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1. Una col·lecció  
tota de plàstic

La Milly no en tenia cap dubte: el quadern d’esbos-
sos era el regal més bonic que la seva àvia Loretta 
li podia fer. Arraulida al llit, a la seva habitació, ja 
feia hores que el fullejava, però cada vegada que 
passava una pàgina i tornava a mirar un model, 
li semblava com si fos el primer cop. Els dibuixos 
d’aquells vestits eren una meravella: semblava que 
fossin reals i que d’un moment a l’altre podien sor-
tir del paper.

Amb el seu fidel Pigatto al costat, fet un cabdell, 
la Milly es divertia resseguint amb l’índex els per-
fils de vores, mànigues i caputxes, i acariciant les 
minúscules mostres de tela que la seva àvia havia 
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enganxat al marge. I si 
tancava els ulls, davant 
seu podia veure aque-
lles creacions fetes rea- 
litat. Era màgia! Com 
la dels vestits guardats 
al gran armari blanc que 
hi havia a l’antic taller de 
casa, a dalt a les golfes.

–Te’n recordes, com el vam descobrir, amic meu? 
–va dir la Milly al Pigatto. El gat va obrir una mica 
un ull, la pupil·la del qual es veia com una prima 
escletxa negra com el carbó–. Era una tarda que 
semblava com qualsevol altra, i ves per on...

A partir d’aleshores la seva vida havia canviat, i 
de quina manera! Gràcies als vestits màgics havia 
pogut viatjar en el temps i descobrir mons descone-
guts, en èpoques també molt llunyanes de la seva i 
en països meravellosos. De vegades s’havia arriscat 
molt, però també s’ho havia passat molt bé. I encara 
s’ho passaria millor d’ara endavant: la Milly havia 
descobert un gran misteri que tenia a veure amb la 
Gran Sastreria Merletti, però encara li quedaven 
moltes coses per entendre. Per exemple, qui havia 



9

 Una col·lecció tota de plàstic 

robat els cucs de seda que la seva àvia esmentava al 
quadern? Eren precisament aquells cucs els que ha-
vien produït la seda meravellosa amb què s’havien 
confeccionat els vestits que es guardaven a l’armari 
blanc de les golfes. I, sempre segons el que escrivia 
la seva àvia, havia sigut després d’aquell robatori 
que les coses a la sastreria havien començat a anar 
malament... Què se n’havia fet?

La Milly va pensar que havia de trobar aquells 
cucs de seda, si volia ajudar de debò la seva família. 
En cas contrari...

Quan hi va pensar, el rostre se li va enfosquir.
–Què passa, petitona? –li va preguntar amb deli-

cadesa la seva mare, la Pulviscola, quan va entrar a 
l’habitació. Anava vestida amb uns pantalons d’un 
vermell encès molt bonic, estrets i curts al turmell, 
model set vuitens, que combinaven amb una cami-
sa blanca de teixit de piqué i tall masculí. Duia els 
cabells recollits en una cua baixa i llisa, i un parell 
d’arracades de perles blanques i grises.

La Milly, agafada per sorpresa, es va espantar.
–Mare! M’has clavat un bon ensurt.
–Perdona’m, Milly. He trucat a la porta i tot, 

però com que no m’has contestat, he entrat.
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–No t’havia sentit.
–No em sorprèn gens. Feies cara 

d’estar capficada. Que passa res? –va 
preguntar ella, arrufant el front.

–No, no...
Després, els ulls de la Pulviscola 

van anar a parar al quadern que 
la Milly tenia sobre els genolls. 
De cop i volta, la mirada se li va 
apagar. 

–No hauries d’estudiar? –li 
va preguntar, amb un to estra-
nyament dur. Era evident que 
alguna cosa l’havia trasbalsat. 
I tot semblava indicar que era 

el quadern de l’àvia Loretta.
–Ja he acabat els deures de demà 

–va respondre ràpidament la Milly 
mentre deixava el quadern tancat 
al seu costat damunt del llit.

–Perfecte –va contestar la mare.
–Havies vingut per dir-me 

alguna cosa?
–De fet, sí. Et volia ensenyar 



11

 Una col·lecció tota de plàstic 

això –va dir la Pulviscola, mentre donava a la seva 
filla el retall d’un diari.

–Caram! Són els nostres barrets! Volia dir... els 
teus barrets –es va corregir de seguida la Milly.

–Sí, la idea de posar plomes a barrets i diade-
mes ha agradat molt. Només ahir vam rebre una 
dotzena de comandes. És molt important per a 
la sastreria, perquè ens permet tirar endavant en 
aquest moment tan difícil –va explicar satisfeta la 
Pulviscola.

