Un misteri de l’Escola
de Ballet Swan House
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L’incident amb
la fada de les Lilàs

D

’acord, fades... un cop més, aviam si hi ha sort. —El senyor Lamont mira guenyo el seu telèfon—. Pot passar al
davant la fada de les Lilàs? I,Vinya Daurada, tu ves cap
al darrere. Milly, que em sents? Això mateix... Una mica més
enrere. Fabulós. Que tothom somrigui a la càmera. Que tothom digui: «Sabatilla Escarlata».
—Sabatilla Escarlata!
—Somriu, Milly. I tornem-hi...
—Sabatilla Escarlata!
Flaix.
Tot de puntets negres em ballen davant dels ulls.
—Perfecte —diu el senyor Lamont—. Som-hi, tothom.
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El tupè gris li va amunt i avall mentre ens fa anar a correcuita cap als bastidors.
—Recordeu el que he dit, fades... Jardí Encantat, els braços
relaxats. Ocell Cantaire, aleteig de mans. Vinya Daurada, cames àgils...
Em miro les cames. Tremoloses? Sí. Àgils? No.
—Fada de les Lilàs, pren-te el teu tem... Willow, què passa?
La Willow té els ulls negats de llàgrimes.
—No estic bé... No puc ballar. —Es frega la cicatriu que té
sota la cuixa—. És la cama. Em torna a fer mal.
El senyor Lamont arrufa les celles.
—La cama? Però si en fa d’anys, de l’accident.
—No va ser cap accident —replica la Willow.
Les altres fades em miren, com sempre, amb un punt de
desconfiança i no gaire bon rotllo.
Em mossego la llengua, però les paraules se m’escapen entre les dents serrades:
—Va ser un accident, Willow.
—No ho va ser. Vas ser cruel!
Se m’encenen les galtes. En això últim, té tota la raó.
El senyor Lamont es treu un mocador de la jaqueta blau marí.
—No tenim temps per a discussions. No podem competir
sense tu, Willow. Necessitem la nostra fada de les Lilàs.
La Willow s’eixuga els ulls.
—Suposo que l’espectacle ha de continuar.
—És taaan valenta —parrupa la fada de l’Ocell Cantaire.
Sospiro i trec el nas per darrere la cortina. Conec la Willow
Perkins des que anàvem a ballet infantil. Encara recordo les
olors de pa de pessic (ella) i de pipí (jo) que es barrejaven
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mentre ballàvem en grup. També recordo el dia que es va fer
la ferida. No permetrà mai que me n’oblidi.
A l’escenari, la fundadora del Premi de Ballet Sabatilles Escarlates es prem les ulleres al pont del nas empolvorat.
—Majestats reials, dames i cavallers, estimats jutges. És un
immens honor presentar-vos... —Dame Anna Popova parpelleja en direcció a la Llotja Reial. S’agafa el coll perlat. Agafa
aire i deixa morir el discurs.
Algú s’afanya a prendre la paraula. Algú altre comença i
torna a callar. El públic es comença a agitar. Quan tens cent
dos anys, la gent es deu pensar que trauràs el fetge per la boca
al final de cada frase.
Dame Anna fa un gest de «no cal que truqueu a l’ambulància, encara» amb el caparró de quatre cabells blancs.
—Per on anava? —diu—. Ah, sí. És un immens honor presentar-vos les escoles finalistes que competeixen pel cobejat
trofeu Sabatilla Escarlata.
Les fades s’amunteguen al meu darrere i el senyor Lamont
assenyala l’amfiteatre.
—La teva mare ha arribat en l’últim moment, Milly. A la
mateixa butaca de sempre.
Alço la mirada a la llotja contigua a la llotja reial. La mare
ha estat tres llargues setmanes de gira. La saludo amb la mà i
la Willow també.
Dame Anna refila des de l’escenari:
—Ballant la «Variació de les fades» de La bella dorment, us
deixo amb... —venta una mà carregada de diamants— L’ESCOLA DE DANSA LAMONT!
El senyor Lamont somriu.
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—Endavant, Milly. Si balles la meitat de bé que la teva
mare encara tindrem una oportunitat.
Una rialleta nerviosa s’encomana de fada a fada.
La Willow m’empeny. Surto darrere la fada de l’Ocell Cantaire i em col·loco al meu lloc de l’escenari. Els aplaudiments
s’apaguen. S’esmorteeixen els llums. El silenci cau sobre el teatre com si fos pols de fada. El director aixeca la batuta i el
senyor Lamont aguanta la respiració.
Cinc minuts després, el senyor Lamont deixa anar l’aire.
Quatre fades han aletejat i saltat sense desequilibrar-se. El
públic està fascinat.
Jo soc la següent.
Mentre sento la música, noto que se m’estremeix la pell.
Qui pensa en la Willow Perkins quan ets la fada de la Vinya
Daurada! Els peus en punta, els dits amb curvatura, les cames
àgils. I bourrée cap a una banda, pirueta cap a l’altra. Mentre
volo sobre l’escenari, penso que tant de bo pogués ballar tota
l’eternitat, però la Willow espera. Mentre faig la reverència,
sento que xiuxiueja al meu darrere:
—Fuig del mig, Milly. La teva mare ha vingut a veure’m a
mi, no pas a tu.
La Willow Perkins no és bona persona.
El problema és que jo soc l’única que ho sap.
Quan la Willow comença a ballar, se’m belluga el peu. Uns
centímetres cap allà. És com si no ho pogués evitar. La Willow
és tan a prop... Una mica més i...
QUÈ ESTIC FENT? La mare no m’ho perdonaria mai! El
peu torna de cop enrere, però tinc les cames cansades i me’n
vaig de cantó.

