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Bernat Vivancos i Ferràs
Modalitat C

-accèssit-

Per tal que aquest cànon faci efecte, s'ha d'exagerar molt el so de cada animal, de manera 
que el resultat sigui ben càotic.
Per fer-ho encara més divertit i pedagògic, els nens poden cantar el cànon caminant, 
barrejant-se entre ells, i sempre imitant l'animal amb gestos o cares diferents, trobant-se pel 
camí ara un gos rabiüt, ara un gat trist, ara un petit cucut, un ase ruc, un ànec presumit, un 
bou mandrós, un gall eixerit, un bè espantat, un porc malhumorat...
Es pot fer una introducció on, de manera aleatòria, cada cantaire imiti diferents animals, 
sense cantar, però, cap nota.

Cànon a dues, tres, quatre o cinc veus

La FI és lliure, segons el director, sempre en els compassos senars.

= en l'ase (Hi!) nota al voltant del mi./ en el porquet (rronc!) roncs, sense nota fixa.

Per a la "Peces", la reina de "Can Cames"


