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1. Un dia
estrany

El matí en què tot va començar, la Milly Merletti va 
pressentir que no seria un dia com qualsevol altre.

S’havia despertat per culpa de l’aspiradora que 
bramava a l’altra banda de la porta de l’habitació. 
En mirar l’hora havia descobert horroritzada que el 
rellotge marcava gairebé les vuit. Com és que nin- 
gú no l’havia cridat?, es va demanar. Altra vegada 
s’havien oblidat d’ella.

Esbufegant, havia saltat del llit, havia obert la 
gran finestra de la seva habitació i havia rebut l’im-
pacte d’un vent estrany, càlid i capritxós, que havia 
provocat una escampadissa de fulls sobre la taula.

S’havia vestit a corre-cuita amb el que havia 
trobat més a mà, uns pantalons de cotó vermells i 
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una brusa blanca, s’havia posat una cinta vermella 
als cabells i havia sortit de l’habitació com un coet.

–Perdona’m! Perdona’m! Perdona’m! –havia ex-
clamat, a punt d’ensopegar amb l’aspiradora que 
l’Agata feia anar com si fos un tractoret per segar 
la gespa.

–Però, què passa, filla meva? –li havia cridat la 
senyora de fer feines.

–Haig d’anar a classe! –l’havia esquivat la Milly 
tot pensant: «Som-hi escales avall, ara mateix!».

–L’esmorzar, maca! –li havia recordat l’Agata, 
sobreposant-se al rebombori del seu aparell.

L’Agata era siciliana, tenia un sentit innat de la 
tragèdia i una passió desmesurada per les galindai-
nes. Cada Nadal es presentava amb un gosset de 
porcellana o una figureta en forma de gat amb la 
cua rígida i llarga, per posar-hi els anells. Els col-
locava ella mateixa per les diverses prestatgeries 
de la casa i els treia la pols amorosament d’un en 
un, com si fossin cadells de debò. A la Milly no li 
agradaven, però s’estimava tant l’Agata que també 
veia amb bons ulls les seves galindaines.

Un cop a la cuina, la Milly havia agafat una 
llesca de pa amb melmelada i l’havia sucat a la llet. 
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Un dia estrany

Massa flonja i massa feixuga, 
s’havia partit en dos i, en caure 
a la tassa, havia escampat una me-
tralla d’esquitxos.

Si hi havia alguna cosa que la Mi-
lly no suportava eren precisament les 
taques a la roba.

–On, no! –havia exclamat, mirant-se 
la brusa blanca.

Llavors havia deixat l’esmorzar a mitges, havia 
enfilat les escales a tot drap i, un cop a l’habita-
ció, havia triat la samarreta violeta en què la tieta 
Nuvoletta havia estampat unes meravelloses papa-
llones de tots els tons de rosa possibles. Era una de 
les seves preferides.

Tot seguit, havia agafat la cartera, les claus de 
casa, que li havien lliurat finalment aquell any, i 
havia sortit fora tot corrents per arribar a l’escola 
abans que sonés el timbre.

La Milly vivia en un barri residencial d’una gran 
ciutat del nord d’Itàlia. I, tot i que el trajecte fins a 
l’escola no era gaire llarg, en el caos matinal podia 
passar de tot. I, en efecte, uns metres més enllà del 
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portal de casa, un gosset petit i pe-
lut s’havia distanciat del seu amo 
allargant la corretja just per on 
passava la Milly, que, per esqui-
var-lo, havia ensopegat amb les 
arrels d’un arbre i s’havia pelat 
un genoll. Empenyent un dels 

batents del portal de l’escola, se 
li havia trencat una corretja de la 

cartera i, per si no n’hi havia prou, 
la primera que li havia adreçat la 

paraula a classe havia sigut la Dona-
tella. Li havia dit ras i curt:

–Avui t’expulsen.
I, en aquell moment, ja no hi havia 

res a fer, perquè, cada vegada que la 
Donatella feia un pronòstic, després, 
inevitablement...

–Milly! –havia cridat la mestra a la 
classe d’història.

Només em faltava això, que em 
preguntés sobre la matèria.

En fi, era un dia realment estrany. Quan 
la Milly va tornar a casa, a la tarda, els seus pares 
i la tieta eren a la sala d’estar.
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Parlaven tan fort que no es van adonar que ella 
hi entrava.

Va obrir la porta, va deixar a terra el que li que-
dava de la cartera, va dipositar les claus sobre un 
moble i... va sentir que la seva mare deia una frase 
que la va deixar glaçada.

–La preestrena de la nova desfilada ha sigut un 
desastre. O se’ns acut una idea, o val més que tan-
quem la sastreria.

De cop, la Milly va deixar de moure’s i de pensar. 
–Una idea? I quan se’ns hauria d’acudir? Avui? 

