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INTERÈS PER REPETIR tot i que havia de ser biennal, l’interès del mateix professorat dels instituts de la
comarca ha portat el Kursaal a mantenir el projecte «Fem òpera». enguany, amb «brundibar», de Hans Krása, una
obra que es va representar al camp nazi de terezin, ara amb alumnes de manresa, igualada, Cardona i Sant Vicenç



No van coincidir als camps ni el
seu final va ser el mateix. Però tant
Hans Krása (Praga, 1899-Ausch-
witz, 1944) com Joaquim Amat-Pi-
niella (Manresa, 1913-l’Hospitalet,
1974) van fer servir la creativitat
durant el seu captiveri als camps
nazis. El compositor jueu va ser de-
portat a Terezin (República Txeca)
i va morir a Auschwitz (Polònia).
L’escriptor manresà va ser enviat a
Mauthausen (Àustria) i va sobre-
viure. Krása és el compositor es-
collit per a la segona edició del pro-
jecte «Fem òpera!», promogut pel
servei educatiu del Kursaal, que
portarà prop de 600 alumnes de
deu centres de secundària de la
Catalunya Central a l’escenari per
representar Brundibar, els dies
15, 16 i 17 de maig, amb la Jove Or-
questra del Conservatori de Mú-
sica de Manresa.

En l’any de commemoració del
centenari del naixement d’Amat-
Piniella, els responsables del pro-
jecte faran «coincidir», en una au-
tèntica llicència creativa, Krása i
Amat-Piniella, explica Ada An-
drés, directora escènica de «Fem
òpera!», amb la idea de vincular
com dues persones relacionades
amb l’art «van patir» una reclusió
que va posar fi a la vida de Krása i
que va marcar la d’Amat-Piniella.
El gener ja es va fer un càsting per
triar els 18 cantants protagonistes
(de primer i segon d’ESO) d’un
projecte estrenat l’any passat i
que, inicialment, havia de ser bi-
ennal però que, com subratllava
ahir Valentí Oviedo, gerent de
Manresa d’Equipaments Escènics,
«l’engrescament dels professors

dels instituts, després de la bona
experiència de l’any passat, va fer
que ens en replantegéssim la pe-
riodicitat anual». 

Tant Francesc Guillen, director
del Conservatori de Música de
Manresa, com Lluís Arguijo, di-
rector musical de «Fem Òpera»,
destacaven la bona acollida de la
comunitat educativa d’un projec-

te que, enguany, posa l’accent en
una òpera, apuntava Arguijo, «sor-
prenent pel missatge i pel context
on es va crear i representar». L’o-
bra, amb llibret d’Adolf Hoffmeis-
ter, es va estrenar clandestina-
ment el 1941 en un orfenat per a
nens jueus a Praga. El 1942, amb
Krása ja deportat a Terezin, el
compositor va tornar a escriure la

partitura que, entre 1942 i 1944, va
ser representada per la població in-
fantil del camp en més de 50 oca-
sions. Tot i les condicions, desta-
cava Arguijo, l’òpera «està trenada
amb un tipus de música molt allu-
nyada del que es vivia. Sobta pen-
sar com aquests artistes reclosos
podien preservar la seva creativi-
tat, segurament com un estímul
per a la supervivència». Precisa-
ment, Ada Andrés posava l’accent
en la intenció escènica del mun-
tatge: evitar «caure en el drama-
tisme» i, tot i que l’inici i el final
serveixen per contextualitzar, Bru-
dibar es llegirà com una «faula
clàssica amb un potent missatge:
la unió fa la força».

Amb el suport econòmic del
Banc de Sabadell, Brundibar tin-
drà la participació, explica Cristi-
na Gonzàlez, coordinadora del
projecte «Fem Òpera», dels alum-
nes de Manresa (Guillem Catà,
Joviat, Lluís de Peguera, Oms i de
Pray, Lacetània, Cal Gravat i Ave
Maria), d’Igualada (Pere Vives
Vich), Cardona (Mare de Déu del
Carme) i Sant Vicenç (Castellet).
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«Fem òpera» recordarà Amat- Piniella 
La segona edició d’aquest projecte educatiu se celebrarà els dies 15, 16 i 17 de maig amb

l’òpera «Brundibar» i la participació de prop de 600 alumnes de secundària del Bages i l’Anoia


