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MISSA D’ACCIÓ DE GRÀCIES PER LA BEATIFICACIÓ DE SALVI HUIX
MIRALPEIX
Vic – Església de Sant Felip Neri // 20-10-2013
La nostra eucaristia és avui d’acció de gràcies a Déu, font de tot do i tota santedat, per
la beatificació de Salvi Huix Miralpeix, que en el moment del seu sacrifici martirial era
el bisbe de Lleida, però de qui nosaltres sabem que fou cristià d’aquesta diòcesi,
batejat en la seva parròquia natal de Santa Margarida de Vallors, estudiant al nostre
Seminari Diocesà de Vic, ordenat de prevere pel bisbe d’aquesta diòcesi, el venerable
Josep Torras i Bages, vicari de les parròquies de Santa Maria del Coll i de Sant Vicenç
de Castellet; membre de l’Oratori de Sant Felip de Vic, essent en el temps prepòsit
d’aquest oratori vigatà; l’any 1927 fou elegit administrador apostòlic d’Eivissa, essent
ordenat de bisbe a la nostra catedral de Vic; i l’any 1935, elegit bisbe de Lleida, ciutat
en la qual el 5 d’agost de 1936 moria afusellat pel sol «delicte» de ser bisbe de
l’Església.
La nostra acció de gràcies en aquest temple on ell va pregar tantes vegades, on
va exercir els ministeris sacerdotals de la celebració de la missa, de la predicació i de la
confessió i direcció espiritual, és plena de sentit; encara més, és un deure de justícia
d’agrair a Déu el do de la santedat martirial del qui ací mateix fou sacerdot de Crist.
Perquè els cristians sabem que tot do de Déu demana de part nostra l’acceptació del
do i el retorn d’aquest mateix do, amb el cor ple d’acció de gràcies, pel que Déu ens ha
concedit d’una manera totalment gratuïta; un do que brolla del seu cor misericordiós.
Nosaltres acceptem el do del nou beat màrtir, juntament amb el do dels més de
trenta germans i germanes que tenen relació amb la nostra diòcesi, i juntament amb
els 522 beats màrtirs dels anys trenta del segle passat a Espanya que l’Església va
proclamar, per la veu del papa Francesc, el passat diumenge, 13 d’octubre, a la ciutat
de Tarragona, on van morir els primers màrtirs d’Hispània: el bisbe sant Fructuós i els
seus diaques sant Auguri i sant Eulogi, l’any 259 de l’era cristiana. Sí, acceptem el do
del beat Salvi Huix Miralpeix, bisbe. L’acceptem com un do de Déu per a tots nosaltres.
La seva vida oferta en sacrifici d’oblació agradable a Déu és per a nosaltres font de
vida i de salvació. Ell és un dels molts cristians que al llarg dels segles de la història
cristiana han unit el vessament de la seva sang a la sang salvadora de Crist, l’únic
salvador de tots els homes. Ell ha estat un dels qui en la seva carn ha completat, amb
paraules de sant Pau, allò que manca als sofriments del Crist en bé del seu cos, que és
l'Església (Col 1,24).
Acceptem el do del nou beat, Salvi Huix Miralpeix, bisbe, i no ens avergonyim
de la seva sang vessada, del seu fracàs als ulls del món. Sí, no ens n’avergonyim, sinó
que ens en gloriem, perquè sabem que la seva sang vessada no ha estat per cap altre
motiu que el de la fidelitat a Crist. Ell no es va avergonyir, davant els seus botxins, de
la seva condició de cristià, ni tampoc de la seva condició de ministre de Crist. Ell
solament fou occit perquè, del seu cor, no li van poder arrencar Crist. L’odi a la fe
cristiana, expressada en aquell moment per persones encegades per ideologies sense
Déu i sense respecte a la persona concreta, fou el motiu de la seva condemna i de la
seva mort. El beat Salvi Huix, bisbe, no es va avergonyir de la seva fe en Crist i va
morir, expressant amb els llavis i amb tot el cos i ànima que ell era sacerdot de Crist.
Acceptem el do del nou beat, no com una reivindicació de res, sinó com una
glòria de Déu, perquè en la vida i en la mort del beat Salvi Huix se’ns fa visible la glòria
de Déu, en el sentit que en ell s’ha complert el que és l’home, i a quin fi som cridats.
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L’home és criatura de Déu, feta a imatge i semblança d’ell. Els cristians sabem que en
Jesús hem estat recreats, de tal manera que sabem quin rostre té Déu i quina és la
força que fa possible el projecte inicial de Déu. El beat Salvi Huix, bisbe, ens manifesta
que Déu és amor, perquè ell va donar la vida per amor. La vida lliurada per amor és la
manifestació més plena de l’amor de Déu. És Jesús, el Fill etern de Déu, el qui dóna la
vida per amor, d’una manera tal, ple del foc de l’Esperit Sant, que en ell es manifesta
que Déu és Amor. Els màrtirs són els qui han rebut el gran regal, el gran do, la gran
gràcia de participar de la vida lliurada per amor, configurant-se a la mateixa mort
martirial de Crist, el primer Testimoni, el primer Màrtir.
Sí, estimats germans i germanes, el martiri és un do que Déu concedeix als qui
ha escollit de manera especial. Sí, els màrtirs són els predilectes de Crist. El do del
martiri no es pot buscar, és un do que el Senyor concedeix a qui vol. Però sí que és un
do que cal demanar humilment a Déu en la pregària i viure’l en el dia a dia en la
donació total a Déu i als germans, sense guardar-nos res per a nosaltres.
