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1. Bones notícies

Les gotes lliscaven ràpides pels vidres de la finestra 
de l’habitació de la Milly. I ella les seguia, com 
hipnotitzada. Plovia des del vespre del dia abans.

No li desagradava pas. De fet, la pluja rentava 
els carrers, regava la gespa i els arbres dels parcs. I 
amb la pluja també se sentia menys la remor contí-
nua de la ciutat. Amb tot, aquell matí de dissabte, 
la Milly no aconseguia concentrar-se en els deures 
que havia de fer. Ja feia dues hores que tenia el 
llibre d’història obert per la mateixa pàgina. La 
seva ment viatjava lluny, s’escolava amb l’aigua 
que queia d’un cel atapeït de núvols.

Si parava l’orella, li semblava que sentia, al pis 
de sobre, el grinyol de l’armari blanc.
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També de nit, en el silenci de la casa adormida, 
de tant en tant, sentia algun soroll que per a ella era 
com un reclam. Però havia de ser prudent, perquè, 
si els seus pares la descobrissin, tindria problemes. 
La Milly havia entès que el secret que custodiava 
l’armari era molt gran. I ara sentia que en formava 
part.

Va recordar l’aventura que havia viscut a Ver-
salles, a la cort de Maria Antonieta, el retrat de la 
seva tia amb el vestit de vellut verd i la cinta màgica 
lligada als cabells. Va anar al llit, es va agenollar i, 
separant una falda del cobrellit, va escorcollar per 
sota amb una mà.

Hi havia vells peluixos, jocs oblidats, una capsa 
de cromos que no havia enganxat mai... I, finalment, 
el que buscava: una capseta rosa, d’aquelles amb el 
carilló i la ballarina que comença a giravoltar sobre 
si mateixa quan obres la tapa, però el mecanisme 
estava espatllat des de feia temps.

Tant li feia, perquè era una altra cosa el que li 
interessava a la Milly. Al calaixet de vellut rosa de 
l’interior de la caixeta, hi havia la cinta que havia 
portat de Versalles. Era allí, davant dels seus ulls, 
meravellosa i brillant en la seva màgia.
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No sabia ben bé què fer-ne, 
però sabia que era important, 
si la seva tia s’havia pres la 
molèstia d’anar-la a buscar.

La Milly es va treure de la 
butxaca dels pantalons 
la clau platejada i la 
va observar. En va 
estrènyer l’empu-
nyadura, escalfant a 
la seva maneta les pre-
cioses ales de papallona.  
I la va sentir vibrar.

–Quin lligam hi ha? –es va preguntar la Milly 
mirant-se primer la cinta i després la clau.

–Pulviscola! –va sentir cridar el seu pare en 
aquell moment.

La clau platejada li va caure a terra. La va recollir 
i se la va tornar a posar a la butxaca a corre-cuita, 
va tancar la capseta i la va desar sota el llit, i llavors 
es va acostar a la porta per descobrir què passava.

–Pulviscola! –va tornar a cridar en Matteo des 
del pis de baix.

–Vinc! –va respondre la mare, que en aquell 
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moment va sortir del seu estudi  amb els cabells 
recollits al cap i una cinta mètrica al voltant del 
coll.

El marit va córrer cap a ella ensenyant-li un diari 
ple d’esquitxos d’aigua.

–Bones notícies! Mira! –li va 
dir exaltat.

Ella va agafar el diari i el 
va llegir. Llavors va aixecar 

el cap:
–És magnífic! Una molt 

bona crítica... Nuvoletta? 
Han parlat del fulard! 
Vine a llegir això! –va 

cridar a la seva germana, 
adreçant-se cap a la seva 
habitació sense deixar de 

fixar la mirada en la foto-
grafia d’una model amb 
un fulard que feia servir 
de top. Tot seguit, la Nu-

voletta Merletti va sortir del 
lavabo amb un barnús lila i 

els cabells mig ensabonats.
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–Què has dit?
–El que has sentit. Dues columnes a les pàgines 

de moda sobre la nostra nova creació!
–Així ha triomfat! Que bé! –va dir la Nuvoletta 

abraçant-se a la seva germana i passant-li una mica 
d’escuma perfumada de jojoba també als cabells.

La Pulviscola es va netejar amb la mà i va dir:
–Ens hem de renovar, estimada germana. Les 

modes van i vénen contínuament. Només cal sa-
ber-se anticipar. 

