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Els llibres més cars. 
 

Els més Dimonis del Centre Catòlic és el títol del llibre de l’any 2006. Es va escriure 
per complaure els amics de joventut que fèiem esports al Centre Catòlic i formàvem part del 
cor de Dimonis fent els Pastorets per Nadal. El llibre fa referència a fets i situacions de la 
nostra joventut. De passada em servirà de regal de Reis com fa anys que tinc costum de fer.  
 

 Vàrem quedar amb en Patuel per al dia 10 de març de 2006 per repartir els llibres a 
casa de cada company Dimoni. No sé per quina raó, pot ser que fos en entrar a la cuina i 
veure un vaset molt petit i en forma de bóta al costat dels normals, que vaig pensar: pren-te 
unes gotes de Calvados com faig molt de tant en tant.  En arribar a casa d’en Patuel em 
convidaren a prendre cafè, ja n’havia pres però no podia pas rebutjar-ho.  Mentre xerràvem, 
quasi sense adonar-me’n em vaig veure uns dits de whisky que m’havien posat al davant en 
un got d’aquells alts i estrets apropiats per aquests menesters. 
- Hi vols glaçons? -- em preguntà la muller d’en Patuel. 
- No, no n’hi vol pas -- contestà en Patuel, i no sé per què.  
 

Sortírem per fer la feina que havíem programat. La falta de costum de veure licors va 
fer que jo anés com flotant, anava ben enterbolinat, vaja, quasi moll de peus. Conduia sense 
ser conscient del perill que això comportava i en passar vora de dos contenidors plens de 
runes situats en un carrer estret, vaig acostar-m’hi tant, que la refregada fou a tot el llarg del 
cotxe. Total va costar més la reparació del cotxe que l’edició dels llibres. 
                     


