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LA VEU DEL MEU BARRI
                                          J.F. 

Montse Pont

Aquest any 2016, a la Festa de Sant 
Magí hi falta una veu, la de Jaume        
Ferran, però el seu record hi és present, 
més que mai.

Era el seu barri. Casa seva, “Llar    
Ferran” en forma part, no sols amb el cor 
–deia– sinó també geogràficament.

Sempre va ser la seva festa, hi par-
ticipa de manera activa quan coincideix 
amb temps de vacances i descans, i quan 
es troba lluny, està al nostre costat amb 
esperit, a la missa del matí, al cant dels 
goigs, a la visita a la cova...

Conversa amb tothom perquè és amic 

Rosa Fabregat entregant el “Maginet” a Jaume Ferran. Fotografia  de Jordi Prat.
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de tots. El recordem els últims estius 
passejant, de bon matí, amb espardenyes, 
barret i bastó, mai sol.

Les festes i tradicions les viu inten-
sament. S’interessa pel barri, per la seva 
gent, els seus problemes, el dia a dia de 
la Cervera que un dia el va veure néixer 
i que avui li diu adéu, i ens queden amb 
el seu record...

L’any 1990, amb motiu dels 200 anys 
de la construcció de la capella de Sant 
Magí, escriu la lletra dels Goigs, musi-
cats per Ramon M. Xuclà. L’any 1993 
és nomenat “Pregoner”. L’any 2007 rep 
el reconeixement de “Maginet” de l’any. 
Col·labora als Quaderns Barri de Sant 

Magí amb diferents articles i un poema 
titulat “Primera havanera, Sant Magí 
lluny”, en el que hi són presents els 
amics de la plaça, amb els records que li 
regala i que s’enduu quan ha de repren-
dre la seva tasca professional.

L’olor de l’espígol que embolcalla el 
barri en aquesta festa, apagarà per unes 
hores l’olor de terra remoguda, i junts ce-
lebrarem la nostra festa i junts recorda-
rem tots els veïns que no hi són, i el Jau-
me com un més, el veí, l’amic, el cerverí 
d’aquí i d’allà que ens ha deixat. Que 
Sant Magí t’aculli amb un càntir d’aigua 
fresca. Descansa en pau.

     
    


