HOMILIA DE LA MISSA DE LA FESTA MAJOR PETITA DE
GOLMÉS: SANT SALVADOR VOTAT
I
Quan algú té un problema, si pot recórrer a l’alcalde, no va a cercar un
regidor. Si un alcalde necessita una ajuda de la Diputació, si pot parlar amb
el president, no s’acontenta comentant-ho a un dels diputats provincials. Si
el rector ha de resoldre algun tema amb el bisbat, prefereix parlar amb un
servidor i no pas amb algun dels que treballen als departaments de la cúria.
Tothom, quan necessita que l’atenguin, mira d’anar al de més amunt.
Això que tothom ho té clar, a Golmés ho teniu claríssim. Aviat farà tres
segles, com a tot Catalunya, patíeu les pestes que van delmar fortament la
població i varen empobrir les llars. Mentre tots els pobles invocaven algun
sant, tots feien vots als sants populars i coneguts –sant Isidori, sant
Sebastià–, aquí no us vàreu acontentar amb cap ajudant, aquí vàreu anar
directes a l’Amo, a Jesús, Salvador del món. Vàreu fer súpliques i precs i
vàreu fer el vot de poble: “Sant Salvador, nostre bon patró, no només farem
festa en honor teu per la solemnitat de la transfiguració a principis d’agost,
sinó que doblarem, també et festejarem el dimarts de Pasqua granada en
agraïment per la gran mercè rebuda si ens deslliures de la pesta”. I el vot
s’ha complert fidelment, i quan van haver-hi temptacions de canviar
aquesta festa, la reacció popular ho va impedir: “ho van prometre els
nostres avantpassats, nosaltres no trairem el seu vot”.
M’agradaria considerar amb vosaltres la importància d’adreçar-se
directament a Jesús i fer-ho des de la vostra tradició i des d’allò que ens
revela l’evangeli d’aquesta festa de Sant Salvador, de la transfiguració del
Senyor.
Crec que aquesta mirada al text bíblic ens revela dos detalls que comporten
dos ensenyaments molt concrets per a la nostra vida cristiana. Qui s’adreça
directament a Jesús en les seves necessitats? Quines dificultats cal vèncer
per a fer-ho?
II
Qui s’adreça directament a Jesús en les seves necessitats?
A l’evangeli, enmig dels dotze apòstols, en destaquen tres: Pere, Jaume i
Joan. Ells pugen amb Jesús al Tabor. Ells l’acompanyen de més a prop a

Getsemaní. Ells el segueixen al palau de Caifàs quan el jutgen la nit de la
passió.
Aquests tres tenien una intimitat especial amb Jesús. Aquest tres el
coneixien interiorment i per això eren capaços de corregir-lo –Pere quan
Jesús anuncia la seva passió- i gosaven demanar-li seure a la seva dreta i a
la seva esquerra en el seu regne.
Els golmesencs d’aleshores, quan es van trobar en necessitat, van recórrer a
Jesús. Hi tenien una especial intimitat. Ells des de petits havien celebrat la
festa de la transfiguració, havien sentit moltes prèdiques sobre aquests tres
apòstols íntims, sobre com Jesús els havia fet el privilegi de revelar-los la
seva divinitat, el seu cor misericordiós, el seu designi benèvol de salvació.
Els vostres avantpassats van recórrer a ell, estalviant-se qualsevol
intercessor.
A voltes hi ha gent que no gosa parlar amb l’alcalde, amb el director, amb
el bisbe perquè no el coneix, perquè no hi ha tingut mai tracte. Hi ha gent
que, malgrat no haver-se mai saludat ni conèixer-se, s’hi adrecen amb
exigències o amb confiances que incomoden. Ni uns ni altres encerten. Així
mateix, hi ha persones que no s’adrecen a Jesús perquè no el coneixen, no
hi han tingut mai tracte. O bé un dia que tenen una malaltia o una dificultat
laboral o familiar li van amb exigències i quasi xantatges. Ni d’una manera
ni de l’altra encerten. El primer detall que ens ensenya l’evangeli i la festa
de Sant Salvador votat és que per recórrer a Jesús cal ser-hi amic. Perquè
quan hom és amic s’apropa amb naturalitat, comparteix amb senzillesa el
que li passa i confia sense coaccions, ni exigències.
El primer ensenyament és que sigueu amics de Jesús. El conegueu i el
tracteu gratuïtament. Això com amb els amics es fa quedant i conversant.
Això, encara que us pugui sorprendre, és molt fàcil quan trobem cada dia
una estona per llegir l’evangeli. Això es descobreix amb molta senzillesa
quan hom va a missa cada diumenge.
Expliqueu-vos mútuament la vida amb Jesús i ja veureu com en la
necessitat hi recorrereu!
III
Quines dificultats cal vèncer per a adreçar-se directament a Jesús enmig de
les pròpies necessitats?

