
TÍTOL   DEL   PROJECTE   
Dindirindín!   Una   Follia   Musical   
  

Notte   &   Giorno   +   Ensemble   Vox   Harmonica   
  

SINOPSI   DE   DINDIRINDÍN!   UNA   FOLLIA   MUSICAL   
“Dindirindín!  Una  Follia  Musical”  és  un  espectacle  escènic  interdisciplinari  per  a  tots  els  públics.                
Quatre  solistes  vocals,  tres  instrumentistes  i  una  actriu  exploren  el  boig  llenguatge  teatral  de  la                 
Commedia  dell'Arte,  la  música  del  Renaixement  amb  instruments  històrics  i  la  filosofia  humanista               
d'Erasme   de   Rotterdam.   

La  trama,  escrita  de  manera  co-creativa  sota  la  guia  d’en  Jordi  Pérez  Solé,  ens  transporta  al  segle                   
XVI:  en  Dottore  Petrucci  i  n’Octavio  Pantalone,  lliurepensadors,  hi  volen  construir  una  impremta.  El                
Capitano  Fachardo  farà  tot  el  possible  per  impedir-ho.  Però  (ai  làs!)  que  la  Deessa  Follia,  emergida                  
de  l’obra  d’Erasme,  hi  establirà  una  lluita  servint-se  de  la  inventiva  de  l’Arlecchino,  la  Colombina  i  la                   
Bruixa.  La  Follia,  personatge  parlat,  fa  de  nexe  entre  els  segles  XVI  i  XXI:  reflexiona,  punxa  i                   
provoca   amb   els   seus   poders   les   situacions   més   inversemblants   inclús   fent-hi   participar   el   públic.     

L’home  modern  va  acabar  conquerint  les  noves  tecnologies  del  segle  XVI,  metaforitzades  en  la                
impremta  de  “Dindirindín!”,  en  pro  de  l’alliberament  de  l’Antic  Règim  feudal.  La  companyia  Notte  &                 
Giorno  proposa  divertir-nos  tot  reflexionant  sobre  l’oportunitat  històrica  que  tenim  avui  de  fer  servir               
les   noves   tecnologies   (TIC)   per   a   l’alliberament   de   les   consciències   i   de   la   societat.   

REPARTIMENT   
una   producció   co-creativa   de   NOTTE   &   GIORNO     
guió   co-creatiu   de   Jordi   PÉREZ   SOLÉ     
amb   Laura   PAU   com   a   Deessa   Follia   
ENSEMBLE   VOX   HARMONICA   
Anaïs   OLIVERAS,   Colombina   
Mariona   LLOBERA,   Bruixa   
Ferran   MITJANS,   Arlecchino   
Antonio   FAJARDO,   Capitano   
Edwin   GARCÍA,   guitarres   
Emiliano   PÉREZ   RIVEROLL,   flautes   i   cornetes   
Pere   OLIVÉ,   percussions   
coach   musical:   Josep   VILA   i   CASAÑAS   
percussions   corporals:   Santi   SERRATOSA   
vestuari   i   atrezzo:   Teté   COMPANY   
disseny   d’il·luminació:   Arnau   SALA   
sonòleg:   Cels   CAMPO     
direcció   escènica:   Jordi   PÉREZ   SOLÉ   
moviment   escènic:   Laura   CALVET   
tècnic   en   Comèdia   de   l’Art:   Toni   PASTOR   
inclou   l’estrena   absoluta   d’obres   de   Mariona   VILA   i    Josep   VILA   i   CASAÑAS   
  

  



  

REPERTORI   MUSICAL   

1. Mateu   Fletxa   el   Vell   (1481-1553):   La   Bomba   i   La   Negrina   (Fragments)   
2. Mariona   Vila   (1958-):   Elogi   de   la   Follia   
3. Anònim:   Alla   cazza   
4. Orlando   di   Lassus   (1532-1594):   Matona   mia   cara   
5. Anònim   del   Cançoner   de   Calàbria:   Dindirindín   
6. Francesco   Patavino   (1478-1556):   Dilla   da   l’acqua   
7. Anònim   del   Cançoner   de   Calàbria:   Yo   me   soy   la   morenica   
8. Pere   Joan   Aldomar   (14??—1543):   Ah   Pelayo,   qué   desmayo   
9. Anònim   del   s.   XII:   No   me   mordas   ya   habibi   
10. Juán   del   Encina   (1468-1529):   Fata   la   parte   
11. Bartolomeo   Tromboncino   (1470-1534):   Ostinato   vo’   seguire   
12. Franco   Alonso   (s.   XVI):   La   Tricotea   
13. Creació   col·lectiva   Notte   &   Giorno:   El   Rap   de   la   Follia   
14. Josquin   Desprez   (1450-1521):   Mille   regretz   
15. Adrian   Willaert   (1490-1562):   Vecchie   letrose   
16. Anònim   del   Cançoner   de   Medinaceli:   Corten   espadas   afiladas   
17. Juan   del   Encina:   Levanta,   Pascual   
18. Joan   Brudieu   (1520-1591):   Ya   tocan   los   atabales   
19.   Bartomeu   Càrceres   (s.   XVI):   Soleta   so   jo   ací   
20. Juán   Vásquez   (1500-1563):   Con   qué   la   lavaré   
21. Orlando   di   lassus:   Saccio   na   cosa   
22. Juan   del   Encina:   Más   vale   trocar   
23. Josep   Vila   i   Casañas   (1966-):   Lloança   de   l’Amor   Propi   
24. Juán   de   Arañés   (s.   XVI):   Un   sarao   de   la   chacona   

