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La Família de Percussió

LA HISTÒRIA DE PANDERETA
La Família de Percussió

- Fusta
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Claus
Rascador
Caixa Xinesa
Maraques
Xilòfon

- Metall

·
·
·
·

Sonalles
Campanes
Cascavells
Triangle

- Pell Plàstic

· Pandero
· Caixa
· Timbals

·
·
·
·

Cròtals
Plats
Metal·lòfon
Carrilló

· Tambor
· Congues
· Bombo

I Pandereta? ........................
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La Història de Pandereta

H

avien passat més de cent anys des de la divisió de la ciutat de
Percussió. De fet, ningú, ni els més majors, eren sabedors del
perquè s’havien separat les famílies. Tots estaven acostumats a no aproparse als jardins. I menys a les tanques!
Sí! Fa més de cent anys, a la ciutat de Percussió, on viuen tots els
instruments que per tal que sonen s’han de colpejar, convivien les tres
famílies de percussió en harmonia i felicitat fins que un dia hi va haver un
gran malentès. Aleshores, la ciutat es va dividir en tres barris independents
i en cada un d’ells hi vivia una família d’instruments diferent.
Els barris estaven separats per jardins de grans arbres i, enmig d’ells,
hi havia una tanca altíssima amb barrots de ferro que gairebé, no deixaven
passar un braç.
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