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SER “L’ÀNGEL” D’ALGÚ 

Un bon amic capellà m’ha enviat aquesta història -que ell hi ha posat per títol: 
“quasi  tot  depèn de quasi  res”-   que pot ser  interessant  de conèixer  i  que 
permet diverses interpretacions. Es tracta de llegir-la amb atenció i que cadascú 
hi vegi el que hi vulgui veure. 

La història diu així: 

S’explica d’un home que treballava en una planta de congelats de peix. Un dia, 
a punt d’acabar la jornada laboral, entrà en una de les cambres frigorífiques per 
inspeccionar alguna cosa. La porta es va tancar amb la palanca de seguretat 
bloquejada i  es va quedar atrapat dintre la cambra. Donava forts cops a la 
porta, començà a cridar, però ningú el sentia. La majoria dels treballadors ja 
havien marxat cap a casa i era quasi impossible que ningú el pogués sentir a 
causa del gruix de la porta.
            

 Portava  ja  cinc  hores  dintre  la  cambra  frigorífica;  la  seva  mort  era 
imminent. De sobte, però, s’obrí la porta. El guarda de seguretat entrà i el va 
rescatar.
        

     Preguntaren al guarda com se li havia ocorregut obrir aquell porta, 
cosa que no forma part del seu treball rutinari. I ell s’explicà així:
            -Porto  35 anys  treballant  en  aquesta  empresa.  Centenars  de  
treballadors  entren a la  planta  cada dia,  però ell,  el  que he rescatat  de la  
cambra frigorífica, és l’únic que em saluda al matí i s’acomiadava de mi a la  
tarda. La resta de treballadors em tracten com si fos invisible. Avui al matí, en 
entrar, m’ha dit “hola”, però, al captard, encara no havia sentit que en digués  
“fins demà”. Jo m’espero cada dia el “bon dia”, “adéu” o “fins demà” d’aquest  
home.  Sabent  que  encara  no  se  m’havia  acomiadat,  he  pensat  que  havia  
d’estar en algun lloc de l’edifici. És per això que m’he posat a cercar-lo fins que  
l’he trobat. 

De segur que després de llegir aquesta història, certa o imaginària, ens 
han vingut molts pensaments al cap. Ara potser entenem millor que el meu 
amic capellà hagi posat per títol a aquesta història “quasi tot depèn de quasi 
res”. Sí, un petit detall pot escampar molta felicitat en el nostre entorn.  

El mossèn   



AGENDA

CONFIRMACIONS A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL: Avui, per la parròquia és 
un  gran  dia.  Onze  nois  i  noies,  l’  Elena,  l’Arnau,  la  Bruna,  la   Laia,  la 
Mariona,  l’ Estefanía, l’ Adrià , la Berta, la  Gemma, en Miquel i en Pere, 
seran confirmats per Mons. Romà Casanova, bisbe de la diòcesi. És un gran dia 
perquè ve a presidir la missa dominical i el ritu de la Confirmació el bisbe, que 
és el Cap i Pastor de la diòcesi. La presència del bisbe a la parròquia fa visible 
la comunió que hi ha d’haver entre el bisbe de la diòcesi i els feligresos de la 
parròquia. I la presència de la feligresia a la parròquia expressa que es reconeix 
el  bisbe  com a  mestre  de  doctrina,  sacerdot  del  culte  sagrat  i  guia  de  la 
comunitat cristiana. A més a més, la confirmació d’aquests nois i noies és una 
ocasió que tenim els adults per posar-nos al costat d’aquests joves i per dir-los, 
d’alguna manera o altra, que tota comunitat parroquial necessita saba nova i, 
per  tant,  que  ens  agradaria  que  formessin  part  activa  de  la  comunitat 
parroquial  i  que els  poguéssim veure sovint  en la  celebració  principal  de la 
comunitat, la missa dominical,  i  en altres activitats que es puguin promoure 
des de la parròquia.       

INTENCIONS DE MISSES: Dissabte, dia 16:  per Pere Bellvehí i família, 
difunts; diumenge, dia 17: per Marià Vigas, difunt; dijous, dia 21:  per la 
intenció del qui ha fet l’almoina;  dissabte,  dia  23:  per Pere Morera i 
Josefa Blancafort. 

INFORMACIONS

ESTAMPES DE LA MARE DE DÉU DE L’EROLA:  Durant  els  dies  que la 
imatge de la  Mare de Déu de l’Erola  va ser a l’església  parroquial,  algunes 
persones van demanar si hi havia estampes de la Mare de Déu de l’Erola. Com 
que no n’hi havia, vam decidir de fer-les.  De moment s’han editat estampes de 
dues mides: 15 x 10, les grans; i 9,5 x 5,5 les petites; al darrera de l’estampa hi 
ha  una  breu  pregària  que  podem  resar  sovint.  L’autor  de  la  fotografia  de 
l’estampa  és en Josep Sansalvador i Font, al qual li donem les gràcies per la 
seva col·laboració desinteressada i també per la seva traça a fer la fotografia, 
que va ser realitzada quan la imatge era a l’església parroquial. Les flors als 
peus de la imatge ens ho recorden.   Esperem que l’edició d’aquestes estampes 
contribueixi a difondre el nom de la Mare de Déu de l’Erola i el nom de l’ermita 
de l’Erola i, sobretot, a augmentar la nostra devoció envers la Mare de Déu, 
envers la patrona de Viladrau. 

COL·LECTES: el dia de l’Ascensió (20 de maig) en la col·lecta per als Mitjans 
de Comunicació de l’Església es van recollir  81,57 euros.  Diumenge passat 
(dia  10 de  juny)  en  la  col·lecta  per  Càritas  es  van recollir  900,26 euros. 
Aquests diners ja s’han fet  arribar als seus destinataris. Moltíssimes gràcies. 




