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1. Tresors amagats

Aquella tarda, a casa dels Merletti hi regnava un 
silenci discret, que impregnava de calma els vells 
pisos de l’edifici i les seves grans habitacions.

Era dissabte i l’Agata, la minyona, feia la mig-
diada habitual, amb la seva camisa de dormir rosa 
xiclet. Al primer pis, però, no hi havia ni una àni-
ma. Tothom era al taller de la segona planta: la tia 
Nuvoletta, la Pulviscola i en Matteo. Una mica més 
amunt, a l’últim pis, hi havia una gran agitació. En 
l’aire polsegós de l’antic taller de la casa dels Mer-
letti planaven un gran encís i un gran entusiasme.

Havent dinat, la Milly i la Becky hi havien pujat, 
impacients per començar una nova aventura al lloc 
més fascinant i misteriós de la casa. La Milly estava 
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molt contenta de poder compartir finalment el seu 
gran secret amb algú. Fins llavors només n’havia 
parlat amb el Pigatto, que tenia l’avantatge de ser 
un confident reservat, però certament no li donava 
les mateixes satisfaccions que la seva amiga Becky, 
entusiasmada amb la història dels vestits màgics.

En realitat, a la Becky, que era una nena tran- 
quil·la i més aviat pocatraça, la idea de viatjar en el 
temps i de veure’s de cop i volta més crescuda li feia 
una certa por. Li agradava somiar i imaginar les 
aventures que es podien viure duent aquells vestits, 
però posar-se’ls de debò... de cap manera!

–Si no segueixes les instruccions de l’etiqueta, 
què vols que et passi?

–No ho sé, Milly, però l’instint em diu que podria 
ser perillós. Jo no sóc una Merletti. I si amb mi la 
cosa té efectes estranys?

–«Estranys» en quin sentit? Et penses que et sor-
tiran pústules morades a la cara o que et transfor-
maràs en un cuc?

La Becky va somriure. La Milly de vegades era 
còmica.

–Podria acabar vés a saber on o quedar atrapada 
en una altra època...
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–Tens raó, Becky, i això no m’ho perdonaria mai.
–De tota manera, penso que et podré ajudar en la 

teva missió. Això és territori enemic –va continuar 
la Becky com si conspirés–. Si algú ens descobrís... 
No et preocupa?

–El què?
–Que et descobreixin. Mentre viatges.
–Si t’he de ser sincera, no gaire –va contestar la 

Milly, que no havia valorat mai seriosament aquell 
risc–. Però ara que m’hi fas pensar... La veritat és 
que seria un desastre!

–No t’hi has d’amoïnar, però. Sóc al teu costat. 
Et faré guàrdia aquí al fortí! –va dir la Becky pi-
cant-se el pit.

–No sé com agrair-t’ho, Becky! –va exclamar la 
Milly abraçant la seva amiga, que potser no era gai-
re valenta però que tenia molt bon cor, això segur.

Les dues amigues van riure juntes i van conti-
nuar admirant els meravellosos vestits de l’armari: 
un quimono de seda blau, verd i negre, amb uns 
fantàstics dibuixos d’ocells que sorgien entre la 
vegetació, tan bonics que semblaven pintats a mà; 
un vestit negre més llarg, sense mànigues, baix de  
cintura i completament brodat, amb una vora 
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acabada en una sèrie de serrells de fils de seda 
trenats; finalment, hi havia un vestit llarg i estret 
dels costats, també baix de cintura, sense mànigues 
i completament cobert de lluentons vermells.

–Caram! –va exclamar la Becky, que encara no 
s’havia acostumat a les meravelles d’aquell armari.

–I mira aquest! –va dir la Milly, assenyalant un 
vestit llarg de brocat de seda vermell, amb mànigues 
amples que s’eixamplaven als canells, un cinturó 
tipus corda de color daurat a la cintura i unes pre- 
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cioses aplicacions de vellut vermell i or a les espat-
lles i l’escot.

–Sembla sortit d’una aventura de Robin Hood!
–Sí. És de Lady Marian total... –va contestar la 

Milly somiant desperta.
Just aleshores, la Milly va notar que alguna cosa 

es movia a la butxaca dels pantalons. Era la clau 
de plata.

