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Londres, anys 30. En Michael Banks,  
empleat del banc on va treballar el seu pare,  

viu amb els seus tres fills a la casa familiar, al número 17 
del carrer del Cirerer. La seva germana, la Jane, lluita per 
defensar els drets de les dones i ajuda en Michael en tot el  

que pot; especialment des que una tràgica pèrdua va sacsejar 
les seves vides. Per sort, la Mary Poppins torna per ajudar  

una nova generació de la família Banks a recuperar  
l’alegria que han perdut.

Quan la Mary Poppins és a prop,  
tot és possible.
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Era l’any 1934, a Londres. Un matí d’hivern, 

ben d’hora, un fanaler que es deia Jack es 

disposava a enfilar-se a l’escala per apagar el  

gas del fanal situat davant del número 17 del 

carrer del Cirerer. L’Annabel Banks i en John,  

el seu germà bessó, el van saludar amb la mà  

des de la finestra de la seva habitació.

—Hola! —van dir al seu amic.

En Jack els va somriure i els va saludar amb 

el mateix gest.

De sobte, els bessons van sentir un crit de 

l’Ellen, la majordoma, que era a baix, a la cuina. 

Van baixar les escales corrents, seguits del seu 

germà petit, en Georgie, que s’aferrava a la seva 

girafa de peluix, la Gillie. Els bessons van trobar 

l’Ellen, xopa de cap a peus, al vestíbul.

—Aquesta pica dels trons ha explotat! —va 

exclamar. 
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Durant l’últim any hi havia hagut unes 

quantes fuites a les canonades de la casa, i els 

bessons ja sabien què calia fer en aquests casos. 

En John va córrer cap al soterrani per tallar 

l’aigua de la canonada principal. L’Annabel se 

sabia el número dels lampistes de memòria, i els 

va trucar. El seu pare, en Michael Banks, es va 

precipitar cap a la cuina per manipular tan bé 

com podia les canonades que havien rebentat. 

Abans que l’Ellen tornés a la cuina per 

endreçar tot aquell mullader, algú va picar a la 

porta principal. En obrir-la, l’Ellen es va trobar 

dos advocats que penjaven un rètol on deia que 

aviat els embargarien la casa. Horroritzada, va 

anar a avisar en Michael immediatament.

A en Michael se li havien acumulat les 

factures des que havia mort la Kate, la seva 

esposa i mare dels seus fills, ara feia un any. 

Havia abandonat la carrera d’artista i s’havia 

posat a treballar de caixer al Fidelity Fiduciary 

Bank, al qual també havia demanat un préstec. 

Resulta que el banc exigia que els retornés 

íntegrament tots els diners aquell mateix 

divendres, abans de mitjanit, i si no ho feia  

li embargarien la casa.

—Que els torni tot el préstec? —va deixar 

anar en Michael, esparverat—. Però si és més 

del que guanyo en un any! M’és impossible.
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La germana d’en Michael, la Jane Banks, havia vingut aquell matí a fer-los 

una visita. Després d’ajudar-los a netejar la cuina mig inundada, havia d’anar  

a repartir esmorzars a la gent amb menys recursos. Però abans de marxar va 

sentir que els advocats comentaven a en Michael les condicions de devolució  

del préstec. Li va recordar que el seu pare els havia donat accions del banc.

—Les podries fer servir per saldar el préstec —va suggerir al seu germà.
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Ara bé, per poder fer-ho, havien de trobar el certificat que els acreditava com 

a titulars de les accions.

—Suposo que deu ser entre tota la paperassa del pare —li va dir en Michael 

a la Jane—. Per què no mires al seu armari? Jo donaré un cop d’ull a les golfes.

La Jane va mirar el seu germà somrient i se’n va anar cap al dormitori buit.
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Mentrestant, al terrat de l’edifici veí, 

l’almirall Boom, un almirall de la marina jubilat, 

i el seu primer oficial, el senyor Bitàcola, van 

disparar un canó per anunciar que eren les vuit.

BUM!

Però anaven una mica tard. A l’altre costat 

de la ciutat, el Big Ben, la campana gegant de la 

torre del rellotge que dominava el Parlament, ja 

havia sonat.

L’explosió va alertar els advocats, però no 

els membres de la família Banks, que ja estaven 

acostumats al ritual de cada hora de l’almirall.  

Els advocats van marxar de seguida. Tan bon 

punt se’n van haver anat, la Jane i en Michael es 

van adonar que els nens havien sentit la conversa.

—Perdrem casa nostra? —va preguntar en 

Georgie al seu pare.

—I és clar que no —va dir en Michael, 

abraçant en Georgie—. No t’has d’amoïnar  

per res.

—Però has dit que no tenim prou diners  

—va apuntar en Georgie. 

—En puc aconseguir més —va assegurar en 

Michael picant-li l’ullet.

Aleshores va demostrar les seves qualitats 

artístiques dibuixant un bitllet de deu lliures, 

que va regalar a en Georgie. Tot seguit, va donar 

a en John unes quantes monedes de debò i va 

enviar els tres nens a comprar queviures, mentre 

la Jane i ell buscaven el certificat de titularitat de 

les accions per tota la casa.
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Els bessons i en Georgie van passar pel parc de camí cap a la botiga de 

queviures. En John va aprofitar que en Georgie s’havia avançat una mica per 

comptar les monedes que en Michael li havia donat. No n’hi havia prou per 

comprar tot el que tenien apuntat a la llista. L’Annabel li va assegurar que ja 

s’espavilarien, tal com la seva mare sempre els havia ensenyat. Els bessons no es 

van adonar que s’havia aixecat vent ni que el cel s’havia començat a encapotar.
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