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MIQUEL PONT PEDRÓS
Ramon Turull
Quart fill del matrimoni Miquel Pont Farré i Carme Pedrós Puig
(abans que ell havien vingut FlavUt, Maria Teresa i Núria), el Miquel
havia nascut el24 de juliol de 1974. Va cursar els estudis de Basica al
Jaume Balmes i els de Batxillerat a l'lnstitut A. Torroja. Després entra
a treballar en la serradora deis seus pares. Com aficions sentia la de
formar part deis Carranquers de Cervera, de la colla que anualment
peregrina a Montserrat i del Grup de Campaners. Practicava el tenis i
el futbol, havent jugat en alguns equips de la comarca, i sense reserves
i de sempre era un segur col·laborador en la preparació de la Festa de
Sant Magí. Dels silenciosos, dels anonims, dels que no surten a la foto
que sense ells no seria possible.

• • •
Vas morir vi u, Miquel, cosa que no tothom pot fer. Perque senties
1' escalf de la casa i el sol del carrer i la placeta natal de Sant Magí.
Perque feies sempre teus els batees de la famílüi, dels cosins i deis
amics, de la promesa i del barri.
Estaves obert de bat a bat a la vida perque el seu paisatge i la teua
gent penetres sin en tui s' hi fessin fibra. 1 calor. 1 companyia. Tot teixint
il·lusions d'ales segures i somnis esmaltats pel resso de les estrelles.
Com t'ho feies, Miquel, com t'ho feies per tenir tantes roses
desvetllades tot 1' any al teu jardí? Com t'ho feies per deixar tants rams
de llum a les mans de la teva vora, i un aire tan frese i net en els teus
tendres camins?
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Aquest any, quan la
festa arribi amb una
ombra de dol i un brot
d'espígol per encendre en la capella tot de
ciris i un xiprer, la
nostra memoria sera
amb tu. Com el nostre
esperit, Miquel, com
la nostra enyoran~a.
Així com tu es taras entre tots nosaltres abra~ant-nos des del cel.
Miquel Pont, en
plena energía de 23
primaveres, va morir,
en plena tardor, el4 de
novembre de 1997.
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