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Aquella petita part del carrer dels Bous que va de la 
cantonada de Can Grau fins a la plaça, en els anys 
seixanta del segle passat era una amalgama de perso-
nes, oficis i negocis al servei del públic que confor-
maren tot aquell petit gran univers on la sort em va 
fer néixer i viure la infantesa.
Aquesta extraordinària varietat de persones, oficis i 
activitats, semblant a la miscel·lània de productes i 
medicaments d’una farmàcia, feia honor al nom que 
el carrer lluïa aleshores, el d’un eminent vergelità 
que inicià la indústria farmacèutica a la Catalunya 
del segle xix, el doctor Marquès i Matas. Jo era un 
vailet de pocs anys, i a totes aquelles persones que 
constituïen aquella gran escola de la vida, de totes les 
quals vaig aprendre, les tinc en un lloc molt especial 
al meu cor. 

El carrer començava a la cantonada de ca la Cons-
tància; ella, d’una personalitat molt potent i un geni 
molt fort, i el seu marit, en Jaume, es dedicaven a 
vendre roba. Anaven a fer mercat i tenien una botiga 
on, probablement, es van vendre els primers anoracs 
que arribaren a Verges.

Al costat hi havia el taller d’un baster que li deien 
el «Baster Gras», que vivia amb la seva dona, la Lore-
to. Treballava el cuiro, tan necessari per als estris de 
l’agricultura i els guarniments dels animals.

Tenien per veïns la família formada per la Pepita de 
cal Moliner, el seu marit, en Salvi («Puig») Hereu, 
que feia de paleta, i la seva filla, l’Àngela. En aquella 
entrada de ca la Pepita hi havia el seu petit taller de 
modista, on retocava i cosia vestits. Recordo haver 
vist en aquell cosidor la primera estufa de petroli. La 
façana d’aquella casa segurament serví d’inspiració al 
dissenyador de les pastilles Juanola.

Al costat, en una casa molt gran, hi vivien la poe-
tessa Maria Perpinyà i la seva filla Eulàlia. L’autora 
de Terra de vent i de les adaptacions dels textos de la 
Processó de Verges era una persona tan discreta, que 
costava de notar la seva presència, com si hagués de-
cidit en un moment de la seva vida convertir-se en 
transparent, tot i vestir quasi sempre de negre. Quan 
parlava, la seva riquesa de vocabulari era brillant i lu-
minescent; una joia que el temps de la foscor no ens 
va permetre de gaudir.

Just a la cantonada de can Perpinyà i ca la Pepita, 
que era un lloc molt fresc, hi havia una pedra gran 
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que feia de banc, on les dones d’aquella part del car-
rer paraven la fresca les tardes i els capvespres d’es-
tiu.

Al costat, a cal Carboner, l’Amadeu i la Remei si-
multaniejaven dos negocis, una botiga de comesti-
bles, on un penjoll de plàtans de canàries contrastava 
amb uns mobles foscos i el taulell de marbre, i una 
petita taverna de tres taules, de got petit i el millor de 
cada casa. L’Amadeu feia de negociant. El seu cotxe 
era conegut com «el cotxe del Carboner» i era l’únic 
automòbil del carrer. En va tenir tres, de cotxes, i 
tots foren fantàstics: un Ford, un Citroën Stromberg 
meravellós i una furgoneta 2 Cavalls.

