
La història del violí

Eren les vuit del matí i el metro era ple d'homes amb gavardines humides, dones amb paraigües,
nens que anaven a l'escola i avis que tenien insomni. La Regina anava amb la seva mare i estava
una mica enfadada: li hauria agradat quedar-se al llit dormint, no suportava els dies de pluja i
encara menys el viatge amb metro de cada matí. Per sort, a la parada següent va pujar un senyor
amb un instrument que la Regina no havia vist mai, i aleshores es va posar a tocar-lo. La Regina
no podia parar de mirar aquell senyor i es va quedar embadalida escoltant la música. La resta de
passatgers només sentien la típica melodia zíngara, però ella podia escoltar una veu que, sortint
d'aquell curiós instrument, li deia:

-Tanca els ulls i escolta:"La història del violí".

"Tot va començar una freda nit d'hivern. Al campament zíngar tothom dormia. Només una parella
s'estava a la vora del foc: la dona plorava i l'home l'acariciava tendrament. Aleshores va passar una
d'aquelles coses meravelloses que sembla que només puguin passar en els contes, però que, a
vegades, també passen en la vida real: allà, al mig del campament, se'ls va aparèixer una fada. Feia
olor de nards, tenia els cabells daurats com l'or i duia una carbassa que va oferir a la dona tot
dient-li:"

-Si vols deixar de plorar, obre aquesta carbassa, beu-te tota la llet que hi ha a dins i  al
cap de nou mesos tindreu el fill que tant desitgeu.

"Després de dir aquestes paraules, la fada, com fan totes les fades, va desaparèixer
misteriosament."

"La dona va fer cas a la fada i al cap de nou mesos de fer tombs pel món, una nit d'estiu, va néixer
en Jossa. Era un nen molt curiós i observador. Amb els seus ulls, d'un marró intens, era capaç de
veure l'ànima de la gent. En Jossa era d'aquells nens que sempre semblen més grans del que són i
que amb els anys es converteixen en homes d'una gran sensibilitat o en misantrops."
 
"En Jossa vivia feliç, fins que un hivern molt fred es va emportar la seva mare i una trista tardor es
va endur el seu pare. Va ser aleshores quan va decidir fer un farcell i anar a voltar món. En Jossa
va viatjar per boscos de pins, on va aprendre el llenguatge dels ocells, per la vora de la mar, on va
fer i desfer castells de sorra, i per pobles petits i no tan petits. I un dia que era a prop d'un castell
majestuós, amb set torres imponents, va sentir la veu del rei d'aquelles terres que deia:"

-Donaré riqueses i la mà de la meva filla al jove que demostri que sap fer alguna cosa
mai vista i que sigui bona per al regne. La meva filla es mereix un marit excepcional i
així serà.

"Després de sentir les paraules del rei, en Jossa, que era molt decidit, es va presentar al castell. El
rei d'aquell regne era molt vanitós i tenia fama de dèspota. En canvi la seva filla era una bona noia
i, com en Jossa, també sabia veure l'ànima de les persones. Quan en Jossa va entrar a la gran sala
del tron, el rei, sense preguntar-li quina era la seva qualitat excepcional, li va dir que un desgraciat
com ell no es podia casar amb la seva filla i el va fer tancar a la presó."



Amb el
suport de

"En Jossa, abatut i trist, va acceptar el seu fatal destí. Però no sabia quant temps podria suportar
estar tancat entre aquelles quatre parets grises i humides. Enyorava la llibertat i no es podia
acostumar a veure la realitat a través dels quatre barrots de la finestra. Però una nit, una intensa
olor de nards va despertar  en Jossa i, aleshores, se li va aparèixer una bella dama. Era una fada
que el va consolar dient-li:"

-Jossa, no perdis l'esperança. Jo t'ajudaré a recuperar la llibertat.

"La fada li va donar una carbassa i li va dir que  li arrenqués un floc de cabells i en posés cent d'un
extrem a l'altre de la vareta i quatre, ben tensats, d'un extrem a l'altre de la carbassa. Amb aquella
carbassa i la vareta, en Jossa va construir el primer violí. Però perquè les notes del violí
aconseguissin transmetre sentiments i fer riure o plorar els que l'escoltessin calia posar-hi una
ànima. La bella dona va fer dos forats amb forma d'efa a la carbassa. En un dels forats hi va ficar
els plors més amargs, i en l'altre, les millors rialles: el violí ja tenia ànima. La fada va dir a en
Jossa que amb els cabells de la vareta fregués els quatre cabells que havia lligat a la carbassa i
sonarien les millors melodies."

"El so del violí va travessar les parets del castell i va arribar a orelles del rei. El rei, que no havia
sentit mai res igual, va fer cridar en Jossa i li va dir que toqués. La música d'aquell instrument va
hipnotitzar tota la cort. El rei, meravellat pel virtuosisme del noi, li va oferir totes les riqueses que
tenia i el que era més important, la mà de la seva filla. Però en Jossa no volia ni les riqueses del rei
ni la mà de la seva filla, ja que, per a ell, la riquesa més gran era recuperar la llibertat i tornar a
viure a la seva manera. Al rei no li va agradar gaire la resposta del jove, però la princesa va
suplicar al seu pare que el deixés marxar. En Jossa, tal com havien fet els seus pares i els seus avis,
va continuar rodant món i meravellant la gent amb les melodies del seu instrument"

 "Pròxima estació: Besòs" La megafonia va interrompre el so del violí i la Regina es va despertar
d'aquell somni tan dolç. El violinista se la va mirar i li va somriure. Després va baixar del vagó i es
va perdre entre la multitud  de l'andana.
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