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 ’òperanoésungènereproperper
alsjoves.Ansalcontrari,laper-
cepciómajoritàriaqueestéenl’e-
dat adolescent, i infantil, sobre

l’òperaéslad’untipusd’espectaclearcaici
avorrit.Noenva,l’òpera–undramaperser
representatambeltextcantat,ambacom-
panyamentorquestraliambelselementses-
cènicshabitualsdelteatre– haestatdurant
moltsseglespatrimonidel’altaburgesiaila
noblesa. Actualment, però, això està can-
viantgràciesaprojectescomeldelServeiEdu-
catiudelteatreKursaaldeManresa,anome-
natFemÒpera!Lasegonaediciód’aquestaini-
ciativa,quetécomaobjectiuaproparidonar

aconèixerl’òperaalsestudiantsdesecun-
dària,esvaculminarlasetmanapassada(15,
16i17demaig),amblesrepresentacionsde
l’obra«Brundibar»,enlesqualsvanprendre
partuns600alumnesprovinentsdedeucen-
tresdelBagesil’Anoia.

Adiferènciadelsactorsprincipals(nensi
nenes cantants-solistes, gairebé tots amb
formaciómusical,escollitsatravésd’uncàs-
ting),lagranmajoriadejovesdeprimerise-
gond’ESOquehanformatpartdelcornomés
estudienmúsicaal’institut.Així,FemÒpe-
ra!tambévolpal·liareldèficitd’assignatures
artístiquesenl’ensenyamentpúblici,dere-
truc, integrar els alumnes –independent-

mentdelsseusrecursos–al’activitatcultural.
Elsestudiantsdesecundàriahanpogutpar-

ticipardemaneradirectaenelprocésdecrea-
cióiposadaenescenad’unaòpera,interac-
tuant amb músics i cantants experts (Or-
questradelConservatorideMúsicadeMan-
resa,CoralJuvenildel’OrfeóManresàidel
Conservatori),teixintuntreballd’equipma-
júscul.Elsjovestambéhantingutl’ocasióde
conèixerdesdedinslescaracterístiquesd'un
equipamentescèniccomelKursaal.

FemÒpera!nonomésdónaunespaiper
aprendrealsjoves,sinóque,deformacol·la-
teral,animaelsseuspares(algunsdelsquals
entravenperprimeravegadaalKursaal,per

veureelsseusfills)aconsumircultura.
Eldirectormusicaldel’obra,LluísArgui-

jo,apuntaques’hancomplert«ambescreix»
lesexpectativesdelprojecte.Arguijosubrat-
llal’«encert»d’aproparelsjoves,quenote-
nenformaciómusicalmésenllàdelseucen-
treeducatiu,aun«mónllunyà»coml’òpe-
rai,almateixtemps,fer-lospartícipsdel’ac-
tivitatsocialiculturaldelaciutat.Enelma-
teixsentit,ladirectoraescènica,AdaAndrés,
explicaquelaideaés«acostarl’òperailacul-
turaalsnanos»iqueconeguinunmónque
«aparentmentestàvedat».Andrésdestacala
«gran feina d’equip» que ha suposat Fem
Òpera!ilabonapredisposiciódelsinstituts.

L

El Servei Educatiu del teatre Kursaal de Manresa ha celebrat la segona edició del projecte Fem Òpera!, una
iniciativa que pretén acostar aquest gènere musical als més joves, que hi estan poc avesats. La setmana
passada, uns 600 alumnes provinents de deu centres del Bages i l’Anoia van concloure el treball amb la
representació de l’espectacle «Brundibar» a la Sala Gran del Kursaal. Text: Damià Vicens Fotos: Salvador Redó

De l’aula a l’escenari
L’ÒPERA NO ÉS 
UN DRAMA

DIRECTOR 
MUSICAL
LLUÍS ARGUIJO

«La raó de ser de Fem
Òpera! és acostar els joves
-que no tenen formació musi-
cal més enllà del seu institut-,
a un món llunyà com l’òpera, i,
al mateix temps, fer-los partí-
cips de l’activitat cultural»



DIRECTORA
ESCÈNICA
ADA ANDRÉS

«El projecte està pensat
per apropar l’òpera i la cul-
tura als nanos, perquè cone-
guin un món que aparent-
ment està vedat. És una feina
d’equip i els instituts han
mostrat bona predisposició»
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Aquest estiu no et quedis 
sense vacances!

