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n un poble, el rector és un deIs 
pals de paller que fan que un 
col·lectiu huma sigui alguna cosa 
més que una pila de gent agrupa

da: N'és un puntal en el sentit qúe, abanda ' 
d'oferir guiatge alS.seus fidels} un rector aporta 
estabilitai:, concilia posiciorts en' eÍs ambits en 
que esta implicat i cohesiona la comunitat en 
general. La responsabilitat que la societat,fun
cioni és de les institucions, els seus-organis
mes i les entitilts de III societat civil, pero un 
rector intel.ligent, arrelilt al seu4unbit i'<'lúe co
negui bé el món que hi ha a fora de l'església 
pot fer-l),i unaaportació valuosa. Molts ho fan,. 

També n'hi ha que són corcons que 
mantenen petrificat tot el que -gepen 
d'ells, gero la gran majoria,s'ón,-a la 
seva manera, un actiu social. L'Es
glésia ha tingut papers diversos al 

llarg de la seva hi~toria -i en 
moments~ba fet,pape.Fs 

ben galdoSQ~, pero npw¡m
ria,durat dos :tp.il¡w.y-s si no 
hagués estat capa'C; de ser so
cialment útil. 

A Sap.t Vicenc;, el que esta 

passant és justament el contrario El cap de la 
parroquia, DatTid de Vargas' (el de va apareixer 
en algun moment indeterminat) s'ha-c,onvertit 
en un factor de divisió del poble. La seva bio
grafia el precedeix: abans de ser re,ctor va ha
ver de ser rellevat com a vicari de Vila-real i de 
Manlleu perqlte el seu taranna va provocar 
una rapida ehipció d'urticaria al seu entorno El 
bisbe de Vic, l'hemietic i conservador Roma 
Casanova, va accedir a les peticions de rell.e
var-lo, pero ho va fer d'una manera pe~uliár: 
en tomptes de buscar-liUJia ocupació discreta 
li va donar ellideratge d'una parroquia fent-lo 
rector de Sant Vicenc;. El resultat no s'ha fet es- ' 
perar. Els seus sermons sorgits de la colera bí
blica deIs temps de Moises hanestat el menor 
delspioblemes: sense encomillar-se ni a Déu 
ni al diable ha retirat imatges i cerarruques que 
eren estimades pels feligresos; ha impres un 
estil autoritari que l'ha enfrontat a qui no 
comparteiX la seva sensibilitat d'Església pre
historica; ha agafat per costum no ser-hi i. dei
xar penjades Ipisses i funerals; ha aconseguit 
que l'associació d'enterraments es desvIDculi 
de la parroquia per fugir del seu control i"en
rnig del rosari d' excentricitats, no se li acut res 

r . 

més que iniciar la processó amb l'himne espa
nyol, una iniciativa insolita al nostre territorio 
També hi ha qui l'acusa de ser poc honest. 
Com que;. malgrat tot, ha aconseguit formar 
un cerde d'incondicion~s, el rector és ara re
butjat per la majoria i defensat per una mino
ria, cosa que l'ha convertit en el centre d'una 
disputa que ha depassat de molt els murs de . 
l'església. Si serveix d'indÍcadoJ, es pot dir que 
cap altre tema de Sant Vicenc; no ha generat 
tántescartes al director d'aquestdiari des de fa 
anys. De Vargas ha estat, firis i tot, · el motiu 
d'una reunió extraordinaria de tots els r,egi
dors de l~juntament, que P!}-!~s posen d'acord 
sobre que fer per treure's de"sobre un focus 
d'agror que incomoda al municipio. . 
El bisbe de Vic, seguint la seYa línia habitual, 
no fa res. De Vargas és de la ~,eva;corda i, per 

. tant, per· evidencies que se Ji acumulin a la 
taula, Casanova pensa que els en¡ats són els 
descreguts, els enernics de l'Església i els qui 
l'erosionen des de dios. amb conquctes laxes'i 
modernor$ vanes. 1 ahí'és com laparroquia de 
Sant Vicenc; s'ha convertit en l'ant;{tesi de la 
utilitat social~o és un punt5Hr§ipó una falca; 
és un pal, sí, peJo fa fugif,ra:1fá,lta. 
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