El martiri és un do de Déu que, per l’acció de l’Esperit Sant, es fa possible en el
cor i en la vida lliurada de l’escollit de Déu. Els màrtirs tenien por del sofriment i de la
mort. Com també nosaltres! Ells no són uns superherois. Els cristians no som mai uns
superherois. Els màrtirs experimentaven en el seu cor la feblesa humana, del qui és de
carn i sang; però són també els qui van experimentar en el seu cor la força de l’amor
de Déu. I la feblesa humana es converteix en la fortalesa del creient, del qui no confia
en ell, del qui posa la seva confiança en Déu, del qui sap que tot és feblesa d’una hora
i que després ve la vida eterna, la vida de la glòria amb Déu. Els màrtirs són aquells
febles que amb la força de l’Esperit Sant han vençut el món i el Maligne. Amb paraules
del llibre de l’Apocalipsi: Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell i pel testimoniatge del
seu martiri, ja que no van estimar tant la vida que els fes por la mort (Ap 12,11).
Acceptem el do del nou beat màrtir, Salvi Huix, bisbe, i en donem gràcies a
Déu. I la nostra acció de gràcies a Déu, font de tot do i de tota santedat, es fa
extensiva, no solament pel seu martiri, sinó també per la seva vida profundament
cristiana i sacerdotal, de la qual aquesta nostra diòcesi i aquesta nostra ciutat, de
manera especial, són testimonis. Molts de vosaltres heu escoltat el testimoniatge de
persones que amb el beat Salvi Huix van conviure en la seva etapa d’infant i jove a
Vallors - Sant Hilari Sacalm, d’estudiant al Seminari, de sacerdot lliurat al ministeri
d’una manera total, a imatge de Crist, el Bon Pastor, en les parròquies i, de manera
llarga i intensa, en aquest Oratori de Sant Felip de Vic. Vull remarcar la seva faceta de
professor d’ascètica i mística al Seminari de Vic i del seu lliurament a la direcció
espiritual dels qui s’apropaven a ell amb el desig d’un major lliurament a Déu; així com
del seu zel per les ànimes, perquè trobessin el camí del cel i el consol del perdó i de la
misericòrdia de Déu. El beat Salvi Huix, bisbe, tenia un cor ple d’amor filial envers
Maria. Sobresurten en ell les advocacions del Pedró i de la Mare de Déu de la Gleva.
La nostra acció de gràcies s’eleva a Déu pel do del nou màrtir, el beat Salvi
Huix Miralpeix. És el primer bisbe màrtir de la nostra diòcesi. Una diòcesi que és, en
expressió del papa Benet XVI, «terra de sants». Als set sants de la nostra diòcesi, i als
seus quaranta beats, ara ens cal afegir-hi més de trenta germans i germanes i, d’entre
ells, el beat Salvi Huix, que l’orna amb el títol de bisbe i de màrtir. La nostra resposta
al do és l’acció de gràcies. A la gràcia del nou beat màrtir hi ha la resposta de l’acció de
gràcies. A Déu retornem el que ell ens ha donat i això és motiu de nous dons per a
nosaltres.
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Un primer do que ens fa el Senyor és el de la nostra pròpia santedat. Gloriarnos dels nostres sants no té cap valor si no fa néixer en nosaltres el desig de viure en
la santedat pròpia dels fills de Déu. «Sigueu sants!», és el tema del Pla Diocesà de
Pastoral vigent. I el Senyor en aquest temps ens ha fet el do de la canonització de dos
nous sants de la nostra diòcesi: sant Francesc Coll i santa Carme Sallés; i ara el do dels
nous beats màrtirs. Què ens cal per a llançar-nos a l’aventura de viure la santedat que
hem rebut com a do en el nostre baptisme i en la nostra confirmació? Per què tenim
por de viure en la santedat? No ens adonem que el qui no viu en la voluntat de Déu no
és pas feliç? Quanta insatisfacció no hi ha en el nostre cor quan no fem del tot la
voluntat de Déu!
Els succedanis de la santedat ja sabem quins són: tenir més i més, desitjar més
i més, envejar-nos els uns als altres, caure en el parany d’una vida superficial, material
i hedonista. Però el cor resta buit, insatisfet. No tinguem por de viure la nostra vida
humana i cristiana des de la voluntat de Déu, confiant en el seu amor provident i
misericordiós! El fracàs d’una vida, l’únic fracàs, és el de no ser sants! Ser de la família
d’un sant, de la congregació d’un sant, de la diòcesi d’un sant, del seu mateix poble,
de la seva mateixa casa..., tot això ens omple de sa orgull, però al mateix temps ens
compromet a viure en la santedat de la qual ell ha participat de manera plena, vessant
la seva sang per Crist i pel seu evangeli; la santedat dels qui van construint en el món,
amb la força de l’Esperit Sant, la civilització de l’amor, en la reconciliació, la justícia, el
perdó i la pau.
Tenim un nou intercessor davant el Pare, el beat Salvi Huix Miralpeix, bisbe. A
ell ens encomanem en aquest moment concret de la nostra vida, de les vides ben
concretes de les nostres famílies, dels nostres pobles i ciutats. Al beat Salvi li demanem
pels nostres infants i joves, per la generació, els pares i mares d’aquests infants i
joves, en la qual la transmissió de la fe cristiana, que ha forjat el nostre poble, sembla
que s’hagi trencat. Demanem que tots ells pugin trobar i redescobrir la meravella de la
fe cristiana que té en els màrtirs els seus més preclars testimonis. I que tots nosaltres
siguem els testimonis que ells necessiten, perquè ens deixem evangelitzar
contínuament per Crist, i perquè, amb la força de l’Esperit Sant, sapiguem donar de
paraula i d’obra el testimoniatge de Crist, el qui és per a tot els homes el Camí, la
Veritat i la Vida.
Beat Salvi Huix Miralpeix, bisbe, màrtir de Crist, pregueu per nosaltres. Amén.