10

Tripa_ESPÍAS CON TUTU_cat.indd 10

17/12/2019 13:48:58

Bum! Enmig de la trajectòria d’un tutú que volta.
La fada de les Lilàs ensopega i el públic es queda sense alè.
Els llums s’encenen i els meus ulls busquen la mare. Ha estat
un accident, li diuen. Però la mare no hi és. Busco una tiara
centellejant, un llampegueig de lluentons, però no la veig. No
veig res... El teatre se’m fa borrós.
El senyor Lamont ajuda la Willow a posar-se dreta. Li rellisca una perla de suor de la punta del nas.
—Willow, què et fa mal?
—Tooooot.
—Ai, Senyor, ai, Senyor. Milly, què ha passat?
—Em sap molt de greu, no volia... Jo... Jo...
—HO HA FET EXPRESSAMENT! —gemega la Willow.
Torno a mirar la llotja buida. On és?
—Senyor Lamont, quan ha marxat la meva mare? Ha vist
caure la Willow?
El tupè del senyor Lamont va de banda a banda.
—No ho sé, Milly.
Els gemecs cessen.
—Doncs jo sí. —Els ulls violeta de la Willow s’il·luminen
triomfals—. Ha vist què m’has fet i es moria de vergonya.
Aquesta vegada no et perdonarà, Millicent Kydd. Aquest cop,
renegarà de tu PER SEMPRE!
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2

