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Una troballa misteriosa

—Em sembla que ja estic, senyora Bastó.
On vol que deixi això? —va preguntar la
Paula Costa mentre acabava d’embolicar els
dos darrers llibres.
—Jo també he acabat —va afegir l’Abril
Pianola, mentre acabava d’omplir una caixa.
La senyora Bastó va somriure.
—Perfecte. Això sí que és anar per feina.
Ben fet, noies.
La Rita Miró s’aixecava de terra i treia el cap
per darrere la taula, mentre intentava posar-se
un dels seus rínxols rebels darrere l’orella.
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—Ei, ningú no m’ha avisat que això era
una cursa! —I mentre acabava d’aixecar-se,
els seus ulls verds semblaven ballar i riure.
L’Abril li va fer l’ullet a la Paula.
—Es veu que som les campiones!
—Totes sou campiones —va dir la senyora
Bastó, mentre somreia a les tres noies—.
Ha estat el millor mercat que mai s’ha fet a
l’escola, i tot gràcies a vosaltres!
Tot i que eren molt diferents, la Rita, la
Paula i l’Abril eren com germanes. Les tres
vivien en el mateix poble i eren amigues
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d’ençà del dia que van començar a anar
juntes a l’escola. La Paula era tímida, i quan
es posava nerviosa s’estirava les trenes rosses.
Era molt fàcil trobar-la amb el cap enterrat
dins d’un llibre, llegint o bé escrivint poemes
i contes sobre els seus amics animals.
L’Abril era extravertida, sempre tenia
pressa i corria cap aquí i cap allà fent que
el seu cabell llarg i fosc es mogués al seu
voltant. Li encantava cantar i ballar i ser el
centre d’atenció. La Rita era una bromista,
però també era la primera a riure’s de la seva
pròpia poca traça. També era molt artista i
li encantava dibuixar. Juntes feien un gran
equip!
—No n’hi ha per a tant —va dir la Paula,
enrojolant-se per l’elogi de la seva mestra—.
La major part de llibres que he venut eren els
llibres vells que teníem a les golfes.
—Tant és, els llibres han estat un èxit —va
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dir la senyora Bastó—. I després que la gent
sentís com l’Abril tocava meravellosament la
guitarra, vendre-la ha estat facilíssim.
L’Abril va somriure.
—Ja ho sap, senyora Bastó, m’encanta la
música!
—I la parada de moda també ha estat un
gran èxit, especialment aquells magnífics
dissenys de la Rita Miró! —La senyora Bastó
va agafar una samarreta de color verd atrevit
i morat i va mirar la Rita—. Moltes gràcies
per haver-me’n regalat una.
—Li agrada el disseny que vaig fer, senyora
Bastó? —va preguntar la Rita—. El verd i el
morat són els meus colors preferits.
—No em digui! —Els ulls color d’avellana
de l’Abril brillaven divertits mentre mirava el
vestit florit morat i verd de la seva amiga, els
seus pantalons verds i les seves sabatilles de
ballet de color morat!
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La Rita es va posar a riure, després es
va tombar per recollir la seva bossa. Però
mentre ho feia, va ensopegar amb
alguna cosa i va anar de cap a
terra.
—Ai!
—Estàs bé?
—va preguntar la
senyora Bastó.
—Sí, estic
bé, és que he
ensopegat,
com sempre!
—va dir la
Rita mentre
s’aixecava—. Però,
què és això?
La Rita va recollir l’objecte que l’havia
fet caure. Era una vella caixa de fusta. Si
fa no fa, deuria tenir la mida de la seva
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mà estesa. Era de fusta massissa i tenia una
tapa corba. Estava plena de pols, però tot
i la brutícia la Rita es va adonar que era
una caixa molt bonica. Els costats estaven
gravats amb uns dibuixos enrevessats que
no acabava de distingir, i a la tapa hi havia
un mirall, envoltat de sis pedres de vidre.
La Rita va netejar la tapa amb la màniga
i va poder veure el seu reflex. A mesura
que ho feia, la llum feia un remolí entre
les pedres. Semblava gairebé...
màgic.
—Que estrany —va
murmurar—. Estic segura
que fa un minut aquesta
caixa no era aquí.
L’Abril va agafar la caixa i
va intentar obrir-la.
—La tapa està enganxada
—va dir—. No s’obrirà.
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La senyora Bastó va mirar el seu rellotge.
—Bé, hagi sortit d’on hagi sortit, ara ja
és massa tard per vendre-la. Per què no
us l’emporteu a casa? Mai se sap, potser
trobareu la manera d’obrir-la.
—Oh, sí, gràcies! —va sospirar la Paula.
—És molt bonica. La podríem fer servir
per desar-hi joies. Portem-la a casa meva i
intentem obrir-la. Jo sóc la que visc més a
prop!
Les noies es van acomiadar de la senyora
Bastó i van sortir corrent pel pati de
l’escola.
Totes vivien a Valldolça, un petit poble
que estava envoltat de muntanyes i paisatges
molt bonics. La casa de la Paula era la que
estava més a prop de l’escola, just després de
l’oficina de correus i a tocar de la botiga
de dolços de la senyora Llopis, que ja estava
acostumada a veure-les juntes i que quan se
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les va trobar les va saludar amablement.
La Paula va obrir la porta d’entrada de
casa seva, i les tres van córrer escales amunt
mentre saludaven d’una revolada la senyora
Pianola abans de tancar-se a l’habitació.
Les parets de l’habitació de la Paula
estaven cobertes de pòsters d’animals, i els
llibres estaven endreçats i col·locats en els
prestatges. La Paula es va deixar caure a la
seva catifa blanca i suau. L’Abril i la Rita
van seure al seu costat i van posar la caixa de
fusta gravada just davant d’elles. La Rossa, el
gat de la Paula, s’hi va acostar i la va ensumar
amb interès.
—Què fem ara? —va preguntar la Rita.
L’Abril va agafar una caixa de mocadors de
la tauleta de nit de la Paula.
—La netegem.
Les tres amigues s’hi van posar i van netejar
la pols i la brutícia que cobria la caixa.
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—Uau. És realment preciosa! —va
exclamar la Paula mentre resseguia el costat

de la caixa amb un dit. Ara que estava neta,
va poder veure que els costats estaven coberts
amb delicats gravats de fades, unicorns i altres
criatures màgiques. Les pedres de vidre que
guarnien la tapa eren d’un verd profund i
brillaven com maragdes.
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