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C o n v e r s a  a m b . . .

Quan anem a conversar 
amb la Maria, se la veu tota 
contenta, i ens atreviríem a 
dir que una mica nerviosa 
i tot. Vergelitana de tota la 
vida, es manifesta una ena-
morada de Verges i també 
una lectora entusiasta del 
País Petit, i per aquest ma-
teix motiu li fa una especial 
il·lusió ser la protagonista 
d’aquesta secció. S’ha pre-
parat una mica de guió per 
no deixar-se res i, amb ga-
nes de començar, vol anar 
per feina. I si en té, de coses 
per a explicar! Què voleu, 
tants anys portant un cafè 
de poble...! Ens reunim al 
voltant d’una taula amb tot 
un escampall de fotografies 
que li van portant un munt 
de records... Aquí els teniu.

MARIA RIBAS
I MASPOCH,
la Maria de Can Grau

la Maria no ens amaga que 
el passat mes de desembre va 
fer vuitanta anys i, tota cofo-
ia, es mostra molt contenta de 
ser besàvia i d’encapçalar una 
nissaga de quatre generacions 
de dones.
Jo vaig ser filla única, vaig tenir la 
Pilar, que va tenir dues nenes, la 
Diana i la Carla, i ara la Diana ha 
tingut la Dúnia. A casa hem estat 
tot noies!

la seva història particular va 
començar amb el casament 
del seu pare i la seva mare, en 
Grau Ribas i la Pilar Maspoch, 
que poc després van deixar la 
casa del carrer dels Cargols 
per arrendar el cafè Can Ma-
nel, propietat de Manel Amer, 
reconegut músic de Verges. Al 
cap d’un any, el van comprar i 
ja va ser Can Grau.
la Maria, de petita, anava al-
ternant la vida al cafè, a casa 
dels avis, al carrer dels Car-
gols, i a l’escola.
Anava al col·legi amb les herma-
nes dominiques, les monges. Ens 
ensenyaven a cosir, que trobo 
que és molt útil. Sempre m’hi he 
dedicat; encara ara m’agrada fer 
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de tot: cosir, fer ganxet, mitja... I 
fora de l’escola érem molts amics 
i amigues que ens ho passàvem 
molt bé jugant a corda, a bistri...; 
de joves anàvem al ball, a fer be-
renades, ens disfressàvem... Tam-
bé havia d’ajudar l’avi i el pare 
en algunes feines del camp, com 
ara arrencar patates, collir blat de 
moro, però res de cavar.

Parlem una mica de la vida al 
cafè i al poble en general.
Al pare no li agradava gaire fer de 
pagès i, amb la mare, portaven el 
local. Ella ja havia treballat en un 
hotel de Caldes de Montbui amb 
les seves germanes. A més, hi 
havia el Cine Recreo a dalt, que 
va durar molts anys, fins que la 
competència de la televisió ens va 
obligar a tancar-lo. El desembre 
de 1977 s’hi va projectar la darre-
ra pel·lícula. També s’hi havia fet 
ball, arraconant les butaques. En-
tre els dos cafès del poble hi havia 
molta rivalitat: els clients de Can 
Grau i els del Centro no es rela-
cionaven; fins i tot en el Ball de 
Deu del dimarts de la Sopa s’hi 
feien dues pistes. Els problemes 
venien quan un noi i una noia de 
cada «bàndol» es posaven a feste-
jar.
 
Ja fa estona que ens hem saltat 
el guió, i ara la Maria recorda 
el temps de la guerra.

Va ser molt trist. El pare, com 
molts homes, va haver de marxar 
al front. Quedàvem les criatures, 
les dones i els vells. Recordo es-
pecialment quan van tirar el pont 
a terra: semblava que Verges ex-
plotava! Durant el bombardeig, a 
dalt al cine hi havia soldats, i la 
mare, temorosa que hi tiressin 
una bomba, va tancar el bar i vam 
marxar cap als afores, a un camp 
a prop del mas Veguer. Vam es-
tar dos dies al ras, i el tercer dia 
va venir a buscar-nos l’avi dient 
que arribaven els italians, que 
tornéssim al cafè, que si no se’ns 
ho emportarien tot. L’avi, com 
d’altres que no van fugir al camp, 
s’havia refugiat a cal Pecat. El 
pare, finalment, va poder tornar 
sa i estalvi, gràcies a una mica de 
plata que teníem i a la intervenció 
del pare d’en Quim Granaire. Va 
arribar amb en Tonet Casabó, tots 
dos malaltissos, prims i pollosos. 
Ens va trobar a totes dues al cafè; 
vam estar molt contentes. També 
recordo quan van venir els refu-
giats a viure amb algunes famíli-
es de Verges, com ara en Gaspar 
García, que teníem acollit al cafè i 
feia de cambrer. I a qui estic molt 
agraïda és al meu cosí, en Quim 
Torrent, de qui sempre m’he po-
gut refiar, ja que, a més de fer anar 
la màquina de fer cine, treballava 
al cafè i sempre hem estat molt 
units i m’ha acompanyat allà on 

calgués.