Davant d’aquestes tres cases, hi havia el cafè i el 
cine de Can Grau, un dels sancta sanctorum de l’acti-
vitat lúdica i cultural de la nostra vila. El cafè encara 
hi és, però el cinema, malauradament, ha desapare-
gut. El cafè sempre era ple de gom a gom, sobretot 
el diumenge, en què venia gent de tots els pobles del 
voltant. Tenia aquelles enormes taules rodones de 
marbre per a jugar al canari i a la botifarra, i l’espessa 
atmosfera de fum de caliquenyo, faries i caldo. En 
Martí, un culé de cap a peus, i la Maria el regentaven; 
la Pilar, la seva filla, jugava a nines darrere d’aquella 
gran barra. Unes frases escrites a la paret de l’entrada 
donaven la benvinguda a la clientela: «Vinguis d’on 
vinguis, siguis d’on siguis, benvingut siguis!» A Can 
Grau varen tenir una de les primeres televisions de 
Verges –si no ho recordo malament, la primera va 
ser a l’aparador de ca l’Enric Grau, a la plaça–. Allí 
anàvem a veure algun partit de futbol i el Tour de 
França a l’estiu.

Del cine, situat al primer pis, a sobre del cafè, se’n 
podrien escriure uns quants llibres. Hi havia sessió 
doble el dissabte a la nit, sessió doble a la tarda i a la 
nit els dies de festa. La cartellera era situada al car-
rer i al vestíbul; la taquilla, també al vestíbul, amb 
la Montserrat de can Punset de taquillera –recordo 
les escales i la barana de fusta que la mainada fèiem 
servir de tobogan–; el meu oncle Vicens era a la porta 
per agafar les entrades. La platea era sempre plena 
de gent, molts fumant; el galliner, ple com un ou 
de joves amb ganes de xivarri i de fer enfadar l’aco-
modador, en Pitu Aupí, que no es treia la pipa de la 
boca per més que s’enfadés. La projecció la portava 
el maquinista Evarist, i quan la pel·lícula era dolenta 
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la gent xiulava i cridava el ja famós «Varisto, fot-hi 
fin!».

A la casa del costat hi vivia en Gil (li dèiem en 
«Xin»). En Gil feia de pagès, tenia un parell de va-
ques a la planta baixa, i, com que no treia els fems 
gaire sovint, aquesta va anar pujant de nivell a mesu-
ra que passava el temps, fins que les vaques, amb l’es-
quena, varen trencar l’encanyissat que hi havia entre 
els cairats i treien el cap pel primer pis. Tenia una 
petita motoreta Mobilette, que feia servir per a anar 
a buscar garbes de pallassa i menjar per al bestiar. Era 
capaç de portar damunt del cap tres garbes lligades 
amb una corda al coll i conduir la Mobilette alhora. 
Cada dia era un espectacle de funambulisme veure’l 
arribar carregat.

Al costat, a casa meva, l’àvia Enrica i la mare, la 
Quimeta, tenien un botiga de begudes carbòniques. 
Sifons, gasoses, cerveses, taronjades, coles i tot ti-
pus de begudes eren l’assortiment de productes a 
la venda, juntament amb llet fresca que es venia a 
dojo. A l’estiu hi havia un producte de temporada 
molt esperat per tota la gent: era el gel. Pràcticament 
ningú no tenia refrigerador elèctric i tothom venia a 
casa a comprar gel. De les barres, aproximadament 
d’un metre de llargada, se’n tallaven trossets que es 
venien a una o dues pessetes o a deu rals, en fun-
ció de les necessitats del client. El meu pare, en Joan 
Coll («Parrill») treballava al molí de can Brusi, i en 
les estones que li quedaven lliures, feia seguir l’hort i 
un parell de camps. La 
mare, a més de portar 
la botiga, ens feia créi-
xer, als meus germans, 
en Lluís, la Carme i la 
Queta, i a mi.

A la casa del costat, 
a can Riera, hi vivien 
en Quimet i la Lola, 
la seva filla Elvira, de 
la meva edat, i els avis, 
en Peret i l’Elvira. Era 
una casa molt gran 
que comunicava amb 
el carreró del carrer 
Major i el que dóna 
a la Plaça. Per Nadal 
feien un pessebre me-
morable. L’avi Peret 
ens explicava contes 
d’en Rosegacebes a la 

mainada del carrer, les nits d’estiu, al peu de la porta, 
mentre paràvem la fresca. En Quimet era comercial 
d’una empresa de productes veterinaris i també feia 
de pagès.

