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Anar a ofici        8-09-05 
 

Ahir vaig proposar a la Mariàngels d’anar a ofici al Tura.  
- Ja em va bé, fa molts anys que no hi anem, però hi hem de ser mitja hora abans per 

poder tenir lloc per seure. 
- D’acord. 
Hem arribat mitja hora abans tal com havíem projectat i en veure tanta gent que 

rebufaven en l’entrada ens ha contrariat. Falsa alarma, eren els de la missa de 9. En acabar 
la missa hem pogut triar, i ens hem situat ben bé a l’altura de la trona, que ara ja no serveix 
per a res. Anys enrera, en aquesta ocasió, el sermó des de la trona que feia el mossèn que 
havia portat la novena, era d’una gran importància i a la sortida es comentava i es qualificava. 
 

La Mariàngels ha telefonat la nostra situació a la seva cunyada Carmen tot dient-li que 
li guardava lloc. L’església s’ha omplert i al nostre banc hi havia dos llocs buits, i cada vegada 
que algú els volia ocupar els deien que estaven ocupats. No ho veig correcte i m’ha fet estar 
molt incòmode. Una senyora no ha fet cas de les pretensions dels ocupants del banc i tot 
dient que tenia noranta anys, ha ocupat un dels llocs. Una altra senyora que estava dreta al 
nostra costat m’ha dit: 

- Si a les deu no arriben hi seuré jo. 
- I farà molt ben fet -- li he contestat. 
Com que la Carmen  no arribava, la Mariàngels ha ofert el lloc buit a una altra senyora 

que estava dreta. 
 

No he trobat mai just, o correcte, que es guardi lloc a l’església.    
 

 


