
 

 

EL FANTASMA DEL VIOLÍ 

 

El senyor Grisini era un respectable forner que vivia al nord d’Itàlia. Era un 

home de caràcter callat i solitari, que cada dissabte a la tarda es posava un 

barret de copa per anar a fer un volt pel centre de la ciutat. 

Al senyor Grisini li agradava caminar pel carrer Gran, saludar els veïns i aturar-

se una bona estona a tafanejar davant l’aparador de la botiga d’instruments 

musicals. Exacte, ho heu encertat. La música era la seva gran passió. I el seu 

somni: aprendre a tocar el violí. 

Un dissabte com qualsevol altre, el senyor Grisini es va posar el barret de copa 

per sortir a passejar. I com de costum, va aturar–se davant la botiga 

d’instruments musicals. Però aquella vegada no es va quedar al carrer mirant 

l’aparador: no, no…, aquella tarda, el senyor Grisini va entrar a la botiga amb la 

intenció de comprar–se un violí. 

.- Aquest és el que m’agrada més –va dir al botiguer assenyalant un dels 

violins que penjaven de la paret-. M’agrada el color de la fusta, té quatre 

cordes i trobo que està molt bé de preu. Està decidit! Me’l quedo! No 

l’emboliqui, que me l’emporto posat. 

I no se’n va parlar més. Va pagar i va sortir disparat cap a casa, impacient per 

començar a tocar–lo.  

El que el senyor Grisini no sabia, és que ell era la víctima de: 

El fantasma del violí 

Sense imaginar-se tot allò que li esperava, el senyor Grisini va arribar a casa 

més content que un gínjol. Moments després, el temps just per treure’s el 

barret, el senyor Grisini es posava a tocar el violí, nyigo-nyigo, nyigo-nyigo, 

omplint de notes tota la cambra. 



El pobre senyor Grisini tocava tan malament com sabia. Era insuportable! Allò 

no ho aguantaven ni les cuques! Però ell continuava insistint–hi, nyigo-nyigo, 

nyigo-nyigo, sense adonar-se que feia més soroll que música. 

Quan les cordes del violí xisclaven com ho fa un gat quan se li estira la cua, al 

senyor Grisini se li va aparèixer un fantasma. Mare meva! Quina por! Allò era 

un autèntic fantasma! Una figura tenebrosa, alta i prima, amb una cabellera 

arrissada que li queia tapant–li part d’una cara pàl.lida i xuclada. 

Com és natural, el senyor Grisini va espantar-se de debò. El cor se li va 

disparar bategant tan fort que semblava el bombo d’una orquestra: bum–bum, 

bum–bum! 

Tremolant com un pollet, va llançar el violí enlaire i va abandonar l’habitació a 

tota velocitat. Mai de la vida havia vist cap fantasma. I tan terrorífic com aquell, 

encara menys. 

Al cap d’uns quants dies, quan ja s’havia calmat una mica i el fantasma no 

havia tornat a donar senyals de vida, el senyor Grisini va atrevir–se a tornar a 

agafar el violí. Però, per si de cas, va decidir posar-se a tocar en una altra 

habitació de la casa.  

El nyigo-nyigo, nyigo–nyigo tornava a ser espantós, però vet aquí que aquell 

soroll tan horrible actuava com un imant per al fantasma, perquè, una vegada 

més, va tornar a aparèixer davant dels nassos de l’aterrit senyor Grisini. 

Tant li feia que toqués en una o en una altra habitació, a la cuina o al bany, a la 

saleta o al rebedor; era igual que toqués de dia o de nit, a la matinada o a 

l’hora de berenar, sempre que el senyor Grisini tocava el violí… apareixia el 

fantasma. 

Passaven les setmanes i el senyor Grisini va anar perdent de mica a mica la 

por que li feia la presència d’aquella tenebrosa aparició.  

Cada vegada que es posava a tocar, el fantasma se li apareixia i es quedava 

quiet com si escoltés amb atenció els lamentables nyigo–nyigo, nyigo–nyigo 

que sortien del violí. 



Cada dia es repetia la mateixa història. El fantasma es plantificava una estona 

davant seu. S’estava quiet, sense moure ni una pestanya, fins que, en un 

moment determinat, començava a caminar i desapareixia rere una paret. 

.- On deu anar el fantasma quan travessa aquesta paret? –es 

preguntava el senyor Grisini cargolant–se la punta del bigoti. 

Era tanta la curiositat que li despertava aquest fet, que un bon dia va decidir 

que el seguiria. 

Per poder–ho fer, va deixar preparat un pic amb la punta ben afilada. Poc 

després, començava la serenata: nyigo–nyigo, nyigo–nyigo, nyigo–nyigo, 

nyigo–nyigo. 

Efectivament, quan encara no feia ni cinc minuts que tocava, el fantasma va 

plantificar–se una altra vegada davant d’ell. 

I poc després, la tenebrosa figura del fanstasma es posava a caminar i 

desapareixia rere la mateixa paret de sempre. 

.- O ara o mai! –va dir-se agafant el pic amb força. 

El senyor Grisini va començar a picar fins que va obrir un enorme forat al mig 

de la paret. 

I quina va ser la sorpresa quan, amagada entre els maons, va aparèixer una 

capsa misteriosa. 

.- Què dimonis deu ser això? –va preguntar-se tot amoïnat-. Sembla una 

capsa molt antiga. Mira que si és aquí on viu el fantasma! 

Va treure la capsa de la paret i la va obrir mort de por. Estava preparat per a 

qualsevol cosa.  

Però a dins de la capsa no hi vivia cap fantasma, sinó que hi va trobar un 

autèntic tresor: Un Stradivarius, un exemplar únic al món, el violí més 

meravellós que havia vist mai. 

 



Des d’aquell moment, el senyor Grisini només toca amb aquest violí. I, com per 

art d’encantament, del fantàstic instrument ja no surt aquell insuportable nyigo–

nyigo, nyigo–nyigo. Ara el senyor Grisini toca tan bé que els entesos el 

consideren un dels violinistes més virtuosos de tots els temps.  

Les males llengües diuen que no és el senyor Grisini qui toca el violí, que el 

toquen les mans invisibles del fantasma del seu antic propietari. Però això 

ningú no ho ha pogut demostrar. Aquesta història només la sabem vosaltres i 

jo. Pstt! Silenci. El concert està a punt de començar. Bravo! Bravo! 

 