El misteri de la sol·licitud no
sol·licitada

C

lac, clac, clac.
Agafo un altre ble de cabells i observo com els flocs
foscos queden enganxats a la pica. Continuo tallant fins
que tot té la mateixa llargada. Bé, més o menys.
Jo i les tisores de cuina vam tallar els meus cabells l’endemà
del concurs Sabatilles Escarlates i els hem continuat tallant des
d’aleshores. La babuixka no me’n va dir res de res, simplement
es va limitar a dur-me un parell d’agulletes platejades. Just quan
em crida des del pis de baix, me les estic col·locant.
Hora d’esmorzar.
Faig un glop de te i miro la mare. Va vestida de Cigne Negre, amb un tutú negre preciós, coronada amb una tiara, lluentons i plomes negres brillants.
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«Vuit mesos i l’estrella del ballet continua desapareguda»,
diu el titular del diari damunt la foto.
Vuit mesos ja. Això són dos-cents vint-i-quatre dies sense
ballet. Dues-centes vint-i-quatre nits sense mare.
Omplo el buit del meu interior amb una tercera torrada.
Pobre senyor Lamont. No és culpa seva que no pugui anar
a ballet. El pare de la Willow em va acusar de «ball temerari».
En tenia «proves», va dir. La seva filla s’havia trencat una ungla i s’havia fet un blau a l’os de la música.
Vaig demanar veure’n la «prova» a l’os de la música de la
Willow Perkins, però el senyor Perkins no estava per a romanços. Suposo que ve de família. «L’ha feta caure», va dir.
«I ara que la seva mare no hi és, qui l’aturarà?». Els altres pares hi van estar d’acord. «Ja ho ha fet abans». «Ho tornarà a
fer». De manera que vaig tocar el dos per estalviar-li la feina
al senyor Lamont. No cal dir que, després d’allò, no em voldria admetre cap altra escola de ballet.
Al meu davant, la babuixka fa ganyotes mirant-se en una
polvorera compacta de color daurat. Es frega els llavis vermells i es retoca la cabellera curta i negra com el carbó. És un
senyal. Vol dir que he de callar perquè està a punt de trucar a
Scotland Yard. Quan li vaig preguntar per què es pintava els
llavis per trucar per telèfon, em va dir que feia que les paraules sonessin més «sensuals».
La bab parla amb l’inspector en cap Baxter cada dia. De
fet, molts dies parla amb el contestador automàtic de l’inspector en cap Baxter. Ella diu que no tenir notícies ja són
bones notícies, però si he de ser completament sincera, no
són tan bones. Espero que els meus cartells ajudin. La mare
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somriu en cada pal de fanal entre el quiosc i l’oficina de correus. Algú, en alguna banda, ha de saber on és.
—Inspector en cap —parrupa la bab—. Val més que m’agafi el telèfon. M’han cancel·lat la classe de tango i no tinc res a
fer en tot el dia. Penso anar-li deixant missatges fins que...
Hola? Inspector en cap Baxter? Quina alegria zentir aquest
ronc tan masculí amb el deix de Glasgow.
Em fa l’ullet i se serveix una tassa de cafè fort i dolç de la
cafetereta de coure que es va endur de Moscou. La bab no és
com les altres àvies. No fa pas mitja. No fa pastissos. No fa la
becaina davant de la tele ni pensa que una tassa de te ho cura
tot. Però es preocupa per mi, això ho sé. Se li anima la veu.
—Ah, zí? Zi no li zap greu que li digui, estimat, comença
a zonar com un disc ratllat... ningú no desapareix d’un dia
per l’altre com zi res.
Faig lliscar el diari sota la cadira perquè la bab no es
comenci a amoïnar per mi un altre cop. El Boris em refrega
el pèl ataronjat a la cama i, en acabat, es deixa caure sobre
la foto de la mare. No és normal que el Boris sigui tan servicial. Em cau per accident-volent una cullerada plena d’ou
passat per aigua i observo com en llepa fins l’última gota.
Al rebedor, la bústia dringa i el correu cau al terra de parquet. Aparto el plat i m’aixeco a poc a poc per no destorbar
el gat.
Hi ha les coses habituals. Factures, més factures, una postal
de Buenos Aires, un catàleg de Nadal. «Regal gratuït a l’interior», hi diu. «Bolígraf i llanterna alhora». Ho deixo a la taula del
rebedor. Normalment, a l’agost ja començo a desitjar que sigui
