
La Senyora Lago 

Va entrar al Nou Style tal com va arribar en aquest món, és a dir en pilota 
picada. El dependent se la va mirar bocabadat, però de seguida va dirigir la 
mirada fixament als ulls perquè no el distragués el conjunt del cos amb una 
pitrera tan prominent i ben tallada. Va dir-li “en què la puc ajudar?” mentre 
pensava que avui en dia es veuen coses molt rares i que potser qui 
acabava d’entrar tenia alguna necessitat urgent o patia alguna mena 
d’assetjament.
 Qui acabava d’entrar estava donant-li voltes al cap una hora 
abans:
“Soc aquí, en aquesta banda de la plaça Marcer i sembla que sigui 
invisible. Tot ho observo, però en canvi ningú m’ha posat l’ull a sobre 
encara. Hauré de tenir paciència, perquè una solitària com jo, n’ha de tenir. 
Si bé cal dir que mereixo més del que m’ha donat la vida fins ara. Tu gos, 
no t’acostis, no us suporto. Però encara més els vostres amos que no 
recullen les tifes que deixeu per tot Ribes i que ja clama al cel la indecència 
fastigosa, que ja no crec que sigui deixadesa sinó mala llet. Bé, això no ho 
dic només jo, que tothom en va ple i diuen que es publica al Facebook, sí, 
diuen, perquè jo no en tinc i amb prou feines sé com va encara, que me’n 
faig una lleugera idea pel que es comenta i sé que algun cop hi he sortit i 
tot en fotos d’aquestes d’abans. I és que els anys passen volant, com 
aquestes mosques que em burxen el nas sense miraments. Ja torna a fer 
bo i com qui diu fa dos dies hi havia aquí un arbre de Nadal o alguna cosa 
que se li assemblava. Doncs ara ja es nota la xafogor, el cap em comença 
a fer voltes, els bancs són tots plens, la gent menja gelats i jo no tinc un 
duro, alguns nens venen al “lago” i comencen a esquitxar, potser 
m’apaivagaran aquests rodaments de cap que tinc. Aquest cap que tinc, 
amb molta cara. Una cara per a cadascun dels quatre punts cardinals.”
 Va sortir de la botiga novament de pedra picada, sense més 
indumentària, perquè per molt que fos tan coneguda al poble o per molt que 
intimidés no li podien deixar a fiar la compra. Ho intentaria ara al 
Decomoda.
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L’emprenedora

Sóc la Marina, aprofitant que estic a l’atur i no m’acaba de satisfer el tipus 
de feina que correspon a la meva formació, decideixo fer-me emprenedora.
Per tal d’orientar-me millor he anat a una oficina d’assessorament  a 
l’emprenedoria. M’han vist tan verda que, molt amablement,  m’han 
recomanat que hi pensés una mica més i que quan tingues més clar algun 
dels conceptes, hi tornés. M’han assignat la Joana com a tutora; una noia 
jove i eixerida,  m’ha donat el seu telèfon i ha insistit molt que li consultés 
qualsevol dubte.
L’endemà hi he tornat,  tenia clar que la meva emprenedoria consistia a 
posar una botiga. “Però una botiga, de què?”
Ja hi som, he pensat. De què, de què..., doncs coi, per això sóc aquí..., si 
sabés de què ja la tindria, dona! No li he parlat pas així, eh?  Només li he 
demanat orientació i a veure  per on  començar per decidir-ho.
“Hem de fer un estudi de mercat.”
És a dir, m’he de recórrer tot el poble  -“de dalt a baix i d’esquerra a dreta, 
tot”-  m’ha recalcat;  anotar i quantificar tots els comerços i establiments: 
quatre farmàcies, dues peixateries, cinc forns, tres ferreteries, tantes de 
queviures, quatre perruqueries, tres floristeries, vint cafeteries, etc., etc.  
Buf!!! Estic rendida només de pensar-hi.  Aniré a dormir d’hora. 
Sembla que el subconscient ha fet feina durant la nit, m’he llevat d’hora i 
decidida a començar la ruta d’Estudi de Mercat. He assenyalat un punt en 
un extrem d’un plànol del poble; he escollit una llibreta i un parell de bolis, 
ho he entaforat tot a la bossa i he sortit de casa cap al punt marcat. 
Decideixo que al primer bar, granja o pastisseria que trobi a partir del meu 
lloc d’inici, hi entraré a esmorzar.  
Arribo a casa cansada i satisfeta, he fet l’estudi a consciència, he resseguit 
tot el poble. Estic gratament sorpresa de la quantitat i qualitat de les 
botigues del meu poble, hi ha de tot; m’ha agradat fer aquesta tasca. Demà 
visitaré la Joana. Ja ho tinc clar.
“Així, doncs, de què vols posar la botiga?”   Vull posar una Festuqueria.
“Què és això?”   Coi,  una botiga de festucs.
“Però... Marina, això no existeix...”
Precisament!!! Serà la primera Festuqueria del món. La pintaré de color 
pistatxo. Només vendré festucs, m’encanten els festucs!!!
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CAFETÓ Bodega 1886 El Pot Petit