Davant de casa hi havia l’estanc, i la Maria Cambó 
n’era la propietària. Enmig de paquets de tabac, de 
paquetilla, de sobres de cartes, de segells, de llumins i 
d’un braser jugàvem amb el seu nét, en Jaume Mar-
có, a destruir el pati del darrere, que donava al carrer 
Ample.

Al costat de l’estanc, a can Dimes, solia estar sem-
pre tancat. L’àvia Irene, en Mateu i la Quimeta re-
gentaven el cafè del Centre, i, com que el Centre era 
sempre obert, a casa seva era quasi sempre tancat. En 
aquella casa també hi vivien els fills, la Carme que va 
marxar quan es casà amb en Carreres, i en Josep, que 
era un dels meus ídols juvenils. És una de les perso-
nes més valentes que conec; li dèiem «el Rayo» per 
la velocitat amb què conduïa la bicicleta. I quan es 
va comprar una Montesa Impala encara li va escaure 
millor el sobrenom. Segurament és un dels que deu 
tenir una de les col·leccions més grans de discs de 
vinil, amb els quals ens va fer ballar, a la sala del Cen-
tre, a tota una generació de noies i nois de Verges.

A la casa del davant, la família Corretger, formada 
pel matrimoni Josep («Pitu») i Carmeta, amb els seus 
fills, la Maria, la Florentina i en Josep, tenien un ta-
ller on en Pitu treballava la llauna i feia tot tipus de 
galledes, ansats i altres estris en què el producte es-
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trella era la màquina d’ensulfatar. Tenien una impe-
cable Lambretta de color blau clar que sempre estava 
aparcada a la vorera.

A la casa del davant feien de pagès; eren en Joanet 
(«Magí») Payet i la Maria, les seves dues filles, la Ca-
terina i la Montse, i el seu nét, en Narcís, que vivia 
amb ells perquè venia a escola a Verges. Com era ha-
bitual en aquell temps, a la planta baixa hi havia les 
vaques i ells vivien dalt.

Els seus veïns eren els de can Quel; en Josep Sa-
guer («Pep Xetu») músic de professió, tocava la te-
nora. Va ser l’autor de la banda sonora del carrer en 
refilar la tenora en els seus assaigs. Amb ell hi vivien 
la seva dona, la Maria, que feia de modista, i la seva 
filla, la Josefina.

Al costat, en una casa molt gran que arriba fins al 
carrer Ample i que a la façana hi ha una imatge de la 
Moreneta de ceràmica blava, hi vivien dos germans 
que eren capellans i la majordoma, la senyora Do-
lors. Eren els mossens Lluís i Narcís Saguer. Mossèn 
Lluis era el més gran, i en aquella època en què anar 
a confessar-se era pràcticament obligatori per a tota 
la mainada, tots volíem anar amb ell perquè era molt 

sord. Mossèn Narcís era un gran catalanista; fou el 
capellà que durant la dictadura va fer una prèdica en 
català, iniciant així el que s’anomenà «afer Galinso-
ga», nom d’aquell director de La Vanguardia que, pel 
fet que la prèdica era en català, va insultar tots els ca-
talans. Actualment, a Vallgorguina, des de l’any 1985, 
hi ha el premi literari que porta el seu nom.

Davant per davant hi havia la botiga de can «Xitu», 
amb l’avia Lola, en Josep Bosch, la seva muller, l’En-
riqueta, i la seva filla, la Mercè, una nena de la meva 
edat. Les dones portaven la botiga. S’hi podien com-
prar tot tipus de queviures: olives, bacallà salat, arròs 
i fideus, cafè, escames de lavalotodo, oli i vi a dojo i, 
sobretot, pa, que l’home de la casa, en Josep, feia al 
forn de la fleca que tenien a l’altra banda del carrer. 
En aquell forn, els veïns també hi portaven a torrar 
el canelons per les festes anyals.

