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2- ELS QUATRE LLAURADORS

2. Els quatre llauradors
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Els quatre llauradors
com treballen, com treballen,
els quatre llauradors,
com treballen dos a dos.
Els quatre sabaters
van i vénen, van i vénen,
els quatre sabaters
van i vénen pels carrers.

Quatre balladors-es s'agafen de les mans en rotllana encarats per parelles A i B. Mentre canten la cançó,
salten cap al mig de la rotllana a la caiguda de cada compàs, ara la parella A- mentre la parella B s'allun
ara la parella B - mentre la parella A s'allunya- És important saltar fent molla.
Variant del joc:

Es fan quatre cucurulls de paper (volem dir el plegat de paper que tradicionalment anomenem cel-infern).
A cada quadrant s'hi inscriu una paraula. El nen o la nena posa els dits polze i índex de cada mà a dintre el cucurul
mentre canta la cançó, els fa ajuntar fins a tocar-se o separar-se alternativament. Quan s'acaba la cançó el cucurull
queda obert d'un cantó o de l'altre, llavors llegeix el que li ha tocat.
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