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JOAN BOLDÚ MONTRAVETA

Família Boldú – Navarro

Va néixer el 4 d’abril de 1935 a 
Cervera, a la casa del carrer Buidasacs, 10. 

Com a veí del barrí, la seva 
col·laboració sempre va estar relacionada 
amb qualsevol de les activitats que 
s’organitzaven i en especial les 
relacionades amb la celebració de la festa 
de Sant Magí, ja sigui en la recollida 
d’espígol, anar a buscar aigua a Sant 
Magí de la Brufaganya o en els actes 
de l’entrada i repartiment de l’aigua a 
Cervera. 

Després de traslladar la seva 
residència, en motiu el seu casament, 
sempre va continuar tenint vinculació 
amb el barri, ja sigui perquè primer hi 
havia els seus pares i en la mort d’aquests, 
per la relació directa amb els companys i 
persones de tota la vida. 

Va ser una persona que sempre va 
tenir com a referència el seu carrer i barri 
on va passar la seva infantesa i part de 
la seva joventut, en una època en la que 
tothom es coneixia i existia una relació 
personal molt intensa entre els veïns, per 
tant, amb molts bons records que n’eren 
el motiu de la seva vinculació actual amb 
el seu barri. 

Persona discreta, que estimava i vivia 
la seva ciutat, coneixedora de la vida i de 
les històries de Cervera i en molts casos, 
com passa amb persones ja de certa edat, 
amb referència d’algunes vivències que 
actualment ja s’han oblidat i que fins 
al moment del seu traspàs valia la pena 
escoltar, però que sense adonar-nos-en 
les hem perdut. 

Va morir el dia 19 de juny de 2010.

“Una persona mai mor mentre hi hagi 
algú que la recorda”.

• • •

RECORDANT DIEGO

Jordi Sangrà i 
Mònica Esqueta 

Diego Gallardo González nasqué 
a la Seu d’Urgell el 12-01-1981, però 
de ven petit va venir a viure a Cervera. 
Els estudis els va fer al col·legi Jaume 
Balmes i a l’Institut. 

Com que no li agradava estudiar 
de seguida es va posar a treballar i va 
començar a festejar amb la Yolanda (cal 
Sangrà), i el 4 d’octubre del 2003 es 
varen casar. 

Al ésser cunyat de la pastisseria 
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Sangrà li va tocar ajudar-los bastant i 
sempre estava disposat per tot sense 
demanar res a canvi. Els anys que 
preparàvem els sopars de la festa de sant 
Magí, ell sempre ens ajudava a preparar-
los, carregar, servir, etc... no teníem mai 
un no de resposta.

 Nosaltres sempre el recordarem, ja 
que era una persona meravellosa i dubto 
que hi hagi algú millor que ell. El Jordi, la 
seva dona i jo (Mònica) vam tenir la sort 
d’estar al seu costat quan va deixar de 
respirar, al principi va ser molt dur, però 
ara que va passant el temps dono gràcies 
d’estar allà, als peus del seu llit veient 
com s’anava apagant. Nosaltres sempre 
pensarem en ell, ja que el seu nebot Jordi 
va néixer el mateix dia que ell (amb les 
ganes que ell tenia!!!), i de part nostra, les 
seves nebodes sempre tindran present el 
seu tiet, ja que nosaltres ens ocuparem 
d’això. 

Tots vam estar al seu costat tot el que 
vam poder, però el major orgull que tinc 

és de la meva germana (la seva dona). 
Quan li van diagnosticar la malaltia va 
plegar de treballar, de cuidar les seves 
nebodes, tot per estar al seu costat. Quan 
arribava el final de tot això, ella també 
estava molt nerviosa i a vegades es 
pensava que ho havia de fer d’una altra 
manera, però nosaltres només li diem 
que ha fet tot i més per ell i que estigui 
orgullosa de tal i com el va cuidar, i molt 
contenta del molt que ell l’estimava. 

Bé, només em cal dir que els seus 
pares ho passen molt malament, però els 
queda el record d’un fill meravellós, als 
seus sogres d’un gendre excepcional, als 
seus germans d’un germà fantàstic, als 
seus avis d’un bon nét, als seus nebots 
d’un tiet magnífic, als seus cunyats d’una 
persona insubstituïble i a tots els seus 
amics del millor amic del món (sinó que 
ho preguntin al David, Mendoza, Julián, 
Lombardo... i algun més). 

Per últim només dir que el trobem a 
faltar molt i sembla que quan entris al 
Sangrà hagi d’estar assegut a la barra i 
dir “hola cuñis”. 

Gràcies a tots els que sempre s’han 
preocupat per ell i varen estar al nostre 
costat en aquells moments tant difícils.

 Sempre t’estimarem i ens recordarem 
de tu. Eres, ets i seràs el millor!!! 

• • •

ROSA TRAUS BALCELLS

Xavier Martí Pifarré

Esposa del “Raccioné”, Ramon Pifarré 
Solé, nascuda a Vergós de Cervera l’any 