La va treure i se la va mirar.
–Què passa?
–Es movia.
–De debò?
–Sí. De tant en tant ho fa. De vegades penso que 

està viva.
–Realment, quan me la vas ensenyar per primer 

cop em va fer el mateix efecte.
–És una clau màgica. I penso que ho fa per avi-

sar-me.
La Becky la va mirar intrigada i en va acariciar 

la superfície llisa.
Mentre ho feia, la clau va deixar anar una res-

plendor. La Becky va recular.
–Que tens por? –li va preguntar la Milly, amb 

l’objecte al palmell de la mà.
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–S’ha il·luminat! –La seva amiga se li va tornar a 
acostar–. Què creus que et vol...

La Becky no va poder acabar la frase, perquè 
dels pisos inferiors van arribar algunes veus.

La Milly va sentir la porta de l’entrada que es 
tancava i la veu de la seva mare que la cridava.

–Han tornat! Afanya’t, hem de tocar el dos d’aquí 
o tindrem problemes –va dir.

La Becky va córrer esperitada cap a la sortida, 
però fosc com era no es va adonar que el Pigatto 
estava recargolat a terra al mig del pas.

–Mèèèu! –va miolar saltant sobre les quatre 
potes quan el va envestir. Va sortir com un coet en 
direcció a la porta i va desaparèixer en el rectangle 
de llum que projectava l’escletxa.

–Ho sento –va murmurar la Becky.
–No passa res. Encara li queden sis vides més... 

–va fer broma la Milly, que, coneixent el seu gat, 
sabia que tot seguit es lleparia les ferides una estona 
i després, en el moment més oportú, tornaria a apa-
rèixer: ella li faria quatre moixaines i tot tornaria a 
la normalitat.

–Ara molta atenció, però. Hem d’evitar fer so-
roll –va dir la Milly, caminant de puntetes.
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–Ho intentaré –va contestar la Becky, que tenia 
moltes qualitats, però no precisament la destresa.

Quan, al final, les dues noies van arribar a la 
planta baixa i es van topar amb la mirada emmur-
riada d’en Matteo, es van penedir de no haver-se 
quedat més estona amagades a dalt.
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–On éreu, noies? –va preguntar distretament el pare 
de la Milly.

–Jugant a fet i amagar, pare. Per això no ens 
trobaves –va respondre la Milly amb aire ingenu. 
De fons sentia les veus de la seva mare i la seva tia 
que xerraven sense parar a la sala.

–Voleu berenar? –va preguntar en Matteo a les 
nenes.

–Oh, sí, gràcies! –va contestar la Becky, que en 
aquests casos no deia mai que no.

La Milly, en canvi, tenia l’estómac tancat. Nota-
va una sensació estranya a la casa, ara que havien 
tornat els seus pares, i tenia por que no hagués 
passat alguna cosa al taller.

2. Madame X Fashion
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–Com va tot? –va preguntar.
Va tenir la sensació que per primer cop el seu 

pare li prestava atenció.
–Bé, bonica.
–La mare i la tia semblen preocupades.
–Les dones sempre es preocupen, Milly. Però tot 

va bé.
La Milly no en va quedar gens convençuda. Pen-

sava que el seu pare tractava de protegir-la, però 
ella volia saber la veritat.

–Oh, Milly, ets aquí –va dir la mare, sortint en 
aquell moment de la sala. Tenia un aspecte decaigut 
i cansat–. Hola, Becky.

–Bon dia, senyora.
–Què ha passat, mare? Fas una cara trista.
–No passa res, tresor, només alguns problemes 

al taller.
–Com és això? –va preguntar la Milly, alarmada. 

No ho podia entendre: les noves propostes havien 
estat un èxit!

–Tot és culpa de Madame X –va dir la veu de la tia 
Nuvoletta, darrere la seva germana–. Aquella far-
sant s’ha inventat una cosa nova, «mai vista abans», 
va dir als periodistes. Ells s’ho van empassar i ara 
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no parlen més que d’aquesta desfilada sorpresa.
La Milly havia sentit esmentar sovint Madame 

X i fins i tot un cop l’havia vist. Era una dona 
rodanxona amb els cabells crespats i estufats, i 

duia tanta laca al cap que, si 
per mala sort un insecte s’hi 

hagués posat al damunt, 
s’hi hauria quedat enganxat 

per sempre. Era un d’aquells 
pentinats encarcarats, que ni 

tan sols el vent era capaç de 
bellugar. Però no es podia 

dir el mateix de qui el 
portava. Madame X 

era famosa en els 
ambients mundans 

per les festes extrava-
gants que organitzava i 

per un caràcter llunàtic, 
causa de freqüents empi-
pades amb els subordi-

nats, i per les seves decla-
racions grandiloqüents, 

que sovint quedaven 
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en no res, com bombolles de sabó que es desfan.
Per tots aquests motius, a casa dels Merletti no li 

tenien una gran simpatia. I ara que havia atret tots 
els focus d’atenció amb la promesa d’una novetat 
absoluta, la Pulviscola i la Nuvoletta estaven preo-
cupades.

