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ACTUALITAT DE SANT MAGÍ

 Mn. Josep Mª Montiu de Nuix

 Per què Sant Mag és actual, si és un sant tant antic?, ¿per què en el nou mil·lenni, 
en el segle XXI, tornem la mirada tan 
endarrere? Pensem, doncs, una mica al 
voltant d’aquesta pregunta. Reflexionem 
una estona sobre alguns dels motius de 
l’actualitat de sant Magí, encara que, 
evidentment, sense pretendre una resposta 
exhaustiva.

En primer lloc, sant Magí és actual per 
una santedat que el converteix en una llum 
per als homes del nou mil·lenni. Benet XVI, 
en la seva primera encíclica Deus caritas est 
(25.XII.2005), va afirmar que en la història 
els qui són els veritables portadors de la 
llum són els sants, doncs són homes i dones 
de fe, d’esperança i d’amor. 

Si una persona sobresurt per les seves 
qualitats en un camp determinat, constitueix 
una motivació en el seu àmbit professional. 
Podem pensar, per exemple, en Michael 
Phelps, en Rafa Nadal, etc, aquests han 
donat un gran impuls als esports que 
practiquen. Quelcom semblant hi ha amb 
la llum que irradien les vides de sants, 
així com amb l’atracció que les mateixes 
causen, a l’hora de viure l’atletisme cristià 
o seguiment de Crist, sequela Christi. 
Així, la constitució apostòlica Divinus 
Perfectionis Magister (25.I.1983) de Joan 
Pau II, diu: “Mentre contemplem la vida 
d’aquells que han seguit fidelment a Crist, 
ens sentim incitats amb més força a cercar 
la ciutat futura i se’ns mostra amb seguretat 

el camí a través del que, entre les vicissituds 
del món, segons l’estat i la condició de 
cadascú, podem arribar a una perfecta 
unió amb Crist o a la santedat. Així, tenint 
tant nombrosos testimonis, per mitjà dels 
quals es fa present Crist i ens parla, ens 
sentim atrets a aconseguir el seu regne per 
l’exercici de la virtut”. 

A) Sant Magí és model de fe. De la fe 
de sant Magí ens parla l’oració col·lecta de 
la festa litúrgica del seu dia. Recordem-la, 
diu així: “Oh Déu, vós santifiqueu aquest 
dia amb el triomf del màrtir sant Magí; 
concediu als qui venerem els seus mèrits 
que puguem imitar la seva constància en 
la fe”. Sant Magí, com a model de fe, ens 
invita a la constància en la fe, a la vida de 
fe. Vida de fe que ha de modelar tota la 
nostra existència i que fa sants. Això és, que 
a l’ésser humà li dóna la plenitud. 

B) Sant Magí és també model d’amor, 
amor que té una expressió clara en el seu 
martiri, doncs el Concili Vaticà II, en el 
número 42 de la constitució dogmàtica 
Lumen gentium, diu: “Com que Jesús, el 
Fill de Déu, va manifestar el seu amor 
donant la seva vida per nosaltres, ningú no 
té més gran amor que el qui dóna la seva 
vida per Ell i pels seus germans (...). Doncs 
bé, alguns cristians (...) van ser cridats (...) 
a donar aquest suprem testimoni d’amor 
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(...). Per tant, el martiri, en què el deixeble 
s’assembla al Mestre, (...) és estimat per 
l’Església com (...) la suprema prova 
d’amor”. També Benet XVI, en l’exhortació 
apostòlica Sacramentum caritatis (22.
II.2007), es va referir als màrtirs com a 
testimonis de l’amor de Crist. Però encara 
ens podríem plantejar la pregunta següent: 
¿avui en dia, ens diu encara alguna cosa un 
martiri de temps tan antic com el de sant 
Magí? Ja Tertul.lià va afirmar: “Christus 
in martyre est”, és a dir, en la passió del 
màrtir, hi ha present Crist. Crist està present 
i triomfant en el màrtir. Per tant, el martiri 
és quelcom que no pertany a l’abans o al 
després, sinó que pertany a l’etern avui de 
Crist i, per això mateix, sempre és un valor 
etern i actual. Però, aquest valor actual, val 
la pena proposar-lo avui en dia? De nou, 
tenim una resposta en el Papa actual. Benet 
XVI, el dia vuit de novembre de dos mil set, 
va dirigir-se a les Acadèmies Pontifícies 
en un discurs pronunciat en una solemne 
sessió pública, en el que va afirmar el que 
segueix: “Avui és més necessari que mai 
tornar a proposar l’exemple dels màrtirs 
cristians, tant els de l’antiguitat com els 
del nostre temps, en les seves vides i en els 
seus testimonis, portats fins al lliurament de 
la sang, es manifesta de manera suprema 
l’amor de Déu. Així doncs, sant Magí no 
solament és actual pel seu martiri, encara 
que sigui un martiri de l’antiguitat, sinó 
que avui en dia és necessari proposar-lo 
com a màrtir.

C) Sant  Magí és també model 
d’esperança. I això és així tant perquè és 
màrtir com perquè és sant. Benet XVI, en 
la seva encíclica Spe salvi (30.XI.2007), 
va afirmar: “Els sants han pogut fer el gran 
camí de ser home de la mateixa manera com 
Crist va fer aquest camí, perquè estaven 
plens de la gran esperança”. Afirma també 
que els màrtirs són motiu d’esperança, ja 
que en les grans proves veritablement greus, 

en les que és necessari agafar la seva decisió 
definitiva d’anteposar la veritat al benestar, 
a la carrera, a la possessió, és necessària 
la veritable certesa, la gran esperança. Per 
això, necessitem també testimonis, màrtirs, 
que es van lliurar totalment, perquè ens 
demostrin això dia a dia. 

Evidentment, un altre motiu molt 
important de l’actualitat de sant Magí és la 
seva intercessió davant Déu. Al sant màrtir 
sempre podem demanar-li ajuda com a 
intercessor nostre dalt del cel. Per això, a 
sant Magí a més de recordar-lo, li resem.

En definitiva, és ben clar que l’exemple 
de sant Magí és molt actual i també que 
ens és proposat com un model per a ser 
homes i dones que siguem una llum en 
aquest món, il·luminant amb la lluminària 
de la fe i essent persones que hem cercat i 
trobat a Déu, persones de pregària, d’unió 
vital i molt personal amb Déu, homes 
que estimem a Crist i als germans, i que 
estiguem disposats a donar la vida per 
amor, així com a ser sembradors de la gran 
esperança. Que tinguem doncs aquella gran 
audàcia que Benet XVI va demanar als 
joves a Sydney (Austràlia): “Tant de bo que 
els joves, per obra de l’Esperit Sant tinguin 
l’audàcia d’arribar a ser sants”.

Finalment, la meva felicitació a tots els 
que celebreu la vostra onomàstica en el dia 
del gloriós sant Magí, el meu encoratjament 
als amics i devots de sant Magí perquè 
any darrera any sigui sant Magí una gran 
lluminària per a la ciutat de Cervera. I, 
d’aquesta manera, la nostra ànima rebi el 
benefici del que Joseph Ratzinger en el seu 
llibre “Jesús de Natzaret” (2007) indicava 
com el més important que Jesús, veritable i 
perfecte Déu, ha portat al món. Crist porta 
a Déu. Així doncs, que a exemple de sant 
Magí trobem aquest gran tresor, la veritable 
perla fina, el millor de tot, Crist Déu. 


