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Per a l’Ava, la meva màgica neboda



9

Una dona ben estranya

Abans d’obrir la porta de la floristeria, la Violet 

va tancar els ulls i va esternudar. Aquella olor! Es 

filtrava per les escletxes de la porta i el forat del 

pany, s’escampava per l’entrada i omplia tota la 

casa. 

La Violet va somriure. Tenia motius per fer-ho. 

L’esperaven dues setmanes de vacances. I la tieta 

June no només li havia permès quedar-se tot el 

dia a la floristeria de la tieta Abigail, sinó també, 

per primera vegada, passar la nit a ca l’Abigail. 

Fins l’endemà al matí no hauria de tornar a casa. 
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Quan va obrir els ulls, va veure Lord Nelson. 

Aquell gat rodanxó del color de la mel s’havia 

assegut al graó de baix de tot de l’escala i obser-

vava la Violet amb el cap decantat.

Ja hi era o s’hi havia acostat silenciosament 

mentre la Violet estava amb els ulls tancats?

—Hola, Lord Nelson —va estirar la mà per aca-

ronar el gat, però l’animal se li va ajupir sota els 

dits i es va enfilar cap amunt.

No és que fos tímid o poruc. El que passava és 

que Lord Nelson decidia qui el podia acaronar,  

i en aquell moment sem-

blava que no tenia ganes 

de moixaines. 

A la botiga es 

van sentir les veus 

de dues dones. 

Una era la de 

la tieta Abigail, 

però de qui era 
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l’altra? Encuriosida, la Violet va obrir la porta de 

darrere de la botiga i va mirar cap a dins.

Avui la floristeria semblava més plena que mai: 

als prestatges, al costat de la caixa i a terra hi 

havia un munt de gerros, galledes  

i testos amb flors de tots colors. 

Narcisos de color daurat,  

ranuncles de color rosa, 

jacints de color blau cel  

i tulipes de color ver-

mell llampant sem-

blaven competir per 

veure qui feia més goig. 

D’esquena a la Violet, davant del taulell hi 

havia Mrs Blue, la de la pastisseria de la plaça del 

Mercat. 

La tieta Abigail estava concentrada embolicant 

amb paper de seda un ram de peònies. La Vio-

let no li veia la cara, però sabia que la seva tieta 

somreia melangiosament, com sempre que embo-
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licava flors. S’hauria estimat 

més quedar-se-les, en comptes 

de vendre-les.

—Vaja, vaja, vaja —xerrote-

java Lady Madonna a la seva 

gàbia, penjada damunt de la caixa.

Des d’allà, el periquito de color turquesa 

contemplava i comentava tot el que passava  

a la botiga. 

—Tant de bo no li hagués ensenyat a parlar  

—es lamentava la tieta Abigail almenys tres cops 

cada dia—. Així ara no hauria de sentir contínua-

ment els seus comentaris poca-soltes. 

—Vaja, quina pena —va garrular Lady Ma-

donna, quan l’Abigail va acabar d’embolicar les 

flors amb el paper de seda. 

Lady Madonna tenia raó, va pensar la Violet, 

era realment una pena veure així les peònies. Les 

flors eren blanques i enormes, gairebé tan grosses 

com el cap de la noia. I escampaven un perfum 
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meravellós que arribava fins a ella, encara que 

s’hagués quedat al costat de la porta. 

—Talli’ls les tiges de biaix cada dos dies i can-

viï’ls l’aigua, així les flors li duraran més —la tieta 

Abigail va donar el ram a la clienta per damunt 

del taulell—. Tingui.

—Moltes gràcies! —va xerrar Lady Madonna. 

Satisfeta, Mrs Blue va ensumar les peònies.

—Quina meravella, Miss Abigail. Les seves flors 

fan una olor encara més bona que els meus pastis-

sos —va treure el moneder i va donar uns quants 

bitllets a la tieta Abigail. 

La tieta Abigail va obrir l’antiga caixa i li va 

tornar el canvi. Quan va aixecar el cap, va veure 

la Violet. 

—Violet, darling! —va exclamar, i va somriure 

a la seva neboda. 

Mrs Blue també es va girar cap a la nena. 

—Oh, hola, Violet. Que vols comprar flors, 

també?
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—No, no, jo soc part de la botiga —va dir la 

Violet, encara que no fos veritat. 