–I potser ens arribarà algun altre bon suggeri-
ment –va dir en Matteo.

–Qui sap d’on venia aquell esbós misteriós... –va 
dir la Nuvoletta.

–El que és innegable és que, gràcies a aquella 
creació que ens van fer arribar per sota la porta 
de casa, encara ens en podem sortir –va replicar la 
Pulviscola.

–És només el primer pas. Hi ha molta feina per 
fer.

–Hem d’anar al taller ara mateix! Avui podrien 
arribar les primeres comandes –va dir neguitosa la 
Pulviscola abans d’anar-se’n a corre-cuita a la seva 
habitació.
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La Milly, que havia seguit la conversa des de 
darrere la porta, sentia com li bategava el cor 
d’alegria. El fulard que li havia inspirat el viatge a 
Versalles li havia semblat una idea magnífica, però 
no s’esperava tot aquell èxit... No se’n sabia avenir 
de contenta!

Mentrestant, no es va adonar de l’arribada del 
Pigatto, que va empènyer la porta per entrar a 
l’habitació i li va donar un cop als morros.

–Ai! Què fas? –va preguntar la Milly, sorpresa.
Però el Pigatto no semblava que tingués temps 

per perdre. Va deixar anar uns miols decidits i va 
girar cua novament cap a la porta. Era evident que 
volia que el seguís. I la Milly li va fer cas.

El gat es va dirigir cap a les escales i va pujar els 
graons amb quatre salts. La Milly va comprovar 
que el camí estigués lliure i el va seguir.

Es va esmunyir pels batents de la porta entre-
oberta del vell taller i va anar a trobar el Pigatto. 
En la penombra va veure la silueta del gat, que es 
dirigia cap al fons de l’estança, en direcció a l’ar-
mari blanc.

A mesura que s’hi acostava, tornava a notar 
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aquella estranya tensió, que vorejava la por. Va 
respirar fondo i va avançar unes passes.

Quan va arribar a l’armari, no es podia creure el 
que veia: hi havia les portes obertes de bat a bat i els 
vestits penjats a la barra es movien lleugerament, 
com si hi passés una brisa sobtada.

La Milly va fer un pas enrere, però el Pigatto va 
tornar a miolar.

–Què passa? –va preguntar ella, espantada.
Llavors el Pigatto va saltar dins de l’armari i va 

començar a agitar la poteta cap amunt.
La Milly, encuriosida, va vèncer la por i el va 

observar. Finalment ho va entendre:
–Vols que en triï un, oi?
El gat es va limitar a mirar-se-la fixament amb 

els seus grans ulls verds.
–D’acord. Vejam què hi trobem! –va dir ella, 

començant a regirar els vestits.
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Potser van ser els motius geomètrics ornamentals, 
blancs com la neu, o bé el contrast amb el color 
vermell encès, el cas és que, així que hi va fixar la 
mirada, la Milly va sentir una atracció especial per 
aquell vestit.

El va treure de l’armari i el va posar al penja-
robes per mirar-se’l millor a la llum de la llanterna 
que tenia amagada al taller. I va constatar que era 
francament original i graciós.

–T’agrada, Pigatto? Qui sap quan el van con-
feccionar... Ehem, vejam... –va intentar recordar la 
Milly–. Si no m’equivoco, la meva tia em va dir que 
la minifaldilla es va inventar als anys seixanta; per 
tant, això deu ser posterior. I si fos d’aquella època?

2. Cercles, quadrats  
i trapezis
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El felí va emetre uns miols d’aprovació mentre 
recorria amb la seva cua sinuosa la vora del vestit, 
que certament era ben curtet.

–Ara només cal llegir-ne les instruccions... –va 
dir la Milly tocant el teixit suau del vestit. Men-
trestant, li havia passat la por–. Potser descobriré 
alguna cosa més sobre aquest teixit màgic, amic 
meu. I tornaré amb una altra idea per a la mare i 

la tia Nuvoletta. S’acosta la 
desfilada –va consi-

derar la Milly.
Llavors va do-
nar una ullada 

a l’etiqueta del 
penja-robes.