Viatja amb nosaltres 
al millor preu!

quatre participaNts

Júlia Tejado té 10 anys i va participar  a
l’obra com a protagonista principal.  

És el primer cop que actues al Fem Òpera!?
Sí, i crec que és una experiència que tothom

hauria de provar algun cop.
Els protagonistes principals vau haver de

passar un càsting previ. Com va anar?
Em vaig posar molt nerviosa.
Havies actuat a la Sala Gran del Kursaal?
Sí, en els concerts de Nadal.
Quin és el teu personatge?
Es diu Aninka, i és una nena que, amb el seu

germà, ha d'anar a buscar llet per a la seva mare,
que està malalta. El que passa és que no tenen
diners i s’han d’espavilar per guanyar-ne.

Fas música com a activitat extraescolar?
Sí, estudio al Conservatori de Manresa des

de fa cinc anys.
Quins valors transmet aquesta obra?
Ens diu que no està bé que hi hagi dictadors

i que els nazis no haurien d’existir més perquè
no hi hagi una tercera guerra mundial.

T’agrada l’òpera?
Sí.
Quina música escoltes habitualment?
Una mica de tot, però un dels meus grups

preferits és One Direction.
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«crec que és uNa
experièNcia que
totHom Hauria de
provar alguN cop» 

Júlia Tejado
ESCOLA MONTSERRAT (ST. SALVADOR DE GUARDIOLA)

Miquel Esteban té 13 anys i va formar
part del cor, per segon any consecutiu.

Què et sembla la iniciativa Fem Òpera!?
És una experiència molt divertida.
És la primera vegada que hi participes?
No, l'any passat també hi vaig participar.
Quina és la sensació que tens en pujar a l’es-

cenari d’un teatre gran com el Kursaal?
Impressiona.
I quan mires a la platea i veus totes les bu-

taques on seu el públic?
Et fa venir nervis.
Estudies en alguna escola de música mu-

nicipal o privada?
No, només faig música a l’institut.
Després d’aquesta experiència, t’agradaria

fer música com a activitat extraescolar?
Sí, però ara amb el canvi de veu és compli-

cat, perquè desafino.
Coneixies l’obra «Brundibar»?
No, l’òpera és un estil que en general no co-

neixia, m’agrada més l’electrònica. 
Quins consells us han donat els professors?
Ens han ensenyat a millorar la vocalització,

a controlar el tempo, etc.
T’agradaria repetir l’any que ve?
Sí.R
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«amb el caNvi de
veu és complicat
fer música, 
perquè desafiNo» 

Miquel Esteban
INSTITUT CAL GRAVAT (MANRESA)

Carla Moreno té 12 anys i va ser una de
les veus del cor.

Com qualifiques la teva participació al
projecte Fem Òpera!?

Ha estat una bona experiència. No havia vis-
cut mai una cosa així, tot era nou per a mi, i
m’ha agradat.

Estudies en alguna escola de música?
No. M’agrada fer cant, però sé que no m’hi

puc dedicar perquè no hi estic especialitzada,
i només faig música a l’escola.

Emociona actuar a la Sala Gran del teatre
Kursaal?

Sí, a mi m’impressiona, però ja hi havia can-
tat l’any passat i, per aquest motiu, estic més
tranquil·la.

Com han anat els assajos previs?
Molt bé. Fa molt temps que preparem l’obra.

Vam començar el desembre passat.
Quin missatge creus que pot transmetre l’ò-

pera que canteu?
Que durant la guerra mundial van tractar

molt malament la gent que estava als camps de
concentració.

T’agrada l’òpera?
Sí, però no és el meu gènere preferit. M’a-

grada més escoltar música rock, pop, etc.
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«m’agradaria
dedicar-me al caNt,
però No Hi estic
especialitzada»

Biel Pelfort té 11 anys i és el segon any
que és escollit per ser actor principal. 

Com ha anat l’experiència del Fem Òpera!?
Bé. L’any passat ja vaig participar en el ma-

teix projecte, també com a protagonista, i per
tant, no és la primera vegada que actuava a la
Sala Gran del Kursaal.

Quin paper has representat enguany?
El Pepicek, que és un nen que té la mare ma-

lalta i, amb la seva germana, per guanyar diners
i poder-li comprar llet, pensen en cantar al car-
rer. A partir d’aquí, els passen aventures.

Què heu après dels directors?
Ens ensenyen a posar-nos en escena i apre-

nem moltes coses.
Estudies música, a banda de l’escola?
Sí, aquest any he començat al Conservato-

ri de Manresa. Fins ara també feia classes a l’es-
cola de música del meu poble.

