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Entitats

PARRÒQUIA

Després de dos anys de ser vicari de la parròquia de Sant 
Josep de Girona, un dia el senyor bisbe em va cridar per 
proposar-me un canvi que li semblava que podia anar bé: 
anar a Verges. Per la fe en Déu i la confiança que tinc en el 
bisbe, ho vaig acceptar de seguida; d’altra banda, anar a 
viure al poble no em semblava que m’hagués de trasbalsar: 
en ser fill de pagès, i, després de fer deu anys que vivia a 
la ciutat, no creia que trobaria en la vida de poble res que 
m’hagués de sorprendre.

Però sí que hi va haver sorpresa: encara havia de veure 
quelcom de nou que no havia vist ni en un lloc ni a l’altre. 
Malgrat que sembli una paradoxa, hi ha un punt en comú 
entre la vida de masia i la de ciutat i que no té el poble, 
almenys Verges, i és la relació entre la mateixa gent del 
voltant: a pagès pràcticament no hi ha relació, simplement 
perquè no hi ha gaire altra gent, i a la ciutat, malgrat haver-
hi molta altra gent, tampoc no hi ha relació. Tant en un lloc 
com a l’altre, la gent s’intercanvia poca cosa més que la 
salutació mínima que exigeix l’educació, sigui pels camins 
de terra quan t’encreues amb algú anant amb cotxe, sigui 
a peu pels carrers de la ciutat. En canvi, a Verges hi he 
trobat allò que només havia sentit explicar: amb la gent no 
es comparteix només unes mínimes regles de formalitat, 

sinó part de la pròpia vida, de les penes i les alegries. Així, 
malgrat que vingui més de gust compartir les alegries, en les 
penes també pot sortir algú que t’ajudi: si no és la persona 
amb qui en parles, potser és alguna altra a qui aquella ho 
explicarà. El poble no és tant un conjunt de «jos», sinó un 
«nosaltres».

El cas és que, per tot plegat, m’he trobat en una situació 
molt nova per a mi: ser capellà, i de poble; perquè el fet de 
ser capellà té una història similar: també el primer sorprès 
en sóc jo mateix: mai no hauria dit que Déu volia això de mi. 
Quan un altre mossèn m’ho va proposar, sense cap mena 
de dubte li vagi dir que ni pensar-hi, que jo ja tenia la meva 
feina i la meva vida, i que estava més que convençut que 
no servia per a capellà. Però allò no va ser un plantejament 
fàcil d’oblidar; al contrari, guanyava terreny a la consciència 
en cosa de poques setmanes, fins a vèncer-me.

I aquí em teniu: totalment convençut que aquest és el 
camí que Déu vol per a mi, encara que continuo sense 
entendre «per què» no ha cridat persones més capaces 
que jo mateix. Però precisament perquè no hi trobo el per 
què, ho considero un regal que no tinc dret a quedar-me per 
mi mateix, sinó que també he de regalar als altres: oferint a 
l’església la presència de Déu a tothom qui la desitgi; però, 
abans que això, oferint la meva pròpia presència al poble. 
I per ara encara no he trobat ningú que no em vulgui; ben 
al contrari.

Gràcies a tots!
JOSEP PARACOLLS I MASFERRER

Ser capellà, i de Verges: tot 
molt nou per a mi




