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ANTONIO MARTÍ VALL

Família Martí – Falip

Nascut el 16 de desembre de 1928, 
fill del carrer Major de Cervera, va morir 
l’11 de juny de 2009. 

Casat el 1958 amb M. Teresa Falip 
Bonjoch, filla de “Cal Calapuig” del 
carrer de Buidasachs, família amb una 
arrelada i sentida tradició de la Festa de 
Sant Magí. 

Els seus antecedents familiars, 
infància i joventut varen estar fortament 
relacionats amb l’entorn de l’activitat 
i les vivències que en aquells temps es 
concentraven en el casc antic i els barris 
baixos de Cervera. Tot això unit amb el 
gaudi “del defora”: hort, vinya, natura, 
caçar la guatlla, caçar amb ram, pescar 
al Molinet...

Col·laborador constant amb la 
festa de Sant Magí cedint amb devoció 
l’espai de l’aparador del seu comerç 
de calçat. Primer en l’establiment del 
carrer General Güell i després en l’actual 
establiment de la Plaça Universitat. 

Aparador que contínuament decorava 
amb la seva creativitat i que cedia com a 
exposició dels regals que es repartien a les 
cavalleries dels portants i posteriorment 
amb els obsequis per les pubilles. 

No va faltat mai al sopar de la festa 
de Sant Magí, acompanyat per la seva 
esposa, filla del barri. Gran aficionat a 
caminar, i al gaudi de les “anades a peu”, 
marxador a Montserrat durant més de 50 
anys, l’any abans de la seva mort encara 
va fer la marxa a Montserrat d’una tirada. 

Va participar en les sortides a peu per 

buscar l’aigua de “Sant Magí L1uny”. 
Iniciativa que quan es va iniciar va 
celebrar amb satisfacció. 

Va ésser un ciutadà de Cervera que 
va incorporar en la seva vida quotidiana 
el gaudir i participar de manera 
normalitzada, plena i a la vegada planera 
de les tradicions de la seva ciutat. Actitud 
que té molt a veure amb la gènesi i 
origen de les festes i tradicions populars, 
i suposa un estil i una manera de viure 
que ja difícilment tornarà i que entronca 
i té a veure amb la tranquil·litat de viure, 
acceptar, reconèixer i valorar allò que et 
planteja i et dóna l’entorn viscut i més 
estimat, en el seu cas, la família, el barri, 
la botiga, els veïns, la tertúlia, el cultiu 
de l’hort, el defora, l’excursionisme, el 
gaudi dels aromes, les sensacions i els 
petits detalls de les festes populars com 
la de Sant Magí.
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