
 
 

La pianista embruixada 

 

Vet aquí una vegada, fa anys i panys, enmig del bosc hi havia una pastoreta que es deia 
Antonieta i que, per passar l’estona, tocava el flabiol. Ho sentiu? Oi que sona bé? 

L’Antonieta tocava el flabiol tan concentrada que ni s’adonava de la rotllana 
d’espectadors bocabadats que s’anava formant al seu voltant.  

Ella, da-li que da-li, refilet amunt, refilet avall. Les ovelles i els xais belaven a cor, per 
fer-li costat; les mallerengues escoltaven atentament per poder repetir després aquella 
melodia. 

Però cal tenir en compte que, al bosc, a vegades, a més de xais i pastoretes hi pot haver 
fades de bo de bo, com la fada Romanina que, quan sentia el flabiol, s’entendria com si 
fos ella mateixa qui hagués ensenyat de solfa a aquella mosseta. Qui ho sap...! El cas és 
que a la fada Romanina li encantava aquella música capaç, fins i tot, d’amansir els llops, 
que seien tranquil·lament al costat de les ovelles, per poder sentir més bé aquells refilets 
musicals. 

Però... en aquell bosc també hi vivia la bruixa Escombrapodrida, que estava rabiosa amb 
tanta música i tanta harmonia: 

- Grrrr! Això més que no pas un bosc normal i corrent, on cadascú campa per les seves i 
es busca la vida, sembla una sala de concerts! No m’agrada gens que els llops, distrets 
amb la música, deixin de queixalar el coll de les cabretes. N’estic tipa! De què em 
serveix ser bruixa?  

 

LA PIANISTA EMBRUIXADA 

 

L’Antonieta vivia en una cabana al fons de la vall. Era una cabana xica, xica. 

I sempre que tornava de pasturar les seves ovelletes cantava aquesta cançó. 

 

Here in this valley is where I play, 

the hills and the sheep just make my day. 

 

... però aquella nit quan la pastoreta va entrar a la seva cabana, va fer uns ulls com unes 
taronges: al bell mig de la cabana hi havia un piano! Un piano de debò!  



De darrere el piano va sortir la fada Romanina que li deia: 

- Antonieta, toques tan i tan bé, que he decidit regalar-te el rei dels instruments. Aquí 
tens aquest piano i no dubto que aviat aprendràs a tocar-lo tan bé com toques el flabiol. 
I pffuit! va desaparèixer. 

L’Antonieta, que tenia un do per a la música, es va apropar al piano i va intentar 
treure’n una melodia. 

Però després d’admirar-lo per totes bandes, va pensar:  

- “És bonic i sona molt rebé, però la veritat és que no és gaire pràctic per endur-me’l al 
bosc a pasturar amb les ovelles...” 

Aleshores, es va obrir la porta d’una revolada i va entrar la bruixa:  

- Què, nena? T’agrada el regal que t’ha fet la fada Romanina? Oi que fa per a tu, que 
toques tan i tan bé? 

L’Antonieta li va respondre:  

--Estic molt agraïda a la fada Romanina que m’ha regalat un piano tan bonic i tan afinat, 
però....  és una mica massa gros per endur-me’l al bosc. Em seria més útil en un saló que 
en una cabana, encara que ja m’hi acostumaré:   de dia tocaré el flabiol... i de nit, el 
piano! 

--No siguis beneita, Antonieta! Si la bleda de la Romanina t’ha regalat el piano, jo bé 
puc regalar-te el saló, el palau on hi ha el saló, i un vestit ben remudat perquè tothom 
s’encanti sentint-te tocar. Au, té: a la una, a les dues, i a les tres! Puff! 

La bruixa, amb un cop d’escombra, va convertir l’Antonieta en una preciosa damisel·la 
que tocava prodigiosament el piano en un saló del palau del rei! Alça, manela!     

La gent del palau van quedar meravellats veient aquella ninona i escoltant la bonica 
melodia del piano. I exactament com passava al bosc quan l’Antonieta tocava, les 
dames, els patges, les criades, els cavallers, els ministres i els generals de palau van 
quedar bocabadats. 

L’Antonieta tocava i tocava, els altres escoltaven i escoltaven, sense menjar ni dormir ni 
fer altra cosa que admirar aquella melodia, i allí es van haver de quedar encantats per 
sempre més.  

L’Antonieta ja fa més de tres-cents anys que toca en aquell saló de palau, com una 
autòmat a qui haguessin donat corda...  i encara ningú ha sabut desfer el malefici de la 
bruixa, perquè ningú sap que allò és culpa seva. Ni tan sols la fada Romanina sap què 
cal fer per desencantar-la! 

I això que si la fada no hagués tingut el caprici de fer entrar per art de màgia un piano 
dins aquella cabana, totes aquestes desventures no haurien passat. 

La fada Romanina n’està tan penedida que ha plegat de l’ofici: ja no fa de fada, sinó que 
ven perfums en uns grans magatzems. O això m’han dit... I m’ho crec, és clar.  



I, sabeu què? La dolenta Escombrapodrida, així que va tenir l’Antonieta ben tancada al 
saló del palau, va obrir la cleda de les ovelles i hi va deixar entrar els llops, que hi van 
fer una gran destrossa.   

I, efectivament, els bosc torna a ser tan salvatge i perillós com ho havia estat abans que 
l’Antonieta hi toqués el flabiol... i romandrà així per sempre més. O així m’ho sembla... 

Ah, que contenta que està ara, la bruixa! Està tan contenta que fins i tot li vénen ganes 
de cantar. 

 

Beware of what the forest holds. 

If you go in there you must be bold. 
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