
L’HECHURA I EL PRESPUNT 
Francesc Parés 
 
L’altre dia (potser fa + d’1 any, x no x això deixa de ser l’altre dia...) vaig anar a la merceria. Sí, encara 
en queda alguna, de merceria. Són uns llocs q, desgraciadament?, crec q tenen els dies o hores 
comptats. Hi vaig entrar. Una  dona al davant i una altra al darrera d’un mostrador ennegrit xerraven. 
Mentre, quatre dones més tb xerraven i una altra mirava a través d’una vitrina entelada unes 
genolleres dels 70.  
 
Llavors, un observa i escolta. És ben b q dins Terrassa mateix hi ha com diversos submons q 
conviuen sense saber-ne res un de l’altre, i jo, en aquells moments em trobava sense haver-ho 
buscat1 en un viatge intergalàctic. Ara ja ho sabia: l’accés de la merceria era l’Star-Gate del Vallès. 
 
La seva conversa era pausada. Sense pressa. Pròpia d’un lloc on no passa el temps. La senyora 
clienta li deia a la senyora dependenta: 
 
-Veus, li vull fer un prespunt així, amb aquesta  hechura, que li farà més bufó. 
 
Prespunt... Prespunt... Prespunt... No ho sé. No sé q és. Però per la forma com plegava la vora 
d’aquella roba tan horrorosa, vaig deduir-ne que el diccionari de sinònims provablement no en 
diria res, però si n’hagués de dir alguna cosa, diria: Cosit. Pels plecs que li feien a la roba, discutint 
la millor manera de fer-li l’hechura desitjada, nm podia ser un cosit. 
 
I què deu ser això d’hechura? Sens dubte ha de formar part del seu argot més habitual, pq la 
dependenta, no va immutar-se, per tant, ho va entendre. Jo sí q em vaig immutar. Provablement 
se’m va aixecar una cella i se’m va posar cara d’interrogant. Tres minuts més tard, i seguint la 
conversa amb tota l’atenció del món, vaig arribat a desxifrar-ho. Resulta que TOT en el món de les 
merceries té una hechura. Peces de roba, sostenidors, gafets, i betes de calçotets. Una hechura Pot 
ser estreta, ampla, o inclús entalladeta. Totes aquestes pistes em van fer arribar a la conclusió que 
hechura, provablement, en català és forma. 
 
Trenta-cinc minuts més tard: 
-Hola maco, què voldries? 
-Miri, q tinc aquests “shorts” i se m’ha trencat la cremallera. q en tindria alguna q hi anés b? 
-Oi tant! Ara t’ho miro. 
 
Agafa i marxa. Torna; ara amb una escaleta de tres graons. La obre. Puja un graó. I un altre. Es 
posa b la faldilla, no fos cas q se li veiés la combinació (s’escriu així?). Treu una caixa marró fosc 
de cartró juràssic on hi diu, escrit en retolador  :“CrEMAllErES”. La posa sobre el taulell, amb la 
rapidesa i agilitat q caracteritzen un contracte fix durant 35 anys i en treu la tapa sense temps a 
veure la quantitat de pols q hi acumula. La caixa conté, com era d’esperar, cremalleres. Sí, 
cremalleres totes elles diferents, col.locades en bossetes de plàstic amb tanca hermètica. Les 
bossetes, diu, les fem servir x no barrejar els models, cosa q no té cap sentit si només tens, com és 
el cas, una cremallera de cada model, però mira. La meitat de les bossetes son buides, però l’altra 
meitat no. N’obre una de plena. Després de deslligar-la de la goma de pollastre resseca q la uneix 
amb la seva bessona, treu una cremallera de color marró clar2. x fiiiiii!!, oi? Doncs. No. Aquesta, 
diu, no t’anirà b, veus? I efectivament. Té ben bé 5 milímetres més q la espatllada. Amb 

                                                           
1 Tampoc havia fumat ni begut, ho prometo. 
2 Ella en diu to crema, vainilla, sàhara (¡), préssec, crema catalana (vena pujolista?), beix, veige o com s’escrigui. 



parsimònia, obre la bosseta d’on podcedia, treu de dins la bessona q encara conserva la goma de 
pollastre, treu la goma de pollastre i posant el paral.lel les bessones, prova d’unir-les donant una 
volta a la goma, q queda fluixa, una altra volta i.... clec. Evidentment, la goma ha petat. 
-Vaaaaaja. 
 
