
 
 

 

ANTONI BENAIGES NOGUÉS A LA SÈRIE “HEROIS DEL LLAMP” DE CANAL 

REUS TV  

 

Redacció 

 

11-05-2017 

 

El divendres 5 de maig es va fer la presentació, al Teatre Auditori de l’Hospitalet de 

l’Infant, de la sèrie “Herois del llamp” que s’emetrà cada divendres a 2/4 de 9 del 

vespre. Seran nou divendres on, a cadascun, es passaran tres dels documentals. L’han 

realitzat els alumnes de quart curs de Comunicació Audiovisual, Aixa Cardorna i Ester 

Cuesta. 

 

De la dita “Gent del Camp, gent del 

llamp”, sorgeix aquesta sèrie dedicada 

a cadascun dels vint-i-set pobles del 

Baix Camp, tots ells representats per 

una persona rellevant, ja sigui 

socialment, cultural o política. Mont-

roig està representat per Antoni 

Benaiges Nogués, el mestre mont-

rogenc que impartia classes en un 

poble de la província de Burgos 

(Bañuelos de Bureba) i que va ser 

assassinat el juliol de 1936.  

 

També cal remarcar que un capítol d’aquesta sèrie està dedicat a Ferran Jové i 

Hortoneda, de Les Borges del Camp que, entre d’altres treballs, va escriure aquell 

important llibre “Estudi Onomàstic de la vila i terme de Mont-roig del Camp” (1999). 

 

Alguns del personatges dels pobles del nostre entorn més immediat són: el metge i 

cirurgià Antoni de Gimbernat (1734-1816) de Cambrils. Numen Mestre Ferrando 

(1923-1949), de Pratdip, guerriller antifranquista del PSUC i fill del dirigent sindicalista 

mont-rogenc Miquel Mestre i Avinyò. Amadeu Francesch i Vidal (1955-2016), de 

Montbrió, que es va dedicar a la recuperació de la gallina autòctona catalana. Valentí 

Anguera, de Vilanova d’Escornalbou, projeccionista de cinema. Nil Aragón, que ha 

viscut un procés de canvi de sexe; fa dos anys era Melania. 

 

Per obtenir més informació sobre: 

Antoni Benaiges Nogués, veure “Ressò mont-rogenc” núm. 116 (pàg. 12), 117 (pàg. 

35), 118 (pàg. 12), 119 (pàg. 8), 120 (pàg. 10), 121 (pàg. 10), 122 (pàg. 10) i 123 (pàg. 

10). 

Miquel Mestre Avinyò. “Ressò mont-rogenc” núm. 83 (pàg. 30). 

 


