PREGONERS DE LA FESTA DE SANT MAGI (1993-2003)
Eduard Montiu de Nuix
Breu semblan~a deis diversos pregoners
que ens han honorat amb els seus bells parlaments.

Any 1993.- Jaume Ferran Camps.
Nascut a Cervera el13 de juliol de 1928. Vidu de
Carmen Rodríguez de Velasco, té dos fills. Estudia
lletres i és doctor en Dret. La seva vocació és la
literatura i la docencia, ha estat catedratic de literatura espanyola a la Universitat de Syracuse.
Premi Gaziel any 2000 pel seu llibre "Memories
de Ponent". Prolífic escriptor té publicats més de
40 llibres. Fill predilecte de Cervera des del 2 de
juny de 2001.
El passat mes de juny en Jaume perdía la seva mare Maria Camps Duran. Els amics de Sant Magí volem patentitzar-li el nostre més sincer
condol. Sens dubte un Cerverí internacional.

Any 1994.- Mateo Carbonen Razquin.
Nascut a Hostafrancs de la Segarra el 21 d'abril
de 1929, va morir 1' 11 de setembre de 1999. Casat
amb Anna Vidal Cuadras, tenen tres fills. Químic
i enoleg. La Generalitat li va concedir la medalla
d' Agricultura, ramaderia i pesca. Home molt
vinculat al teatre, tant d' actor com de director.
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Durant molts anys va ser director de la Passió de Cervera. Va ser Gran
Mestre del Consell Capitular de la contraria dels vins de la Terra Ferma
i de la cava de Sant Sadumí. Un gran recitador de poesies, i un gran
Cerverí. Va publicar diversos llibres científics .

Any 1995.- Jaume Magre Servet.
Nata Cervera el 12 d'agost de 1924, va morir a
Lleida el 18 de maig de 1999. Estava casat amb
Roser Ferran Camps i van tenir dos fills.
J aume Magre va ser un renovador cultural i un
polític exemplar. Regidor de Cultura i primer
tinent d'alcalde de la Paeria de Lleida durant 14
anys, fins que la salut 1i va anar fallant. Medalla
d' Or de la Ciutat de Lleida 1' any 1997. Creu de
Sant Jordi el 1995. Creador de 1'Alliance
Franr;aise i de La petite galerie, espai d'art altematiu. Va ser membre
del Patronat Duran i Sanpere i professor honorari de la Facultat de Lletres
a Lleida.
Any 1996.- Ramon Font Bové.
Nata Cervera el23 d'abril de 1952. Casat i té dos
fills. Periodista. La seva vida professional
transcorre entre Barcelona i Lisboa. Ha ocupat
importants carrecs en el món dels medis de
comunicació, poden destacar entre altres el de director de RNE i de TVE a Catalunya. Representant
d'Espanya a la EXPO 98. Medalla Barcelona 92.
Té diverses condecoracions i premis per la seva
efica~ tasca professional. Un crac de la
comunicació. Va fundar el setmanari Tal/Qual a
Lisboa.
Any 1997.- Antoni Elias Fusté.
Nascut a Cervera el 19 de juliol de 1954. Casat amb Carme Mingot
Solé, tenen un fill. Enginyer de telecomunicacions i catedratic de la
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Universitat Politecnica de Catalunya. Conseller de
la comissió del mercat de telecomunicacions del
Ministeri d'Economia. Durant 20 anys professor
del centre associat de la UNED a Cervera.
Ha estat director de l'Escola Tecnica Superior
d'Enginyers de Barcelona. És autor d'una
quarantena d' articles científics i ha presentat més
de cent comunicacions en congressos i
conferencies. Nomenat Enginyer de l'any 2001
per 1' Associació Catalana d'Enginyeria.