  

N&G   MÚSICA-TEATRE   BARCELONA   &     ENSEMBLE   VOX   HARMONICA   
  

La   companyia   està   formada   per:   

La   Follia:    Berta   Vidal ,   actriu   
Colombina:    Anaïs   Oliveras ,   soprano   
Bruixa:    Mariona   Llobera ,   alto   
Arlecchino:    Ferran   Mitjans ,   tenor   
Capitano:    Antonio   Fajardo ,   baix   
Dramatúrgia:    Jordi   Pérez   Solé  
Direcció   Escènica:    Laura   Calvet   
Disseny   d'il·luminació: Arnau   Sala   
Sonologia:    Cels   Campos   

  



Assessorament   Musicològic:    Josep   Maria   Gregori   
Dirindín:    Edwin   Garcia ,   guitarres   
Dorondón:    Pere   Olivé ,   percussió   
Topetop:    Emiliano   Pérez ,   corneta   i   flautes   de   bec   
Percussions   Corporals:    Santi   Serratosa   
Assesorament   musical   i   compositor   convidat:    Josep   Vila   i   Casañas   
Assesorament   artístic   “Commedia   dell'arte”:    Toni   Pastor   
Compositora   convidada:    Mariona   Vila   
  

CURRÍCULUMS   
  

NOTTE   &   GIORNO    
  

N&G  Música-teatre  treballa  per  donar  nous  formats  i  crear           
nous  públics  per  a  la  música  artística.  Des  de  la  seva             
fundació  el  2017  amb  l'òpera  “Jordi  i  el  Leviatà”  d'Antonio            
Fajardo,  ha  estrenat  "Club  Monteverdi"  (barroc)  i  "Schubert          
de  Prop"  (romàntic).  "Dindirindín!"  (renaixement)  veurà  la         
llum  el  juliol  de  2021,  després  de  cancel·lar  la  seva  estrena             
a  causa  de  la  crisi  del  Covid-19.  Ha  ofert  més  de  30              
actuacions  a  tot  el  territori  català,  destacant  el  Maldà  Teatre            
de  Barcelona,  el  Festival  de  Torroella,  Nits  Musicals  de           

Vallromanes,  Auditori  de  Vilafranca,  Teatre  Metropol  de  Tarragona,  etc.).  Ha  estat             
condecorat  amb  la  beca  'Chebec'  de  l'ICUB  i  la  Regió  Euromed.  Amb  Club  Monteverdi                
ha  rebut  la  menció  d'espectacle  recomanat  per  TimeOut,  JJMM  Catalunya,  Revista             
Musical   Catalana,   Òpera   Actual,   Catalunya   Música   i   el   programa.cat   de   l'ICEC.   

  
  

ENSEMBLE   VOX   HARMONICA   
  

Vox  Harmonica és  un  ensemble  vocal  per  a  la  interpretació           
de  la  música  antiga  dels  segles  XV  al  XVII.  La  seva  vocació              
és  la  de  fer  una  relectura  formal  de  les  grans  obres  vocals              
amb  una  predilecció  especial  pel  Renaixement  tardà  i  el           
Barroc  primerenc.  L’ensemble,  fundat  a  Barcelona  el  juny          
de  2015,  neix  de  la  necessitat  dels  seus  impulsors  Antonio            
Fajardo,  Mariona  Llobera  i  Anaïs  Oliveras        
d’oferir programes  musicals  originals,  amb  peces       

  



escoltades  en  nous  formats  per  al  públic  de  música  antiga            
però   també   per   al   gran   públic.   

