
4ª cantata infantil de la Catalunya Central

diumenge
10 d’abril de 2011

Teatre Municipal de Berga 

1ª sessió: 11.15

2ª sessió: 13.30

3ª sessió: 16.30

organitza:
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Sonorització i gravació dvd Carles Canellas



“La Vila de Dringuen Dingue”, és ja  la 4ª cantata de la zona 6 de l’ACEM amb escoles no associades convidades. I és que l’èxit 
any rere any de les edicions que hem anat fent, a nivell de participació de nens i nenes, ens anima a seguir endavant fins al punt 
que, quan acabem una cantata, ja estem parlant de la de l’any vinent.

En aquesta ocasió, en Manel Justícia torna a ser l’autor del conte, de les lletres de les cançons així com 
de tot el tema de disseny, que dóna una imatge i una unitat a tot el muntatge, i que sempre té en 
compte  als seus destinataris principals: els vostres fills i filles. 

La protagonista, és una fada, i malgrat el seu nom és Bonafada, un dia descobreix que està tipa de 
ser una fada bona i se li acaba la paciència... Per tant, tenim una vila feliç on les cases dringuen,  
però amb una fada que té un conflicte intern, per tant ja tenim el nus de la història ben servit, 
només ens falta saber si el final és eufòric o no!!

El compositor de les músiques , en aquesta ocasió, ha estat en Ricard Gimeno que el vam anar a 
buscar sabent que és un gran amant de les cantates, doncs n’ha composat moltes i totes amb molt 
d’èxit, el que passa que mai s’havia atrevit a fer cantates per a nens i nenes tan menuts. Ell ha sabut 
captar els missatges del Manel i els ha traduït a diferents estils de música, gairebé tots ballables, en 
funció del sentiment del text ( valset, txa-txa-txà, havanera, rumba, pas doble i blues) 

Per acabar m’agradaria remetre’m a una frase del conte d’en Manel que no ens pot passar per alt 
“Les coses fetes amb amor tenen millor sabor”

Us puc assegurar que, els professors i la comissió que organitzem la cantata, així com tots els artífex que hi 
tenen a veure, des del primer moment de la seva gestació, posem un amor especial que ens alimenta fins al dia 
més esperat...AVUI, EL DIA DEL CONCERT!! Esperem que el gaudiu de la mateixa manera que nosaltres hem gaudit 
en els preparatius i sobretot desitgem que els nens i nenes en guardin un bon record!!

Músics:
Clarinet: Roger Sellart
Flauta travessera: Esteve Vidal
Contrabaix: Mònica Blanque
Bateria: Xevi Matamala
Piano: Elisenda Martí

La Fada de Dringuen Dingue

Escoles de la comissió organitzadora: 
Olesa de Montserrat Roda de Ter i l’Esquirol, 

Taradell, Sallent, i Berga

Agraïments
Isabel Justicia, CarlesMiras, i Mònica Baena

Música: Ricard Gimeno
Conte i cançons: Manel Justicia 

Direcció:  Marta Pagerols

Escoles 
participants

1a sessió
Aula de música d’Avinyó 
E.M.M. Manlleu
E.M.M. Moià
E.M.M.Sta Mª d’Oló
E.M.M. Roda de Ter i L’Esquirol
E.M.M. Taradell
E.M.M.Vacarisses

2a sessió
E.M.M. Abrera

Esclat de Manresa
EMM “ Cal Moliner” Sallent

EMM Mestre Josep M. Castella de Navàs
Conservatori Municipal de música de Manresa

E.M.M. “El mas de St Joan” de St Joan de Vilatorrada
E.M.M. Solsona

3a sessió
EMM Berga
EMM “Musicant” Cardona
EMM Olesa de Montserrat
EMM Puig-Reig
EMM SantpedorRuth Matamala

Cap de la zona 6 de l’ACEM