–Sabeu de què es tracta?
–No, Milly, maca. Això suposant que sigui veri-

tat, aquesta sorpresa...
–Si s’inventa les coses, per què en fan cas, els 

periodistes? –va preguntar la Milly.
–Perquè així tenen una notícia.
–Però, mare, nosaltres també hem presentat dues 

creacions fantàstiques!
–Tens raó, però evidentment no n’hi ha hagut 

prou per centrar l’atenció de les càmeres...
–Doncs, per a mi, els vostres vestits són els més 

bonics de tots! –va dir la Becky tot d’una.
–Gràcies, maca. Ets molt amable –va contestar 

la Pulviscola fent una carícia a la nena.
–I estic segura que les coses s’arreglaran –va afe-

gir la Becky.
En sentir-ho, la Milly va llançar a la seva amiga 

una mirada barreja de terror, pel que se li pogués 
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escapar, i d’agraïment, per l’afecte i la confiança 
que demostrava a la seva família.

–I tant que sí! –va assegurar, agafant la seva ami-
ga per un braç i enduent-se-la de la sala–. Anem a 
berenar, Becky.

–Però... Milly!
–És l’hora de berenar! –va replicar ella, i la va 

portar a la cuina sota la mirada sorpresa del seu 
pare, que era al llindar de la sala.

Així que van entrar, i ja amb la porta tancada, la 
Milly la va deixar anar.

–Es pot saber què t’ha agafat? M’has fet mal! 
Mira, tinc el canell vermell.

–Au, va, Becky, no és res. Perdona’m, però tenia 
por que no parlessis més del compte...

–No pateixis. Aquestes coses no se m’escapen 
mai –va respondre la Becky, tota bufada.

La Milly li va llançar una mirada inquisidora.
–Per compensar el mal que t’he fet, t’ofereixo un 

tros generós de pastís de cireres i un bon got de llet 
amb cacau.

–Fet! –va contestar la Becky, satisfeta.
La Milly va tallar el pastís i el va posar en un pla-

tet amb una forquilla. Va agafar la llet de la nevera 
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i en va omplir dos gots, després 
hi va afegir tres cullerades de 
cacau en pols a cadas-
cun, va remenar, hi 
va posar una mi-
queta de vainilla 
i de canyella i... 
voilà, berenar 
preparat.

–He d’anar a Nova York –va 
dir la Milly en veu baixa quan van acabar 
de menjar.

La Becky, amb un bigoti de xocolata als llavis, 
va preguntar:

–Vols dir... amb els vestits màgics?
La Milly va fer que sí amb el cap.
–Estic segura que n’hi ha d’haver un que m’hi 

pugui portar.
–I per què precisament a Nova York?
–Te’n recordes, de la sastreria Merletti a Bond 

Street de què et vaig parlar? La de Londres?
La Becky va assentir.
–Et vaig dir que quan hi vaig ser s’estaven tras-

lladant.
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–A Nova York!
–Exacte.
–I creus que si hi vas trobaràs alguna pista impor-

tant? –va preguntar la noia, amb els ulls brillants.
–Penso que hi ha alguna cosa, un secret que 

connecta els vestits de l’armari blanc amb la meva 
família. I la resposta potser es troba precisament al 
taller de Nova York. A més a més, vull buscar una 
nova creació per a la mare i la tia. No puc sofrir 
veure-les tan tristes i preocupades.

–Què esperem, doncs? Anem a explorar l’arma-
ri! I si hi ha un vestit amb l’etiqueta «Nova York», 
el trobarem!

Reconfortada amb l’entusiasme de la Becky, la 
Milly va desparar la taula i va portar la seva amiga 
cap a l’últim pis. Es van moure amb molt de comp-
te, tot i que els seus pares estaven massa capficats 
per pensar en elles.