Nadal, però aquest any res no és normal.
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Sota un fullet de propaganda de pizza per endur, hi ha un
sobre de color blau cel. Va marcat com a PRIVAT I CONFIDENCIAL. Va dirigit a mi.
A la cuina, la bab mormola en rus. La conversa amb l’inspector en cap Baxter deu haver acabat com sempre. Quan li
dono la postal, encara rondina.
—Què passa, bab?
—No res, Mila. —Els seus ulls de Cleòpatra s’il·luminen—.
Ah, una postal de l’Alejandro.
No recordo haver rebut cap carta de debò abans. Faig córrer
el dit per sota la solapa del sobre i en trec un full escrit a màquina. Al paper blau cel hi ha gravats un cigne negre i un de
blanc. Sota els cignes, les paraules Escola de Ballet Swan House.
Començo a notar papallones per dintre.
Estimada Milly:
Estem molt emocionats d’anunciar-te que la teva sol.licitud de beca a l’Escola de
Ballet Swan House ha prosperat amb èxit!
Juntament amb aquesta carta, trobaràs tota la informació que necessites abans
de començar el nou curs acadèmic. Tenim moltíssimes ganes de veure’t al setembre.
Cordialment,
Emmeline Topping, Atenció a l’Estudiant
Sol·licitud? Beca? Un èxit?
La sensació de pessigolleig es converteix en un pes a l’estómac. Deu ser un error.
Enganxats a la carta amb un clip en forma de cigne hi ha
tres fulls més de color blau cel.
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Dates i horaris del curs.
Uniforme i material.
Descàrrec [NOMÉS PER A TU]
Sisplau, llegeix-ho amb atenció i signa-ho immediatament
Una clàusula de descàrrec? No recordo haver-ne tingut
cap a l’escola del senyor Lamont.
La bab recolza la seva postal contra la cafetera.
—Què hi tens, aquí, Mila?
M’entaforo la nota de descàrrec a la butxaca de la bata i li
passo la carta.
—Una carta. Per a mi. D’una escola de ballet.
La seva tassa de cafè dringa contra el plat.
—Reina, zi ens han donat una beca!
—Sí! Però jo no vaig fer cap sol·licitud. La vas fer tu?
—Importa qui l’hagi feta?
—Però bab, hi deu haver algun error.
—No és cap error, és fantàstic! Vejam, comences la zetmana que ve... —Prova de no arrufar les celles en veure’m els
cabells—. Zuposo que ja t’hauran crescut una mica, aleshores. Ai, Mila, no hauràs de tornar a l’horrible Zanta Tilda!
No ho havia pensat. Una nova escola de ballet voldria dir
adeu a les ciències, au revoir als suèters aspres, auf Wiedersehen
als professors rondinaries... Cosa que em recorda que he de
preguntar a la bab com ha anat la trucada amb l’inspector en
cap Baxter.
La bab fa voltar el robí que porta al dit petit.
—L’inspector en cap ha dit que ja no zerà més el responsable de la investigació de la desaparició de la teva mare.
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—Ah, i qui ho serà ara?
—És ben estrany, Mila... Ha dit que no en té la més petita idea.
La meva mà arruga el descàrrec que amago de la butxaca.
—Bab, creus que han deixat de buscar-la?
—És clar que no, reina.
—De vegades penso que no vol que la trobem.
—Ja t’ho he dit molts cops, no va zer culpa teva. Per a mi,
és obvi que la teva mare ha de tenir amnèsia. És molt habitual!
La deu estar cuidant una família magnífica de Piccadilly, o
d’alguna banda, i tan bon punt recordi qui és, tornarà a casa.
Vejam. Tinc tota la teva roba de dansa a l’armari. Ves a veure
zi encara et va bé.
La bab ho diu amb veu animada.
Amb veu animada russa. Que és de tot menys natural.
Li faig una abraçada i corro escales amunt.
A la meva habitació, alliso el descàrrec.
Sisplau, llegeix-ho amb atenció i signa-ho immediatament.
En cas de danys, presó, pèrdua de memòria inexplicable o mort, jo, qui signa,
renuncio al meu dret a reclamar contra cap persona, física o jurídica, que treballi a
l’Escola de Ballet Swan House, o que estigui relacionada amb aquesta.
Signa aquí (obligatori) …………………...
Parlo cinc llengües, però la lletra petita no n’és pas una.
Pot ser que s’estiguin cobrint les espatlles una mica més del
compte? Després del que va passar al Sabatilles Escarlates, és
un miracle que no em fiquessin directament a la presó.