«Posar pel cap, 
fent-hi passar 
primer el braç 
esquerre i des-
prés el dret. 
Tirar amunt 

la cremallera fins 
a la meitat i després 

seguir lentament fins a 
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tancar-la del tot. Fer una tombarella», va acabar de 
llegir la Milly.

–Aquestes instruccions són realment estranyes i 
una mica complicades. És evident que qui les va 
escriure no volia que ningú les «activés» quan es 
posés els vestits.

El Pigatto va assentir i va començar a fer roncs.
–Sí, jo també t’enyoraré. Però estic segura que 

tornaré amb una informació molt interessant –va 
concloure la Milly, i va començar a posar-se el 
vestit.

Va seguir les instruccions, però, quan estava a 
punt de tirar amunt la cremallera, va sentir uns 
sorolls que venien de l’altra banda de la porta.

–Milly? Ratolineta? –va sentir que cridaven.
–És l’Agata! –va exclamar–. I ara què?
Molt probablement l’Agata no entraria al vell 

taller, però, si per casualitat ho feia i la trobava allà 
dins... Preferia no pensar-ho. Va rumiar un moment 
i va prendre una decisió: es va treure a corre-cuita 
el vestit, el va deixar al penja-robes i es va tornar a 
posar la seva roba.

Tot seguit, es va dirigir a la porta i va esperar 
que l’Agata baixés les escales. Ella també les va 
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baixar i, com qui no vol la cosa, va manifestar la 
seva presència:

–Sóc aquí.
–Milly? Et demanen al telèfon! –va dir la dona–. 

T’he buscat pertot arreu. On paraves?
–A la meva habitació.
–Ves que, si dius mentides, se t’allargarà el nas! 

–li va dir la senyora de fer feines assenyalant-li el 
nas amb el seu gran dit. Feia bona olor.

La Milly va somriure i es va precipitar cap al 
telèfon a l’habitació dels pares.

–Digui? Ah, hola, Becky... No, no, estava es-
tudiant... –va dir la Milly, esperant que l’Agata 
s’allunyés. Quan es va sentir segura, va tancar la 
porta i va començar a parlar fluixet:

–Estava fent una cosa, però no te’n puc dir res 
més, ara. Me n’haig d’anar... Sí, és clar. Confia en 
mi, Becky, és una cosa especial! Ja t’ho explicaré 
tot després. Ens veiem al migdia. Adéu!

La Milly va penjar el telèfon i va sortir al passa-
dís. Hi havia una tranquil·litat absoluta. La mare i 
la tia eren al taller. Des de l’estudi del pare se sentia 
música:
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Eleanor Rigby picks up the rice in the church 
where a wedding has been
Lives in a dream...

–Hola, pare –va dir ella, traient el cap per la porta. 
Volia comprovar la situació amb els seus propis 
ulls.

–Hola, Milly.
–Què escoltes?
–Una cançó dels Beatles. Eren un grup de rock 

dels anys seixanta, i un dels més importants de tots 
els temps.

–Ho sé. M’ho has dit un munt de vegades –va 
respondre la Milly somrient. A la tauleta del costat 
de la butaca on seia el pare, va veure un disc amb 
una coberta insòlita: la fotografia d’unes persones 
que travessaven un pas zebra.

–Això és Abbey Road –va dir el pare, preveient 
la seva pregunta.

A la Milly, però, aquell nom no li deia res.
–Vaig a fer els deures.
De la cuina en provenia una oloreta deliciosa 

que feia pensar que el dinar seria exquisit.
Abans de tornar al taller, la Milly va decidir anar 



es pot fer 
de seda o de 
mussolina

complement que es pot combinar de diverses maneres

afegits de punta 
en gradació de 

tons
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a donar una ullada als nous esbossos a l’estudi de 
la mare.

Enmig d’un gran garbuix de fulls, va trobar 
l’esborrany d’un vestit de color turquesa clar, amb 
un complement que partia de l’espatlla i es podia 
presentar de diverses maneres per adornar el vestit.

–És bonic, però caldria una idea que el fes més 
especial... I jo la trobaré. M’hi haig d’afanyar, ara 
mateix! –va dir, i va tornar al taller, on va trobar el 
Pigatto exactament on l’havia deixat.

La Milly es va tornar a posar el vestit, va aca-
ronar el gat una última vegada, va tirar amunt la 
cremallera, va fer una tombarella i...

PUF!

complement que es pot combinar de diverses maneres




