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Quan naixia l’Estevet
no feia calor ni fred
El dia que va néixer l’Estevet,
el seu pare, el senyor Ramon,
després d’esperar anys i anys aquella criatura,
va haver d’estar per la botiga.
El senyor Ramon era l’amo de la merceria
«La Puntual»,
la més important del barri de la Ribera.
Aquell dia semblava que les clientes
s’havien posat d’acord
per no deixar-lo complir com a pare
i no parava de despatxar.
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La llevadora
és la persona
que assisteix les
dones en el part.

La caserna
és l’edifici on
s’allotgen soldats.

Al pis de dalt, la muller s’estava amb la llevadora
al dormitori. A la sala del costat hi havia també
dues veïnes.
A fora plovia: una pluja fina,
que anava enfangant el carrer, la vorera,
«La Puntual» i també la caserna de soldats
que tenien al davant.
Era una tarda trista, però el senyor Ramon
no es podia permetre d’estar trist.
El que passava a dalt era molt seriós: ser pare;
i el que passava a baix també ho era, de seriós:
el negoci.

Enllestir una
cosa és acabar-la.

De tant en tant baixava una de les veïnes
i li deia que ja enllestien, que era cosa de mitja hora.
Allà darrere el taulell, el senyor Ramon pensava:
«Serà noi? Serà noia?
Que sigui el que Déu vulgui:
si és noi, el posaré a la botiga;
si és noia, buscaré un gendre botiguer,
que s’interessi pel negoci».
Ell esperava sentir un plor d’infant,
però aquell infant no arribava
i les compradores entraven en grup.
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~ L’auca del senyor Esteve ~

Venien per tafanejar, però de passada compraven.
Feia anys que a «La Puntual»
no s’havia fet tan calaix.
Si cada dia tingués fills, es deia el senyor Ramon,
en uns quants anys, seria un home respectable.

Fer calaix és una
expressió que
significa guanyar
diners, fer bon
negoci.

En un moment de calma, va pujar a dalt,
i va estrènyer la mà de la seva dona
com si li vingués a dir:
«Encara que sigui a baix,
ja saps que pots comptar amb mi».
Va buscar una paraula tendra
però amb les obligacions de la botiga
no havia tingut temps d’aprendre’n cap.
No sabia què dir ni què fer.
Volia que es veiés que era un home actiu,
volia donar ordres, però no sabia a qui donar-les.
A la sala, ja hi havia tota una rotllana de dones
que a cada gemec contestaven amb un sospir.
Com que allà destorbava,
el senyor Ramon va baixar a la botiga.
Va despatxar dues troques,
quatre agulles de fer mitja,
i dues sivelles. I després va pensar:

La troca és la
bola que es forma
enrotllant fil o
llana sobre si
mateix per evitar
que s’enredi.
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«S’assemblarà a mi, o a la Roseta?»
I tot esperant el crit que l’avisés que ja era pare,
i com que ja no entrava ningú,
es va posar a arreglar les capses:
les de la llana, les dels botons…
Un cop tot endreçat, va sortir a la porta.
Encara plovia.
Passava algun carro
i gent enfangada que es protegia de la pluja.
La caserna del davant semblava una fàbrica
amb les màquines parades.
De sobte, es va sentir un toc de trompeta
i van anar arribant soldats.
El senyor Ramon els comptava:
—Quaranta…, quaranta-dos…, cinquanta,…
cinquanta-vuit…
—Què fa? Que no puja? –va cridar la llevadora
de cop i volta.
«Tocar a ranxo»
és una expressió
utilitzada per dir:
hora d'anar
a dinar.
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—Ja està? –va exclamar el senyor Ramon.
—Ja fa una estona! Ha nascut mentre tocaven
a ranxo.