C. Nou, 3

Cafès Tes la Riera
Pl. de la Vila, 8

Can Josep
Cró. Torreta, 5

Celler de Ribes
C. Nou, 19

El Paradís de Ribes
C. Pep Ventura, 55

Fer-dolç
Ctra. dels Carç, 68

Forn de Pa Ribes
C. Sitges, 49

Kal Jordi
C. Ildefons Cerdà, 30

La Tratto
C. Eduard Maristany, 45
La Trobada
C. Lluís Companys, 64

La Xixonenca
Pl. Marcer, 14

Pastisseria N.Pascual
C. Sant Pere, 3

Penya Barcelonista
Pl. Marcer, 1

Pizzaron
Ctra. Els Carç, 61

Restaurant El Garrofer
C. Carles Buïgas, 61

Restaurant Siro
C. Sitges, 37

Taverna La Premsa
C. Torreta, 7
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Amb bogeria!

Sonava el timbre a les 5 i amb la bata al coll corria carrer del Pi avall per 
anar a trobar la mare a Can Manel. Allà feien la compra setmanal i mai 
faltaven uns formatgets quadrats  amb una caixa groga que es 
transformava en algun joc amb el qual es podia entretenir una bona estona.
Després marxava una estona a casa i cap al vespre, ben tocades les 9, 
com cada divendres tenia sopar a La Premsa, on el que més li agradava, a 
part del caliu, el foc a terra i el bon ambient que es respirava, eren els 
caramels, que dins d’un petit cofre, esperaven impacients  que els 
agafessin, els despullesin i passesin a millor vida dins les petites boques 
llamineres dels màrrecs. 
Els diumenges vermut a la plaça Mercer, al Quo Vadis. “Berberechus” amb 
Cacaolat, (quin mal de pancha de pensar-ho) i cap més problema ni 
preocupació. Tot era màgic, il.lusionant, fascinant….vivia al millor poble del 
món i se l’estimava amb bogeria..

Sona el timbre a 2/4 de 5. Amb el nen a coll baixa carrer avall fins arribar a 
l’acadèmia d’anglès. Pel camí ja no hi ha garrofers, ni camins de sorra, ni 
esplanades…Deixa el fill i se’n va a caminar una eston amb un amic. 
Recorden com era el poble fa uns 30 anys i els comerços que han 
sobreviscut: Can Torreta, ca la Ines, el Fortuny, Can Pascual; Can Manel, 
el Fonoll…
A les 6 recull el nen i plegats se’n van a la plaça Marcer, on el petit, com 
sempre, jugarà a futbol amb algun dels mil amics que corren per allà i ell 
seurà a esperar la dona prenent una Estrella a la Penya.
Quan arribi la dona, si l’economia ho permet,  aniran a sopar els tres, sinó 
marxaran cap a casa i allà es prepararan alguna cosa per fer passar la 
gana.
El cap de setmana futbol per tots els cantons: al camp amb els peques, en 
algun lloc de la comarca, disfrutant de la seva habilitat, inocència i ganes  i 
a la tele del bar, el Barça, patint fins l’ultim moment per veure si 
aconseguiex la victòria i es proclama campió de Copa, Lliga o Champions.
Ja no hi ha tanta màgia, ni il.lusió com de petit….però encara continuo 
vivint al millor poble del món i me l’estimo amb bogeria.
               Lluís Molina