El procés de substitució de la gometa dura 3 minuts, q és exactament el temps q em queda de 
paciència x aconseguir la cremallera abans de tirar els shorts. 
 
Treu de la caixa 15 o 20 bossetes biudes. Remena les plenes i n’obre una altra. Tampoc és ben b el 
q necessito, en aquest cas una lleugera diferència en el to. Tenim sort. Ella ha trobat la cremallera 
q sembla q satisfarà les meves necessitats 15 segons abans de l’esgotament de la paciència. 
 
Amb un paper de ceba, degudament retallat amb el metro de fusta x medir les betes de calçotets, i 
amb una traça del qui n’ha fet vora vuit cents-mil, embolica la meva cremallera (CrEMAllErA) 
amb l’ajut de un centímetre i mig de cel.lo groc3. 
- Mira. Seran 52 pessetes. 
 
NOOOOOOO., penso. No m’ho puc creure. No vull pagar això! Com pot ser que em demani 52 
pessetes x una cremallera. No tant x la cremallera en si. La cremallera, x sé, no en tinc ni idea del 
que pot valdre (bé, ara sí: 52pta - marge del 30% = 36,4pta), però què valen les molèsties q s’ha 
pres aquesta bona dona x aconseguir-me la cremallera? Hi ha casos en els q està més q justificat 
allò del service compris, però en aquest, em sembla q no. Crec sincerament q les dependentes de 
merceria haurien de fer un curset de màrqueting elemental, en el qual se’ls expliqués q no sempre 
el preu d’un objecte ve marcat pel preu de compra més un percentatge, sinó que a vegades pot 
venir marcat x la necessitat del comprador d’adquirir-lo o bé x la dificultat de vendre’l. 
 
Jo, per tal de aprofitar els meus shorts, hauria pogut pagar gustosament i sense cap problema 
posem 450pta. I m’han cobrat només 52pta! Oju, no és q m’agradi despilfarrar4, no, però és que 
em poso a la pell del comptable de la merceria (n’hi deu haver??) o de l’amo (aquest segur que 
existeix!!, oi?). El seu benefici  de 15,6pta hauria pogut ser 25,51 vegades superior (398/15,6) sense 
que jo m’immutés ni em sentís estafat.  
 
No sé. A mi em sembla de cajón, no? Això, i sé q ara algú em tatxarà de masclista, els homes, a les 
ferreteries, ho tenen totalment superat. Hi va haver algun amo de ferreteria, provablement el Sr. 
Merlin, Leroy Merlin, que un dia, després de fer el  “Cursillo de marqueting para la pequeña 
empresa familiar (2 horas)” i reflexionant sobre el mateix problema va arribar a la conclusió que:  
 

-Si algú necessita un cargol que val 0.35pta per arreglar una renta-plats que en val 60.000, és 
capaç de comprar una bosseta amb 20 cargols per 380pta, tot i q nm en necessiti 1. I gràcies a això 
(tècnicament anomenat blíster), el Sr. Merlin, ha creat l’imperi del bricolatge casero i ara té fins i 
tot un programa per la tele que presenten uns bascos q tenen una taula de treball que ja la voldria 
el MacGuiver! 

 
 
A10! I bones vacances. 

                                                           
3 Quan el van comprar era transparent. 
4 Nota del Transcriptor: Aquí l’autor del text es permet la llicència pq li feia mooolta mandra aixecar-se a mirar al 
diccionari.  


