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Parada del mercat de Catarroja

fou un goig. Per això, he posat sobre els papers aquestes lletres, si tu
vols descobrir amb mi com són els mercats, pots seguir llegint i si no
t’abelleix, ja ho saps, ves, mira, sent, olora i escolta tot el que passa al
mercat, que, com diu la iaia, et faràs ben sabuda o ben espavilat.

A les fires i als mercats, sabudes i espavilats

Hola, et convide a vindre amb mi a fer una passejada, a fer una volta.
Així és com ho diuen a molts pobles, així parla la gent quan van a veure
què hi ha al mercat. Potser és perquè sovint fan una passejada sense
tindre molt clar què compraran, o perquè van i tornen fent una volta,
però el cas és que és una expressió ben bonica. Com quasi tot el que
passa i es viu als mercats.
També hi ha gent que diu anar a la plaça, i és que la majoria dels
mercats eren o se situaven a les places, possiblement, el més curiós
és el mercat de la plaça Redona, un espai únic de la ciutat de València
amb una forma tal com descriu el seu nom.
Els meus pares treballen al mercat i jo els acompanye sempre que
no hi ha classe. La mestra diu que podria escriure un llibre de tant
com en sé, perquè, a més, tota la meua família som mercaders i per
això ho conec de bona mà. Ella, la mestra, va ser qui va tindre la idea,
em va dir, per què no ho fas?
Jo, després de pensar-ho bé, em vaig dir que podria ser un plaer per
a mi i així va començar el meu deure d’estiu, que més que obligació
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