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SERMÓ DE LA FESTA DE SANT MAGÍ (19/08/2008)

Mn. Jaume Casamitjana i Vilaseca

Voldria començar l’homilia agraint 
al vostre rector, Mn. Antoni Bonet, el fet 
que m’hagi convidat a aquesta celebració 
eucarística en la festa de Sant Magí, patró 
del vostre barri. És per a mi tot un honor 
i em fa molt de goig poder participar de 
la vostra festa.

Si aprofundim una mica en les lectu-
res que acabem d’escoltar, m’agradaria 
ressaltar unes paraules de Jesús que hem 
sentit en l’Evangeli d’avui: “No tingueu 
por”. Així doncs, Jesús ens crida a la con-
fiança, a la confiança en Déu. Malgrat les 
dificultats, malgrat els contratemps –que 
hi poden ser a la nostra vida perquè pel 
fet de ser cristians ningú no ens estalvia 
els problemes– Jesús és al nostre costat 
per afrontar-los i superar-los. Per això 
m’agrada aquest evangeli que acabem de 
proclamar perquè aquest “no tingueu por” 
és el que també devia ressonar en el cor de 
Sant Magí –que presideix la vostra Festa 
Major– plasmant la confiança del màrtir, 
del qui vol ser testimoni de l’amor de Déu. 

Us he de confessar que jo no sabia 
gaire coses de Sant Magí, però he tingut 
l’oportunitat de poder cercar informació 
del protagonista de la nostra festa i, si bé 

és cert que hom queda admirat de la vida 
dels sants, la de Sant Magí m’ha corprès 
d’una manera especial. La seva figura 
ens transporta al segle III, en el context 
de les persecucions terribles contra els 
cristians. Sant Magí, anacoreta que vivia 
de l’oració, no en va ser una excepció i el 
van anar a buscar per martiritzar-lo. Quina 
va ser la seva reacció? La de la confiança, 
la del testimoni, la de la mansuetud sense 
gota d’agressivitat. I fins i tot fa un pas 
més, com és propi dels sants: va fer bro-
llar aigua per assedegar la set dels propis 
perseguidors! Fixeu-vos doncs en la seva 
misericòrdia, mitjançant la qual és capaç 
no només de perdonar els seus botxins 
-per això és màrtir- sinó que a més a més 
té el gest de realitzar el miracle de l’aigua 
per satisfer les necessitats del proïsme. I 
què bonic és pensar que aquesta aigua del 
segle III és la que vincula Cervera preci-
sament amb Sant Magí, amb aquesta festa 
tan vostra que ja es va encetar ahir amb 
la ruta dels portants d’aigua que, com si 
fessin un salt en el temps, ens remunten al 
misteri d’aquella aigua miraculosa. 

Així doncs, l’aigua agafa un paper 
predominant en la vostra festa. M’agra-
daria remarcar que l’aigua és símbol de 
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vida. No cal dir que, en totes les cultures, 
l’aigua implica riquesa, prosperitat, salut... 
sense aigua no es podria pas viure. Fixeu-
vos que els de la NASA, per intentar de-
mostrar si ha existit alguna forma de vida 
en altres planetes, el primer que busquen 
són vestigis d’aigua. L’aigua és vida per 
nosaltres, i és necessària per a assaonar els 
sembrats, els sembrats de la Segarra (no 
cal dir que jo mateix, com a fill de Prats 
de Rei, també em considero de la Segarra 
perquè cal recordar que la meva població 
en llatí portava el nom de Municipium 
Sigarrensis). Per tant, l’aigua sempre és 
i serà senyal de vida. I també ho és en la 
festa que estem celebrant avui aquí. 

Però permeteu-me anar una mica més 
enllà. Jesús també utilitza la imatge de 
l’aigua al llarg de l’Evangeli, parlant-nos 
de l’aigua viva. Si recordeu el passatge 
de la samaritana, Jesús li assegura que li 
donarà l’aigua que no s’acaba mai i de la 
qual sí que quedarà assedegada per sem-
pre. Precisament la nostra festa d’avui, 
en la memòria de Sant Magí, ens permet 
unir simbòlicament la nostra celebració 
amb aquesta aigua que brolla del mateix 
Jesucrist ressuscitat que ens vol saciar per 

complert. I és que el sentit autèntic de festa 
ens el dóna Jesús mateix, Ell que ha res-
suscitat, que ha vençut la mort, l’egoisme, 
la injustícia, i que ens dóna la gràcia de 
poder viure en pau, en serenor, viure sense 
por, tal i com hem anunciat al principi. 
Que aquest sigui l’esperit d’aquesta festa. 
La festa major per a un barri com el vostre 
sempre significa germanor, significa com-
partir, com el fet de portar l’aigua de tan 
lluny i distribuir-la entre tots els vilatans. 
I l’alegria del compartir fa créixer sempre 
la fraternitat entre els veïns en un horitzó 
de felicitat intensa i duradora.

M’agradaria acabar amb una petició 
de benedicció i intercessió de qui és el 
vostre patró, Sant Magí, perquè sempre 
sigui propici a les vostres pregàries i sú-
pliques. Tal i com molt bé es plasma en 
els goigs que al final de la missa cantarem 
tots junts (“Oïu Sant Magí el qui en Vós 
confia”), nosaltres confiem en Sant Magí, 
confiem en Déu, i per això ens adrecem 
avui a Sant Magí, màrtir gloriós, perquè 
ens protegeixi, perquè ens empari, i per-
què faci sempre que el vostre barri sigui 
pròsper i ple d’harmonia. Així sigui.


