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Nota de premsa 

 

“Mor l’arquitecte gironí Benet Cervera Flotats”  
 

Girona, 10 d’octubre de 2005. – Benet Cervera Flotats (1943-2005) ha mort avui, 10 

d’octubre de 2005, a l’edat de 62 anys. A continuació us facilitem el text que 

l’arquitecte gironí Arcadi Pla i Masmiquel ha fet en el seu record. 

 

Per en BENET, 

 

Amb gran sorpresa i desconsol per tothom, ens ha deixat, de manera sobtada, 

l’arquitecte Benet Cervera i Flotats. 

Dissabte, els seus amics i l’Assumpció vam estar amb ell en el casament de la seva filla 

Marina amb en Josep i, ens va impressionar amb la seva força interior. Ningú sabia que 

estava tant malament, i ningú es va imaginar que el seu desmillorament fos tant fatal, 

irreversible i immediat. 

Dissabte vam tenir una tarda emotiva i carregada de continguts. En aquella plàcida 

harmonia de Sant Martí d’Empúries, en Benet ens va dir, –llavors jo no ho vaig 

entendre- tot mirant la càlida llum del capvespre sobre les estimades pedres de la 

portalada, en aquell lloc tant carregat de pau i d’història, en aquell dia tant especial : 

“Estic mirant bé tot això perquè ho vull recordar molt de temps...”. Nosaltres el 

recordarem tota la nostra vida i, molt mes enllà, perquè els arquitectes tenim el privilegi 

de les nostres obres. I en Benet era –és- ric en obres, en escrits i en fets. 

Era una persona molt important. La seva aportació a l’Arquitectura catalana és de 

primer ordre. Però mes enllà d’això, la seva personalitat naixia d’arrels profundes, de 

l’amor infinit pel seu País, per l’Empordà, La Selva, El Port i Figueres, i també per 

Barcelona i per Reus... els llargs recorreguts en l’eix nord-sud... 

En un moment en que la globalització ens vol despersonalitzar, és admirable trobar 

persones com ell, que analitza, estudia i estima a fons les seves arrels, la seva Història, 

el Clima i la Tradició, la realitat socio-econòmica, les aspiracions del Progrés futur... i 

ho visualitza en els seus actes que, en aquest cas, es concreten en els seus Estudis i en 

la seva Arquitectura. 

Però queda l’energia de l’Assumpció Alonso de Medina, la seva companya, esposa i 

amiga, i la de la seva filla, Marina Cervera, per mantenir el seu treball, i continuar les 

coses que tenien entre mans i les que encara, amb la força i el vigor moral del record 

d’en Benet, caldrà començar per seguir aportant actituds i coneixements de primer 

nivell, juntament amb l’ajut de la Marina, en Josep, i de tothom. Els que hem treballat 

amb ell, els amics que l’envoltaven dissabte, i dels que em toca ésser el modest 

representant en aquest emocionat escrit, el tindrem sempre present en el nostre 

pensament. No dubteu que moltes coses que en Benet ens ha aportat ens serviran per 

sempre, i que el seu exemple i el seu mestratge faran llavor i fruits. 

En Benet Cervera era també el Mediterrani. La Cultura Mediterrània. El mar, les illes i 

tots els països riberencs. Cada any ens explicava, juntament amb l’Assumpció, els seus 

nous descobriments i la relació amb el nostre País. I era també la seva bonhomia, el seu 

sentit positiu de les coses, el seu caràcter alegre, la complaença en les coses petites 

però importants de la vida que l’hi agradava compartir amb tothom. 

Però si hem de destacar en Arquitectura algunes obres que romandran en el temps, 

caldrà reveure, analitzar i valorar les obres de Figueres, en especial la seu del Banco 

Zaragozano, la important Restauració (en curs) de Vilabertran (una obra que mereix per 

si sola un gran llibre), els brillants i sempre suggerents edificis escolars, l’obra de la 

zona de Reus i la tasca fonda i important en el municipi d’Arbúcies que resumeix per si 

sola tota una trajectòria. 



 

 

 

Ja no sé com aturar-me, com més el recordo mes noves coses amables i records plens 

de tendresa  i alegria em venen al cap. Sempre en profunditat, amb voluntat de progrés i 

amor pels seus, pel País i per l’Arquitectura. 

 

Assumpció: et deia aquest matí que quan ens veiessis a nosaltres, els seus amics, 

veuries quelcom del que ell ens havia aportat i que, per tant, malgrat que la mort és 

l’únic irreversible de l’existència, el treball i l’amistat d’en Benet, la seva projecció 

sobre tothom, romandrà per sempre. 

 

Arcadi Pla i Masmiquel 
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