Què ens ensenya l’obra «Brundibar»?
Que en l’època de Hitler van matar moltes

persones. Va ser una tragèdia i hem d’intentar
que no torni a passar.

T’interessa l’òpera?
Sí, m’agrada cantar.
Quin tipus de música escoltes?
Els Beatles i música electrònica.R
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«No és la primera
vegada que actuo
a la sala graN del
kursaal» 

Biel Pelfort
ESCOLA FEDAC (SÚRIA)

Carla Moreno
COL·LEGI AVE MARIA (MANRESA)
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Eloi Hernández i Jordi Gené formen
part de la plantilla del teatre Kursaal de
Manresa. Treballen com a personal de sala,
però, a més, són actors. Per aquest motiu,
l’encarregada de la direcció escènica i
dramatúrgia de «Brundibar», Ada An-
drés, va pensar en ells per fer dos papers
que es van afegir a la funció: Hans Krása i
Joaquim Amat-Piniella. Aquests dos per-
sonatges van ser inclosos a l’inici i al final
de la representació, amb l’objectiu de
contextualitzar l’obra de l'autor txec, per
una banda, i, per l’altra, d’aprofitar el tes-
timoni de l’escriptor manresà –en l’any del
seu centenari–, que també va patir, en pri-
mera persona, les penúries dels camps de
concentració nazis.

Eloi Hernández assegura que repre-
sentar la figura d’Amat-Piniellla a Manre-
sa, l’any del seu centenari, va significar una
tasca «molt important» i de «molta res-
ponsabilitat». A diferència de Krása, però,
Piniella va sobreviure a Mauthausen. Així,
Hernández subratlla el fet que Piniella po-
gués tornar a Catalunya «per explicar els
horrors que va viure, amb l’objectiu que no
es tornessin a repetir». 

Jordi Gené afirma que posar-se a la
pell de Hans Krása, en un principi, no va
ser gens fàcil, a causa de la poca informa-
ció existent sobre la vida de l’autor, mort
als 30 anys. Gené, tanmateix, pot explicar
que Krása era «un artista bohemi que
creia que podia viure al marge de la polí-
tica, fins que es va veure a sobre la immi-
nent ocupació nazi». 

Ambdós actors coincideixen a asse-
nyalar també la idoneïtat d’haver com-
partit escenari amb uns actors tan joves.
«Se’ls notava una il·lusió especial, brutal.
Hi havia molt talent damunt de l’escena-
ri. Es van comportar com uns petits pro-
fessionals i van saber emocionar el públic.
És un projecte molt enriquidor», diu Her-
nández. En la mateixa línia s’expressa

Gené: «la relació amb ells va aportar fres-
cor, bon rotllo, es treballava de gust, i
anaves als assajos amb moltes ganes». 

Finalment, Jordi Gené i Eloi Hernández
assenyalen els valors intrínsecs del projecte
Fem Òpera! Gené manifesta que «acostar
les arts, sigui quina sigui, als nanos és molt
positiu, ja que el sistema educatiu té una
mancança molt forta en aquest àmbit. A
més, el fet que els nens s’ho passin bé i que
el projecte sigui de qualitat, és una cosa que
no té preu». Hernández conclou que la te-
màtica de l’obra serveix per alertar el pú-
blic d’una història que no es pot tornar a
repetir, en uns moments en què «hi ha
certs paral·lelismes en algunes actituds
contra Catalunya».

DOS ACTORS DE LA CASA 

Tots els professors de música dels
instituts de secundària que han format
part del projecte Fem Òpera! van
participar en dues sessions de formació
prèvia, on se’ls van donar els materials i
orientacions per treballar les cançons
amb el seu alumnat. D’aquesta manera,
cada centre, durant les classes de
música, es va preparar les cançons i
interpretacions, fins que, després d’uns
assajos conjunts, es va posar en escena
l’espectacle al Kursaal. 
Rosa Maria Ortega és una de les
mestres que han estat treballant amb
els seus alumnes, de 1r i 2n d’ESO de
l'institut Guillem Catà de Manresa,
l’apartat musical de l'obra
«Brundibar», en la qual han participat
com a cor. La nota final, segons explica,
ha estat d’excel·lent. 

Quina valoració fa del projecte Fem Òpe-
ra!?

