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En Max Nix tenia set anys i era  

el petit de set germans. 

El primer, en Paul, era el més gran i el més 

alt de tots.  

Després hi havia l’Emil. El seguien l’Otto  

i en Walter, i l’Hugo i en Johann.

L’últim era en Max. 

El seu nom sencer era Maximilian,  

però com que només tenia set anys, 

no li calia un nom tan llarg.  

Tothom li deia Max, i prou.  

En Max vivia amb la mare i el pare Nix 

i els seus sis germans  

en un poblet anomenat Winkelburg,  

a mig camí d’una muntanya molt costeruda.
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La muntanya tenia tres cims,  

i cadascun d’ells,  

tant a l’hivern com a l’estiu,  

estava coronat per unes caputxes de neu  

que semblaven boles de gelat de vainilla gegants.  

 

Les nits que la lluna plena brillava  

com un gran globus taronja,  

se sentia udolar les guineus  

en la foscor de l’arbredaque  

hi havia més amunt de la casa d’en Max.  

 

Els dies clars i assolellats  

es veia el riu resplendent en la distància,  

al fons de tot de la vall,  

com un fil de plata serpentejant.

 

A en Max li agradava, viure allà. 

En Max era feliç, si no fos per una cosa. 

Hi havia una cosa que en Max Nix volia més 

que res en el món:  

un vestit per a ell tot sol.
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Tenia un jersei verd  

i uns mitjons de llana verds i un barret  

de caçador de feltre verd  

amb una ploma de paó.  

Fins i tot tenia uns calçons de cuir  

amb botons d’os gravat. 

Però tothom sap que no és el mateix tenir 

un jersei i uns calçons que  

tenirun conjunt de jaqueta i pantalons  

fets a mida.

Quan en Max Nix passejava per Winkelburg, mi-

rava pertot arreu, amunt i avall, 

 est i oest, nord i sud,  

i veia que tothom duia vestit.

Alguns anaven vestits per anar a treballar  

i duien roba feta amb teixits molt resistents,  

de color marró o gris. Altres duien vestits 

de casament, molt elegants, amb armilles 

de seda ratllades.  
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N’hi havia que anaven vestits per anar  

a esquiar, amb roba de color blau elèctric  

o vermell, i amb flocs o flors de neu  

brodats als punys i als colls.

Hi havia gent que duia vestits de fil,  

blancs i emmidonats c 

om un antic paper de carta.  

El pare Nix i en Paul i l’Emil i l’Otto i en Walter  

i l’Hugo i en Johann, tots tenien vestit.  

Tots els habitants de la muntanya  

tenien algun tipus de vestit, llevat d’en Max.

Ara bé, en Max no volia un vestit només  

per treballar (seria massa avorrit)

o només per anar a un casament 

(seria massa elegant)

o només per anar a esquiar 

(seria massa calorós)

o només per a l’estiu 

(seria massa fresc).

Ell volia un vestit que  

li servís per a tot l’any.

18




