RECORDANT EL FABIÀ I EL MIQUEL
Josep Mas Segura
Associació Amics de Sant Magí
Fabià Pont Pedrós 1 (18/6/1965 6/9/2014)
Vas néixer ara fa 49 anys, al vell mig
del barri de Sant Magí, i això: marca! I
encara més, si a casa teva en són una de les
cases amb tradició i dedicació per la Festa.
Hi has participat en els diferents
aspectes: collint boix i espígol, omplint
les garrafes d’aigua, ajudant a guarnir
el carrer amb els clàssic serrells, posant
la “vela”, guarnint argadells, guarnint
els animals, etc. etc. Però, on realment
disfrutaves, era menant el ruquet...
Quan guarníem a casa del Bep Cisteró,
la primera pregunta que li feies era: Quin
és el ruquet que menaré, Bep? I el Bep
li deia, a un home valent del barri, he
pensat que, com que sempre vas molt
acompanyat de canalla, aquest d’aquí
(senyalant-ne un de la colla dels que
hi havia estacats a l’estable), t’anirà de
primera. Com sempre així anava, llevat
d’alguna vegada, com és natural...

Escrit llegit el dia dels seu enterrament a l’església Parroquial de
Santa Maria de Cervera.
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Aquest últim sant Magí ja no et vas
sentir valent per anar a fer boix, però si que
vas participar de la Festa, vas acompanyar
el Domènec que duia amb el furgó el
material per l’esmorzar, on també hi vas
col·laborar en la seva preparació, fins que
et vas sentir cansat... El mateix dia 15,
havent dinat, ja esperaves el Domènec,
davant del magatzem del Mora, per
ajudar-lo a guarnir els nou argadells que
actualment es guarneixen al barri de les
dotze càrregues que formen la comitiva...
Després els serrells... Avui aquest matí,
juntament amb l’ofrena floral que et feia
el Domènec, t’hi ha posat el fil ferro que
fèieu servir per guarnir els argadells...
Vas voler participar a l’Entrada de
l’Aigua, però a mitja costa de la carretera
de Rocafort, vas haver de pujar al cotxe...
per tornar agafar el ramal a la placeta de
l’Estació i fer tot el recorregut de l’Entrada
de l’Aigua... Ja paties per si l’endemà
podries participar del Repartiment i et
vam dir: tu ves fent! Quan vulguis reposar,
ho dius i algú et substituirà l’estona que
calgui. I així ho vam fer. Vam procurar
estalviar-te la costa de la Barbacana,
fent que t’incorporessis davant de les

Miquel Pont Farré (25/09/1936 18/11/2014)
Durant molts anys has estat un ferm
impulsor, defensor i propagador de la
Festa de Sant Magí.
Sense la teva iniciativa, de ben segur
que la celebració del segon centenari de
la Capella de sant Magí l’any 1990, no
s’hauria produït.

Escoles. Quan vas dir que et trobaves
cansat, vas pujar al cotxe que dóna suport
als repartidors. Participant plenament de
la Festa, potser no com t’hauria agradat,
però hi eres!
Vull ressaltar la voluntat que tenia
per la Festa! La sentia! Li agradava!
L’estimava! Segurament que per això i per
la seva especial forma de ser, sempre era
la càrrega que anava més acompanyada
de canalla...
Gràcies per tot Fabià!
Per la Festa de l’any vinent, hi haurà
una sentida “càrrega de dol”, tal com
tu vas menar, emocionat, pel teu germà
Miquel!
Apreciada família, us acompanyem
en el sentiment! Descansa en Pau, Fabià!
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Amb motiu d’aquesta efemèride, vas
promoure l’edició del llibre Espígol,
recull de poemes, d’Emili Rabell Riera,
ben assessorat per la Roser Font i pel
Ramon Turull i prologat per Josep M.
Razquin. Vas editar un llibret de la Festa,
que s’ha convertit en el primer número
de la col·lecció Quaderns Barri de Sant
Magí. Teva va ser la idea que aquests
llibrets eren un marc ideal per explicar les
vivències de la pagesia, amb tant d’èxit
que la recopilació dels teus articles ha
servit per editar tres llibres: Les feines de
la vella pagesia, Calendari dels vells oficis
i Vocabulari del Pagès. També teva va ser
la idea de fer una trobada de cerverins en
un dinar de germanor al Parc Mas Duran,
transformada aquesta trobada amb l’actual
Sopar a la plaça Major el dia 18 d’agost,
després de l’Entrada de l’Aigua.
Per aconseguir els objectius sabies
moure’t per tot arreu i no tenies mandra
de fer els viatges que calgués i on calgués.
Tot per la teva estimada Festa!
La vida t’ha fet passar per unes
circumstàncies difícils, la pèrdua de
dos fills costa assumir-la. La teva salut
se’n va ressentir molt per la pèrdua del
Miquel, tan jove! Tan sobtat! Ho vas haver

Quadern... Mentre preparàvem l’edició
del Quadern de l’any passat, em deies
mirant el cartell que feia referència als
gegants, per motiu de ser Cervera Ciutat
Gegantera 2014, que el que calia era fer
un homenatge als veritables gegants de
Cervera, la gent del camp que ha sabut
cultivar aquesta dura terra... als que van
decidir la construcció del Sindicat... Et
lamentaves que ni les mans, ni la vista
t’acompanyaven per fer l’escrit i moltes
vegades, em deies, que també el cap et
feia alguna mala passada. Quan marxava
de casa teva la Carme em deia: vol, però
no pot!
Trobem a faltar el teu particular
punt de vista! Sempre sabies donar el
tomb i veure les coses des d’una altra
perspectiva!

d’acceptar, però no ho vas poder pair mai!
I ja només et faltava haver d’assumir la
pèrdua del Fabià...
Ens ha quedat un escrit pendent pel
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Aquest any la família Pont-Pedròs,
guarnirà una excepcional càrrega de
dol. Em sembla que potser mai s’haurà
guarnit per dos difunts el mateix any i de
la mateixa família!
Descansa en pau apreciat Miquel!