Al costat d’aquesta botiga de queviures hi havia la 
merceria de la Margarita («Càndia») Ferrer. La boti-
ga era un compendi de prestatges, calaixos i calaixets 
plens de botons, mitges, mocadors, vetes, agulles de 
cap, didals, fils, guants, clips i una infinitat de pro-
ductes que omplien aquell petit i variat escenari ple 
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d’objectes meravellosos. En aquella merceria hi vaig 
veure i sentir per primera vegada un magnetòfon; a 
la Montse i en Quico, els nebots de la Margarita, els 
seus parents d’Andorra els n’havien portat un, i tota 
la mainada del carrer miràvem i escoltàvem, emba-
dalits, aquell aparell d’alta tecnologia que permetia 
sentir-nos la pròpia veu.

A l’alçada de ca la Margarita començava la baixa-
da empedrada amb grans lloses de pedra repolida i 
esculpida pel pas del temps i d’infinitat de carros i 
cavalls. Fins a aquest punt, el carrer era de terra.

Al costat de ca la Margarita hi havia cal Cisteller. 
Hi vivien en Quim i la Maria; tenien tres fills, en 
Manel, en Josep i en Quimet que estudiava al semi-
nari. El cisteller, en Quim, era un artista de la canya 
i el vim: fabricava coves, cistells de tota mena, cargo-
leres i tot tipus d’estris amb les seves mans d’artesà 
expert. També feia de campaner i interpretava amb 
les campanes totes aquelles melodies que actualment 
s’han perdut: el toc de migdia, de festa, de mort, de 
tapar mota quan pujava el riu... Cada dia, a la tarda, 
pujava al campanar a donar corda al rellotge, i alguna 
vegada permetia que l’acompanyés. Pujar a dalt del 
campanar i poder gaudir d’aquella magnífica vista de 
Verges i de l’Empordanet des de les altures era una 
gran aventura per a mi.

Davant mateix hi vivien la Lola i la seva filla, la Rosa 
Carreras. La planta baixa de la casa la tenien llogada a 
en Josep («el Barber Petit»), que hi tenia una barberia 
amb aquell parell de butaques tan tradicionals de les 
barberies de l’època. Els dies en què la barberia tenia 
més clientela eren les vigílies de festa, quan el homes 
anaven a afaitar-se o a tallar-se els cabells.

La casa de més avall era can Trombis, amb el ma-
trimoni format per en Josep i la Maria, i els seus fills, 
en Josep, la Carme, en Cosme i en Fermí. Feien de 
pagès, abans havien tingut una carnisseria i més tard 
tingueren l’estanc.

Al davant, a la casa que ja fa cantonada amb la Plaça, 
hi vivien en Lluís («Randa») Ferrer i la seva dona, la 
Mercè (de cal Bocí). En Lluís era treballador del Molí, 
o sigui, company de feina del meu pare; la Mercè feia 
de modista, i a l’entrada de la casa hi tenia el seu petit 
taller de cosidora. Tenien dues filles i un fill; la Mercè, 
la Concepció i en Joan. En Joan, en «Johnys», era un 
altre dels meus ídols de la infància. Jugava a futbol mi-
llor que ningú, fins al punt que el club de l’Espanyol 
el va fitxar i se’l va endur a Barcelona per a jugar amb 
ells. 

El carrer era més llarg i continuava fins al rec del 
Molí, però aquest era el meu petit tros de carrer, la 
meva petita escola, el meu petit univers.

De totes les activitats i els negocis que hi havia, sols 
en queda el cafè de Can Grau; els altres han desapa-
regut, i a molts la història els ha superat. Han passat 
molts anys i moltes d’aquelles persones ja no hi són; 
d’altres encara hi viuen i s’hi han instal·lat nous ve-
ïns. Serveixi aquesta breu història d’homenatge a totes 
elles. 
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