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UNA JORNADA
FLORENTINA

Colette es va repenjar al MURET
que donava al riu i s’hi va abocar una mica.
D’una riba a l’altra del riu Arno, hi sorgia un
magníf ic pont antic, on hi havia tot d’edif icis
PINTORESCOS que s’emmirallaven a
l’aigua.
— UINA MERAVELLA! Com has dit
que es diu aquell pont? —va preguntar, encuriosida, a Laura, l’amiga italiana que els feia
de guia a ella i a Pamela.
—Vols dir el Ponte Vecchio? —va preguntar la noia—. És un dels monuments més
famosos i fascinants de Florència. És
un pont molt antic, d’origen romà, construït

Q

9

T2_0010254653 El secret de Florencia 009-178.indd 9

25/2/20 12:25

U NA

JORNADA FLORENTINA

al tram més estret del riu Arno; des del punt
de vista arquitectònic, tal com VEUS , té...
—Mireu! Ve Duccio! —la va interrompre Pam,
assenyalant un noi que avançava a pas
lleuger entremig de la multitud en direcció a
elles.
—
—les va saludar alegre-

AQ

U

Hola, noies!
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JORNADA FLORENTINA

ment—. I doncs? Quina impressió us ha fet la
nostra estimada Florència?
—Jo la trobo senzillament... extraordinària!
—va dir Colette amb veu SOMIADORA—.
Ja fa uns quants dies que som aquí però encara no hem acabat d’explorar totes les seves
belleses... Sembla un MUSEU a l’aire lliure!

!
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JORNADA FLORENTINA

—Parlant de museus —va intervenir Laura—.
Duccio: ens has portat les ENTRADES
per a la visita?
— quí les tens! —va dir el noi, sacsejant-les davant seu per tranquil·litzar-la—.
Què? Preparades per explorar el museu més
famós de Florència?
—
—van exclamar alhora
!
Colette i Pam—. Preparadíssimes!!!
NS
TE
—Som-hi, doncs! —va dir Laura,
dirigint-se a la Galeria dels Uff izi.
El pati del museu era ple de gom a
gom de turistes que s’esperaven per
visitar les sales. Quan tota la colla es
dirigia a l’entrada Pam va exclamar:
—
—Què passa? —li va demanar
Colette.
—Abans d’entrar-hi vull fer una
foto per a Nicky, Pila i Viví... per

a
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Sííí!
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Un moment!
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compartir amb elles una mica de la
màgia d’aquesta ciutat, encara que s’hagin quedat a Ratford!
—Quina gran idea! A mi també m’agradaria molt que fossin aquí... —va dir Colette,
SOMRIENT.
Després de fer la foto, les dues noies van entrar al museu i... es van quedar sense ALÈ :
l’interior de l’edif ici era increïblement elegant
i una gran quantitat d’obres d’art meravelloses
n’omplien tots els racons.
— Germana, mira aquestes estàtues! —va exclamar Pamela, indicant un conjunt d’escultures.

13
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JORNADA FLORENTINA

—I encara no has vist els sostres —va afegir
Colette, mirant enlaire .
Laura les va cridar:
—Veniu! Hi ha un munt de sales, i la MILLOR
manera de fer la visita és seguint un criteri
cronològic, PER TANT, COMENÇAREM PER...
—Laureta, sisplau, no comencis amb les teves
classes d’història de l’art... Recorda
que les nostres amigues han vingut a gaudir
de la bellesa de les obres, no a aprendre’n
cada DETALL de memòria! —li va suggerir
Duccio amb un somriure afectuós.
Laura es va posar molt VERMELLA i es va justificar:
—Jo... només volia aprof itar de la millor
MANERA el temps de què disposem abans
de tornar al taller!
—Per això mateix! —va replicar Duccio—.
Pamela i Colette ja fan classes de restauració
amb el teu pare, cada dia, si més no al museu
deixem-les lliures de voltar per on vulguin!

16

T2_0010254653 El secret de Florencia 009-178.indd 16

25/2/20 12:26

U NA

JORNADA FLORENTINA

Laura es va plegar de braços i va replicar, una
mica enrabiada:
—Entesos! Si creus que les avorreixo, per què
no els fas tu de guia?
—Mira que n’ets, de susceptible! —va
respondre Duccio amb una rialleta.
Colette els va interrompre escurant-se la gola:
—Ehem... potser la millor solució és la via
del mig: Laura ens pot explicar les obres d’art
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més importants, i després
podem explorar una mica el museu...
—Ben dit, germana! Ja ens podem capbussar en el món de l’art! —va exclamar Pamela,
que hi estava completament d’acord.
—Entesos —es va conformar Laura, sospirant—.
omençarem per aquesta sala...

C

I

LA VISITA

VA COMENÇAR!
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