18

Tripa_ESPÍAS CON TUTU_cat.indd 18

17/12/2019 13:48:58

Al peu de la pàgina hi ha una adreça.
Sisplau, retorna l’acceptació de la nostra oferta directament i amb absoluta immediatesa:
Emmeline Topping
Escola de Ballet Swan House,
Regent’s Park, Londres, W1.
Em passa una idea pel cap i em comença a tremolar el
paper a la mà. Si la bab no va enviar la sol·licitud, l’altra única
persona que ho podia haver fet era la mare. És la MARE qui
em dona l’oportunitat de tornar a ballar. Potser si aconsegueixo compensar el que va passar al Sabatilles Escarlates, tornarà
a casa... Potser és una mena de PROVA?
La vella roba de ballet pot esperar. Val més que respongui
a l’Escola de Ballet Swan House abans que l’Emmeline Topping
no s’ho repensi.

Tan bon punt acabo d’escriure la carta, la fico en un dels sobres perfumats de la bab, llepo la pega de la solapa i li dic que
surto. Al final del carrer, veig una furgoneta vermella de Correus aparcada al costat de la bústia. Directament, deia l’Emmeline Topping. Amb absoluta immediatesa.
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Començo a córrer.
El carter baixa de la furgoneta. Fica les cartes dins el sac.
—Esperi! —Volo per la vorera de les cases adossades i de
poc que no faig anar per terra un vellet que venia en direcció
contrària.
—Calma, petit poltre!
És el meu veí del costat.
—Disculpi, senyor Bombardier!
El Bombardier s’allisa la jaqueta i s’estira els bigotis.
—Ah, ets tu, Milly. Just la xiqueta a qui volia veure. Recorda a la teva àvia que avui tenim una cita especial, eh?
—I tant!
M’he de recordar d’advertir la bab. Em sembla que se li
pensa tornar a declarar.
El carter es carrega el sac a l’espatlla. Vist de prop, treu un
bon tros a la bústia. I o bé se li han escurçat els pantalons a la
rentadora o és que no fan uniformes de carter per a gegants.
M’aturo derrapant i li paro la carta.
—Quina sort que l’he enxampat. És molt important. La
lliuraran demà, oi?
S’aparta la gorra dels ulls i murmura per sota la bufanda:
—Sí, xata. Me n’encarregaré personalment.
Encara m’estava preguntant per què el carter portava una
bufanda de llana en ple agost quan la bab em crida perquè
pugi. Ha decidit passar revista a l’armari mentre jo feia la
meva.
L’armari de la bab és millor que el de Nàrnia. Ocupa
tota una habitació, té el terra de moqueta color crema i
una olor molt característica d’ella. Ambientadors, perfum,
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boles de naftalina... Un cert tuf de tintoreria de Clapham
High Street. Entre els dos miralls de mida real hi ha vestits
per anar a l’òpera, a les carreres, al camp, a la ciutat, a esquiar, per canviar-se després d’esquiar, per a Moscou, París,
Mònaco...
M’assenyala amb el cap el vell bagul d’escola de la mare.
—La teva roba de ballet és aquí, Mila.
Obro la tapa i en trec els escalfadors de ratlles que la mare
em va regalar el dia del meu aniversari. Doblegada a sota, s’hi
amaga la nena que era jo ara fa vuit mesos. El cor també se’m
doblega. Tanco el bagul a poc a poc. Com espera la mare que
faci això sense ella?
La bab s’asseu a la chaise-longue.
—De tota manera, tot zembla massa petit. Mira’t, ja ets
gairebé tan alta com la teva mare. Demà anirem de compres i
dinarem a Covent Garden com zolíem fer abans.
Miro de fer un minisomriure.
—Bab, creus que la mare voldrà que torni a ballar després
del que va passar?
—I tant que zí, reina.
—A l’acadèmia del senyor Lamont no semblava que ho
pensés gaire gent.
La bab rebufa.
—I què zabran ells? Quan torni, trobarà el zeu aneguet
convertit en un zigne preciós. Ja ho veuràs.
Em llança un bolero de llama daurada damunt els pantalons de pescador i comença a emprovar-se la seva col·lecció
caribenya especial per a creuers. És la seva manera d’animar-me.
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La resta del dia transcorre en un núvol de pells d’imitació i lluentons. Omplo bosses per a la botiga de la caritat
mentre la bab m’explica històries de la mama: de quan va
guanyar la Sabatilla Escarlata, de quan va ballar El llac dels
cignes per a la reina. Quan ja estic estirant les darreres bosses escales avall, se sent un cop al rebedor. Un sobre. Blau
cel. Al meu nom.
El Boris em segueix fins a la cuina. Dono una ullada a la
lleixa de la llar de foc i la sabatilleta de punta escarlata que
s’erigeix sobre el pedestal daurat.
La Sabatilla Escarlata de la mare.
Encreuo els dits. Sisplau, sisplau, que no sigui una carta de
l’Emmeline Topping dient que s’havia equivocat. Dins hi ha
el mateix paper gravat, però la carta no està escrita a màquina. Està escrita amb tinta negra i un traç impacient.

