PERSONES COMPROMESES AMBLA FESTA
DESANTMAGÍ
Francesc d' Assís Condomines Valls (1901-1979)
Eduard Montiu i de Nuix
De nissaga segarrenca, Condomines neix a Barcelona l'any 1901 encara que sempre es va sentir i considerar cerverí, com ho prova l'article
que va fer Ramon M. Xucla Riu 1' any 1979, amb motiu del seu traspas,
amb l'expressiu títol Condomines i lafesta de Sant Magí. Condomines
en la seva joventut va conduir el burret del Magí Panano, fet que recordava
amb complaen~a.
Aquesta festa la vivia, jaque el darrera de la casa familiar de la Pla~a
Major, dóna sobre el barri de Sant Magí. També podem trobar referencies
que la fanu1ia Condomines assistia als actes religiosos i cívics, disfrutant
d' aquesta bella tradició. Els seus avantpassats vivien a Guissona, a la casa
on actualment hi viuen la farm1ia del Dr. Audet, i a Cervera, a la Pla~a
Major núm. 4.
N o és dones estrany que Francesc Condomines se sentís amb arrels
segarrenques.
Aquest any se celebra el centenari del naixement de Francesc
Condomines, i la fundació privada Roca-Sastre li va retre un merescut
homenatge, el passat dia 11 de maig, del qualla premsa local i provincial
se'n va fer resso.
Condomines va ésser principalment un gran advocat i jurista, a més de
fiscal, jutge, secretari municipal, Dega del Col·legi d' Advocats de Barcelona ( 1951-1957), President de 1' Academia de Jurisprudenciai Legislació
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de Catalunya -1969-1977-,
compilador, i brillant conferenciant i orador exquisit. Un
jurista integral de la categoria
de Ramon M. Roca Sastre i de
RamonFaus.
Casat amb Angela Pereña
Martínez, d' origen salmantí,
van tenir vuit fills, deis quals
set encara viuen. Simpatitzant
de la CEDA, si bé després de la
guerra civil és va allunyar de la
política i es va dedicar al seu
important despatx d' advocat de
primera línia.
Els vincles amb Cervera no
els va perdre mai, i no era
estrany veure'l passejar per
Cervera, donar alguna
conferencia amb motiu del250
aniversari de la creació de la
Francesc d' Assís Condomines Valls. (Fotografia: Xavier
Universitat de Cervera, o
Santesmasses)
assistint a l'homenatge que
1' Ajuntament va dedicar als compiladors del Dret Civil de Catalunya.
Quasi mai va cobrar honoraris professionals als cerverins o guissonencs
que anaven al seu prestigiós despatx del carrer Diputació de Barcelona
xamfra amb el Passeig de Gracia, i si algú insistia en pagar els seus serveis
professionals sempre els deia porteu-me queleo m relacionat amb Cervera
o la Segarra, i ho acceptava amb gran complaen~a, figurant en lloc destacat
en el seu habitatge o bufet professional.
Una anecdota ben significativa va ésser que a mesura que la professió
d' advocat es va anar complicant, va arribar un moment que va necessitar
els serveis d'un economista, i va anar al Col·legi d'Economistes i va
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A !'esquerra del campanar, amb grans finestres , la casa Condomines. (Fotografia Gómez Grau).

demanar un llista de col-legiats que podien estar interessats en treballar
amb un advocat, si bé va posar la condició que si hi havia un cerverí,
aquest seria el primer en escollir.
Tant estimava Cervera que els seus fills sempre van pensar que el seu
pare moriria a Cervera,ja que molt sovint agafava el cotxe i anava a donar
una volta per Cervera, i com que aquestes persones tan dinamiques
acostumen a morir sense malaltejar, no hauria sigut estrany,ja que la mort
el va sorprendre estiuejant a Rialp de forma inesperada i encara com
advocat exercint.
Com home profundament religiós, segur que Sant Magí va estar-hi
present moltes vegades.
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