HANS KRÁSA (1899-1944)
Hans Krása va compodre aquesta òpera el 1938,

basant-se en un text d’Adolf Hoffmeister. Es va
estrenar el 1941, en un orfenat de Praga sense el
seu autor, que ja havia estat deportat a Terezin, on
els nazis enviaven artistes i intel·lectuals jueus.
Entre el 1942 i el 1944 es va representar 55
vegades amb la població infantil. En la pel·lícula
propagandística El führer regala una ciutat als
jueus, rodada en aquest camp, s’utilitzava un
fragment de l’òpera per presentar la vida
suposadament agradable dels deportats. El 1944,
Hans Krása i la majoria dels qui intervenien en
l’òpera va ser assassinats a Auschwitz-Birkenau.



l’autor i l’obra
«BRUNDIBAR»
L’Aninka i el Pepicek són dos germans orfes de pare

i tenen la mare malalta. El metge els recepta que
begui llet, però els nens no tenen diners per comprar-
ne. Desesperats, proven d’aconseguir-los cantant pel
carrer però són renyats per la policia i per Brundibar,
un acordionista que es creu l’amo del carrer. Amb l’ajut
de tres animals (una oreneta, un gat i un gos) i els
nens del poble aconsegueixen, no sense esforços, el
seu objectiu. Tot els personatges poden ser símbols
del moment que vivia la població txeca sota l’ocupació
nazi. És Brundibar Hitler? Segons Ada Andrés, la
pregunta és quants Brundibar hi ha hagut al llarg de
la història.



l’argument

Francesc Guillen, Ada Andrés, Cristina Gonzàlez, Valentí Oviedo i Lluís
Arguijo, responsables i promotors de «Brundibar», de Hans Krása
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18 protagonistes de 10 a 14
anys, 10 del quals alumnes del
Conservatori de Música

Per als personatges solistes
infantils (18 nens i nenes de

10 a 14 anys) es va fer un càsting el
gener en el qual van prendre part
46 nens i nenes. Dels divuit escollits,
una desena són alumnes del Conser-
vatori de Música de Manresa.



LA CLAU

La funció de Falstaff que se ce-
lebra avui a l’Òpera Nacional de
París es podrà veure en directe i
alta definició a la sala 1 de Bages
Centre de Manresa, així com a la
sala 1 de Cinemes Guiu de La Seu
d’Urgell. Aquest títol emblemàtic
de la producció lírica del compo-
sitor italià Giuseppe Verdi (1813-
1901) està en cartell al coliseu
musical francès fins el proper 24 de
març, i la retransmissió d’avui s’in-
clou en el calendari d’espectacles
operístics que es projecten periò-
dicament en cinemes d’arreu del
continent, entre els quals diversos
arreu de la geografia catalana.

Falstaff és una comèdia lírica en
tres actes amb llibret d’Arrigo Boi-
to basada en l’obra de Shakes-
peare Les alegres comares de Wind-
sor, així com en escenes de l’Enric
IV que també va escriure el cèle-
bre dramaturg anglès. El muntat-
ge es va estrenar el 9 de febrer de
l’any 1893 al teatre de la Scala de
Milà. El baríton italià Ambrogio
Maestri interpreta el rol de Sir
John Falstaff en la producció que
dirigiexen Daniel Oren i Domini-
que Pitoiset. Artur Rucinski (Ford),
Paolo Fanale (Fenton), Raúl Gi-
ménez (Dottore Cajus), Bruno
Lazzaretti (Bardolfo), Mario Luperi
(Pistola), Svetla Vassileva (Mrs
Alice Ford), Elena Tsallagova (Nan-
netta), Marie-Nicole Lemieux
(Mrs. Quickly) i Gaëlle Arquez
(Mrs Meg Page) completen el re-
partiment. 
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Cinemes Guiu de la Seu
d’Urgell també retransmet
avui aquest títol del
repertori líric de Verdi



Bages Centre
projecta en
directe l’òpera
«Falstaff» des
de París

Barcelona serà la ciutat convi-
dada al Saló del Llibre de París, la
cita literària més important de
França i una les més rellevants del
món, que se celebrarà entre el 22
i el 25 de març.  24 escriptors ca-
talans -13 en llengua catalana, 7 en
castellana i 4 autors de còmic-
participaran al certamen, que con-
gregarà 200.000 visitants i que
convida 3.000 escriptors.
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La literatura catalana
es prepara per al Saló
del Llibre de París


