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SANT MARTÍ DE TOURS 

Demà, dilluns, celebrarem la festa de sant Martí de Tours (315-397). Es 

tracta, com sabeu, del sant  més popular i més conegut d’Europa. Són 

moltíssimes les parròquies franceses, més de tres mil cinc-centes, que 

tenen per patró aquest sant i gairebé cinc-cents pobles. A casa nostra, 

també hi ha moltes parròquies que tenen sant Martí per patró titular i 

alguns pobles porten el nom de sant Martí. Repassant una mica la guia de 

l’Església de Vic, trobem el nom de sant Martí, sigui com a patró de la 

parròquia, sigui donant nom al poble, en aquests llocs: Sentfores 

(arxiprestat de Vic); Ogassa, Surroca, Vinyoles de Portavella (arxiprestat 

del Ripollès); Sant Martí Sacalm, Sant Martí Sescorts (arxiprestat del Ter-

Collsacabra); Sant Martí d’Albars, Sant Martí del Merlès, Sobremunt 

(arxiprestat del Lluçanès); El Brull; Sant Martí de Centelles; Viladrau 

(arxiprestat Guilleries-Congost); Granera (arxiprestat del Moianès); Mura 

(arxiprestat del Bages-nord); Sant Martí de Torruella (arxiprestat del Bages-

sud); Sant Martí de Tous, Maçana, Sant Martí de Sesgueioles, (arxiprestat 

Anoia-Segarra). L’únic arxiprestat on no hi trobem sant Martí és a Manresa. 

Aquesta petita mostra, extreta del nostre bisbat,  ens dóna una idea de la 

popularitat d’aquest sant. 

L’episodi més conegut de la vida de sant Martí és  aquell en el qual, a 

l’entrada de la ciutat d’Amiens,  i quan Martí encara no era batejat, es va 

partir la capa amb un pobre. I com sabeu, aquell pobre se li aparegué en 

somnis, en la figura de Jesucrist, cobert amb la meitat de la capa que li 

havia donat. En la novel·la Don Quijote de la Mancha, també es parla de 

sant Martí i Don Quijote en fa un elogi dient a Sancho, el seu fidel i simpàtic 

escuder, que quan sant Martí va donar la capa al pobre devia ser, sens 

dubte, hivern, perquè, altrament, li hagués donat tota la capa, de tant 

caritatiu com era.  

La veritable vocació de Martí va ser la de monjo, encara que la va poder 

exercir poc perquè el poble de Tours el va elegir per bisbe l’any 371, i en va 

ser durant 26 anys. Essent bisbe de Tours va fundar, no lluny de Tours, el 

monestir de Marmoutier,  que esdevindrà una pedrera de missioners. Martí 

va ser un gran missioner. Va recórrer molts pobles de la seva diòcesi i 

d’altres diòcesis. Va ser un exemple viu de bon pastor, va formar el clergat, 

va erigir monestirs, va crear una xarxa de parròquies rurals i va cristianitzar 

l’oest de França. Quan veié que se li acostava l’hora de la mort digué: 

“Senyor, si encara sóc necessari al vostre poble, no defujo el treball; que es 

faci la vostra voluntat”. Va morir el dia 8 de novembre de l’any 397 en el 



poblet de Candes, en ocasió de la visita pastoral. El seu biògraf, Sulpici 

Sever, descriu en una carta els seus darrers moments de vida: << “Amb els 

ulls i les mans vers el cel, el seu esperit invicte no deixava de pregar”. Quan 

els sacerdots que l’acompanyaven el pregaven que modifiqués una mica la 

posició del seu cos va dir: “Permeteu-me, permeteu-me, germans, mirar 

més el cel que la terra, de manera que el meu esperit, a punt d’iniciar el 

seu camí, s’adreci a Déu” >>. 

Que l’exemple de sant Martí ens estimuli  a compartir amb els qui passen 

necessitat, a realitzar en plenitud la vocació a la qual ens sentim cridats per 

Déu i a posar-nos al servei de l’Evangeli. 

El mossèn 

_______________________________________________________  

DILLUNS, DIA 11 DE NOVEMBRE:   

SANT MARTÍ DE TOURS, BISBE 

A les 12 del migdia, missa solemne en honor del sant patró de la parròquia i 

homenatge a la gent gran. Hi participaran, com s’ha fet sempre, els mossens de les 

parròquies veïnes.  

AGENDA 

INTENCIONS DE MISSES:  dijous, dia 14: per les intencions familiars; dissabte, 

dia 16: per Martí Ordeig, difunt;  diumenge, dia 17: pel poble de Viladrau.   

INFORMACIONS 

DEFUNCIÓ: Dissabte passat, dia 2 de novembre, a l’església parroquial, es va 

celebrar la missa exequial per Jaume Masvidal i Planas, de 90 anys d’edat i natural 

de Viladrau. Va morir a Vic, el dia 31 d’octubre. Reposi en pau. 

CASAMENT: Dissabte passat, dia 2 de novembre, a l’església parroquial, en Miquel 

Ángel Martínez i Martínez va contreure matrimoni amb Isabel Teruel i Casals, 

ambdós residents a Badalona.  L’enhorabona!   

COL·LECTA MISSA EXEQUIAL, dia 2 de novembre:  es van recollir 93,93 euros. 

Com ja hem dit altres vegades aquesta quantitat es reparteix a parts iguals entre: una 

part, per misses pels difunts de la parròquia; una segona part per les necessitats de la 

parròquia; i la tercera part, repartida a parts iguals, a Càritas i a Mans Unides.   

CATEDRAL DE VIC: Diumenge, dia 17 de novembre, cloenda de l’Any de la fe; 

Acció de gràcies per la beatificació de màrtirs vinculats a la diòcesi; Dia de la catedral i 

Inici de l’aplicació del Pla Diocesà de Pastoral (curs 2013-2014). A les 17h 30m: 

Celebració de l’Eucaristia, presidida pel senyor Bisbe. Al matí, al Seminari, a les 11h 

30m hi haurà una  conferència: “Simfonia de la santedat: un repte a les necessitats 

d’avui”. També és possible quedar-se a dinar al Seminari: preu del dinar: 10,00 euros.    