El viatge de Sidra

La Sidra camina per primera vegada pel carrer Nou. La mare li ha dit que 
viuran amb la família de l'Estel una temporada. L'Estel té 7 anys com ella i 
li agrada, tot i que no para de parlar en un idioma que a penes entén però 
també parla anglès i quan juguen plegades no els cal gaire més per fer-se 
entendre: el Just Dance, la pilota o les Montser High són bons intèrprets. 
L'Estel ja li ha ensenyat algunes paraules en català: 'amiga', 'pa', 'casa', 
'aparador'. Sí, després de caminar una estona, han arribat a l'aparador 
d'una pastisseria, l'Estel diu que és la Pasqual i que hi fan pastissos molt 
bons de crema cremada, li assenyala un decorat amb paper daurat, "they 
are my favorites", diu. La Sidra recorda que a la seva ciutat n'hi havia 
moltes de pastisseries abans que hi arribessin els tancs i els avions. Feia 
molt que no veia coses tan boniques. La Sidra s'acosta embadalida i hi 
clava les mans obertes sobre el vidre. No pot creure tot el que hi veu, han 
construït una petita ciutat de casetes dolces, amb bombons de colors aquí 
i allí. Els núvols semblen fets de cotó de sucre i les teulades de caramel 
lluent. Els carrers estan marcats amb pols de sucre glacé i els seus 
habitants són famílies de conillets i ànecs i ratolins. Els arbres tenen els 
troncs de xocolata i les fulles són de paper de cel·lofana verda. L'Estel li diu 
que quan sigui gran hi voldrà treballar només per fer aparadors tan 
preciosos i per embolicar molts regals i menjar moltes coses dolces. La 
Sidra, en canvi, no pot escoltar gaire l'Estel ara mateix, el seu cap va a mil 
pensant en com li agradaria reconstruir la seva ciutat quan sigui gran i 
imagina que la faria així, com en aquest aparador: alta, acollidora, blanca. 
Li agradaria que el sol tornés a fer brillar la cúpula de la mesquita com una 
teulada de caramel brillant i que l'únic pols que s'aixequés fos el de les 
bicicletes que portessin ella i els seus amics. Li agradaria que tornessin a 
haver-hi parcs i que fossin plens de gespa i d'arbres de tronc de xocolata i 
fulles de cel·lofana verda. Hi convidaria l'Estel perquè veiés que ella també 
té una casa i que les seves postres preferides són les pastes de mel i dàtils. 
Però encara falta molt per això. Algun dia la Sidra sap que tornarà a la seva 
ciutat per reconstruir-la tota de sucre.

 Pseudònim: Violeta
Lídia Gazquez

 

