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Un viatge

a tot color
Aquell matí es respirava un AMBIENT de
partença a la Universitat de Ratford.
Mentre acabava de preparar la maleta, Colette
va preguntar a Pamela tot de sobte:
—Tu de QUIN COLOR DIRIES QUE ÉS
el dia d’avui?
En sentir aquelles paraules, la seva companya
d’habitació se la va MIRAR una mica
estranyada, però al
cap d’un moment va
comprendre a què es
referia la seva
i li va fer un gran
.

amiga

SOMRIURE
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Un

viatge a tot color

Colette, que era una gran amant de la MODA,
també s’hi mirava molt amb els colors: sempre
estava superinformada sobre els tons preferits
pels dissenyadors i li agradava experimentar
combinacions insòlites i originals, tant si
es tractava de vestits, bosses, sabates, braçalets
com de... bolis i llibretes! El seu amor pels
colors no es limitava a la roba o als complements. Colette tenia el divertit costum d’associar els COLORS amb moments i
ocupacions diferents del dia: per exemple,
una excursió al mar era del color blau intens
de l’aigua i del groc dels càlids rajos del
sol, mentre que una tarda d’estudi era marró com les taules de la biblioteca de la
Universitat de Ratford i rosa com la seva
llibreta d’apunts.
—Ui, aquest matí té una pila de colors! —va
respondre Pamela—. El blanc de la
que
cobreix el jardí, el blau del maletí de viatge...

10
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Un

viatge a tot color

—...el lila de la coberta de l’últim número del
Ratvogue ... —va continuar Colette.
—I també el vermell de les maduixes
de les magdalenes de l’esmorzar! —va afegir
Pamela fent-li l’ullet.
Colette va somriure feliç:
—Hi estic d’acord, aquest matí és un autèntic

ANT MAR
S
E
D
C
TÍ!
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R os

a!
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Un

viatge a tot color

En aquell moment, Violet, Paulina i Nicky van
treure el nas per la porta de l’habitació i els
van preguntar:
— P reparades?
—Gairebé... —va balbucejar Colette, asseient-se
damunt de la maleta PLENA A VESSAR
per provar de tancar-la, però no va poder.
Violet va fer una rialleta:
—Quan vam acordar que només portaríem
U N A maleta, volíem dir que cadascuna s’enduria els vestits que cabessin en una sola maleta, no que provaríem de fer-hi cabre T O T
l’armari!
—Ja, potser sí que hi he posat alguna coseta de
més; podria deixar... —va dir Colette abraçada
a la maleta, però no va poder acabar la frase
perquè la va interrompre el CLAC! del pany que
finalment es va tancar. Llavors va deixar córrer
la idea d’alleugerir l’equipatge i va exclamar—:

Ja està, ja està, ja està! Ja podem marxar!
12
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Un

viatge a tot color

Aquell dia els altres estudiants també marxaven per fer les seves vacances d’hivern.
—Ai, que bé que us trobo! —va exclamar Tanja, acostant-se corrent a les seves amigues—.
Ehem, em volia acomiadar de vosaltres!
—On te’n vas, de VACANCES? —li va
preguntar alegrement Violet.
—Me’n vaig a esquiar amb els pares —va respondre Tanja—. I vosaltres?
Just en aquell moment... LAC!

C

a i,
Quin
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Un

viatge a tot color

La maleta de Colette, massa plena, es va obrir
de cop al mig de passadís! Pamela va esclafir
a
, però de seguida es va ajupir per
ajudar la seva amiga a recollir els vestits i les
sandàlies que s’havien escampat per terra:
—La maleta de Cocó t’ha donat una pista:

RIURE

anem a un pa Í s càlid!
—A Mèxic!!! —va exclamar Colette, que va
recollir un barret de palla i se’l va posar graciosament.
—En concret a la Reserva de la Biosfera
de les Papallones Monarca, a l’estat de
Michoacán! —va afegir Paulina.
—La doctora Meyer * ens ha invitat a
unir-nos al grup de voluntaris que ajudaran el
seu equip en un projecte d’estudi sobre
la papallona monarca i tenim
moltes ganes de marxar! —va explicar Nicky.
* La

doctora

MARGARET MEYER

és una

estudiosa de Les papaLLones migratòries ; Les

t ea s isters

La van conèixer en un seminari

de recerca a L ’i LLa de Les

T2_0010259142 Viatge a Mexic 009-182.indd 15

B aLenes .

7/7/20 11:52

Un

viatge a tot color

—En tenim moltes ganes, però... encara ens
podem esperar uns minutets abans de córrer
cap a l’aeroport, oi? —va dir Colette,
somrient, amb una pila de roba de més que
havia sortit disparada de la seva maleta—. No us mogueu, vaig a deixar aquests
vestits a l’habitació i torno de seguida!!!
Sense perdre un
c!
moment, la noia va
iin
Vi
Ja
arrencar a córrer
per les escales i el
llarg passadís que
portava a l’habitació que compartia
amb Pam, va deixar els
que no s’enduia damunt del llit i va
tornar enrere.
Mentre baixava de

16
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Un

viatge a tot color

dos en dos els esglaons per reunir-se
amb les seves amigues, Colette no va poder
contenir un somriure...: ves a saber de quins
colors es tenyiria el seu viatge a
ÈXIC!
Ben segur que a la paleta d’aquella experiència ja hi havia els de les ales de les papallones
monarca, però estava convençuda que encara
se n’hi afegirien MOLTÍSSIMS MÉS!

M

17
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Tijuana

Ciudad Juárez

ESTATS UNITS

Chihuahua
Monterrey

OCEÀ
PACÍFIC

MÈXIC
Guadalajara

Ciutat de
Mèxic

Acapulco

GOLF DE
MÈXIC

Mérida

Cancún

BELIZE
GUATEMALA

Mèxic és un país de l’Amèrica del Nord. Té frontera
al nord amb els Estats Units i al sud-est amb Guatemala
i Belize. Al sud hi ha el golf de Mèxic, i a l’oest, l’oceà
Pacífic.
La bandera mexicana és tricolor: verda, blanca i
vermella. Al centre de la franja blanca hi ha el símbol
de Mèxic: una àguila reial que repenja una pota en un
cactus i amb l’altra subjecta una serp.
Continent: Amèrica
Capital: Ciutat de Mèxic

T2_0010259142 Viatge a Mexic 009-182.indd 18

Llengua oficial: castellà
Moneda: peso mexicà
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