FESTA DE SANT MAGÍ
Josep Maria Montiu de Nuix,
Vicari parroquial de Cervera.

Benvolguts:
Aquest any posa una nota d'alegria l'obsequi a aquesta església de
Sant Magí d'un vitrall del sant. És un vitrall molt bonic, obra de Núria
Claret i que ha estat obsequiat per Puri Garcia i Jaume Binefa. Aquesta
obra d' art és una bona ajuda a la devoció de Sant Magí. I des del record
d'aquest vitralllluminós passo afer dues consideracions en homenatge
a Sant Magí.
En primer lloc, una mirada a la natura. La nit sense la llum deis estels,
la nit fosca, la més negra nit, no és maca. Ens podem fer dones la següent
pregunta: Per que trobem que hi ha coses maques? Perque neix el Sol,
perque neix el dia i vesteix les coses de llum, de colors, de bellesa i fa
que les coses siguin maques.
En segon lloc, una mirada a Sant Magí. Sant Magí va tenir un anima
maca. Ara bé, per que Sant Magí va tenir un anima maca? Perque Aquell
que és la llum del món, Crist, - i per aixo el comparem amb el sol -,
vesteix 1' anima de Sant Magí amb els colors de les virtuts i amb les
llums de dalt.
Sant Magí fou un ermita. I tothom sap que un ermita és w1a persona
queresa. Sant Magí, coma ermita que fou, és un deis precedents de la
gran cultura europea, i aixo en el sentit que direm més endavant. Veiem
dones ara aquest aspecte lluminós de Sant Magí.
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La cultura antiga no cristiana possiblement podia ésser simbolitzada
en 1' Academia de Plató. Aquesta cultura, dones, girava entom del treball,
entom del labora de Plató.
La gran cultura cristiana europea té un nivell tan alt que no en té prou
amb el treball, amb el labora, necessita quelcom més. La gran cultura
cristiana ha estat possible gracies a Crist, gracies a la Hum i l'auxili
d'aquest sol diví, Crist, que omple l'anima de llum. La gran cultura cristiana necessita dones de tractar amb Crist, necessita de 1' oració. La gran
cultura cristiana només madura amb el treball i l'oració, amb l'ora et
labora. En aquest sentit es pot dir allo queja havia afirmat el cardenal
Ratzinger i que diu així: La gran cultura cristiana i el continent europeu
han nascut gracies a 1' ora el labora. 1 aquest ora et labora té el seu
símbol en el monestir dels benedictins de Montecassino. Ara bé, en les
arrels del monaquisme i en les arrels del convent de Montecassino hi
havien aquells antics eremites, aquells homes que com Sant Magí s'havien
retirat a una ermita a resar. És en aquest sentit que die que persones com
Sant Magí, i Sant Magí mateix, estan en les arrels d'un continent i d'una
gran cultura.
L'Associació d'Amics de Sant Magí que tant interes ha mostrat perque
es veiés la Hum que ens ve de Sant Magí i perque celebréssim el sant,
ens ajuda amb aixo a donar un important pas endavant en la nostra vida.

Que Sant Magí ens ajudi tots a aprofundir en aquest ora et labora.
Gloriós martir Sant Magí, pregueu per nosaltres, pregueu per la vostra
terra catalana i per Cervera.
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