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Elisabetta Garilli - Valeria Petrone

Acompanya
el conte il·lustrat
amb la magnífica suite
del compositor francès
Camille Saint-Saëns.
Al llibre trobaràs
les instruccions
per escoltar-la.

El ca r nav al dels animals

Vet aquí que un dia el rei Lleó
es trobà en una gran confusió.
La qüestió feu rebombori
i provocà un cert desori.
«Muntem una desfilada:
un carnaval de gran gala.
Així, tots els xavals
aprendran els animals.»

Elisabetta Garilli
Valeria Petrone

El ca r naval
dels animals
Inspirat en la partitura musical
de Camille Saint-Saëns

+ pistes
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Introducció i marxa reial del lleó
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Vet aquí que un dia el rei Lleó
es trobà en una gran confusió:
«És un os, és un os!»,
l’assenyalava un mocós
content i força esverat,
cofoi d’haver-ho encertat.
«Que no veus que tinc crinera,
la cua llarga i lleugera,
i un aire sofisticat...
No, que no ho has encertat!
Soc el rei dels animals,
que no són pas tots iguals!»
La qüestió feu rebombori
i provocà un cert desori.
«Muntem una desfilada:
un carnaval de gran gala.
Així, tots els xavals
aprendran els animals.»
El Lleó es va preparar,
es va afanyar a rugir: «Graaa»,
i va afirmar amb veu de tro:
«El rei sempre seré jo».
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Gallines i galls
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La segona que desfila
en aquesta cercavila
no té de nom Colombina
sinó que és la Gallina.
Enginyosa i distingida,
és cantaire molt polida.
Ara us haureu de fixar
en com fa el seu cantar.
Sentiu bé quan va a passeig
el ritme del seu cloqueig.
Repetiu tots com un joc:
Coc-coc-coc, coc-coc-coc,
coc-coc.
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Hemions
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Quan els toca als Hemions
comencen les discussions.
No paren de ventar coces
de les fortes i veloces.
A la dreta i a l’esquerra,
tothom ha acabat per terra.
És que són poc delicats
i van molt accelerats!
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