La desfilada de tardor-hivern és d’aquí a un mes 
–va comentar la tieta Nuvoletta, ben amoïnada.

La Milly va fer un parell de passes més, mirant de 
no fer soroll. Però què deien? Tancar la sastreria?

–I els meus col·legues periodistes? –va deixar 
anar el seu pare–. Mira que amenaçar-nos de no 
participar a la desfilada si no veien res de nou, 
d’original! Després de tots aquests anys d’activitat!

–És ben bé una situació desesperada! –insistia la 
mare de la Milly.

–És culpa de la crisi! –va murmurar la tieta.
–La crisi, la crisi! No és només la crisi. És el món 

que està canviant. Esperem només que...

Un dia estrany
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–Esperem que què, Matteo? –va preguntar la 
Pulviscola al seu marit.

A l’altra banda de la porta, per sentir-hi millor, 
la Milly es va posar de puntetes.

–Esperem que la Milly vulgui estudiar la carrera 
de medicina! –va sospirar el seu pare–. Així no 
tindrà aquests maldecaps.

La Milly es va posar les mans a la boca, esfereïda. 
Així, doncs, era un dia pitjor del que havia previst!

Medicina? Ni parlar-ne! Ella es volia convertir 
en una gran estilista, com la mare i la tieta!

De cop i volta va girar cua i va fugir escales 
amunt. La perseguien totes les paraules que havia 
sentit: tancar la sastreria... situació desesperada... 
crisi... estudiar la carrera de medicina...

Estava més que trasbalsada.
Va pujar els esgraons de dos en dos, va deixar 

enrere les habitacions i va continuar amunt fins 
al pis de dalt de tot de la casa. Va empènyer les 
portes de doble batent tancades amb una cadeneta 
i un cadenat, va obrir una escletxa prou gran per 
passar-hi i es va esmunyir a l’altra banda, al refugi 
on no entrava mai ningú més i que ella, en canvi, 
adorava: el vell taller de la sastreria.
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A l’habitació fosca, es va guiar per la llum que es 
filtrava a través de les antigues persianes tancades 
i va seure a terra tot recolzant l’esquena contra la 
paret.

Llavors, finalment, va començar a respirar.

Un dia estrany
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2. El refugi
de roba

Arrecerada en aquella habitació oblidada, la Milly 
va sentir que la ràbia se li anava calmant de mica 
en mica. El taller tenia el poder d’ajudar-la a fer 
les paus amb el món. Hi havia alguna cosa màgica 
en l’aire immòbil i perfumat d’aquells trastos vells, 
en la pols que flotava sospesa davant del seu nas i 
creava galàxies de llum centellejants.

Tot va bé, es va dir. I es va preguntar quant feia 
que no hi pujava.

Va sentir cruixir el terra de fusta al seu costat i es 
va girar cap a la porta entretancada.

–Pigatto? Que ets tu?
Però el seu gat no hi era. La Milly estava sola, 

a l’habitació que el seu pare havia tancat amb clau 
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amb l’esperança que ella no hi posés els peus. Com 
si amb allò n’hi hagués prou perquè la Milly renun-
ciés al somni de ser estilista.

–Buah! –va exclamar fent llengotes davant del 
vell mirall tacat pel temps–. No seré mai una met-
gessa, jo!

Va sospirar i es va posar dreta.
Al seu costat hi havia una taula blanca enorme, 

tota coberta de retalls de roba. Els va acaronar 
amb la mà. Eren llanes, cotons, sedes. Cadascun 
tenia un nom i una història, i, quasi sempre, un ús 
concret en l’art de confeccionar els vestits. I quan 
no en tenia, calia inventar-se’n un.

La tieta Nuvoletta li havia ensenyat a distingir 
els teixits; i la seva mare n’hi havia explicat les 
històries. Pel que fa als colors, la Milly havia 
d’imaginar-se’ls i palpar-los, perquè a les golfes hi 
havia massa poca llum per distingir-los.

Així, a poc a poc, s’havia fet la idea que el blau 
era sempre una mica més aspre i el vermell més 
llis que el groc. I és que els colors, segons la Milly, 
també tenien el seu tacte.

Una mica més enllà, hi havia en Pedro, el penja-
robes d’alumini. Sostenia amb paciència una dese-
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El refugi de roba

na de vestits de dona inacabats, encara embastats. 
Eren els companys de joc preferits de la Milly. Els 
agafava, feia veure que se’ls posava, es mirava al 
mirall i s’imaginava que era una d’aquelles senyo-
res elegants que els havien encarregat i que, abans 
d’oblidar-se’n, els haurien volgut una mica més 
curts per aquí, una mica més llargs per allà, i potser 
amb les mànigues bufades.

