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Diada demoníaca                                 29-05-09 
 
Amb tot l’enrenou de les nostres Noces d’Or, m’havia passat per alt fer la crònica del 

dinar dels Dimonis del Centre Catòlic. N’ha faltat algun de dimoni, ben segur que els viatges 
de “vacances” per a gent gran que organitza l’IMSERSO en deuen ser la causa. Hi ha hagut, 
però, una falta irreparable: la d’en Joan Muñoz; era un dels més entusiastes d’aquestes 
trobades. Per a ell no n’hi havia prou d’una trobada a l’any, pensava que les havíem d’haver 
fet més sovint. El trobarem a faltar, com els altres que l’han precidit. 
 

Des que vam començàr aquestes trobades ja hem tingut tres baixes. Ara ens comença 
a sobrar taula. La incorporació d’en Ferran, dimoni més jove que nosaltres, successor del 
nostre dimoni gros, “al cel sia”, és insuficient per mantenir el número de comensals. Penso i 
desitjaria, que quan quedi l’últim, mentre aguanti, en el nostre dia vagi a La Deu, tot sol, i faci 
un bon dinar en memòria de tots els altres. 
 

Drets, envoltant la taula, hem resat un parenostre en memòria d’en Joan i els altres que 
li han passat al davant, mentre d’una manera fugaç pensava en moments de les nostres 
vivències més directes. M’han passat les imatges de la discussió o disputa que vàrem tenir un 
dia al camp del Casal: en un partit de futbol amb el camp enfangat, els dos volíem llançar una 
falta. No sé com, vaig imposar-me i el llançament directe va ser gol, menys mal. 
 

El dinar ha estat molt tranquil i la veritat és que en recordo molt pocs detalls, estava 
absort en la festa de l’endemà. Cinquanta anys de casat per la vida d’una persona són molts 
anys. 
 


