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1- ARA ARRIBA EL CARNESTOLTES
1. Ara arriba el Carnestoltes
Popular catalana
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Ara arriba el Carnestoltes
tots sortim a passejar,
ens posem una disfressa
per saltar, cantar i ballar.
Tiro liro tiro liro
La podeu ballar de moltes maneres.
Si seguim l'estructura de les frases i el text,
tiro liro tiro là,
trobareu que no es gens difícil proposar quan arriba el Carnestotes
una coreografia.
tots sortim a passejar.
Si la penseu per infants petits,
mireu de fer una proposta ben sencilla
i fàcil de recordar.
Deixeu-vos inspirar per l'ambient del Carnestoltes.
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