
 

 

LA CARTERA 

 

La cartera del meu barri és silenciosa, petitona, ràpida i molt valenta. Té un 

carro groc intens i porta els cabells recollits amb una trena. També du una cinta 

ampla al cap i unes bambes per anar de pressa. Se sap on viu tothom, truca al 

timbre tres vegades perquè així saben que és ella i deixa les cartes ben 

endreçades cadascuna a la seva bústia. Però el lloc on més li agrada anar a 

repartir cartes, paquets i paquetets és al mercat. Allà pot repartir cartes, 

paquets i paquetets directament a les mans del seu destinatari. Això li sembla 

fantàstic perquè veu la cara que fan i descobrir una miqueta com és cadascú. A 

l’Agneta li encanta la seva feina. Agneta és la cartera. 

 

Can Salat 

El senyor Olivella ja és una mica gran i li agrada fer bé la seva feina. Damunt 

els marbres blancs que neteja cada dia brillen les safates blanques amb els 

seus productes deliciosos. 

Olives de colors daurats i d’altres negres, inflades i brillants. Pebrots vermells 

acabats d’escalivar, coliflor blanca en vinagre i precioses anxoves a filets surant 

dins l’oli.  

A l’Agneta li agrada passar per la seva parada, tan neta i endreçada i donar-li 

els paquets que li envien. El senyor Olivella rep molts paquets embolicats amb 

paper marró, però cada mes en rep un que el fa somriure i picar de mans: un 

paquet vermell amb un llaç platejat. L’Agneta sap què hi ha a dins, però mai no 

ho escamparia! Una pista: és molt llaminer, el senyor Olivella.  

 

Ca la Dolça 



La Dolça és un pastisset de persona, du un davantal de puntes i un barret 

encantador que la fa semblar més jove. A la seva parada hi ven pa acabat de 

fer i pastissets. Li agrada fer pastissos petitons, dels que es mengen d’un sol 

mos en forma de maduixa i farcits de nata, de crema cremada o de poma amb 

caramel. Com que els seus pastissos són tan i tan bons, la Dolça s’ha fet 

famosa i rep moltes cartes on li demanen receptes. Avui l’Agneta li ha portat un 

sobre petitó com el seu palmell, que ha deixat el carro de les cartes amb 

perfum de pastisseria. Mmmmm, quina oloreta més tendra! I quin desig de 

magdalenes que li ve a l’Agneta! 

 

Ca la Verda 

La Mariela s’emociona amb els colors. Comença pels verds, fa tota una filera 

segons com d’intensos són. Primer els bròquils, les cols i les mongetes tendres. 

Després hi ha els espinacs una mica estirats i creguts per allò que només fan 

amistat amb les panses i els pinyons. A la punta hi posa les escaroles i les 

endívies que blanquegen. Amb els taronges té esgarrifances i l’emocionen els 

tomàquets. La Mariela és una mica figatova i quan explica una cosa sempre 

acaba dient:  “i bla, bla, bla i bla, bla, bla.” 

L’Agneta procura anar a veure la Mariela a mig matí perquè, com que xerra 

tant, el millor és agafar-la enfeinada despatxant. Ja fa deu anys que té nòvio, 

però segueix posant-se vermella sempre que, com avui, rep una carta. Sort que 

després està contenta com un gínjol i més eixerida que un pèsol.  

 

Can Jou del Bou  

A la carnisseria, la Rosa Carner i Ronyonada comenta els partits de futbol 

mentre talla bistecs. Depèn del que ha fet el seu equip fa anar els ganivets tan 

fort que sembla que amenaci de tallar el cap als seus clients!  

• És que l’àrbitre és un xaiet –diu molt empipada. Allò era un penal com una 

catedral, ja us ho dic jo! 



La Rosa té una germana a Austràlia i sempre somia d’anar-la a veure. Diu que 

allà la carn és molt bona, perquè hi ha molta pastura. A més, fa col·leccions de 

bumerangs i quan en rep un marxa corrents al parc, de vegades torna corrents 

perquè el bumerang la persegueix! 

 

Secalpunt  

La Tresita Torrons té una paradeta de fruita seca. Va néixer a l’Ametlla del 

Vallès i cada dia aixeca la persiana de la seva parada i prepara les bossetes de 

nous, festucs i pinyons. Fa bossetes petitones, de 9 unces o de 3! Són 

petitones perquè ningú no pot comprar-les a cabassos i a més que fan de més 

ben guardar. A la Tresita li agraden les ametlles torrades i salades, els dàtils 

color de mel i les avellanes cobertes de xocolata. També prepara bossetes molt 

i molt petitones amb 4 ametlles torrades, 6 avellanes, 10 pinyos i 2 bastonets 

de pa, els cuiners ho posen tot al morter i crec, crec, crerrec, crerrec els van 

desfent, una polsim de sal i un trilurí d’oli i cap al rostit. 

L’Agneta s’estima molt la Tresita i sovint comparteixen un cafetó amb una 

presa de xocolata. La Tresita fa ganxet i rep els cabdells per correu, ara fa un 

xal per a l’Agneta que du un secret a la panxeta! 

 

Fruitsdelmar 

La Marina Palaia es lleva de matinada per anar al port a buscar el peix ben 

fresquet. Quan el porta a la parada encara es mou i ella ho diu en veu alta: 

• Mireu, mireu com belluga! 

I el posa damunt del gel picat i brillant. 

Les sardines platejades, els llobarros grisosos i lluents. La tonyina rogenca, els 

musclos negres com el carbó i les cloïsses ratllades. Els rogerets vermellegen 

sota la llum, els llenguados que miren amb els seus ullets petitons i el rap que 

somriu tristament mentre la boca li fa una ganyota.  



La Marina és feinera i té la parada tan neta que només se sent olor de mar 

salada.  

La Marina és mallorquina i cada mes rep  una capsa de Mallorca que té molt 

bon aspecte, sembla rodoneta, però no ho és i du un cordillet perquè la pugui 

agafar bé. 

 

Parada a parada, l’Agneta acaba la seva feina i deixa el mercat una mica més 

feliç.  

Quan arriba a casa s’asseu i somia, com serà el petitó que tindrà?  

Serà saladet i dolç alhora com el senyor Olivella? Serà tímid i romàntic com la 

Mariela? Millor que no tingui afició als bumerangs, semblen una mica perillosos! 

Potser li agrada el mar com a la Marina i acaba fent de pirata... mmm, rumia 

l’Agneta, potser és el moment de buscar-li un nom que li escaigui d’allò més. 

Els noms són molt importants ... un nom de tota la vida com Joan o Josep? Un 

de curt com Ot o Pep? Un de noble com Ramon o Berenguer? O potser un 

d’amable com Manel o Rafel?  

L’Agneta pensa, somriu i s’endormisca.  

Demà serà un altre dia, de moment... li dirà Patufet. 

 