–Que bé! N’estic molt contenta! –va dir la Milly, 
radiant. La mare la va abraçar.

–Diu molt de tu, que et preocupis tant per la sas-
treria. Jo t’ho agraeixo molt. Però ara el teu deure 
com a nena és anar a escola, estudiar i aprendre un 
munt de coses interessants. Quan siguis més gran...

La Milly va deixar d’escoltar-la. Coneixia de 
memòria aquelles paraules, sabia on volien anar 
a parar i no les volia sentir un altre cop. Sabia 
clarament què voldria ser de gran i no canviaria 
d’idea mai de la vida. No seria metgessa, com els 
agradaria als seus pares, sinó una bona dissenyado-
ra de moda, com la seva mare, la seva tia i tots els 
Merletti abans d’ells.
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–...M’has entès, Milly?
Abans que pogués contestar, però, la tia Nuvo-

letta va irrompre a l’habitació amb la força d’un 
huracà. Estava molt esverada, tenia els cabells tan 
despentinats que semblava que li volguessin fugir 
del cap i els ulls esbatanats darrere la muntura groc 
canari.

–Pulviscola! Fixa’t! –Va agitar un full sota el nas 
de la seva germana–. M’ha arribat de la Patrice.

–Qui és la Patrice? –va preguntar la Milly, al-
çant-se per anar-ho a veure. Sense voler, va enso-
pegar amb el quadern, que va caure a terra, obert.

–És una jove redactora de moda. La vam conèixer 
a l’última desfilada... –va respondre la Nuvoletta, 
sense apartar la mirada del full.

–Vestits fets completament de plàstic... –va llegir 
la Pulviscola–. Això no té ni cap ni peus.

–Ni cara ni ulls! Només Madame X Fashion 
podia tenir una ocurrència com aquesta. I aquest 
cop també ha estat capaç de convèncer tothom que 
es tracta d’una genialitat!

Una altra vegada ella. La Milly se’n feia creus. 
Darrere de cada primícia i de cada idea estrafolària 
sempre hi havia Madame X!



13

2. Intrigues d’amor

–Hem de fer alguna cosa de seguida. Hem de trobar 
una idea que contraresti aquestes extravagàncies 
de plàstic! –va exclamar la Pulviscola, vehement.

–Alguna cosa que faci que la gent apreciï els 
vestits de qualitat, confeccionats amb teixits tra-
dicionals, d’excel·lència i que no passen de moda.

–Tens tota la raó, Nuvoletta! Vestits amb aquell 
toc de classe únic...

Mentre parlava, la Pulviscola va advertir als peus 
del llit el quadern d’esbossos, obert per una pàgina 
on es reproduïa el model d’un vestit blau. Amb 
gran sorpresa de la Milly, la seva mare va recollir el 
quadern i va contemplar l’esbós: el vestit tenia una 
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àmplia faldilla guarnida amb una joia al davant i 
unes mànigues llargues bombades a l’altura de les 
espatlles. L’escot era quadrat i rivetejat amb una 
refinada vora de setí daurat, que recordava una 
mica el marc d’un quadre.

Mentrestant, la Nuvoletta també s’hi havia 
acostat per donar-hi una ullada.

–Aquest vestit és una delícia –va comentar–. Tan 
romàntic... toca la tela –va dir a la seva germana, 
fregant amb el dit el retall de vellut clavat a la pà-
gina com a mostra–, és molt suau.

La Pulviscola va continuar observant el vestit 
atentament. Aleshores va dir, amb un to una mica 
amarg:

–Quins bons temps, aquells...
–Aquells bons temps tornaran aviat! –va excla-

mar la Milly.
La seva tieta li va estampar un petó afectuós a 

la galta.
–Quina nena tan optimista, la meva nebodeta...
–A què es refereix aquesta frase? –va preguntar 

aleshores la Milly, assenyalant la pàgina del qua-
dern on hi havia una nota escrita a mà que deia: La 
història d’amor més bonica de tots els temps...

vellut 
adomassat



aplicacions en randa per a enagos

vellut 
adomassat

cinturó amb pedra preciosa



Capítol 2

16

–A la història de Romeu i Julieta –va contestar 
la Pulviscola–. Eren dos joves que vivien a Verona 
fa molts anys, cap al segle xvi. Es van enamorar 
bojament l’un de l’altre, però el seu amor no tenia 
el consentiment de les famílies, que estaven enfron-
tades.

–I ells, què van fer? –va preguntar la Milly.
–Van lluitar pel seu amor. És una història molt 

romàntica, com les que li agraden a la teva àvia –va 
comentar la Nuvoletta amb un somriure.

–Per això l’àvia Loretta va dissenyar el vestit de 
la Julieta?