Acabada la 
guerra, la vida 
continua i cal 
tirar endavant. 
la Maria ens 
relata com, 
al cap d’un 
quant temps, 
van venir el Sr. 
Ferrer i la Sra. 
Montserrat.
Jo tenia uns 

dotze o tretze anys, i aleshores 
vaig tenir l’oportunitat de fer co-
merç: ens ensenyaven cultura ge-
neral, francès... En ser filla única, 
el pare va pensar que allò em se-
ria un bé per a la vida. Vam ser 
els primers de Verges que ho vam 
estudiar, i ens anàvem a examinar 
al l’Acadèmia Cots de Barcelona. 
Recordo que érem la Pepita Bru-
ell, la Francisqueta Poch, la Sal-
vadora Blanch, en Lluís Vilavella, 
en Josep Ferrer, en Mir de Parla-
và i en Martí Batlle de Jafre. Allí 
ens vam conèixer amb en Martí; 
després coincidiríem al cine, al 
ball, i ens vam acabar casant. Va 
ser l’any 55, a les vuit del matí, 
i jo anava vestida de negre per-
què s’havia mort un familiar. Va 
ser un casament senzill; el vam 
celebrar al cafè mateix, i el viatge 
de nuvis el vam fer a Montserrat 
i a Barcelona. Ui!, abans era molt 
diferent d’ara: els temps han can-
viat molt.

la Maria explica com vivien 
les tradicions del poble.
Nosaltres, amb el cafè, no podí-
em participar en la professó, a casa 
hi havia feina; això sí, ajudàvem 
en el que podíem. Mireu, cada 
any el pare, amb l’ajuda de l’En-
ric Font, desmuntava les cortines 

Maria i les amigues de joventut
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de dalt, al cine i, com que eren 
de vellut vermell, les deixava per 
a decorar el palau de Pilat o l’es-
cena del Sanedrí. Després, el Di-
vendres Sant les recollien perquè 
feien falta per al cine, ja que per 
Pasqua es tornava a posar en mar-
xa. Per aquelles dates havíem de 
llogar gent. No veus que tothom 
venia a Verges? No es feia res en-
lloc més. I per la Sopa també col-
laboràvem amb el que calgués.

Quan demanem a la Maria per 
les diferències en la manera 
de viure d’ara i la d’abans, ens 
diu:
Ara hi ha més netedat pertot; 
abans es llançaven fems al carrer 
i tot era ple de mosques. Però la 
gent s’ajudava molt més, entre els 
veïns, a fer parir una vaca, en la 
matança del porc, a esbossar... Ju-
gàvem a tirar-nos les pellofes del 
blat de moro. Sempre hi havia 
colles, es parava la fresca havent 
sopat: no hi havia televisió.

Ens parla dels moments durs 
que van suposar la mort sob-
tada de la seva mare, al mig 
del carrer, i també la del seu 
home, en Martí, que era di-

La Maria i uns amics, amb el locutor Jaume Teixidor, un dia de festa major a Can Grau

Quatre generacions de ca’n Grau

abètic i no va poder superar 
una operació. Però, malgrat 
aquestes dificultats de la vida, 
la Maria sempre ha demostrat 
un caràcter alegre i optimis-
ta.
Sí, què vols fer? S’ha de tirar en-
davant, ajudar qui calgui, anar a 
visitar criatures o persones malal-
tes. Jo, sempre que he pogut fer 
un favor a algú, l’he fet.

I amb aquest esperit que sem-
pre ha caracteritzat la Maria 
acabem la conversa, tot reme-

nant algunes fotos més. Con-
tenta, ens n’ensenya una en 
què la Cambra de Comerç de 
Girona li atorga un premi per 
la continuïtat del negoci al 
llarg de tots els anys que han 
mantingut l’establiment del 
Bar-Cafè de Can Grau.
Si n’he escoltades de «tarantel-
les», aquí al cafè, en tots aquests 
anys...

I les que ens podria explicar. 
Però és tard i hem d’acabar. 
Els qui la coneixeu bé sabeu 
que sereu benvinguts a casa 
seva, i que aquesta conversa 
que vam mantenir la podreu 
continuar amb la Maria quan 
vulgueu.

ALBERT CASABÓ
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