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El 1998, David Albet va voler recuperar una òpera infantil estrenada el 1941 al 
gueto jueu de Praga, que va acabar essent el símbol de l’esperança al camp 
nazi de Terezín. Ho va fer amb alumnes de diversos centres públics de 
Barcelona en l'incipient programa Òpera a Secundària del Gran Teatre del 
Liceu. Sis d'aquells alumnes, anys després, han acabat formant la companyia 
Els Pirates Teatre. Ara, passats vint anys, tornen a escena aquest cant 
universal a la infància i a la llibertat. 

 

Aquest espectacle forma part del mapa Refugiats, estrangers, estranys... 
d’aquesta temporada, com també:  

Medea 

a partir d'Eurípides versió Lluís Pasqual i Alberto Conejero 

direcció Lluís Pasqual  

Montjuïc - 11/04 a 12/05 

 

Històries d'Istanbul, a contrapeu 

de Yeşim Özsoy dramatúrgia Carles Batlle 

direcció Joan Arqué Solà 

Gràcia - 16/05 a 3/06 

 

Bérénice 

de Jean Racine direcció Lluís Pasqual 

Montjuïc - 17, 18 i 19/05 
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Montjuïc –9 de gener 

Brundibár 
música Hans Krása llibret Adolf Hoffmeister direcció artística David Albet  

direcció musical Francesc Prat direcció escènica Adrià Aubert  

cia. Els Pirates Teatre / Grup Instrumental bcn216 / Comusitària 
 

intèrprets  

Júlia Barragan / Alazne Fernández / Aina Ferré / Andrea Fornell / Elisabet Giner / 
Llorenç González / Carla Jover / Cristina Lozano / Júlia Ribes / Laia Santamarta 

solistes i cor d'escena coral SOM-night (Coral de joves de les Corals Musicorum) 

cor general alumnes de l’Institut 4Cantons i l'Institut Lluís Vives de Barcelona 

músics Grup Instrumental bcn216 violí I Chus Castro / violí II Oriol Algueró / violí III 
Biel Graells / violí IV Clàudia Farrés / violoncel Irma Bau / contrabaix Abigail 
Herrero / flauta David Albet / clarinet Xavier Castillo / trompeta Patricio Soler / 
guitarra Marcel Torres / percussió Iván Herranz / piano Jordi Masó / acordió Llorenç 
González 

formació del professorat, direcció vocal solistes i cor d'escena Sònia Gatell / direcció 
del cor general Paula Giberga / traducció al català David Cirici / escenografia Enric 
Romaní / vestuari Maria Albadalejo / il·luminació Adrià Aubert i Damià Duran / 
moviment Robert González / so Carlos Gómez 
 

ajudantes de direcció Laura Aubert i Lluna Pindado / assistent de moviment Núria 
Cuyàs / piano repetidor David Casanova / cap tècnic Damià Duran / regidor Enric 
Aragonès / coordinació educativa i pedagògica Comusitària / producció executiva 
Anabel Labrador 
 

coproducció Teatre Lliure, Grup Instrumental bcn216 i GREC 2017 Festival de 
Barcelona amb el suport de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Institut Municipal d’Educació amb la col·laboració del Consorci d’Educació de 
Barcelona, l'ESMUC, l'Espaiart i el Taller de Músics de Barcelona amb la 
participació de l’Institut 4Cantons i l'Institut Lluís Vives de Barcelona 
 

agraïments Bernat Cot, Marina Marcos, Mariona Bruzzo, Anna Bovés, Mercè Núñez 
(Servei Educatiu del Gran Teatre del Liceu), Escola Cooperativa Nou Patufet i Institut 
Poeta Maragall de Barcelona 
 

òpera infantil en català / durada 40' sense pausa  
 

 

seguiu #Brundibár al twitter 
 

horari 20:30h. / preus 11€ / 8€ menors de 14 anys 
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El compositor txec Hans Krása va escriure el 1938 una òpera infantil en dos 
actes titulada Brundibár (El borinot). No va poder assistir a l'estrena, que es va 
fer en secret a l’asil jueu de Praga el 1941, perquè ja havia estat deportat al 
camp de concentració de Terezín (Theresienstadt). Allà, va tornar a escriure 
l'obra, ja que no s’havia pogut endur les partitures, i la va fer representar pels 
nens i nenes del camp que, gràcies a la música, aconseguiren així la sensació 
d'una certa normalitat en aquells moments terribles. Obligats com estaven a 
treballar, el fet de treballar a l’escenari els va permetre seguir rebent educació i 
una certa protecció. 