La floristeria era de la tieta Abigail, i la Vio-

let només hi anava els dissabtes i els dimecres en 

sortir de classe. La resta de la setmana vivia amb 

els seus pares d’acollida, els Berry. La tieta June  

i l’oncle Nick. 

Aquell dia no era dissabte ni dimecres, sinó 

dijous. Però al contrari que la Violet, la tieta June 

no tenia vacances, ja que havia d’anar a treba-

llar al banc, com sempre. I l’oncle Nick feia algun 

encàrrec amb el camió. Per tant, perquè la Violet 

no es quedés sola a casa, la deixaven anar a ca la 

tieta Abigail. I aquell vespre (això era el millor 

de tot) no hauria de tornar a casa, com sempre, 

sinó que es podria quedar a sopar amb l’Abigail  

i després la seva tieta li llegiria un conte i la Violet 

podria dormir al seu sofà de flors. La tieta June  

i l’oncle Nick ja havien comprat entrades per al 

cinema.  
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—Em pregunto per 

què no ho fem més 

sovint. Així podeu 

sortir a la nit i jo em 

quedo a dormir a ca 

la tieta Abigail —va 

dir-los la Violet a l’hora 

d’esmorzar—. Seria més pràctic per a vosaltres.

La tieta June va fer de seguida una cara amoï-

nada. 

—Ai, criatura, de vegades em penso que t’agra-

daria quedar-te per sempre a casa de l’Abigail. 

—Ximpleries! —va exclamar la Violet—. Però 

si jo us estimo. 

—Doncs quina sort! —va dir l’oncle Nick—. 

Perquè nosaltres també t’estimem moltíssim. 

Realment, els Berry eren els millors pares 

d’acollida que un es podia imaginar. La tieta June 

sabia fer uns pastissos de poma boníssims i l’on-

cle Nick cantava a la Violet cançons marineres 
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que per desgràcia sonaven d’una manera horrible 

de tant que desafinava. 

Tots dos van desitjar tenir fills durant anys però 

no n’havien tingut cap, fins que van acollir la Vio-

let. El que passa és que feia un any havia apa-

regut a la ciutat la tieta Abigail i des de llavors 

la tieta June tenia molta por de perdre la Violet. 

Perquè la tieta Abigail era la seva tieta de veritat, 

mentre que la tieta June només era la seva mare 

d’acollida. En realitat, no hauria de patir, perquè 

la Violet no tenia cap mena d’intenció de marxar. 

Se’ls estimava a tots tres: a la tieta June, a l’oncle 

Nick i a la tieta Abigail. 

—Que bé que tornis a ser aquí, Violet —va dir 

la tieta Abigail. 

—I em puc quedar fins demà al matí —va res-

pondre la Violet.

—No la vull entretenir més —va intervenir  

Mrs Blue—. Bon dia tingui! 
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—Igualment —la tieta Abigail va contemplar 

amb recança com Mrs Blue s’emportava les peò-

nies de la botiga—. No s’oblidi de tallar les ti... 

—però la porta de la floristeria ja s’havia tancat. 

Mrs Blue ja no va sentir les paraules de l’Abigail. 

—Vaja, vaja, vaja, quina pena! —va xerrotejar 

Lady Madonna.

—Calla d’una vegada! —li va ordenar la tieta, i 

després es va tornar a dirigir a la nena—: Vols un te? 

—És clar, és clar —va exclamar alegrement el 

periquito—. Gràcies! De res! 

—És clar —va dir també la Violet, tot i que de 

fet acabava d’esmorzar. 

Però el te de la tieta Abigail era molt especial. 

No feia servir bossetes de te preparat, sinó que 

agafava pètals de rosa, menta fresca, beines de 

gavarró o flors d’hibisc. De vegades també hi afe-

gia trossets de poma assecada, pells de taronja o 

flor de canyella. El te cada cop tenia un gust dife-

rent, però sempre era fantàstic. 
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—Au, vine —la tieta Abigail va sortir de darrere 

del taulell i se n’anava cap a la cuina, quan va 

sonar la campaneta de la porta de la botiga. 

Una dona alta i prima va entrar a la floristeria. 