  
Les  interpretacions  de Vox  Harmonica defugen  la  monotonia  interpretativa  a  través           
de llenguatges  multidisciplinars.  Aquest  fet els  ha  dut  a  col·laborar  amb  guionistes,            
actors  i  coreògrafs  com  Jordi  Pérez  Solé,  Berta  Vidal  o  Laura  Calvet.  Participen               
de processos  de  co-creació  coordinats  per  Notte  e  Giorno  Música-teatre  Barcelona que            
donen  a  llum  noves  obres  originals  com  Club  Monteverdi  (2017)  o  Dindirindín!  (en           
procés).   
  

La  crítica  corrobora  la  qualitat  de  la  seva  interpretació,  qualificant-la  d’  “absolutament              
magnífica”  (Revista  Musical  Catalana),  de  “treball  canor  de  conjunt  excels”  (Òpera             
Actual)  o  recollint  que  “el  públic  va  somriure  de  començament  a  final”  (núvol.com).               
Recentment  la  seva  obra  Club  Monteverdi  ha  estat  destacada  per TimeOut          
Barcelona com  a  un  dels  espectacles  que  millor apropen  la  música  clàssica  al  públic              
jove.   

  

Els   integrants   d'aquest   projecte   som:   

  

ANAÏS   OLIVERAS   

Cantant  (soprano)  i  actriu  (Colombina)  de  l'espectacle,         
Anaïs  Oliveras  ha  estudiat  el  màster  d’interpretació         
barroca  amb  Marta  Almajano  i  el  títol  superior  de  cant            
amb  Ofèlia  Sala.  Treballa  regularment  amb  La  Capella          
Reial  de  Catalunya,  Cor  de  Cambra  del  Palau  de  la            
Música  Catalana,  Cor  Francesc  Valls,  Vozes  Al  Ayre          
Español  entre  altres  grups  professionals.  Ha  gravat         
diversos  CDs  amb  els  segells  Alia  Vox,  Glossa,  Mà  de            
Guido,  i  OBS  Prometeo  amb  ensembles  de  reconegut          
prestigi  europeu.  Recentment  ha  presentat  el  seu  CD  més           
personal  enregistrant  l'Stabat  Mater  de  Boccherini  per  a          
quintet   de   corda   i   soprano   solista   

  

 
  

  



MARIONA   LLOBERA   

Cantant  (alto)  i  actriu  (Bruixa)  de  l’espectacle,  Mariona          
Llobera  va  estudiar  a  l'escola  IPSI  on  va  cantar  molts  anys             
al  Cor  Vivaldi.  Actualment  forma  part  del  Cor  de  Cambra            
del  Palau  de  la  Música  Catalana,  del  Cor  Francesc  Valls            
(de  la  Catedral  de  Barcelona)  i  col·labora  en  diversos           
ensembles  musicals  actius  dins  l’àmbit  català  com         
Barcelona  Ars  Nova,  Capella  Joan  Brudieu...  Ha  participat          
en  espectacles  músicoteatrals  com  "Cantúria  Cantada"  de         
Carles  Santos,  "Kantikipugui"  al  Palau  de  la  Música,  "Els           
Jocs  Florals  de  Canprosa"  al  Teatre  Nacional  de          
Catalunya…   

  

 
  

FERRAN   MITJANS   

Cantant  (tenor)  i  actor  (Arlecchino)  de  l'espectacle,  Ferran          
Mitjans  va  formar  part  de  l'Escolania  de  Montserrat  i  va            
seguir  els  seus  estudis  de  cant  al  Conservatori  del  Liceu            
amb  la  soprano  Anna  Ollet.  Va  rebre  la  Beca  Bach  2018             
que  otorga  la  Fundació  Bach  Zum  Mitsingen.  Treballa          
regularment  amb  grups  vocals  com  La  Capella  Reial  de           
Catalunya,  l'Ensemble  O  Vos  Omnes,  el  Cor         
Francesc Valls,  el  Cor  de  Cambra  del  Palau,  la  Grande           
Chapelle,  Collegium  Vocale  Gent  i  el  Cor  Cererols,  amb           
què  recentment  ha  realitzat  com  a  solista  a          
l'enregistrament   "Cum   Silentio".   

  

  

  

  

  

  

  



ANTONIO   FAJARDO   

Cantant  (baix)  i  actor  (Capitano)  de  l’espectacle,  Antonio          
Fajardo  va  estudiar  cant  de  la  mà  de  Maty  Pinkas  i  Carlos              
Chausson  entre  d’altres.  Col·labora  amb  nombrosos        
ensembles  i  orquestres  de  música  antiga  d’arreu  d’Europa          
i  ha  fet  de  solista  a  sales  emblemàtiques  com  el  Palau  de              
la  Música  Catalana  o  el  Concertgebow  d’Amsterdam  entre          
d’altres.  Les  seves  inquietuds  l’han  portat  a  dirigir  la           
companyia  d'arts  escèniques  Notte&Giorno,  basada  en  la         
co-creació   i   l’entesa   interdisciplinar.   