És un projecte fabulós, sobretot, per als
nens i nenes d’institut que no van a escoles
de música i que, amb aquesta iniciativa, han
pogut gaudir del privilegi de compartir es-
cenari amb els alumnes del Conservatori i
directors professionals. És una oportunitat
molt bona i, en definitiva, una experiència
inoblidable.

Quants alumnes hi han participat de
l’institut Guillem Catà?

Una cinquantena. Cap no tenia coneixe-
ments musicals específics, més enllà dels
que els donem a l’institut. 

Quina ha estat la resposta, en general,
dels nois i noies?

La veritat és que han quedat molt contents
d’haver-hi participat, malgrat les dificultats.
Cal reconèixer que l’òpera no és un gènere
proper als joves, i hi ha hagut alguns mo-
ments durs, però han sabut entrar en aquest
món, i fins i tot enganxar-s’hi.  Tots els nens
i nenes han viscut la música de forma molt
propera, i cantar amb una orquestra ha es-
tat molt emocionant per a ells.

Què han après els alumnes formant part
d’aquesta activitat?

A banda de tots els coneixements musi-
cals, aprenen a saber estar en un escenari,
a complir una disciplina en els assajos, a tre-
ballar en equip, etc. Tot el procés ha estat
molt bo per al seu creixement i per a la seva
maduració personal.

Algun estudiant ja coneixia l’òpera
«Brundibar»?

No, però vam treballar la història d'a-
questa peça a classe, per situar-la i poder-
la posar en context.

L’institut Guillem Catà havia participat
l’any passat en la primera edició de Fem
Òpera!?

Sí, i enguany hem repetit perquè creiem
que el projecte suposa una vivència artísti-
ca molt completa per als joves. El que ens
ofereix el Servei Educatiu del teatre Kursaal
de Manresa és una sort. 
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Rosa Maria Ortega

«Hi havia molt talent da-
munt de l’escenari; es van
comportar com uns petits
professionals i van saber
emocionar el públic»
Eloi Hernández

Actor en el paper d’Amat-Piniella

«La relació amb els nens
va aportar frescor i bon
rotllo; es treballava de
gust i anaves als assajos
amb moltes ganes»
Jordi Gené

Actor en el paper de Hans Krása

«és una vivència artística
molt completa per als joves»

PROFESSORA DE MÚSICA DE L’INSTITUT GUILLEM CATÀ DE MANRESA



LES CORALS 

SESSIÓ DE DIMECRES, 15 DE MAIG 
Participants: institut Guillem Catà (Manre-

sa), escola Joviat (Manresa), institut Lluís de
Peguera (Manresa)



SESSIÓ DE DIVENDRES, 17 DE MAIG 
Participants: col·legi Ave Maria (Manresa),

col·legi Oms i de Prat (Manresa) i institut Cal
Gravat (Manresa)



SESSIÓ DE DIJOUS, 16 DE MAIG 
Participants: institut Castellet (Sant Vi-

cenç de Castellet), institut Pere Vives Vich
(Igualada), col·legi Mare de Déu del Carme
(Cardona) 



Brundibar, l'òpera de Hans Krása, amb llibret d'Adolf
Hoffmeister, és una petita obra composta i estrenada a
l'antiga Txecoslovàquia, durant els anys de l'ocupació
nazi. Les seves especials característiques (va ser repre-
sentada per nens i nenes presoners de guerra i, molts,
propers a la mort) l'han fet molt popular entre el públic.
Brundibar va ser escollida pel projecte Fem Òpera! amb
l’objectiu d’apropar la música contemporània als adoles-
cents i a la vegada reflexionar sobre la situació viscuda a
Alemanya durant la Segona Guerra Mundial amb l’intent
d’extermini del poble jueu. El text parla de valors com la
llibertat i la solidaritat, i està basat en les funcions que els
nens jueus van fer de l'obra, concretament, al camp de
concentració de Terezín, a la República Txeca, on el ma-
teix autor, Hans Krása, va ser deportat.
L’obra va ser representada unes 55 vegades, i va aconse-
guir transmetre una sensació de normalitat als nens de-
portats. Poc després, Krása i la majoria dels qui interve-
nien en l'òpera van ser assassinats a Auschwitz.
L'argument gira al voltant de dos germans, l'Aninka i el
Pepicek, que tenen la seva mare malalta, i que han de
comprar-li llet perquè es curi. No tenen diners i, desespe-
rats, proven d'aconseguir-ne cantant pels carrers. Un acor-
dionista anomenat Brundibar els ho intentarà impedir,
però finalment aconseguiran els diners gràcies a l'ajuda
de tres animals (una oreneta, un gat i un gos). 
L’obra esdevé un petit conte sobre el bé i el mal, de la unió
entre les persones de bé com a eina per vèncer la maldat
d’uns quants. Una cançó de victòria tanca l'òpera amb
gust d'esperança i fe en el futur.



