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El conte Florinda, la vaca pallassa de 
l’ACEM i Zenobita edicions reivindica la 
importància de l’esforç i la voluntat per 
aconseguir els nostres propòsits 
 
 
El conte explica el contingut de la cantata “Florinda, la vaca pallassa”, i 
inclou el guió musical de les cançons i un disc amb les audicions.  
 
 
 
Florinda, la vaca pallassa  
(inclou CD) 
 
 
Autor: Manel Justícia Rivasés 
Pàgines: 40 (a color) 
Format:  21 x 21cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
P.V.P: 15 € 
ISBN: 978-84-92571-60-4 
 
Autors cançons i partitures: 
      Ferran Andechaga 
      Sergi Esparza 
      Sara Hernàndez 
 
 
 
 Imatge clicable 
 

Zenobita edicions publica Florinda, la vaca pallassa, per encàrrec de l’Associació 

Catalana d’Escoles de Música (ACEM), un conte infantil sobre una vaca que somiava 

ser pallassa. 

Amb les il·lustracions i els textos de Manel Justícia, els infants s’endinsaran en 

l’aventura d’aquesta vaca que un dia decideix abandonar la seva manada per anar al 

circ.  

http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=10&id=126�
http://www.zenobitaedicions.com/�
http://www.zenobitaedicions.com/autors.php?id=70
http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=10&id=126
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Un cop allà, mags, funàmbules, empassafocs, contorsionistes, amazones i músics li 

ensenyaran els seus espectacles i la convidaran a actuar amb ells. 

Mitjançant aquesta història els infants aprendran de la valentia d'aquesta vaca, que lluita 

per complir els seus anhels i desitjos per tal de ser feliç i fer-ne als que l'envolten. 

El conte s'inspira en la cantata amb el mateix nom de l'obra, escrita pel mateix autor. És 

per aquest motiu que el llibre també inclou el guió musical de la cantata, amb la lletra de 

les cançons i les partitures, i un disc de Ferran Andechaga, Sergi Esparza i Sara 

Hernàndez amb la melodia cantada i la melodia amb només instruments. 

A la cantata “Florinda, la vaca pallassa” hi participen nens i nenes de diverses escoles 

públiques de les comarques de la Catalunya central (zona 6) de l’Associació Catalana 

d’Escoles de Música (ACEM). El poper diumenge 18 de març, al Teatre Kursaal de 

Manresa, es portaran a terme tres representacions de la cantata. 

 

SESSIONS 18 DE MARÇ KURSAAL DE MANRESA 

11.15 h – 1a sessió: 
Centre d’Arts Musicals l’Estudi d’Olesa de Montserrat, EMM de Berga, EMM El Mas de Sant Joan de 

Vilatorrada, EMM de Taradell, EMM de Súria i EMM de Puig-reig. 
 

13.30 h – 2a sessió: 
Aula de música de Sant Pere de Torelló, EMM el Faristol de Roda de Ter i l’Esquirol, EMM Cal Moliner 
de Sallent, EMM d’Abrera, EMM de Moià, EMM de Vacarisses, EMM de Navarcles i EMM de Callús. 

 

17.30 h – 3a sessió: 
Conservatori de Manresa, Esclat de Manresa, EMM Musicant de Cardona i EMM d’Olesa de Montserrat. 
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