Veiem a la primera lectura que el profeta Daniel presentava la vinguda del
Messies amb un aparell escènic esgarrifós. De fet, quan Jesús es
transfigura, els tres apòstols que ja coneixem s’esglaien i es prosternen de
front a terra. Déu no és el qualificatiu que posem a un home qualsevol. Déu
és el creador, l’omnipotent, que s’ha abaixat fent-se home, però en la seva
més pregona intimitat conserva la grandesa immensa i corprenedora de la
divinitat. Les criatures, davant de Déu, quedem desbordats, estupefactes,
esglaiats.
Aquest misteri fa que moltes persones es quedin en la llunyania i grandesa
de Déu i li tinguin por. A més, si vau anar molt a missa de petits, vau
passar molta por i us en vau atipar i no hi torneu sinó de Pasqua a Rams, es
fàcil que continueu tenint una imatge esbiaixada de Déu: el terrible, el
poderós, el jutge, el qui castiga. Com adreçar-se a ell enmig de les
necessitats i més si la meva vida sé que no va amb els seus manaments i els
seus ensenyaments. Millor lluny i anar trampejant!
Fixeu-vos que Jesús, al trio d’esgarrifats dels seus deixebles, s’hi acosta,
els toca i els diu: “Aixequeu-vos, no tingueu por”. Quan veu els seus
deixebles esfereïts, s’apropa fins a tocar-los i els allibera del temor.
Els golmesencs, d’aleshores i d’ara, no eren ni són pas més religiosos que
la resta, no eren pas més bons que la resta, però la devoció a la
transfiguració els feia tenir gravat en el cor que Jesús s’apropa, toca i diu
“no tinguis por”.
Aquesta proximitat misericordiosa ha tingut una expressió molt popular
que ha estat el Sagrat Cor de Jesús: Déu que en la seva infinita misericòrdia
no es manté lluny i amenaçador, sinó que mostra el seu amor misericordiós.
El segon ensenyament és que no tingueu por. Són les persones les que,
quan els faltes, no et tornen a parlar. Nostre Senyor al contrari, s’apropa,
toca i perdona. Tu potser no gosaràs venir a l’Església a demanar ajuda,
però si tens devoció a sant Salvador, ja veuràs que quan enmig de les
dificultats intentes espavilar-te sol, ell s’apropa, et toca interiorment i et
xiuxiueja “no tinguis por”, no “em tinguis por”, deixa’m ajudar-te.
IV
Què m’aportarà enguany aquesta Festa Major? No ho oblideu! Si tens la
immensa sort d’haver nascut o viscut a Golmés, el poble dels que en les
seves necessitats han recorregut sempre a l’Amo i no als servents. Si per

causa d’aquesta festa t’adones que ell s’avança a apropar-se quan tu per
causa de les teves pors i els teus pecats no goses adreçar-t’hi.
No desaprofitis aquests privilegis i adreça’t a Jesús, Salvador, en totes les
teves necessitats!
Bona Festa Major!

Golmés, 6 de juny de 2017

