
anel Justícia va presentar ahir al mig-
dia a l’Abacus de Manresa la segona
edició del llibre Florinda, la vaca pa-
llassa. Justícia, que n’és l’autor, va

convertir-se en Manelutti, un presentador de
circ, i va explicar la història de la vaca que volia
ser artista a la vintena d’infants que es van aple-
gar a la botiga, acompanyats dels seus pares.

Florinda, la vaca pallassa és un llibre especial,
perquè prové d’una cantata que es va represen-
tar el passat  de març al teatre Kursaal. Aquell
mateix dia es van esgotar els mil primers exem-
plars que n’havien imprès, i per això van decidir
fer-ne una segona edició. La cantata va reunir més
de  infants a l’escenari, de  escoles de mú-
sica de la Catalunya Central. Ruth Matamala, cap
de la zona central de l’Associació Catalana d’Es-
coles de Música va explicar que estan «molt sa-
tisfets de poder presentar una nova edició, perquè
la iniciativa ha sigui un èxit». L’associació és
conscient «que ara es vendrà a un ritme més lent»
però que continuarà tenint sortida.

L’edició del llibre és molt acurada, pensada es-

pecialment per a nens de tres a vuit anys, les ma-
teixes edats que les dels infants que van partici-
par a la cantata. Per això, el text està duplicat en
lletra de pal i lligada, perquè ho puguin llegir to-
tes les edats. La publicació va acompanyada
d’un CD amb les cançons, que han estat com-
posades per Sara Hernández, Sergi Esparza i
Ferran Andechaga, i on també hi ha participat el
cor infantil del Conservatori de Manresa. Com que
el llibre va destinat a ser llegit i cantat, també con-
té les partitures i els acords de les peces musicals.
Les il·lustracions són obra de Manel Justícia.

La publicació del llibre és la part final d’un pro-
cés que va començar fa anys quan Justícia va es-
criure un poema per a nens petits sobre la vaca
Florinda. A partir d’això «va ser fàcil adaptar-lo a
cançó perquè la forma és similar», segons va co-
mentar l’autor. Seguidament, només va faltar
idear el text dramatitzat que lliga la història. 

Justícia creu que la clau de la cantata és que
«emociona, perquè parla de sentiments, de per-
seguir un somni». Ruth Matamala també va des-
tacar que «les cançons han colpit els infants, amb
un missatge molt clar: si tu vols, pots». Matama-
la va valorar positivament haver decidit fa cinc
anys crear cantates per a infants tan petits: «no-
més existien obres per a nens més grans de  anys,
i hem demostrat que calia fer-ne per als menuts».  

L’any que ve farà vint anys del naixement de l’as-
sociació. Per celebrar-ho, tornaran a representar
una cantata que fa tres anys ja es va estrenar amb
molt bona acollida a la Catalunya Central, però
aquest cop ho faran totes les escoles de música de
l’entitat amb més de . nens, el  de març del
 al Fòrum de Barcelona.
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«Florinda, la vaca pallassa»,
un llibre molt especial

La presentació de la segona
edició va posar de manifest l’èxit
d’una iniciativa sorgida arran de la
cantata per a nens de 3 a 8 anys
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La trobada d’ahir al migdia a la llibreria Abacus va aplegar un bon grapat de joves lectors
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