 
  

  

BERTA   VIDAL   

Actriu  llicenciada  en  art  dramàtic  per  l'Institut  del  Teatre  de            
Barcelona,  Berta  Vidal  és  la  nostra  Deessa  Follia.  En  el            
teatre  l’hem  pogut  veure  al  TNC,  el  Maldà,  la  Seca,  o             
l’Auditori  de  Barcelona  entre  d’altres.  El  seu  interès  per  la            
recerca  de  nous  llenguatges  escènics  l’han  portat  a  crear  i            
dirigir  els  seus  propis  espectacles  interdisciplinaris  entre  la          
música  i  el  teatre,  com  són  "En  Clau  de  Flor"  i             
"¿Sueñas?".  Ha  participat  a  més,  en  altres  projectes          
interdisciplinaris  i  concerts  teatrals.  I  també  ha  dirigit  el           
projecte  escènic  de  la  Banda  Municipal  "La  Banda  ens           
Apropa".   

  

 
EDWIN   GARCIA   

Neix  a  Bogotá,  no  es  formàen  guitarra  clàssica  a  la            
Universitat  Javeriana.  Més  tard  obté  el  grau  superior  en           
instruments  de  corda  polsada  de  música  antiga  de          
l’ESMUC  sota  la  direcció  de  X.  Diaz  Latorre.  Ha  participat            
en  produccions  amb   Los  músicos  de  Su  Alteza,  l’Orfeó           
Català,  la  Companyia  Nacional  de  Teatre  Clàssic  de          
Madrid,  La  Dispersione,  Exaudinos,  O  Vos  Omnes,         

  



Xuriach,  Vespres  d’Arnadí  i  Cor  Francesc  Valls .  És          
director  i  fundador  de  la  companyia  La  Sonorosa  amb  la            
qual  acaba  de  publicar  el  disc  “Vida  bona!”  i  és  docent  de              
l’Escola  Coral  de  l’Orfeó  Català  i  de  l’Escola  de  Música  del             
Palau.   

  

EMILIANO   PÉREZ   

Nascut  a  Mèxic,  es  graduà  amb  honors  a  la   Escuela            
Nacional  de  Música   amb  María  Diez-Canedo.  És  membre          
fundador  de  l’ensemble  Dichos  Diabolos,  guanyador  del         
Concurs  Internacional  de  Cuivres  Anciennes  de  Toulouse.         
Ha  participat  en  festivals  europeus  i  col·labora         
regularment  amb  diverses  agrupacions  com  Les        
Sacqueboutiers,  La  Grande  Chapelle,  La  Caravaggia  i  ha          
treballat  amb  directors  com  Jean-Pierre  Canihac,  Daniel         
Lasalle,   Albert   Recasens,   Lluís   Coll   i   Olivier   Briand.   

  

  

  

PERE   OLIVÉ   

És  un  percussionista  que  recull  la  frescor  de  la  tradició            
musical  oral  del  seu  país  i  l'academicisme  de  la  percussió            
clàssica.  Es  llicencia  en  percussió  històrica  i  música          
tradicional  catalana  per  l'ESMUC.  Forma  part  dels  grups          
Quintet  Montsant,  Cobla  Catalana  dels  Sons  Essencials,         
So  Nat  Grallers  de  Tarragona,  Eròtic-Giust,  Tañer  i          
Lucentum  XVI.  Col·labora  habitualment  amb  formacions        
de  renom  internacional  com  Le  Poème  harmonique,  La          
Grande  Chapelle,  Vox  Luminis,  Musica  temprana,        
Freiburger  Barock  Consort,  Hespèrion  XXI  i  Le  Concert          
des   Nations.   

  

  

  



  

  

SANTI   SERRATOSA   

Santi  Serratosa  és  un  reconegut  coreògraf  i         
percussionista,  format  a  Barcelona  i  Nova  York.  És          
musicoterapeuta  i  imparteix  cursos  i  tallers  de  percussió          
corporal  per  tot  el  país,  Europa,  Brasil  i  Xile  amb  la  seva              
pròpia  metodologia  ( Mètode  SSM ).  Forma  part  de  grups          
reconeguts  a  nivell  estatal  com  Astrio  i  Gossos  i  és            
director   de   la   SSM   BigHand.   

