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escaient tall al biaix

Que faria molt bé d’anar-hi, que París era una
opció excel·lent. I que tant de bo que fos per
una bona temporada, que necessitava un canvi

d’aires.
—Que sí, Eulàlia, no t’ho pensis més —em va animar

la Marian.
Després del que havia passat amb en Jordi, tenia ganes

de marxar.
Finalment no vaig anar al Liceu, perquè em conec i

no hauria gaudit gens del ballet, ni tampoc vaig posar cap
denúncia. No, perquè no volia complicar més les coses i
que hi hagués alguna desgràcia per culpa meva. Al cap i a
la fi tampoc no havia passat res. A casa, quan vam tornar
amb la senyora Assumpció acompanyades d’en Genís, un
xicot alt i ferm, ho vaig trobar tot tal com estava, fins i
tot aquell poca-solta havia deixat la porta ajustada. Vaig
canviar una altra vegada el pany de la porta, això sí.

Deia que em venia de gust l’estada a París. Em va anar
com oli en un llum que en Pertegaz em digués de fer un
reportatge amb la revista vogue. Em feia una mica de
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cosa, però la meva germana em va acabar de donar l’em-
penta que em calia.

De nou se m’obria una finestra després d’haver rebut
un bon cop de porta.

Coincidia també que des que havia mort Christian
Dior i Manuel Pertegaz havia desestimat d’ocupar el seu
lloc a París, que malgrat que ell tenia molt clar l’objectiu
de continuar la seva trajectòria a Espanya, això no treia
que volgués tenir presència a la capital francesa. Als Estats
Units ja s’havia consolidat, sobretot des que l’any cin-
quanta-quatre li van donar l’«Oscar de la Costura», ator-
gat per la Universitat de Harvard.

Que Pertegaz buscava un local oportú per instal·lar-hi
un dels seus ateliers no m’era desconegut. I que costava
trobar el lloc idoni a París tampoc.

Se’m va ocórrer que tal vegada jo podia intervenir.
Louis Duran era marxant d’art, però la seva família tenia
una important empresa immobiliària a la qual també es-
tava vinculat com a soci. Ara que ja sóc a París, reconec
que va ser l’excusa perfecta per posar-me en contacte
amb en Louis, perquè ja feia temps que buscava un mo-
tiu per telefonar-lo.

La qüestió és que vaig agafar la capsa de música on
desava la targeta d’en Louis i li vaig trucar.

—eulalia, quelle surprise! —em va dir realment sorprès
per la meva trucada.

I amb el seu característic sentit de l’humor va drama-
titzar la seva decepció perquè m’hagués posat en contac-
te amb ell per qüestions immobiliàries.

Em va afalagar que només al cap de dos dies em tru-
qués ell a mi per dir-me que hi havia un local a la rue du
Fauburg Saint-Honoré on es trobaven concentrades les
millors cases d’alta costura.
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Va anar tot molt de pressa. Jo que l’hi comunico a en
Pertegaz, ell que s’hi interessa i ho vol tirar endavant,
però que qui s’ocupava d’aquelles qüestions era als Estats
Units en aquell moment i ell que em delega a mi aquella
responsabilitat. Exagero. No en tenia cap, de responsabi-
litat, ja que els acords vindrien després cas que interessés.
Reportatge a banda, de moment, la meva missió només
era la d’aportar informació, la més exhaustiva possible,
per tal de poder-ne fer les valoracions a qui pertoqués.

La senyora Matilde em va mirar amb certa reticència,
ja que jo no era sant de la seva devoció, i em va dir amb
ironia:

—¿Y no echarás en falta tus queridos almacenes?
Em vaig limitar a somriure: no tenia ganes d’entrar en

cap discussió, el que volia era anar-me’n a París.
La Lina també es va alegrar de la meva decisió. I no

em va passar desapercebut el fet que aplaudia que hagués
contactat amb en Louis. I em va dir el mateix que la Ma-
rian, que feia molt bé d’anar-hi.

A la redacció, vam avançar alguns dels reportatges per
a la propera revista del juny. M’encantava que a la del
maig s’hagués incrementat la informació sobre moda.
Mai se n’havia escrit tan àmpliament. La Lina mateix va
fer un reportatge en el qual entrevistava dues espectado-
res il·lustres: la senyora Montserrat Dalí de Bas i la senyo-
ra Maria de Bascuñana de Grafulla. Eren prou senyores,
però potser no estaven a l’altura del que devia considerar
la senyora Matilde.

