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 Hi havia una vegada un nin que volia ser pintor. A casa seva, però, no els hi feia gaire gràcia 

aquesta idea. Crec recordar que volien que fos advocat o arquitecte o metge, no ho sé, però segur 

que devia esser qualque feina d'aquestes importants, d'aquestes que necessiten de corbata i cara 

seria per poder ésser exercides amb eficàcia. Gràcies a Déu que l'al·lot no va fer gaire cas als seus  

pares, va fer les maletes i carregat de somnis i infinita creativitat va agafar un tren que el conduiria 

cap a Montmarte, o era Montparnasse?...bah!, és igual, on va esdevenir un artista immortal...

 En Mateu és un ratolí pobre que viu en unes golfes que estan, com estan totes les golfes, carregades 

de pols i d'andròmines velles. Els pares d'en Mateu volen que el seu fill sigui metge, però el destí 

que les Moires li han cosit és ben diferent: en Mateu serà pintor tot i que ell encara no ho sap. Un 

dia el petit ratolí va a un Museu i allà no sols descobreix el poder de seducció de l'art sinó que 

també s'enamora, s'enamora de la rateta Nicoletta (qui no desitja enamorar-se dins un Museu?!) i 

somia que, agafats de la mà passegen per dins una obra gegantina. Quan es desperta ja no hi ha 

quadre i ningú no l'agafa de la mà: sols hi ha la pols i les andròmines que hi ha a totes les golfes...  

però un moment-un moment, en Mateu torna a mirar els papers i les andròmines i la pols i ara sí, ara 

ja ho sap, en Mateu sap que vol ser pintor.

 

 Al 1925 el nin de la primera història pinta un quadre amb una taca blava i el titula  Ceci est la  

couleur de mes rêves. El meu somni  és el nom del quadre més gran i més famós d'en Mateu, el 

nostre ratolí enamorat de la pintura i de la Nicoletta.
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