
LA CANÇÓ 

Simfonia Nº 6 de Beethoven s'enamora d‟una vulgar cançó de 

reggaeton, Despacito, el conveni de músiques clàssiques s'enfada molt 

amb la Simfonia n°6 de Beethoven. 

-L'hem d'engarjolar! -crida la simfonia n°1  de Mozart. 
 

-No, pitjor, hem de fer que ja no pugui entrar a llista de concerts! Exclama 

concert per clarinet en la major. 

Mentre en el conveni de músiques clàssiques discuteixen per quina és la 

condemna de Simfonia Nº 6 de Beethoven, en el conveni de reggaeton 

feliciten a Despacito per la gesta aconseguida. 

-Molt bé "papi" t'has lligat una "buena mamacita"- el felicita “Reggaeton lento”. 

 
És el primer cop que passa això en el món musical, normalment és clàssic 

amb clàssic i reggaeton amb reggaeton. 

El jazz es posa a favor del clàssic igualment ho fa el funky, per l'altra banda el 

reggae i el trap es posen de part del reggaeton i els neutrals són el pop i la 

bossa nova. 

Seguidament el clàssic i els seus aliats posen una demanda a alguns dels 

pianistes més famosos del món demanant que no es torni a tocar la Simfonia 

nº6 de Beethoven. D'altra banda els del reggaeton demanen als més 

importants "músics" d‟aquest estil que a cada concert "cantin" Despacito. 

Els músics desconcertats no saben què fer, fins i tot el mateix Beethoven ha 

ressorgit de la mort per intentar raonar amb en Luis Fonsi. 

-Eliminaré la Simfonia n°6 dels concerts- diu Beethoven. 

 
-Perdó, no t'entenc parla més des-pa-ci-to-  contesta Fonsi. 

 
-La culpa la tens tu de no entendre‟m, tants anys mort i el món està ple de 

gent inculta- exclama Beethoven. 



-Sí home! "Échame la culpa"- canta Luis Fonsi- Ostres! Em dóna per una altra 

cançó. 

Al final, d'aquella singular conversa només en sorgeix una cosa, que les coses 

encara estan pitjors, prelude i fuga nº1 en do major BWV 846 de Bach es  

tira d'un piano, tocata i fuga en re menor es „fuga‟ per llançar-se d'un violí. 

D'altra banda, Despacito i companyia fan festa grossa. 

-I així és com acabes amb la música clàssica per sempre- es diu per ell 

mateix Despacito. 

 
I per acabar, un advertiment del concert per piano n°21 de Mozart: 

 
Si heu de provar de barrejar dos estils de música, heu de tenir en compte 

l‟harmonia i els acords de cada una, els temps, la pulsació, el ritme, les 

escales de cada un dels estils i el més important, que sigui música i no soroll! 