La Lina em parlava del reportatge sobre les festes que
a primers de maig es feien a França en honor de Joana
d’Arc i d’un altre sobre la localitat asturiana de Llanes
quan va aparèixer l’Eusebi i la meva atenció va quedar
enterbolida. Si la Lina es va alegrar de la meva anada a
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París, podria assegurar que l’Eusebi no, i em sap greu
reconèixer-ho: em va agradar.

—T’hi estaràs molt de temps? —em va preguntar.
—No depèn de mi, però crec que no gaire...
L’Eusebi va fer trontollar la idea d’anar-me’n, com si

d’alguna manera l’estigués traint. Desitjava veure en Louis,
però també volia estar amb l’Eusebi ara que havíem coin-
cidit.

No ho podria assegurar, però m’imagino que l’Eusebi
sap per la Lina que em vull separar d’en Tomàs. I ara que
hi penso, a la Lina, malgrat la confiança que li tinc, mai
no li he explicat que mai no he tingut relacions amb el
meu marit. Per vergonya. Si ho hagués fet, segur que la
Lina m’hauria parlat de la nul·litat.

Poder ser a París és un regal caigut del cel. A més del
reportatge i de prendre nota de qüestions immobiliàries,
m’he d’ocupar de copsar tendències de moda i exercir
una mena d’espionatge sobre què fan els altres creadors.
Aquest encàrrec em diverteix i m’obliga a estar informa-
da sobre tot allò que passa relacionat amb la moda i la
capital francesa.

Pel que m’he anat informant de Balenciaga, té moltes
manies. Una, que cau en l’obsessió, és la de no deixar
veure les seves col·leccions. Prohibeix l’entrada d’altres
col·legues espanyols a les exclusives desfilades, que cele-
bra gairebé en secret.

Ben cert que Pertegaz té altres maneres d’obtenir in-
formació, però m’agrada que vulgui, i especialment, el
meu punt de vista, tal vegada perquè és més popular.
Una de les grans capacitats de Pertegaz és la seva gran
intuïció per copsar canvis i tendències.

Una de les primeres coses que he fet en arribar a París
és escriure a en Tomàs, si bé ja he explicat a l’Obdúlia
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que té el meu permís de dir-l’hi en cas que el vegi o que
s’hi posés en contacte. Ho he fet ara que ja és un fet con-
sumat que sóc a París. He après a avançar-me. I sóc sin-
cera quan li explico que m’ha anat la mar de bé l’encàrrec
de Pertegaz. Per descomptat que no li esmento res dels
meus tractes amb en Louis i tampoc escric al remitent
l’adreça de l’hotel on m’allotjo.

Fa anys que segueixo la trajectòria dels grans creadors
de l’alta costura. Cadascun d’ells tenen un vessant admira-
ble que ara, aquí, recorrent els bulevards parisencs, mag-
nifico. Madeleine Vionnet, que va revolucionar el món
de la moda amb la innovadora tècnica del tall al biaix, els
meravellosos i escultòrics vestits de nit de Madame Gres,
els impecables sastres de Coco Chanel, la versatilitat de
Dior, i el gran mestre: Balenciaga... D’ell, la mateixa Coco
assegura que és un veritable modista, l’únic capaç de dis-
senyar, tallar i muntar un vestit amb les pròpies mans.
Christian Dior li reconeixia l’hegemonia, i Givenchy, un
dels seus admiradors més destacats, el considera l’arquitec-
te de l’alta costura. M’agrada la seva teoria, que un gran
modista ha de ser un arquitecte per a les línies, un escultor
per a les formes, un pintor per als colors, un músic per a
l’harmonia i un filòsof en el sentit de la mesura. Construeix
els vestits directament sobre les maniquins i aquestes no
cal que siguin necessàriament molt maques ni altes ni pri-
mes; la perfecció del disseny és el que regeix la seva crea-
tivitat, perquè l’art inspira tots els seus dissenys.