Torno com sempre…
Torno, com cada dimecres a Sant Pere de Ribes. Necessito veure't, 
sentir-te i reviure tants moments que em vas regalar i els porto tan a dins, 
que mai podré agrair-t'ho prou.
Pujo a l'autobús, avui hi ha una conductora, no em sorprèn, però mai havia 
coincidit amb una dona en aquesta línia. Dono els bons dies, ella em 
contesta educadament, jo busco seient, però un que em deixi veure la seva 
cara al retrovisor interior, la conec i no sé de què, he de rascar en la meva 
memòria. Comença el viatge, a aquesta hora no hi va gaire gent, gaudeixo 
d'aquests moments, això sí mirant de tant en tant al mirall, no aconsegueixo 
recordar ... El trajecte dura uns quaranta minuts, abans d’arribar et veig en 
la distància, envoltat de vinyes, veig també  la muntanya que et protegeix  i 
et cuida, el Montgròs , l'església,  amb els seus dos campanars, com 
guardians empunyant les seves espases , esperant-me.
Arribo a la plaça Catalunya, és un formiguer de gent. Vaig a caminar per 
aquests carrers que tant enyoro, també pels carrerons on passejava 
dècades ja llunyanes, sento l'olor de pa acabat de fer al carrer Major de 
Can Forn vell que despatxaven la Teresina i l’ Albert, ara Can Pasqual, 
continuo el  meu camí per la plaça la Font,on eren  el bar l'Oca i la farmàcia 
Miret,també  la llibreria Can Gabaldà . Els meus passos em porten a la 
plaça de la Vila. Veig la botiga de Ca la Magina, també  aquella botiga de 
sabatilles i davantals de la Brígida, el super Can Manel, Ca la Lluïsa, Ca la 
Margarida, molts més que la meva memòria no recorda.
Continuo, encara que a molts, m'és difícil rememorar-los, la meva ment 
segueix treballant , a poc a poc van apareixent, Can Pau Artigues, on es 
venien cassoles i olles de fang.
La fleca Juhé, ampolles Vidal,  la Germi ... El bar Quo Vadis, tan 
emblemàtic.
Decideixo prendre alguna cosa calenta abans d'anar a dinar, busco el 
moment de gaudir de la pau, veure aquest anar i venir de la gent.
 Asseguda en una terrassa, penso en la jove que em va portar en bus, 
aquesta veu, aquesta mirada, aquests gestos ... Em ve una cosa al cap.
-Nena, dos bistecs de vedella que siguin tendres!  És la carnissera del 
supermercat  Inés !! 
Tot ha canviat ... tots hem canviat. Inclòs jo…
             Isabel Bernet

El Quinto del Garfi

El jovent de Sant Pere de Ribes està animat, ja que en pocs dies el GARFI 
(Gremi d’Agències Registrades de Finques i Immobles) sortejarà un pis, 
com fa cada cinc anys. Els únics requisits per participar-hi són: estar 
empadronat a Ribes, tenir entre divuit i vint-i-cinc anys i no ser propietari de 
cap immoble.

El proper diumenge a les onze del matí, la plaça Marcer serà testimoni del 
jove afortunat que s’endurà el pis. Els encarregats de la cerimònia 
d’enguany seran Finques La Fita, que prendran el relleu a finques 
Montmar.

Però el pis no arribarà sol. A la iniciativa del GARFI, promoguda pel Sr. Pere 
Quadres ara fa vint anys, s’hi sumaran donacions d’altres establiments, 
com ara Electrodomèstics Fonoll amb una nevera i una rentadora; 
Conforama, amb un llit de matrimoni,  dues tauletes de nit i una calaixera,  
etc. Com a donació  curiosa, Kiwoko dóna una mascota, a escollir entre tres 
peixos, dos ocells o un conill. També  la xarcuteria Pere Moreno regalarà un 
pernil al guanyador.

Ja és diumenge i en Jordi i en Teo ultimen els preparatius. Aquest any, per 
donar més emoció, els joves participants tindran un cartró de quinto. Les 
noranta boletes són dins la gerra i en Jordi farà de lloro. Després d’una  
breu presentació i de comentar les bases del quinto, comença la partida. 

Els primers números són rebuts amb força expectació. El silenci és absolut, 
tothom està pendent del lloro. No han passat més de cinc minuts quan una 
veu de noia crida “quinto!”. La noia s’apropa a l’escenari i lliura la butlleta al 
Teo, que la repassa amb els números cantats i comprova que és correcta. 
La Júlia P.M. acaba de guanyar un pis de seixanta metres quadrats. 
Felicitats.
               Manel Piqué
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