
Mn. Francesc Vergés i Vives 
 

La partença de Mn. Francesc Vergés i Vives, des de feia més 

de 60 anys capellà del Monestir benedictí de Sant Pare de les 

Puel·ldes del carrer Anglí,  ha deixat orfes a molta gent, i m’ha 

deixat orfe, en primera persona. La fotografía, potser de les últimes, 

el 27 de gener, a la Parròquia. El 16 de febrer el Senyor el cridà  

definitivament.  Els vincles espirituals i d’amistat que ens unien 

eren molt forts. Més de 40 anys de coneixença i de relació 

profunda, d’amistat creixent, cada vegada més sòlida. El 9 de març 

hagués complert 96 anys. Aquest sacerdot exemplar, tan bon 

comunicador, predicador d’exercicis i i de recessos a laics i a 

consagrats , conseller de tanta gent, fou colpit ara farà 8 anys, per 

una hemiplègia que el limità, i mortificà en el punt més sensible 

que ho podía fer: en el do de la paraula –l’afàsia-. El mossen es 

veié immobilitzat,per la paràlisi de tot el seu costat dret, en una 

cadira de rodes. Fou colpejat així  amb una duríssima martellada. 

Per primera vegada el vaig veure plorar. Però la seva tenacitat el portà a lluitar amb totes les 

sevs forces per a escriure paraules amb la mà esquerra i a recuperar, encara que molt 

limitadament, algunes expressions orals, particularment les pregàries de cada dia. Fa un mes i 

escaig que en una de les carpetes del seu arxiu que la Teresa Bullich, puntal de la casa,  li 

baixava perquè les revisés,  hi trobà un meu article publicat a Catalunya Cristiana el 18 de 

març de 1993 titulat “El do d’una amistat sacerdotal”. Esperà amb delit la meva visita, quasi 

diària, per ensenyar- me’l. Me n’havia oblidat. Però ell manifestà una gran alegria per aquella 

troballa. N’estava agraït, però amb la humilitat de qui coneix les seves limitacions.  
 

Penso que no és endabades en aquesta hora, de transcriure’n alguns  paràgrafs, que 

poden ajudar a entendre un poc el que ha representat aquest sacerdot per a mi, ja des del 

primer moment en que el vaig conèixer: “Aquell capellà m’impactà i el diàleg amb ell m’obrí 

uns horitzons espirituals insospitats. Fou com una alenada d’aire fresc. Amb els anys, he anat 

comprenent que aquell capellà em preservà de la confusió i de la desorientació aleshores 

imperant i que la seva amistat “salvà” la meva vocació i enfortí el meu sacerdoci (…) Només 

cal parar una mica l’atenció a les dades següents per adonar-se d’un mestratge tant alt:  

Company i amic del Dr. Pare Tarrés, a qui succeí com a vicari a Sant Esteve de Sesrovires. 

Amic, i fins es podría dir que autèntic “germà”, de Mons. Manuel Bonet i Muixí, amb qui 

compartí unes mateixes inquietuds sacerdotals i al costat del qual, a Roma,  seguí fil per 

randa totes les sessions conciliars del Vaticà II . Conseller espiritual d’adults i de joves. 

Predicador infatigable d’exercicis. Advocat d’innombrables causes perdudes. Lluitador per 

les llibertats i els drets del nostre poble, fet que fins li va costar un segrestament ignominiós 

durant el temps de la dictadura”. Aquests darrers anys , en el que ha estat tan durament 

provat, commovia veure’l resar, rebre cada dia l’Eucaristia i amb regularitat el sagrament de la 

Penitència. Rebia moltes persones. Un darrer apunt: Mn. Francesc estimava la litúrgia, 

celebrava  sempre la missa pausadament i amb una gran unció, i seguía les normes litúrgiques 

amb gran fidelitat. Penso que ell mestratge litúrgic de Mn. Francesc, -el seu ars celebrandi- , 

hauria de ser seguit, també ara. amb molta cura. En l’hora de la seva partença, prego per ell i 

m’encomano a ell. Em plau l’expressió “al cel sigui”, tan catalana, més que no pas aquesta 

altra, “Ja és al Cel”,  avui tan sovintejada.   
 

                                                                                                                                                                           

Mn. Manel 