Evidentment, li anaven massa grans, però, tant 
li feia!

Un vestit és allò que sap fer volar la imaginació 
a qui el duu, i res més.

Passat en Pedro, hi havia una gran prestatgeria, 
des del terra fins al sostre, plena de rotllos de retalls 
i de draps vells. Més enllà, la finestra i una segona 
taula, plena de papers de dibuix i de calcar i esbos-
sos.

Alguns eren seus, d’altres els havia demanat 
prestats a la tieta, o els havia tret de l’arxiu dels 
vells esbossos de família.

La Milly va mirar-ne un dels últims. Era el pro-
jecte d’un abric de dona, curt i ample de baix, amb 
un coll de plomes preciós.

Al voltant del model, la tieta havia escrit: Coll 
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i punys: plomes d’estruç. Mig cinturó posterior. I 
més avall, la seva mare hi havia afegit: Cal un toc 
més: botons de nacre? Allargar un mica?

La Milly va tornar a pensar en el que acabava de 
sentir involuntàriament i va arronsar les espatlles. 
Era d’allò que es queixaven a baix a la sala? Del toc 
que hi faltava? 

–No m’ho crec. No serà un desastre, no pot ser!
Com és que estaven tan amoïnats? La seva mare 

i la seva tieta creaven uns vestits extraordinaris. 
Feien una feina meravellosa: imaginar i pensar els 
vestits per als altres! Somiar-los, dissenyar-los i, 
després, tallar-los i cosir-los, pacientment i amb mil 
detallets.

I era precisament el que la Milly esperava fer de 
gran, amb elles.

La taula de dibuix estava envaïda per les revistes 
de moda, amuntegades l’una sobre l’altra. Hi havia 
fotos, dibuixos i pàgines escampades pertot ar-
reu, i de les carpetes, en sobresortien col·leccions 
senceres. La Milly havia clavat uns quants apunts 
als prestatges, amb xinxetes descolorides. Eren les 
seves primeres idees, les seves recerques.

Capítol 2
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Va deixar enrere la taula dels projectes i es va 
desplaçar cap al punt de les golfes en què el sostre 
inclinat era més baix. Allà hi havia els armaris dels 
vestits vells. El primer, de color negre, era ple de 
pantalons, jerseis, camises i armilles, tots d’home i 
tots descosits. El segon contenia faldilles, vestidets 
i jaquetes o, si més no, el que en quedava. El tercer 
armari era buit. El quart armari, en canvi...

«Quart armari?», es va preguntar la Milly.
Era un armari de fusta blanca, amb una cornisa 

preciosa, un gran pany de plata treballat amb una 
forma que recordava la silueta d’una papallona i... 
cap clau per obrir-lo.

«Que estrany». No s’havia fixat mai en aquell 
armari. Com si fins aleshores aquell moble s’hagués 
volgut amagar.

«No, quina ximpleria! Els armaris no juguen a 
fet i amagar».

Tot i així...
Va provar d’empènyer les portes, que van gri-

nyolar.
No, res a fer.
El quart armari estava ben tancat.
La Milly es va rosegar el llavi. Quan l’havien 

pujat a les golfes? I per què estava tancat?

Capítol 2
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Li agradaria saber què hi havia dins, però no 
tenia la intenció de preguntar-ho a ningú: com ho 
podria fer? Se suposava que ella no hauria d’haver 
pujat a les golfes.

Va tornar enrere, pensativa.
Sobre l’única finestra de l’habitació, la Milly ha-

via penjat la vella ensenya de la família, se l’havia 
quedat ella quan l’havien substituït per la nova. 

–Premiada Sastreria Merletti... –va llegir. En 
pronunciar aquelles paraules en veu baixa, va sen-
tir una esgarrifança, com si alguna cosa l’hagués 
fregat. Es va girar de cop.

–Pigatto? Que ets tu?
Però no hi havia ningú.
Només hi havia prestatges, taules i rotlles de ro-

ba. Hi havia en Pedro i aquell armari blanc, tancat, 
al fons de l’habitació.

–Au, va, que avui no estic per romanços, eh? –va 
murmurar la Milly.

No és que tingués por, però, per algun motiu... 
Tenia un nus a la panxa, les orelles atentes al més 
petit soroll.

NYEC... va fer l’armari blanc.
La Milly va intentar trobar confort mirant la 

El refugi de roba
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vella ensenya de la família i pensant en els temps 
en què, molts anys enrere, la Premiada Sastreria 
Merletti confeccionava vestits per a les dones més 
elegants del món.

–Premiada Sastreria Merletti... –va repetir, en 
veu una mica més alta.

Va tornar a sentir aquella esgarrifança, i l’armari 
blanc va grinyolar més fort.

NYEEEEC...
La Milly va sortir corrents cridant el Pigatto.
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