A la recerca de la música perduda

Hi havia una vegada un món submarí ple d’estrelles de mar, peixos i tota classe
d’éssers aquàtics... Aquell món submarí era el lloc més alegre dels set mars. Els
seus habitants vivien feliços perquè tenien el tresor més desitjat per tots els
éssers vius: La música. La música era el seu motor de felicitat, sense ella ningú
podia riure ni un pelini.
Un dia va arribar una banda de taurons blancs. Varen arrassar la ciutat i a partir
d’aquell dia la ciutat es va entristi, perquè els taurons els hi havia robat el seu
tresor més preuat. La música.
Al cap de molt de temps, quan la filla del batle va complir els 12 anys va partir a
la recerca del a música amb un cavaller de la seva mateixa edat. Per cert, els
dos s’havien estat entrenant per aquella aventura tan extraordinària.
Varen anar a la biblioteca per trobar informació sobre tot el que havia passat
antigament i com resoldre-ho.
El bibliotecari era un Vell Llop Marí molt amable que fins i tot es va oferir com
acompanyant i guia per als dos tota l’aventura, ells dos varen acceptar l’oferta
ben contents. El Vell Llop Marí els va acompanyar al seu despatx, on els hi va
explicar tot el que calia fer per recuperar la música. Els hi va dir que per
aconseguir tot el que calia, haurien d’endevinar cadascú un enigma de la Savia
Balena Blava. La filla del batle, na Bruna, tan llesta com sempre va començar a
recollir provisions i les va ficar dins una motxilla. Quan ho enllestiren tot varen
començar a nedar cap a la cova de la Savia Balena Blava.
Després de tres dies nedant arribaren a la gran cova de la Balena Blava. Ella els
va veure tan cansats que els va convidar a agafar forces i a menjar un poc. En
recuperar-se la balena va començar amb els enigmes:
— Bruna, quin és el peix més musicalment reivindicatiu?
Després de pensar una mica va dir ben segura de si mateixa:
— És el rap perquè és un peix i també un tipus de música reivindicativa.

Havia encertat!!! La Balena Blava li va donar un CD.
Ara l’hi tocava al cavaller:
— Quin gènere musical té més potes?
Va dir la Sàvia Balena. Al cap d’un temps pensant quina podria ser la resposta
el cavaller va respondre.
— És el Pop, després de tot té vuit potes, no?
— Genial!
Va contestar la Balena i li va donar un tocadiscos. A la Bruna li va passar una
idea pel cap: podrien negociar amb els taurons per canviar-los el CD i el
tocadiscos per la seva música.
En tornar a casa seva la Bruna va tenir una xerradeta amb els taurons i varen
arribar a un acord. Farien l’intercanvi!
Tots tornaren a ser feliços... Fins i tot els Taurons Blancs es feren amics de tots
els altres.
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