Estimada Milly:
Gràcies per la teva ràpida acceptació de la nostra
oferta. Ja veuràs que l’Escola de Ballet Swan House
ofereix als seus alumnes una formació com cap altra.
T’animo a estudiar el prospecte adjunt amb deteniment. T’obrirà un fil de llum sobre la vida a la Swan
House.
Ben cordialment,
Celia Sitwell, DCB
Directora
22
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Als meus peus, el Boris esternuda i treu una bola de pèl. Se
m’ericen els pèls del clatell. Com sap la Celia Sitwell, DCB,
que he acceptat l’oferta? Si he enviat la carta aquest matí!
Quan obro el prospecte, m’adono que no és com el de Santa Tilda. No hi ha cares somrients, ni instal·lacions espaterrants, ni cites efusives. Només un munt de pàgines buides.
La bab entra de cop a la cuina.
—Que estrany! Fa anys que no ens porten el correu dues
vegades. Què hi diu?
—Doncs, en realitat, no res. És un prospecte de la Swan
House, però té totes les pàgines en blanc.
La bab el fulleja.
—La impressora deu estar espatllada... Estic zegura que te
n’enviaran un altre. I, doncs, estàs zegura que no et fa res que
vagi aquí al costat? Picaré a la paret zi el Bombardier ze’m
torna a agenollar. Entre totes dues tindrem prou força per
poder-lo aixecar.
No m’importa gens. La bab ha renunciat a moltes coses
des que la mare no hi és. A creuers, a l’hipòdrom d’Ascot, a
jugar al mahjong amb el senyor i la senyora Ling de l’altra
banda del carrer. Quan jo comenci a la Swan House, ella podrà tornar a divertir-se.
—Ves-hi —dic—. Ja em preparo jo el te.
Em fa un petó a la galta.
—Ets un àngel. Em fas zentir molt orgullosa, reina, i l’Eva
també ze’n zentiria. Zeré a casa abans de mitjanit.
Tan bon punt acabo d’ordenar la roba de la bab, em miro
al mirall. La mare vol que torni a ballar, però només cal veure’m. Tallar-me els cabells em semblava una bona idea fins a
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les nou d’aquest matí. Faig unes quantes piruetes i uns quants
salts. Al cap de tres minuts i mig estic sense alè, i això que ni
tan sols m’he despentinat. Quantes ballarines tenen la cara
vermella de suor, les espatlles caigudes i els cabells curts tallats a casa? Què diria la mare si em veiés ara mateix? La
Willow Perkins se’n riuria tant que acabaria perdent els escalfadors.
Vuit mesos i ja ni semblo ballarina.
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