«Brundibar» 
Una òpera que convida a 
una profunda reflexió
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ELS PROTAGONISTES

«BrundiBar» a Berga
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La casualitat ha volgut que Berga i Man-
resa hagin presentat durant la mateixa set-
mana el muntatge Brundibar, una de les po-
ques òperes infantils que s’han escrit al llarg
de la història. Una seixantena d’alumnes
d’entre 10 i 13 anys de l’Escola Municipal de
Música de Berga han estat els protagonis-
tes d’aquesta representació a la capital ber-
guedana, en una funció que va aplegar
més de 450 persones al Teatre Municipal de
la localitat.

És la segona vegada que la direcció del
centre decideix implicar l’alumnat en un
projecte que combina música i posada en
escena, i és que, segons el director del cen-
tre i també del muntatge, Xavier Llobet, «és
una manera molt diferent de treballar, però

que és molt enriquidora per als nens». Se-
gons Llobet, «treballar  amb música dalt d’un
escenari amb actors professionals també és
una manera d’aprendre, i estem donant la
possibilitat als nanos que coneguin míni-
mament què és el teatre musical». 

Els alumnes han tingut el mestratge de
Maria Casellas i Arnau Vinós, que han co-
ordinat la part tècnica de l’espectacle. Ca-
sellas assegura que ha estat un repte, «per-
què tots formaven part de l’escena en tot mo-
ment, i això ha suposat que treballessin al-
hora perquè tots tinguessin molt clar què ha-
vien de fer». Segons Casellas, «a nivell pe-
dagògic estan molt acostumats a treballar
amb la partitura, a cantar el que tenen al da-
vant, i en aquest espectacle, a part de fer-ho
de memòria, també ho havien de posar en
escena». De totes maneres, la direcció es-

cènica valora molt positivament la feina que
han fet els alumnes, «hi ha hagut molt
bona predisposició per part de tots i han po-
sat el màxim de la seva part per enfrontar-
se a aquest nou repte». El que els ha costat
més, assegura Casellas, «ha estat saber què
diu la lletra de les cançons i transmetre els

sentiments als espectadors».
Per altra banda, Arnau Vinós assegura

que «els primers assajos van ser clau per or-
ganitzar els alumnes i començar a marcar
els moviments. Estan acostumats a cantar
quiets, i això els ha permès fer una cosa to-
talment diferent: unir cant amb interpretació
i moviment».

La direcció del centre valora satisfactò-
riament el projecte, i professors, pares i
alumnes creuen que són experiències a les
quals no estan acostumats però que els «en-
riqueixen». Després de l’èxit de l’any passat
amb  la posada en escena del musical Oli-
ver -juntament amb altres entitats de la ciu-
tat- i de l’òpera d’enguany, els responsables
ja pensen en altres propostes que impliquin
la combinació de música i escenificació per
al proper curs. 

aprendre música a l’escenari

CRISTINA CASALS

«M’ha agradat participar-hi i
repetiria l’experiència, encara que
al principi va ser difícil coordinar la
música amb els moviments damunt
de l’escenari»



DANI PERONA

JÚLIA ELIAS

«Molts no han tingut la sort de
fer un paper i he après moltes
coses noves, com ara moure’t a
l’escenari, actuar i perdre la vergonya
davant del públic»



DANI PERONA

MARIA MIGUELA

«Ha servit per conèixer els
altres alumnes i poder cantar i
moure’m a l’escenari, que m’agrada
molt. Espero poder-ho tornar a
repetir»
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MARC DUARTE

«No he tingut gaire vergonya
davant de la gent, però sí que m’ha
costat força aprendre’m la lletra de
les cançons de memòria i fer els
passos bé»
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Els directors escènics asseguren que
el que ha costat més als alumnes ha
estat interpretar la lletra de les
cançons i deixar enrere les partitures

Els responsables de l’escola creuen
que és una altra manera d’aprendre
música i que permet als alumnes
conèixer altres facetes artístiques

Una de les escenes del
muntatge al Teatre
Municipal de Berga
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