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Pinzells 
i colors

Si algú hagués preguntat a les Tea Sisters 

quina era la seva assignatura preferi-
da, les cinc noies haurien donat cinc res
postes diferents. 

Colette, que somiava treballar en una revista 

de moda, hauria dit que la 

seva assignatura preferida 

era la història del pe
rio disme. Pamela, molt 

aficionada als motors i in-

teressada a entendre’n el 

funcionament, hauria res-

post 

 i  
.
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Per
iodisme... de m

o
da! 
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Una amant dels animals com Nicky no dub-

taria a respondre biologia. Pau-

lina segurament hauria elegit informàti-
ca, perquè li donava la possibilitat d’aprofun - 

dir els seus coneixements en el món dels ordi-

nadors. Violet segur que hauria triat la mú
 sica, que era l’assignatura que li perme- 

tia tancar-se a la seva habitació per tocar el 

violí. 

Però si haguessin preguntat a les cinc estu
diants quina era l’assignatura que les ha-

via fascinat més du-

rant els últims me - 

sos, les noies haurien 

respost sense pen-

sar-s’hi:   

Durant aquell curs, 

les Tea Sisters i la res-

ta d’estudiants de la 

Universitat de Rat-
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ford s’havien de-

dicat a la pintu-
ra del natural, 
i aquesta tècnica 

els havia engres-

cat tant que es pas-

saven tot el temps 

lliure entre co
lors, pin-
zells i ca-
vallets!  
Aquella tarda, les 

cinc aspirants a 

pintores també la 

pensaven dedicar 

a la seva nova 

afició.

—Ei, noies! Ja esteu preparades? 

—va preguntar Nicky, que amb Paulina i Violet 

van treure el cap per l’habitació de Colette  

i Pamela. 
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—Preparadíssimes! —va respondre Pam men-

tre ficava els pinzells a la bandolera. 

Però la seva companya d’habitació no sola-

ment no va dir ni paraula, sinó que es va que-

dar asseguda al llit, mirant la tela  en 

blanc que havia de començar a pintar aque-

lla tarda. 

Pam s’hi va acostar i li va dir:

—Què passa, Cocó? No em diguis que se t’ha 

tornat a acabar el color rosa!

en q
uè Penses?

 Pinzells  i colors
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En sentir la broma de la seva amiga, Colette 

es va desencantar i va esclafir a riure: 

—No, no, acabo d’omplir la 

paleta amb totes les tona
litats de rosa que he tro-

bat! Però...

—Però... què? —li va pre-

guntar Violet.

—No ho sé... pensava en els 

temes dels nostres qua-

dres: tinc la sensació que ja hem retratat tot 

el que podíem... 

Violet, Nicky, Pamela i Paulina es van mirar, 

pensatives.
Colette tenia raó: durant les últimes setma-

nes havien pintat els seus amics, els 

seus professors i tots els racons de Ratford! 

—Ostres, doncs és veritat! —va esbufe-gar Paulina, que es va asseure al costat de 

Colette—. Ara que hi penso, no se m’acut 

res que encara no hàgim pintat!
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Benvinguts a Ratford!

El rector al seu despatx

Posta de sol a Ratford

Aleshores, Violet va pre-

guntar:

—I què més podem 

pintar?

—Ja ho sé! 

—va exclamar Pamela 

després d’uns instants 

de silenci—. Vosaltres 

agafeu el material, que 

jo vaig corrents a bus-

car les claus del tot 
ter reny! 

Colette va mirar la seva 

amiga, sorpresa:

—D’acord que ja hem 

pintat tot el que es po-

dia pintar, però trobo 

que fer un retrat de  

les claus del 

teu cotxe és una idea 

força estrafolària... 
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—Què dius? No m’has entès bé! —va dir Pam, 

rient—. Vosaltres agafeu les teles 

i els colors, jo agafo les claus del tot 

terreny, i ens en anem a fer un tomb per l’illa: 

buscarem temes i paisatges nous 

per als nostres quadres!
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