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La música em transporta
Hola, sóc la Blanca. Ara mateix no sé com sortir d'aquí, estic tancada en una
presó de l'edat mitjana, se m'ha trencat la guitarra i no sé com tornar a casa.
Tot va començar el dia del meu aniversari. Ahir l'avi em va regalar una guitarra
però tenia les cordes defectuoses. Com que ja he fet dotze anys vaig anar jo
sola a canviar-les.
La botiga que em va dir la mare era tancada, així que vaig anar a la del costat
de casa d'en Martí. Era una mica estranya però m'era igual, el que volia era
poder tocar la guitarra ja! No hi havia ningú, tenia una mica de por però per sort
va venir el botiguer, que tenia una barba blanca i llarga com la d'en Merlí. Em
va ensenyar unes cordes precioses de color daurat i encara que eren bastant
cares les vaig comprar. Mai havia estat tan contenta!
Com que no podia esperar ni un minut més, vaig anar corrent a la meva
habitació i em vaig posar a tocar la guitarra, que quedava molt bé amb les
cordes noves. El que no m'esperava era acabar en una presó medieval!
En tocar les cordes vaig començar a notar unes pessigolles a l'estómac.
Pensava que era de la il·lusió que em feia, però no, també vaig notar que el
terra es movia, vaig tancar els ulls i em vaig trobar en mig del carrer a punt de
ser atropellada per un cavall. Tot era molt estrany al meu voltant: es veia un
castell enorme, cavallers lluitant, carreres de cavalls i uns presos que els
portaven a la presó. Vaig voler veure que hi havia dins del castell però llavors
va venir un guàrdia i em va portar a la presó, va tirar la meva guitarra a terra i a
mi m'hi va tirar a sobre, cosa que va fer que es trenqués la guitarra.
Ara em trobo aquí, en una presó medieval, sense guitarra i sense saber com
tornar a casa. La cosa bona és que tinc una guitarra màgica que et transporta a
diferents llocs, bé, tenia una guitarra màgica. Jo crec que són les cordes les
que fan que sigui màgica, aquelles cordes que em van deixar bocabadada. Ja
sabia jo que aquell home que semblava en Merlí tenia alguna cosa sospitosa.
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Estic molt nerviosa, no sé què fer! A veure, les cordes les tinc, però no tinc
guitarra per tocar-les. Ara silenci, que el guàrdia porta un pres a la meva cel·la!
Quina sort que he tingut! Aquest senyor empresonat té una guitarra i me l'ha
venuda a canvi d'un bolígraf i així puc canviar-li les cordes i tornar a casa!
Vinga a tocar! Do, re, mi, fa.... Cap a casa vull tornar!
Ha funcionat! Soc a casa amb els pares, els avis i els meus germans, la Luci i
el Marc.
He viscut la millor aventura del món, quina llàstima que ningú s'ho cregui...
excepte la Luci que és més gran que jo i diu que a la meva edat a ella li va
passar el mateix però amb el seu piano.
Ara estic esperant el millor moment per tornar a tocar la guitarra i deixar que la
música em transporti a un lloc meravellós.
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