2007. 
Va estudiar a Cervera i a Saragossa on es 
va llicenciar en Dret. Va complementar 
la seva professió amb el negoci familiar 
Ciments Razquin i després, com a 
director de la Caixa d'Estalvis i Mont 
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de Pietat de Lleida des del 1971 al1979. 
Regidor de 1' Ajuntament de Cervera, 
vicesecretari del Casal de Cervera i un 
estudiós infatigable. 

Sentía gran afició per la pintura i 
!'escultura. Un enamorat de la Segarra i 
un especialista en temes segarrencs. 

Posse1a una memoria d'elefant, és 
a dir privilegiada, a més del seu refinat 
tracte i educació. 

La seva casa pairal, ca 1' Alió de Sant 
Pere dels Arquells, juntament amb la 
casa de Cervera, són verdaders museus. 

CARMETORNÉCARDONA 

Esposa del nostre col·laborador Dr. 
Josep M. Llobet Portella. Nascuda a 
Cervera l'any 1945, i on va morir el 28 
de gener 2007. Tenen una filia, Laura. 

Va fer els primers estudis a les monges 
de la Sagrada Falll11ia de Cervera, després 
anava a cosir amb un grup de noies a casa 



de la modista Comorera, en un pis situat al 
primer pis dels jutjats de Cervera. Va ser 
de les últimes generacions en que la dona 
treballava a casa, fet significatiu d'una 
epoca. Destacava la seva sociabilitat. 
Va forma part de la Colla Sardanista 
Jovencells de Cervera. L'any 1966 es va 
casar a la parroquia de Cervera. 

Assitia a la major part de funcions 
religioses, gran devota de la Mare de Déu 
del Carme, de Sant Magí i de la Mare de 
Déu del Camí de Granyena. 

AMADEU VIDAL 1 VIDAL 

Nascut a Barcelona pero Cerverí 
d'adopció, el fill petit de Ferrocolor de 
Cervera, va morir a Cervera el 21 de 
novembre de 2007. 

Tenia una filia, Imma Vidal Biosca. 

Un cop va cloure l'activitat de 
1' empresa familiar, es va dedicar al món 
comercial, on hi va romandre fins poc 
temps abans del seu traspas. 
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Militant de Convergencia Demo
cratica de Catalunya, va ser regidor de 
1' Ajuntament de Cervera del 1981 al 
1983. 

Les seves aficions eren la ca<;:a, la 
natura i el medi ambient. Va morir en 
plena joventut i va ser una mort molt 
sentida. 

Va lluitar dos anys perla seva sal u t. ja 
que tenia moltes ganes de superar la seva 
malaltia, malauradament no va poder 
ser. 

Tothom el coneixia per la seva 
generositat, bon tracte i bonhomia. 

En aquesta relació de personatges 
vinculats al barri hi manquen els 
perfils de loan Salat, de Josep M. 
lsante i d'Antonio Falip, que estan en 
aquest mateix Quadern, on persones 
més properes han desenvolupat el seus 
perfils. 
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