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El pare i amics, abans o després 

d’un sopar on cantaven les 

mateixes cançons que ara els néts. 

El Roio, Casals, el pare, “Niceto” i l’Escalifet”. En  

circumstàncies anàlogues: els néts: Vilanova, Bello, Rubio, 

Jiménez, Quico i  Padrosa. Avi (pare mreu) i nét amb 

corbata de llacet. Els joves quasi tots amb ulleres. 

    

Comentaris sobre el llibre “Els més Dimonis del CC”.Comentaris sobre el llibre “Els més Dimonis del CC”.Comentaris sobre el llibre “Els més Dimonis del CC”.Comentaris sobre el llibre “Els més Dimonis del CC”.    

 

Repartits el 10-03-06 

Dia 10.  

El fill gran del quefe se’l mirà, l’obrí i exclamà: Ja el llegirà -- referint-se al tipus de lletra molt 

llegidora.  

Dia 18. 

En Benet ha comentat l’embolcall quan ha trobat el llibre a ocasa seva: Això és cosa de 

l’Esteve, tan ben embolicat -- era tot amb paper de diari fet per l’enquadernador --, la sanefa 

interior, tot un detall -- sense cap més comentari, ni un mot sobre el contingut. Penso que se’n 

fotia.   

Dia 19. 

Trobem la Rufi a missa i ens diu que el llibre els ha agradat molt i que el deixarà a les seves 

amigues. 

Dia 20. 

En Mallarach diu que n’ha llegit la meitat; sense cap comentari. 

Dia 20 

En Carles Batlle em telefona felicitant-me molt efusivament. 

Dia 21 

En Patuel, en Griera i en Tenas troben a la Mariàngels i alaben el llibre. En Griera es lamenta 

que no el té i a la mateixa tarda li’n porto un. 

Uns quant s dels que han rebut el llibre, tot i haver-los trobat i parlat amb ells no me n’han fet 

quasi cap comentari.    

    

    

    