  

  

JORDI   PÉREZ   SOLÉ   

En  Jordi  Pérez  Solé  és  el  dramaturg  de  l'espectacle.           
Llicenciat  en  direcció  i  dramatúrgia  a  l'Institut  del  Teatre  de            
Barcelona,  s'especialitza  en  escriure  i  dirigir  obres         
interdisciplinars  i  investigar  sobre  noves  tendències  a         
l'òpera  des  del  2011.  Premi  Berliner  Opernpreis  a  la           
innovació  amb  "Dido  &  Aeneas  Reloaded".  Premi  Buero  al           
Millor  espectacle  2020  per  "Fuenteovejuna".  També        
dirigeix  el  cicle  d'òpera  de  cambra  "Off  Liceu"  al  Gran            
Teatre  del  Liceu,  on  hi  estrena  tres  òperes.  Assessor  de            
projectes  de  nova  creació  amb  Òpera  de  butxaca .  Prepara          
l'estrena   de   "6   Solos   Soles"   al   Gran   Teatre   del   Liceu.   

  

 
LAURA   CALVET   

La  Laura  Calvet  és  la  nostra  directora  escènica.  Graduada           
en  Interpretació  Gestual  a  l'Institut  del  Teatre  i  formada  en            
Art  dramàtic  a  París  (CNSAD).  Compagina  la  seva  labor           
pedagògica  amb  la  professió  d'intèrpret  i  directora,  actuant          
al  Mercat  de  les  Flors,  Temporada  Alta,  Palau  de  la            
Música,   l'Auditori   de   Barcelona   i   al   Festival   Grec.   

  

https://santiserratosa.com/index.php/metode-ssm/


  

TONI   PASTOR   

Llicenciat  en  art  dramàtic  a  l’Institut  del  Teatre.          
Especialitzat  en   Commedia  dell’arte  amb  Maria  Codinachs         
a  l’escola  de  teatre  El  Timbal,  amb  Lluís  Graells,  i  fent  un              
màster  a  Reggio  Emilia  amb   Antonio  Fava .  Ha  realitzat           
diversos  tallers  de  màscara  amb  Antoni  Simón,  i…  i  de            
biomecànica   a   San   Miniato   alto   amb   Roberto   Romei.  

Treballa  dirigint  grups  de  teatre  amateur  des  dels  18  anys.            
Actualment  dirigeix  i  és  professor  de  l’”Escola  de  Teatre  El            
Bitxo”  de  Sant  Vicenç  dels  Horts  i  dirigeix  i  coordina  la             
Mostra  de  Teatre  Escolar  a  primària  i  secundària  de  Sant            
Vicenç  dels  Horts  des  del  2008,  dins  el  pla  d’entorn            
educatiu   de   la   Generalitat   que   funciona   des   de   fa   33   anys.   

JOSEP   VILA   I   CASAÑAS   

 
Josep  Vila  i  Casañas  és  un  dels  directors  de  cor  més             
destacats  del  panorama  musical  actual.  Fundador  del  Cor          
Lieder  Càmera,  ha  estat  titular  de  l'Orfeó  Català,  del  Coro            
de  RTVE  i  del  Cor  de  Cambra  del  Palau  de  la  Música              
Catalana.  Actualment  segueix  desenvolupant  la  seva        
carrera  a  nivell  internacional  com  a  compositor,  pedagog  i           
director  freelance.  En  aquesta  ocasió  és  el  nostre  coach          
musical ,  a  més  de  compositor  d'un  dels  moments          
musicals   de   l'obra.   

  

MARIONA   VILA   

Nascuda  a  Barcelona,  ha  compaginat  la  tasca  pedagògica          
amb  el  cant  i  la  composició.  En  aquest  camp,  ha  realitzat             
nombrosos  encàrrecs  per  a  solistes,  editorials,        
discogràfiques  i  entitats  i  estaments  públics  d'entre  els          
que  cal  destacar  l'Auditori  de  Barcelona,  el  Gran  Teatre           
del  Liceu,  el  Teatre  Nacional  de  Catalunya  o  el  Centre  de             
Cultura  Contemporània  de  Barcelona.  Ha  estrenat        
nombroses  obres  entre  les  que  cal  destacar  l'òpera          

  

http://www.antoniofava.com/es/


Regals,  estrenada  l'any  2002  al  Teatre  Lliure-sala  Fabià          
Puigserver  de  Barcelona.  Ha  estat  impulsora  i  directora          
tècnica   de   l'Escola   d'Òpera   de   Barcelona.   

  

  

  

  


