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. Mal rotIlo amb lo senyor rector : . 

;W:-::· ~~if1 ota la setmana que intento anar 
~:~rn,'.i.' . " a missa pero no hi ha hagut , 
i1~~.. manera. El rector no hi és; Per 
'&;~:':<~~, una vegada en la meya vida que 
em ve el rampelI pietós i me la trobo, l'es
glésia, tancada. No em diran que no és 
maJa sort la meya. O potser també una 
mica de mala punteria i és que he volgut 
anar a l'església de Sant Vicen/t de Caste
lIet, on, es veu, no n'han tingut prou amb 

el drama de la Setmana Santa i per ini~ 
ciativa del mossEm han decidit allargar 
el drama del mal roillo fins a convertir
lo en culebrot, fins que ... ben bé fins 

que el bisbe digui prou. O el que si
gui. Hi ha mossens que veritable
ment es posen xulos o els puja el 

calze al cap i es creuen, del tot, 
que el seu regne no és d'a

quest món. Pero que men
tre són en aquest s'ha de 

«Per una vegada en la meva vida que em 
ve el rampell pietós i me la trobo, 
I'església, tanc~da. No em diran que no és 
mala sort la meva» 

«El rector de:Sant Vicen~, que té nom de 
cantant melodic, va fer acompanyar amb 
I'himne espanyol una processó de Setmana 
Santa. I jo que rh'ho vaig perdre!» 
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fer el que elIs vqlen. Aixo, alguns/molts 
mossens ho haQ fet sempre. O és que no 
han fet sempre el que han volgut els mos
sens? La diferEmFia és que ara la gent -feli
gresos o no- no estan per deixar que els 
mossens s'il·lurriinin al seu roillo. Mal rot
lIo, a Sant Vicen4. Pel que lIegeixo, el mos
sen -amb un nOln i cognom que més que 
un enviat de DéJ sembla que es tracti d'un 
cantant melodic que va a menys, David de 
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Vargas- fins i tot va fer acompanyar amb 
l'himne espanyol una processó de Setma
na Santa. 1 jo que m'ho vaig perdre! Devia 
ser espectacular. Al senyor rector ti ha pa
tinat l'embragatge i la cosa s'esta escalfant. 
La comissió d'enterraments ha decidit fer
se laica. EIs de les caramelIes van quedar 
tancats fora de l'església i fins i tot un di
funt va haver-se d'esperar mitja hora fins 
que el mossen va arribar per fer-ti el fune
ral. Saps la rabia que et fa haver-te d'espe
rar quan ja t'has mort? Aquesta setmana, 
fins divendres, no hi havia senyals de lo 
senyor rector de Sant Vicen/t. En tata la 
setmana no ha donat senyals de vida ter
renal. 1 jo aqui, intentant anar a missa per 
resar pel Tribunal Constitucional, i res. 
Que els qui no estem fets per resar no ha 
podem fer ni quan ens ho proposem. Hau
rem d'esperar que ens ha expliqui... lo se
nyor rector. 


