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Celebrem avui la festa de St. Magí que s'ha convertit en la festa major 
d' agost de la nostra ciutat de Cervera. Aplega molta gent gairebé al cordel 
mes d' agost i no deixa de ser un miracle, comes va dir en el pregó de la festa 
de 1' any passat, que a mitjans d' agost, el mes de les vacan ces per excel·lencia, 
una festa ens reuneixi a tots aquí. És el poder d' atracció i convocatoria que 
té St. Magí, aquest sant de la Brufaganya tan vinculat a la nostra ciutat des 
de fa molts anys. De fet, ellligam amb Tarragona ja ve de lluny, jaque en la 
pila baptismal que tenim a Sta. Maria de 1' any 1568 hi ha esculpida la imatge 
de Sta. Tecla, patrona de la ciutat de Tarragona. 

El cartell de la festa d'enguany, amb un disseny molt original i molt ben 
trobat, ha gaudit de molta acceptació. Per aixo, jo, en la meva homilía d' avui, 
voldria partir d'allo que em suggereix el cartell. Esta centrat en la M de 
Magí, consonant transformada en el ruquet portant els argadells i 1' aigua de 
S t. Magí. La M de Magí em suggereix la paraula martir que també comen9a 
per M. S t. Magí fou un martir que va donar testimoni de la seva fe en el Crist 
ressuscitat. Per aixo, avui fem servir el color litúrgic vermell, que ens recorda 
el color de la sang. També aquesta setmana hem tingut un nou martir: el P. 
Roger Schutz, prior de la comunitat monastica de Taizé que ha mort d'una 
forma violenta als 90 anys d' edat mentre estava pregant acompanyat d'unes 
2.500 persones, la majoriajoves. Ell fou el fundador d'aquesta comunitat 
ecumenica que reuneix un centenar de monjos catolics i protestants i que 
tant de bé ha fet a través de les trobades celebrades en diferents indrets i en 
3 ocasions a la ciutat de Barcelona. Una persona molt apreciada pel papa 
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Joan Pau II i també per !'actual Benet XVI. Tant debo que la seva sang 
esdevingui llavor de cristians, com ho va ser i ho ha estat la sang de tants i 
tants martirs alllarg de la historia de l'Església. 

La M de Magí del cartell també em suggereix la paraula Memoria. Així 
com a les persones la memoria ens ajuda a viure el present en projecció cap 
al futur, també els cristians tenim l'Eucaristia, que és un memorial. Fem 
memoria de la mort i de la resurrecció del Senyor. 1 la celebració ens ajuda 
a viure amb fe, esperan<¡:a i amor el present en projecció cap al futur. Jesús 
ens va deixar !'Eucaristía com la nova presenciad' ell enmig nostre. Per aixo 
per als cristians l'Eucaristia és tant important, fins al punt que per nosaltres 
no hi ha diumenge sense missa, jaque és el dia que ens apleguem al voltant 
de la taula per escoltar la Paraula i per prendre l'aliment que ens ajuda a 
viure coma cristians alllarg de la setmana. En aquest any de l'Eucaristia ho 
recordem d'una forma especial i, de tots els actes de la festa de St. Magí, 
valorem l'Eucaristia com l'acte central i el més adient pera fer memoria del 
san t. 

La M de Magí també em suggereix la paraula Manteniment. Tots som 
conscients que en la vida tota activitat o celebració costad' arrencar, d'iniciar 
pero encara costa més de mantenir. Que aquesta festa de St. Magí s'hagi 
mantingut viva durant tants anys vol dir que a darrere hi han hagut i hi ha tot 
un seguit de persones que d'una forma voluntaria, altruista i desinteressada 
hi han esmer<¡:at temps, esfor<¡:os i diners per tirar-la endavant i no només 
mantenir-la sinó aconseguir un nivell notori donant-li un alt nivell cultural, 
tradicional, lúdic i cerverí. Tot aixo és d' agrair. J a he dit en al tres ocasions 
que penso que el nivell d'un poble o ciutat es mesura en gran part perla 
quantitat de persones que es desviuen i treballen pels altres d'una forma 
desinteressada. La festa de S t. Magí n' és un bon exponent. 1 més quan 
aquelles persones que passen al davant, com acostuma a passar, no sempre 
reben el recolzament i suport que n' esperarien de la gent sinó que a vegades 
tot el contrari: critiques i difamacions. 

Anem a seguir l'Eucaristia en aquesta església de St. Magí que dóna 
nom a aquesta placeta tan acollidora i simpatica. En aquest any de sequera, 
demanem-li el do de 1' aigua com ho ha fet aquests dos dies i que 1' aigua ens 
recordi el nostre baptisme a través del qual vam ser incorporats a l'església 
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i vam passar a ser cristians, tot donant testimoniatge del Crist amb valentía i 
coratge com ho va fer St. Magí. 

«Puig miracles cada dia el Senyor obra per V ós. 
Oiu al quien Vós confia, Sant Magí, Martir gloriós. 
Puig honor i bona guia d'aquest principat sou Vós: 
o1u al quien Vós confia, Sant Magí, Martir gloriós». 

OhDéu, 
font de tata gracia i de tata santedat, 
mireu benignament envers nosaltres, servents vostres, 
que hem rebut aquest vitrall de S t. Magí, martir, 
i concediu-nos d'experimentar la intercessió 
d' aquest sant, arnic i cohereu del Crist, 
que brilla com un exemple de vida evangelica, 
i és intercessor davant vostre. 
Per Crist Senyor nostre. 
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