
HOMILIA DE LA 
FESTA DE SANT MAGÍ 

El19 d'agost del2006 

Mn. Antoni Bonet i Trilla 
Cervera --església de S t. Magí-, 8 del vespre 

Ens trobem avui aplegats en aquest 
tercer dissabte del mes d'agost per cele
brar la festa de Sant Magí, aquest martir 
de la Brufaganya tan arrelant a la nostra 
ciutat i, sobretot, en aquest barri de 
Cervera. Celebrem la festa de Sant Magí 
al cor de 1' estiu, enguany una mica frescal, 
en una festa molt celebrada pels cerverins, 
i que s'ha convertit en la trabada 
estiuenca, en la festa major d'agost de 
Cervera. 

Que ens pot dir, que pot aportar a la 
nostra vida aquest sant que va viure ja fa 
molts anys en un indret al qual cada any 
es va a peu, amb bici o bé amb cotxe? Si 
els sants són models, gent de cam i ossos 
com nosaltres, punts de referencia que 
l'Església ens propasa per ajudar-nos en 
el nostre camí cristia, que en podem dir, 
de Sant Magí? A que ens convida als 
cristians del segle XXI? 

Jo penso que una primera invitació 
que ens fa és la de valorar la importancia 
de la solitud i els moments de silenci en 
el nostre món i en la nostra vida. La 
solitud no ens ha d' espantar, no ens ha de 
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fer por; ja que ens pot ser un bon ajut per 
a retro bar-nos a nosaltres mateixos, per a 
trobar-nos amb Déu, i per a millorar les 
nostres relacions amb els altres. La solitud 
ens porta afer-nos preguntes importants, 
i ens ajuda a descobrir la nostra grandesa 
i les nostres limitacions. Ens ajuda a pre
guntar-nos d'on venim ion anem. Hi ha 
qui diu que només aquell que sap estar 
sol és capac; de viure en companyia d'una 
forma enriquidora. Sant Magí va cercar 
la solitud, i aixo li va ajudar a viure la 
santedat. 

Una altra aportació que ens fa el sant 
és que va ser home de pregaria. Va cercar 
la solitud per viure 1' amistat i la unió amb 
Déu Pare, Fill i Esperit Sant. Tot vivint 
sol, no es va trabar sol, jaque la pregaria 
és per a un cristia, com és per a tot ésser 
huma, 1' aire que es respira. En la pregaria 
descobrim 1' amor de Dé u manifestat a tra
vés del seu Fill Jesús, i rebem la forc;a i el 
coratge per a viure estimant i perdonant. 

1 en Sant Magí també descobrim una 
altra dimensió valida per a nosaltres: la 
de l 'austeritat. La pobresa i 1' austeritat 
van ser per a ell uns bons puntals per a 
arribar a la santedat. Ell ens fa una 
invitació a no posar la nostra confianc;a 
en els béns materials. Ell ens diu que la 
joia no la trobarem pas en el fet de tenir i 
de consumir, sinó en el fet d' estimar i de 
compartir, com ho fan tota aquesta colla 
de "quixots" -com se'ns recordava en el 



pregó de la festa de 1' any passat- que cada 
any tiren endavant la festa de Sant Magí. 

Ell va descobrir la saviesa de la qual 
ens ha parlat la la. Lectura que hem 
escoltat, delllibre deis Proverbis. Savi no 
és pas aquell que sap moltes coses o bé 
acumula molta ciencia; sinó, en sentit 
bíblic, el qui sap entendre el món i els 
humans i en sap treure conseqüencies per 
al seu comportament i per a fer-ne 
partícips els altres. Sant Magí, com ens 
ha dit la primera lectura, es va deixar 
omplir per l'Esperit Sant. 

A l'Eucaristia, Jesús se'ns fa present 
a través de la Paraula i del pa. Se' ns dóna 
ell mateix perque nosaltres tinguem forces 
per a no defallir en el nostre camí. 
L' evangeli d' avui ha estat una invitació a 
valorar aquest aliment, que necessitem per 
a viure com a cristians, així com 
necessitem menjar per a viure com a 
humans. 

Anem a seguir l 'Eucaristía en aquesta 
festa de Sant Magí, en la qual hi ha un 
element que hi ocupa un lloc important: 
l' aigua. L' aigua és font de vida i és 
element central de la festa: 1' anada a cer
car l'aigua, l'entrada de l'aigua ahir al 
capvespre i el repartiment de l' aigua avui 
al matí per la nostra ciutat. L' aigua ens 
recorda el baptisme que un dia vam rebre, 
a través del qual vam passar a ser cristians, 
i pel qual estem cridats a ser testimonis 
del Crist ressuscitat en la nostra vida de 
cada dia. A la pila baptismal de la nostra 
església parroquial, obra d'art de l'any 
1568, hi ha esculpida Santa Tecla, patro
na de la ciutat de Tarragona, cuitat tan vin
culada a la nostra per la festa de Sant 
Magí. 
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Imatge capturada de la filmació en vídeo de 
Josep M. Isante 

Agra'im a Dé u el do de l' aigua; i 
demanem-li que ens ajudi a conservar 
aquesta festa que tant ens uneix i ens 
agermana i que tan arre lada esta a la nostra 
ciutat, com se'ns va recordar ahir al pregó 
de la festa. 1 que ens ajudi a ser conscients 
que el nostre món és habitable gracies a 
aquelles persones que es desviuen pels 
altres sense esperar-ne res a canvi, i a les 
quals els devem el nostre agra'iment, el 
nostre afecte i la nostra simpatía. 

"Puix miracles cada dia 
el Senyor obra per V ós 
o'iu al qui en V ós confía, 
Sant Magí, martir gloriós. 
Cervera i la seva comarca 
us veneren Protector, 

i de nostra terra honor 
sou també antic Patriarca. 
Lograu-nos gracia i porfia, 
oh gran astre lluminós. 
o'iu al qui en V ós confía, 
Sant Magí, martir gloriós." 