En Louis escolta amb atenció les meves digressions
sobre alta costura. Somriu amb certa murrieria, m’imagi-
no que divertit pel meu francès casolà i perquè quan
m’embalo amb un tema que m’interessa no tinc atura-
dor. El bourgogne que prenem també ajuda. Però així que
me n’adono, li cedeixo la paraula.
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—Pardonnez-moi, louis, ne laissez pas parler...
—N’a pas d’importance, je tiens à entendre.
Que li agrada escoltar-me, diu. Encara sort que s’ho

pren bé. Som als Champs Elisés. En Louis m’ha convidat
a dinar —jo ja ho esperava— en un restaurant on fan un
filet boníssim.

Passada la primera estona en què no he sabut mode-
rar la meva exposició —gairebé un catàleg— sobre l’alta
costura, anem intercanviant notícies, els darrers esdeve-
niments que tenen a veure amb la nostra feina, amb
nosaltres. Aquests darrers dies he estat pensant que tal
vegada ja estigués compromès amb algú. Per tot el que
anem comentant, dedueixo que no. I m’alleuja saber-
ho. De la meva banda, no li amago que ja no tinc cap
lligam afectiu amb en Tomàs, si bé encara hi estic casa-
da. I ell em torna a repetir que això rai, que no té cap
importància.

Potser té raó en Jordi i sí que sóc una estreta, sempre
anant amb el fre de mà posat. Tot seria més fàcil si sabés
deixar-me anar i adaptar-me de manera natural, com un
tall en biaix, que permet que la roba cedeixi lleugera-
ment i s’estiri per adaptar-se al cos oferint un caient vo-
luptuós i a la vegada difícil de manipular.

La conversa amb en Louis em fa plantejar qüestions
que fins ara ni m’havien passat pel cap.

Deixar en Pertegaz?
En Louis em suggereix la possibilitat de treballar en

una altra firma, i per què no el més gran, per què no en
Balenciaga.

Ja hi som altre cop amb el fre, la por que sempre em
tenalla, que m’impedeix avançar i fluir d’acord amb la
llibertat dels meus sentiments més íntims.

Em costa canviar. La meva fidelitat és gairebé malal-
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tissa, m’obsessiono a continuar en una direcció quan el
millor que podria fer, segurament, és canviar-la, perquè
potser no és el meu camí seguir amb en Pertegaz.

En Louis té una reunió de feina i hem de marxar.
Agafem un taxi. Com que a mi encara em queda una
estona abans no sigui l’hora d’anar a una desfilada de mo-
dels de la casa Dior que m’han aconseguit des de Barce-
lona, demano a en Louis que em deixi als magatzems
Lafayette, els que van inspirar els Jorba quan van fer
construir l’edifici del Portal de l’Àngel.

—a bientôt, louis... —el saludo quan em disposo a
sortir del taxi, que s’ha aturat al bulevard Haussmann.
Però ell s’afanya a sortir per obrir-me la porta. I, aquest
cop sí, em deixo portar i ens besem, amb passió, amb
ganes, sense importar-me que siguem al mig del carrer.

La botzina d’un cotxe, però, a qui el taxi destorba, em
torna a la realitat i ens acomiadem amb un fins demà que
ja voldria que fos aquí, i amb la secreta esperança que aca-
bi aviat la feina i em truqui a l’hotel, quedem per sopar i
el que pugui venir.

Són quarts de quatre de la tarda, encara tinc una es-
tona per voltar pels magatzems. Per descomptat que
m’impressiona l’esplèndida cúpula de vidre de l’edifici,
vitralls de colors que aporten una llum càlida a l’interior.
Pujo a dalt de tot, fins a la terrassa, des d’on contemplo
una extensa panoràmica. Ben a prop, l’edifici de l’òpe-
ra; en la llunyania, la basílica del Sacré Coeur de Mont-
martre.

Baixo lentament fins a la primera planta mentre bado
en les diverses seccions, regalant-me una estona de va-
gareig quan l’expressió d’una persona em crida l’aten-
ció. És un home, encara jove, que no ha perdut l’aspec-
te entremaliat que devia tenir d’infant. No puc evitar
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quedar-me’l mirant als ulls, verds, ametllats. Ell també
ho fa. Jo ja m’he recuperat una mica, però el seu aspec-
te és de pur astorament. I sóc jo, qui trenca el gel i el
saluda.

—Hola, Miquel...
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