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AVUI, FESTIVITAT DE SANT MARTÍ DE TOURS 
 
Martí és un dels sants més coneguts i estimats a Europa. Hi ha moltes 

parròquies que el tenen per patró i molts pobles que porten el nom de sant 
Martí. I, entre aquestes parròquies, hi ha la nostra: Sant Martí de Viladrau.  
 

Sant Martí (316-397) és el sant del sentit comú. Martí, nascut (al 316)  a 
l’actual Hongria, quan era catecumen (és a dir, quan encara no havia rebut el 
baptisme) es va distingir per un fet que és conegut de tothom: va compartir la 

seva capa de soldat amb un pobre que es moria de fred a les portes de la ciutat 
d’Amiens (França), i d’aquesta manera un i altre es van poder abrigar. ¿Us 
imagineu que en seria de diferent aquest món si uns i altres  sabéssim 

compartir, amb qui passa necessitats, el poc o molt que tenim? De segur que 
no hi hauria fam enlloc del món i de segur, que en els països anomenats 
subdesenvolupats tothom podria gaudir del mínim necessari pel que fa a 

l’alimentació, a vestit, a vivenda, a atenció mèdica i als serveis socials, tal com 
estableix l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans. I, en els 

nostres països, en els països anomenats desenvolupats no hi hauria situacions 
de pobresa, marginació i exclusió social com passa tant sovint. Celebrar, doncs, 
sant Martí és recordar que, com a humanitat, tenim encara molt camp per 

córrer per a considerar-nos plenament humans: hem d’aprendre a compartir, a 
no deixar a la cuneta els més desfavorits.  
 

Sant Martí, com se sap, a més de soldat també va ser monjo per vocació.  Martí 
va fundar a Ligugé, l’any 361, el primer monestir conegut a Gàl·lia (a França) i 
va continuar essent monjo fins i tot després de ser elegit bisbe i durant tot el 

temps que va durar el seu episcopat. Per a poder continuar vivint com a monjo, 
tot i essent bisbe, va fundar, a prop de Tours,  a Marmoutier, un monestir. Pel 
que sabem, el camí de Martí com a monjo no va pas ser de flors i violes. Fou 

durament criticat perquè es deia que, en la seva vida monàstica, proposava una 
vida oposada als valors de la civilització de l’època. Per tant, Martí per a tirar 
endavant la seva vocació de monjo, com passa tantes vegades quan es cerca 

un ideal de vida,  va haver de nedar contra corrent, sofrir la incomprensió 
d’alguns dels seus contemporanis.  

 
Martí fou bisbe, el primer bisbe-monjo a Occident. Els cristians de la ciutat de 
Tours (França) l’elegiren bisbe l’any 371. Martí fou bisbe, el primer bisbe-monjo 

a Occident. Els cristians de la ciutat de Tours (França) l’elegiren bisbe l’any 371. 
L’evangelització dels pobles de pagès, la creació de monestirs que eren planter 
de missioners, l’organització d’una xarxa de parròquies rurals són algunes de les 

obres principals que portà a terme com a bisbe. El bisbe Martí, cap al final de la 



seva vida, va fer també un gran paper per a posar pau entre els clergues de la 

diòcesi de Candes. Sulpici Sever, un aristòcrata i advocat, que es va fer batejar 
i després sota la influència de Martí de Tours, es consagrà a la vida de 
monàstica,  va escriure la famosa “Vida de Sant Martí”, en la qual explica que, 

Martí, a punt de morir, i envoltat de monjos, pregava Déu dient: “Senyor, si 
encara sóc útil al vostre poble, no defujo el treball, però que es faci la vostra 
voluntat”.  

 
Per tal de tenir present el més essencial de la vida de sant Martí de Tours, 
recordem la dita que se li atribueix: “He estat soldat per força, bisbe per deure i 

monjo per vocació”. 
Tot un programa de vida fonamentat i inspirat en la fidelitat a Crist. Que el sant 
patró, ens ensenyi a ser fidels, en el lloc on som, a la fe rebuda dels nostres 

pares per tal de poder-la transmetre, com repetim sempre, a les noves 
generacions. 
          El mossèn 

 

AGENDA 
 
INTENCIONS DE MISSA: dissabte, dia 10: per Josep Maria Rubiralta, 

difunt; Diumenge, dia 11: per Fernando Tolosa i Rosa Peipoch, difunts; 
dijous, dia 15: per la intenció del qui ha fet l’almoina.   
 

INFORMACIONS 
 

FORMACIÓ CRISTIANA PER A ADULTS: Aquest mes no podrem fer la 
sessió perquè no hi ha cap dissabte lliure per fer-la.  
 

DIUMENGE VINENT, DIA 18, “DIADA DE GERMANOR”: Recordem que 
farem, com cada any en aquest dia, una col·lecta especialment dedicada a 
col·laborar en el sosteniment de l’Església Diocesana. 

 
 

AVUI, FESTIVITAT DEL PATRÓ DE LA PARRÒQUIA I FESTA DELS AVIS 
 

Com que de sant Martí de Tours ja n’acabem de parlar, ara, fixant-nos una mica en 
aquesta etapa de la vida que és la vellesa, oferim un recull de sentències que ajudin a 
tenir-ne una mirada positiva: 
- “Solament existeix vellesa on no hi ha amor”. 

- “Que n’és de bonica la saviesa en la gent gran!” 
- “El pes de l’edat és més lleu per al se sent respectat i estimat pels joves”. 

- “Tu ets la meva esperança, Senyor; he confiat en tu des de petit.  (...) Ara que 
decau el meu vigor, no m’abandonis. (...) El que és jo, mantindré sempre l’esperança i 
et lloaré més i més.  (...) T’has mostrat salvador tantes vegades: que les podria 
comptar! (...) La teva bondat, Déu meu, arriba fins al cel; les coses que has fet són 
grans: Déu meu, qui és com tu?” (Salm 71, pregària d’un ancià) 

- “No refusis el que conten els ancians, que ells també ho van aprendre dels 
seus pares” (de llibre de l’Eclesiàstic) 
- “Digues als de més edat, que siguin sobris, respectables, assenyats, forts en la fe, en 
l’amor i en la constància”. (de la carta de sant Pau a Titus) 