—Bon dia —va dir la tieta Abigail, i va diri-

gir una mirada esporuguida a les peònies que li 

quedaven. Potser les hauria hagut d’amagar per 

evitar que algú les comprés. 

—Bon dia —la dona prima es va aturar al mig 

de la botiga, va treure un paper de la bossa de mà 

i se’l va quedar mirant. 

—Necessita ajuda o vol mirar una mica per la 

botiga? —va preguntar la tieta Abigail. 

—Ajuda —va dir la dona, mentre aixecava el 

cap i es quedava mirant la tieta Abigail. Als seus 

ulls hi havia una lluïssor estranya, com si tingués 

febre—. Necessito ajuda.

—I què necessita? —va preguntar l’Abigail, 

amablement. 
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—Bananes? —va proposar Lady Madonna—. 

Llimones? Miri, miri! Moltes gràcies!

La dona, irritada, va fulminar la Violet amb la 

mirada i li va preguntar: 

—Què has dit? 

—Res —va respondre la Violet—. Ha estat Lady 

Madonna, el nostre periquito —i va assenyalar la 

gàbia que hi havia penjada damunt de la caixa. 

—De res! —va garlar Lady Madonna. 

La mirada de la desconeguda es va dirigir un 

moment cap a l’ocell i després es va desplaçar ràpi-

dament cap a la Violet i finalment cap a l’Abigail. 

—És la seva filla? —per un breu instant, el ros-

tre se li va il·luminar—. Es veu de seguida. 

—La meva neboda —va dir la tieta Abigail. 

—Oh, vaja. Perdoni. 

—No passa res —va dir la Violet. 

No era la primera vegada que algú la prenia per 

la filla de la tieta Abigail, s’assemblaven moltís-

sim. Tenien els mateixos cabells pèl-rojos rinxo-
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lats i esborrifats i un munt de pigues al nas, a les 

galtes i al front. Fins i tot en tenien als braços, al 

clatell i als dits dels peus. 

La dona va tornar a mirar fixament el seu 

paper. Potser hi deia el nom de les flors que havia 

de comprar. 

—M’acaben d’arribar unes prímules precio- 

ses —va dir la tieta Abigail, que sens dubte volia 

evitar que se li quedés les peònies. 

La dona va remenar el cap. 

—No, no, no és per això que he vingut. 

—Potser vol un cistellet de miosotis? —va pro-

posar la Violet. 

L’altra va tornar a remenar el cap. 

—Pim-pi-ne-lla —va dir la dona prima, remar-

cant cada síl·laba.

PIMPINELLA
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—Pimpinella? —va preguntar la Violet. 

Quina mena de flors eren, aquestes? Va dirigir 

una mirada interrogativa a la tieta Abigail, i es va 

adonar d’una cosa sorprenent. Tot d’una, era com 

si el cos de la seva tieta hagués crescut. Se li van 

tensar les espatlles, va aixecar el cap i l’expressió 

del seu rostre era alhora vigilant, tensa i impene-

trable. 

—Oh —va dir l’Abigail, i va afegir—: Violet, 

per què no puges i poses la tetera al foc?

Però la Violet no tenia ganes de pujar. Preferia 

quedar-se on era i esbrinar per què aquelles dues 

feien un posat tan misteriós. I també volia saber 

què significava pimpinella. 

De totes maneres, no ho va saber. La dona prima 

ja no en va tornar a parlar, i va plegar el paper 

amb totes dues mans, com si tingués por que la 

Violet descobrís alguna cosa. La tieta Abigail 

també es va quedar callada. L’única que va con-

tinuar xerrant alegrement va ser Lady Madonna. 
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—Happy Birthday to You! —va cantussejar—. 

Bon profit!

—No em fa res esperar —va dir la Violet—. 

Podem pujar totes dues juntes.

—Ves cap a dalt, Violet —als ulls de color 

verd clar de la tieta Abigail hi havia una lluïs-

sor estranya, que la Violet només havia vist una 

vegada: aquell cop en què Lord Nelson es va 

menjar tota una remesa de calèndules. Aquella 

lluïssor volia dir: alerta, alta tensió!

—D’acord, doncs ja me’n vaig —va murmurar 

la Violet. 

—Bye-bye! —va exclamar Lady Madonna.

Quin ocell més idiota.


