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HOMILIA DE LA FESTA DE SANT MAGÍ
Divendres, 19 d’agost de 2016, Santa Maria, 20 h.

Mn. Antoni Bonet i Trilla

Celebrem aquesta festa popular al 
cor de l’estiu, marcada per aquest sant 
anacoreta, St. Magí, que visqué en el s. 
III i també per l’aigua, com a element 
destacat. Una festa que aplega  gent 
creient i no creient, de la qual en són 
elements importants: l’entrada de l’aigua, 
el repartiment, la cova, l’ambient a la 
placeta i també, durant anys, el sopar 
a la Pl. Major. Enguany ho celebrem a 
l’església de Sta. Maria, església molt 
lligada a la meva vida cristiana: on hi 
vaig rebre la 1ª comunió, la confirmació, 
la 1ª missa per la festivitat del Corpus 
i els 9 anys com a rector amb moltes 
celebracions. A nivell material em va tocar 
la restauració dels vitralls gòtics i la del 
campanar. El rector anterior, Mn. Josep 
Torres, hi va fer la feina gruixuda.

Celebrem aquesta festa dins de l’any 
sant de la Misericòrdia convocat pel papa 
Francesc, que va començar el dia 8 de 
desembre i acabarà el dia 20 de novembre 
d’enguany. Els dos missioners de la 
Misericòrdia del nostre bisbat de Solsona, 
coincideix que som de Cervera: Mn. Josep 
Mª. Montiu i un servidor. La trobada amb 
el papa Francesc a Roma dimecres de 
cendra i la rebuda el dia anterior, fou per 

a nosaltres una experiència que ens serà 
difícil d’oblidar.

El nom Magí, en la seva primera 
lletra que surt en el programa de la festa 
d’enguany, em parla de la Misericòrdia 
de Déu manifestada en Jesús al llarg de 
tota la seva vida, amb l’apropament als 
pobres, malalts i pecadors. La paràbola 
del fill pròdig i la del bon samarità 
en són una clara expressió. Un bon 
any per redescobrir la importància del 
sagrament de la penitència i les obres de 
misericòrdia, tant les corporals com les 
espirituals. La visita al Museu Diocesà de 
Solsona i també a l’església parroquial de 
St. Llorenç de Morunys ens hi vol ajudar. 
També el logotip d’aquest any sant en el 
qual s’hi veu el rostre de Jesús identificat 
amb la persona que ajuda carregant-se-la 
al damunt amb un ull identificat amb el 
seu i amb el mateix rostre.

L’evangeli d’avui ens parla del 
manament més gran de la llei: “estimaràs 
el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor...” 
i els altres com a tu mateix. Les dues 
dimensions ens recorden els dos pals de 
la creu: el vertical que assenyala l’amor 
a Déu i l’horitzontal, l’amor als altres. 
D’on arrenca la nostra vida cristiana? Del 
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baptisme, del qual l’element principal 
n’és l’aigua. I per la festa de St. Magí, 
també l’aigua. Pel baptisme tots estem 
cridats a la santedat, cadascú en el propi 
estat. I això ens porta a ser agraïts i a 
donar testimoni de la nostra fe. Per tant, 
a l’agraïment i al testimoniatge.

L’eucaristia és una acció de gràcies 
a Déu Pare que per amor ens ha donat el 
seu Fill Jesús que continua present enmig 
nostre a través de l’Esperit Sant. Fou un 
gest d’agraïment el dels cerverins que van 
anar a Lleida per donar gràcies del bé que 
va quedar la capelleta de St. Magí al peu 
de l’autovia.

I el donar testimoni és bàsic. St. Magí 
fou màrtir i màrtir vol dir testimoni, 
cadascú en el seu lloc i en el propi 
ambient. M’ha fet pensat en aquesta jove 
atleta d’Etiòpia en els Jocs Olímpics a 
Rio, l’Ayana, que amb els seus 24 anys 
ha donat un bon testimoni de la seva fe. 
Va batre un rècord en la cursa del 10.000 
m. fent-la amb 14 segons menys que 
l’anterior rècord. Una gran sorpresa que 
va portar els periodistes a fer-li alguna 
pregunta relacionada amb el dopatge. Ella 
va contestar dient les seves dues drogues: 
l’entrenament i la fe. Sí, va dir. reso molt 
sovint i Déu m’ha ajudat a aconseguir-ho. 

Que St. Magí ens ajudi a ser agraïts i 
a donar testimoni sense por ni vergonya 

de la nostra fe. Tots som importants, tant 
els joves com els grans. El papa Francesc 
va dir: el futur de la societat està en mans 
de la gent gran i dels joves. Dels joves, 
perquè tenen la força i l’edat per tirar 
endavant la història i dels grans perquè 
en són la memòria viva.

Que Sta. Maria a la qual invoquen 
aquí amb el nom de Coll de les Savines i 
a St. Llorenç amb el nom dels Colls i a la 
vall de St. Llorenç amb el nom de Lord i 
a Berga amb el nom de Queralt, enguany 
en el centenari de la seva coronació, ens 
porti cap al Fill i que el Fill ens ajudi a 
estimar la mare, Maria, mare de l’església. 