La Nuvoletta i la Pulviscola es van mirar, sor-
preses.

–Només està inspirat en un vestit de l’època, 
bufona. A l’àvia li encanten els vestits romàntics... 
–va explicar la Pulviscola, i mentre ho deia va tenir 
una intuïció–. I tant! Això és el que necessitaríem, 
Nuvoletta: un toc càlid i romàntic, contraposat a la 
fredor del plàstic de la nova col·lecció de Madame 
X.

–Hem de posar fil a l’agulla ara mateix!
Dit això, la mare i la tieta van sortir de l’habita-

ció a la recerca de la idea triomfal, i la Milly es va 
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quedar sola rumiant sobre tot el que havia sentit, 
amb el quadern d’esbossos de l’àvia entre les mans.

De cop i volta es va sentir el so del timbre de 
l’entrada i la Milly va fer un bot: finalment havia 
arribat la seva amiga Becky! Es moria de ganes 
d’explicar-li aquell nou repte i que es posessin totes 
dues a elaborar un pla genial.

Quan la Becky va entrar, es va trobar la Milly amb 
la mirada clavada en una pàgina del quadern d’es-
bossos.

–T’ha encantat aquest quadern, oi? –li va pre-
guntar–. La veritat és que està ple d’esbossos de 
vestits espectaculars!

–No és només això, Becky –li va contestar la 
seva amiga, pensativa–. Per desgràcia, Madame X 
Fashion acaba de presentar a la premsa la seva no-
va i diabòlica creació per a la pròxima temporada: 
vestits fets completament de plàstic!

La Becky va arronsar les espatlles.
–No deu ser una sensació gaire agradable, la del 

plàstic a la pell.
–Doncs sembla que té èxit –va replicar la Milly–. 

Hem de fer-hi alguna cosa, Becky.
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–Alguna cosa perquè la gent entengui que els 
models Merletti són més bonics, més elegants, ela-
borats amb teixits autèntics i d’excel·lent qualitat!

–Sí, esclar, però fa falta un toc més... d’estil, 
m’entens? Mira aquest model –va dir la Milly en-
senyant la pàgina a la seva amiga amb l’esbós del 
vestit de vellut blau.

–És molt maco –va comentar la Becky, fascinada.
–Aquí diu: «La història d’amor més bonica de 

tots els temps...» –va llegir la Milly en una anotació 
al marge de la pàgina.

–Vés a saber de què es tracta...
La Milly va somriure.
–Es refereix a en Romeu i la Julieta, dos joves 

enamorats que van viure una preciosa història 
d’amor, fa cinc-cents anys!

La Becky la mirava amb aire d’interrogació.
–No la coneixes, oi? –Aleshores, la Milly li va 

explicar tot el que en sabia.
–Que romàntic... un amor contrariat... –va co-

mentar la Becky amb mirada somiadora.
–Sí, romàntic... Aquest és justament l’element 

que ens cal per fer la competència als vestits de 
plàstic de Madame X Fashion –va replicar la Milly, 
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aguerrida, indicant l’esbós del vestit de vellut blau.
–Bé, deu ser una mica complicat, traslladar això 

als nostres temps.
–Esclar, no pretenia pas fer-ne un d’igual...
Els ulls de la Milly es van clavar en els de la 

Becky. Brillaven com dues estrelles.
–T’ha vingut al cap alguna idea, oi? –li va dir la 

seva amiga.
La Milly va fer que sí.
–Pugem ara mateix a l’antic taller. Hem de trobar 

aquest vestit. Estic segura que si tornem enrere en 
el temps, a l’època d’en Romeu i la Julieta, trobaré 
la inspiració necessària per a la col·lecció.

–Però com és possible? Si aquest esbós el va dis-
senyar la teva àvia, el vestit no pot datar d’aquella 
època...

–Ostres, tens raó! Però l’esbós és aquí, al seu 
quadern... Tret que l’àvia, com diu ma mare, s’ins-
pirés en un vestit ja confeccionat per altres en el 
passat quan va fer aquell dibuix. Potser tenia por 
que el vestit es pogués perdre per alguna raó... Però 
per què?

–Pot passar, efectivament, amb vestits que viat-
gen en el temps...
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–Vine, anem a buscar l’original!
–I si a l’armari blanc no hi fos, un vestit com 

aquest?
–Mèèèu –va fer el Pigatto, esmunyint-se entre les 

cames de les nenes.
La Milly va somriure.
–Ell està convençut que hi és. Au, anem! –va dir 

mentre s’obria pas cap al vell taller.
La Becky la va seguir sense protestar. Sabia que, 

quan a la seva amiga se li ficava una cosa entre 
cella i cella, fer-la canviar d’idea era pràcticament 
impossible.


