- - - - - - - - - - - ÜENT DEL BARRI - - - - - - - - - - -

Ens p/au de continuar amb la secció que va
iniciar Ramon Turullfa uns anys, a qui des
d'aquí agrai"m la seva col·laboració.

JOSEP Ma. COMORERA PERMAÑÉ
Miquel Pont Farré

Pera la gent del barri de Sant Magí, dir adéu a un veí sempre és motiu
de tristesa, pero quan aquest és una persona com el Josep Ma., que ens
deixa en plena joventut i d'una manera tant absurda, el fet ens afecta
molt més.
El Josep M a. era un
jove molt actiu. Des de
ben petit, l'havien vist
jugar i córrer amb la bicicleta pel carrer. Durant
una bona pila d'anys,
juntament amb d' altres
joves, va passar al
davant organitzant la
part més lúdica de la
festa
del
barri:
contractar els músics,
fer i vendre els números
del sorteig de la panera
per poder pagar la festa,
muntar el bar, els
"cóssos", etc., i per
descomptat 1' anar a la
Brufaganya a buscar
1' aigua i el boix i el
repartiment per Cervera.
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En aquests últims anys, encara que treballava fora de Cervera,
continuava, d'una manera o altra totalment vinculat a la festa, ja sigui
fent de portant o, senzillament, acompanyant la Pilar i les seves nebodes
en la comitiva del repartiment.
En situacions com aquestes, només et pots preguntar per que? Qui
decideix el destí de les persones? Per que ens han de deixar persones
joves i plenes de vitalitat? Nosaltres no tenim la resposta, des d'aquí
només podem donar tot el nostre suport als seus pares, a la seva germana
i a la Pilar; i recordeu que, malgrat tot, la vida ha de continuar endavant.
Descansa en pau J osep Ma.
Va morir el25 de novembre de 1999 als 33 anys.
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