Any 1998.- Isidor Consul Giribet.
Nascut a Bellpuig e114 de juliol de 1948. Casat
amb Romi Porredon Capdevila, tenen dos fills.
Va cursar magisteri i és doctor en filologia catalana. Ocupa des de 1998 la direcció literaria
d' edicions PROA de Barcelona. Especialista en
1' obra de J acint Verdaguer i de sant Francesc
d' Assís. Ha estat professor de literatura catalana
de la Universitat de Vic i professor de secundaria
a Barcelona de la mateixa assignatura. És un deis
editors de la cabdal obra de Josep Benet.
Crític literari del diari AVUI durant molts anys i en altres mitjans de
comunicació. Ha escrit diversos llibres. En elllibre "Cinc estacions", un
dietari escrit sobre la seducció de 1' obra de Josep Pla i els diaris de Pere
Gimferrer, hi trobem un apartat que es titula "A sant Magí sota els estels",
que descriu amb gran bellesa l'itinerari de la caminada nocturna a la Brufaganya.
Any 1999.- Caries Cepero Salat.
Nata Cervera ellO de juny de 1920, casat amb
Pepita Martí Rius, tenen 5 fills. Va estudiar
Magisteri, Dret i facultatiu de mines. Vinculat
professionalment a 1' administració municipal, sindical i autonomica, com assessor deis Alcaldes de
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Lleida Srs. Pons i Sangenís. Delegat provincial de Sindicats de 1970 a
1974 i secretari de la delegació de governació de la Generalitat a
Tarragona, fins a la seva jubilació. Reconegut poeta i brillant escriptor.
Dos llibres cabdals son "La ciutat Magica" i "Calípolis" dedicats a
Cervera i Tarragona.
Any 2000.- Rosa Fabregat Armengol.
Neix a Cervera el 3 de febrer de 1933. Casada
amb l'escriptor i historiador Josep M. Prim
Serentill, tenen un fill. Doctora en Farmacia i
Academica de la Reial Academia de Farmacia
de Catalunya. Col·legiada d'Honor del Col·legi
de Farmaceutics de Lleida. Important escriptora,
la seva producció poetica esta aplegada una part
en 1'obra "Ancorada en la boira", i ha conreat a
més de poesia, narrativa, contes, ciencia-ficció i
assaig. És una gran activista cultural i una gran defensora dels drets de la
dona, així com una gran humanista. Per la Rosa, Cervera és la ciutat
bressol de la seva infantesa. Assídua als principals actes culturals
cerverins.
Any 2001.- Magí Raich Brufau.
Nata Cervera el 12 d'abril de 1947. Casat amb
Ma. Dolors Montiu de Nuix, tenen dos fills, Jordi
i Laia. Metge de professió i vocació. Anestesista,
cofundador de la Clínica del dolor de la Vall
d'Hebron des de 1976. Des de 1989 membre del
cos facultatiu de la Clínica Corachan de Barcelona. Professor col·laborador de la catedra de medicina legal i toxicologia des de 1991. Des del
2001 es coordinador de la Unitat de cirurgia sense
ingrés del Pare Sanitari Pere Virgili. Conferenciant en diversos congressos
medies nacionals i internacionals. L'únic pregoner que ha assistit tots
els anys a la festa de Sant Magí, participant-hi activament, a excepció
també d'Isidor Consul, assidu de la festa. Persona molt arrelada a Cervera.
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Molts cerverins coneixen l'interés que té pels malalts i mai manca la
seva companyia i suport. Divulgador medie a la revista local "Segarra
actualitat".
Any 2002.- Joan Colom Farran.
Cerverí nascut a Barcelona pel fet del parten una
clínica Barcelonesa el dia 2 d'abril de 1957, té
dos fills. Metge i funcionan del cos públic de
sanitat de la Generalitat. Director general de
drogodependencia i sida. Des de 1982 treballa al
Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya. Membre de 20 societats científiques.
Organitzador del Congrés mundial de la Sida
celebrat a Barcelona del 7 al12 de juliol del2002.
Ha rebut diverses distincions i condecoracions per la seva brillant tasca
professional. Un gran enamorat de Cervera, on passa temporades a la
seva estimada i bonica casa pairal.
Any 2003.- Josep Benet Moren.
Pregoner electe de 1' any 2003. Nat a Cervera el
14 d'abril de 1920. Casat amb Florencia Ventura
Monteys. Sense descendencia. Advocat, historiador, polític i escriptor. Gran lluitador pels drets
de Catalunya. Ha estat dos cops Senador, diputat
al Parlament de Catalunya en la primera legislatura, i director del centre d'historia contempodmia
de Catalunya. Des de 1990 fill predilecte de
Cervera. Medalla d'Or de la Generalitat i Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes. Premi d'Honor Jaume 1, any 1985.
L' any 2001 va ser investit Doctor Honoris Causa per la Universitat Pública Rovira i Virgili (URV), Universitat aprovada pel Parlament de
Catalunya el 30 de desembre de 1991 i ubicada a Tarragona. Prolífic
escriptor i conferenciant de luxe. Al complir els 70 anys es va publicar
una MisceHfmia en Homenatge a Josep Benet, tan lligat a Montserrat i
editat per !'excepcional editorial d'aquest Monestir. Sens dubte un
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pregoner irrepetible. Va néixer al C. Major núm. 97, antiga casa Dalmases
i va residir una temporada al C. Burgos núm. 31 de Cervera.
Sens dubte el Cerveri més universal. Va ser ponent en el Congrés Internacional d'Historia deis Pirineus, celebrat a Cervera en el centre assocíat
de la UNED, l'any 1988. També ha particípat en homenatges al nostre
patricí Agustí Duran i Sanpere, i en altres importants actes institucíonals.
Un intel·lectual de molta valua i consideracíó social. Que per molts anys
puguem gaudir de la vostra saviesa i mestratge.
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