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SANT MARTÍ:  
SOLDAT PER FORÇA, MONJO PER VOLUNTAT,  

BISBE PER DEURE 
 

Dijous vinent serà la festa del patró de la nostra parròquia: sant Martí 
de Tours. Probablement tots recordem els trets principals de la seva 

vida, però no serà pas en va tornar-los a repassar, sobretot pensant 
en les noves generacions. Cal que els infants i joves del poble 
coneguin la vida de sant Martí de Tours i, en tant que sigui possible, 

el tinguin, ells i també nosaltres, com a model de vida cristiana i tots 
plegats seguim el seu exemple.  

 
Martí era fill d’un tribu de l’exèrcit romà. Va néixer a Pannònia 

(actualment Hongria), durant el regnat de l’emperador Constantí, cap 
a l’any 315 ó 317. El seus pares eren pagans. Als quinze anys es féu 

militar. Era de campanya militar a Amiens (França) quan es va 
convertir al cristianisme. Segons la tradició, aquesta conversió es 
produí quan un dia d’hivern Martí va compartir la seva capa amb un 

pobre i Crist se li va aparèixer portant la meitat de la capa que havia 
donat.  

 
Després de ser batejat i deixar la milícia, va anar a Poitiers  atret per 

la personalitat del bisbe sant Hilari, un dels grans evangelitzadors de 
França. Més tard, tots dos funden el monestir de Ligugé, prop de 

Poitiers. Martí en va fer un fogar actiu d’evangelització.  Fou ordenat 
prevere i després fou elegit, pel fervor del poble, bisbe de Tours l’any 
371. Tot i ser bisbe, va continuar vivint com a monjo, fent del 

monestir de Marmoutier, que va fundar no gaire lluny de Tours, una 
pedrera de missioners. Amb els missioners va cristianitzar l’oest de 

França, va multiplicar els monestirs i va crear una primera xarxa de 
parròquies rurals.  

 
Va convertir un gran nombre de personatges, entre ells el futur sant 

Paulí de Nola, que també va ser bisbe. Després de la seva mort,  a 
Candes (França),  la seva tomba a Tours va atreure les masses. Martí 
serà el primer de ser venerat com a sant sense haver estat màrtir. La 

seva immensa popularitat farà que, a França, 485 pobles i 3.667 
parròquies porten el seu nom. Va morir l’any 397, després d’haver 

estat bisbe de Tours durant 26 anys.  
 

En la vida de sant Martí s’uneixen les dues dimensions fonamentals i 
complementàries de la vida cristiana: la fe i la vida, la vida 

contemplativa i l’activitat apostòlica. Martí, com a laic, en l’episodi de 



compartir la capa amb el pobre, va saber veure en aquell pobre el 

rostre de Crist. Martí, com a monjo i bisbe, es va posar al servei de 
l’evangeli preocupant-se que les persones del seu temps acollissin el 

missatge de Jesús, el cristianisme s’anés estenent per França i l’ideal 
de la vida monàstica fos conegut. En els nostres dies, en què convé 

tornar a replantar la llavor de l’evangeli en el nostre país, podem 
aprendre de sant Martí que cal molt de zel i d’esforç per a preparar la 

terra en la qual el Senyor, amb la seva gràcia, farà créixer aquesta 
llavor. 
 

Que sant Martí intercedeixi davant Déu per tots nosaltres per tal que, 
enmig dels tràfecs de cada dia, no ens oblidem de servir Déu i els 

germans; que vetlli perquè el nostre poble conservi i envigoreixi les 
seves arrels cristianes i que beneeixi abundosament les nostres 

famílies, donant-los salut, treball, pau i moltes ganes d’anar creixent 
en la fe.   

 
El mossèn 
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AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSES: Dijous, dia 11: per tots els feligresos de 
Viladrau; dissabte, dia 13: per Mariano Mota; diumenge, dia 14: En 
acció de gràcies a sant Antoni. 
 
INFORMACIONS 
 
FESTIVITAT DE SANT MARTÍ DE TOURS, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA: 
Amb motiu de la festivitat del patró de la parròquia, i com ja és costum, 
s’ha convidat els mossens veïns de Viladrau a participar en l’eucaristia. Si 
tot va bé serem vuit. L’homilia s’ha encomanat a Mn. Jordi Rosich i Prat, 
actualment rector de Sant Feliu de Codines i que va ser, entre els anys 
1963 i 1967, vicari d’aquesta parròquia de Sant Martí de Viladrau. Després 
de la missa, ens afegirem al dinar que, molt gentilment ens ofereix 
l’Ajuntament, coincidint amb la festa dels avis.   
 
PUNT DE LLIBRE: El dia de sant Martí, aprofitant que és la festa del patró 
de la parròquia, es repartirà a tothom un punt de llibre en el qual hi ha una 
breu biografia del sant i una fotografia de l’escena que hi ha en la clau de 
volta de presbiteri de l’església parroquial: sant Martí compartint la capa 
amb el pobre. La fotografia i el disseny del punt de llibre són obra de la 
Dolors Suy, a la qual hem d’agrair que ens hagi preparat amb molta 
competència i eficàcia, i com un servei a la parròquia, aquesta petita, però 
molt ben aconseguida, obra d’art.  
 
DONATIU: Aquests dies passats s’ha rebut un donatiu de 200,00 euros. 
Moltíssimes gràcies.  

         ******    


