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EVARIST
Elisabet Hidalgo Soriano

E119 d'agost de 1987 va ser el primer any que vaig decidir d'agafar
un ruc. Em feia molta il·lusió. L'amor als animals i !'estima envers ells
van ser 1' oportunitat idonia i Sant Magí me la va brindar.
Tot era il·lusió, orgull, alegria, domini. El passejar un ruc amb els
dmtirs d' aigua i sobretot per col·laborar en una festa de barri i fomentar
les tradicions del poble natal, em donava un benestar, pero alhora neguit.
Aquell matí el vaig gaudir de debo i se'm va passar molt dtpid, pero
quan vam arribar a la pla~a de Sant Magí, el temps per a mi es va aturar.
Entre les persones que érem, els col·laboradors i la gent que ens
seguien, es va formar un murmuri. Fins
que un senyor policía em dona la mala
notícia. La notícia que ningú 1' espera,
que ningú la desitja, ni res de res, pero
que estava allí present.
Després d' allo, bé ... tot va ser tris tesa,
huidor, incredibilitat. Molts plors, un
germa, a un fill, un cosí, un nebot, un
cunyat, un amic, en definitiva un ésser
estimat.
Després de 19 anys de 1' absencia de
l'Evarist i desgraciadament memorant
la seva perdua en un dia tan assenyalat
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com és el dia de Sant Magí, ens
adonem que malgrat la rapidesa
amb que passen els anys, sempre
estara el seu record entre nosaltres.
"L'Evarist va néixer el 18 de
maig de 1968 a Cervera i vivia
amb els seus pares en un pis de
l 'antic convent de Sant Domenec,
al barri de Sant Magí i va morir
per causa d'un accident amb la
moto, al Pare Municipal Mas Duran, el matí del dia 19 d'agost de
1987, festivitat de Sant Magí. Ho
re corda la placa de marbre que hi
ha col·locada al lloc de
l 'accident."
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