FESTA DE SANT MAGÍ
Josep M. Montiu,
vicari parroquial de Cervera

Estimats amics:
Amb molt de goig celebrem avui la festa de Sant Magí en aquesta
Cervera estimada. Dir festa de Sant Magí a Catalunya és dir Cervera,
perque Cervera és un deis llocs de Catalunya on es fa més festa per Sant
Magí. 1 notem també que no es pot parlar seriosament de Cervera sense
fer menció del Sant. Sant Magí és un sant de casa nostra, un sant catala
de la província de Tarragona, pero tan popular a Cervera, que per als
grans i als menuts es pot dir que és més cerverí que els mateixos cerverins.
Sant Magí pertany tant a la fotografia de la Cervera actual, com al nostre
campanar, com al blau del nostre cel i com al blanc de la flor deis nostres
ametllers. Avui en día, Cervera i Sant Magí caminen de bracet. 1, el que
a Cervera la festa hagi arrelat tant, sigui tant actual i revesteixi tanta
importancia, vol dir un excel·lent per als devots de Sant Magí.
Celebrem Sant Magí, sant catolic deis segles 111 i IV. 1 aixo és molt
important, perque fer memoria deis sants és recordar-nos de la flor i la
nata de tota la historia de la humanitat. Dir dones que Sant Magí és un
sant, vol dir, que esta entre els millors homes. Després d'uns mil setcents anys de la mort de Sant Magí, coma sant que és, no s'ha envellit,
és d'ara. 1 amb molta joia continuem tenint cura d'aquesta festa que
pertany a les nostres arrels catalanes i cristianes.
El catolic Sant Magí no fou un home sense contingut, com un cantir
buit, sinó que Jo u un home de molta personalitat, un home ple, un home
que omplí el cantir de la seva anima. Amb molta saviesa va recollir
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aigües de les de més amunt. Aixo ens el relaciona amb homes molt grans
com Jesucrist i Sant Joan Baptista al desert, Sant lgnasi de Loiola a la
cova de Manresa i amb el que fou la monas tica, amb noms com Sant Pau
Ermita, Sant Antoni Abad, Sant Benet, patró d'Europa i tants d'altres
homes claus de la historia de la humanitat. També, noms importantíssims
com Sant Agustí i tants d' altres doctors de l'Església universal ens parlen
d'omplir l'anima per poder ajudar els altres.
El catolic sant Magí no era una persona que no creía en res, tenia una
llum, una raó per viure, una orientació i sabia el que volia. La terra catalana i el cel, les flors i el silenci li parlaven al cor. El seu cor era tan gran,
que el món sencer cabía dins d' ell i a tots estimava. Per aixo, del seu cor,
com d'un cantir, donava de beure als assedegats. 1 encara avui omplim
els cantirs de les fonts que feu brollar Sant Magí.
De fet, els homes més grans de tota la historia de la humanitat han
sofert el martiri. 1 també el catolic Sant Magí, fou un martir. 1 així rega
amb benediccions la catalana terra.
Finalment, gracies a tots els qui heu tingut cura de les coses de Sant
Magí. Ell us ho premiara. Sant Magí pregueu per nosaltres.
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