Per a la majoria dels habitants de Terezín les representacions (55 funcions 
entre el 1942 i el 1944) es van convertir en un esdeveniment, una cita 
obligatòria, no per la seva qualitat artística ‒els joves cantants no eren, 
finalment, artistes professionals‒ sinó pels seus cants, tan radiants i 
espontanis. La peça parla de l'opressió de manera crítica però sota una 
aparença naïf. Tant és així que fins i tot va aparèixer al film de propaganda nazi 
Der Führer Schenkt Den Juden Eine Stadt, rodat el 1944 per demostrar les 
bones condicions de vida dels jueus al camp, arran d’una visita de la Creu Roja 
autoritzada per les SS. 

Els valors de la pau i la tolerància i principis com l'acceptació de la diferència 
són bàsics en aquesta òpera, d'aquí que Brundibár es convertís l'any 1998 en 
el centre d'una experiència d'iniciació a la música que convertia en actors i 
cantants els nens i nenes de centres educatius de la ciutat.  

Gairebé vint anys més tard, al passat festival Grec, prop de cinc-cents 
estudiants i professors d'instituts barcelonins van protagonitzar aquesta nova 
posada en escena del projecte. Tanquem avui un cercle, fent possible un diàleg 
entre els nois i noies que van participar en l'experiència vint anys enrere (uns 
quants dels quals formen part avui de l'equip creatiu i de gestió) i els qui la 
viuen avui. 

David Albet 
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Brundibár a Terezín 

Alemanya, l’expressió màxima de civilització i de cultura, va ser dirigida entre el 
1933 i el 1945 pel règim nazi, que tenia la mentida per arma de guerra. Davant 
la desmesura de l’Holocaust, la dramàtica industrialització de l’assassinat 
d’onze milions de persones firmada per quinze alts dirigents del Tercer Reich 
abans de dinar el matí del 20 de gener de 1942 a la Conferència de Wannsee, 
en una mansió als afores de Berlín que avui es pot visitar, com també Terezín. 
Però la mentida com a eina quotidiana de treball encara resulta xocant, 
sobretot quan es fa servir com ho van fer els alemanys al camp de Terezín a 
partir del 1944. 

A Terezín l’educació estava prohibida. 
Els nens s’havien de formar d’amagat. 
Com que hi havia tancats molts artistes i 
músics, s’hi va desenvolupar una eficaç i 
clandestina vida cultural. Per Terezín 
van passar Petr Ginz, Hans Krása, 
Viktor Ullmann, Ilse Weber o Pavel 
Haas. Tots ells van morir assassinats a 
Auschwitz. 

Els artistes organitzaven lectures poètiques, dibuixaven per als nens, feien 
teatre de titelles, concerts, obres de teatre, òpera. Els nens van editar revistes 
amb els seus propis treballs literaris. La permissivitat que es va guanyar estava 
justificada. Els nazis tenien un pla. I apareix en escena l’òpera Brundibár. 

Des de les acaballes del 1943 i fins a l’estiu del 
1944 es va treballar en l’embelliment de la ciutat 
(Verschönerung der stadt). Els nazis van muntar 
un decorat on no hi faltava una piscina, un 
carrusel, habitacions amb joguines i fins i tot nenes 
amb un aspecte saludable que cantaven mentre 
duien cistelles amb fruita fresca, per fer creure al 
Comitè Internacional de la Creu Roja que es 
tractava d’un assentament jueu en perfectes 
condicions. Res de xinxes ni de fam ni d’epidèmies 
del tifus: una bonica ciutat balneari. I la Creu Roja 
s’ho va empassar. 
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A Terezín fins i tot s’hi va rodar una pel·lícula titulada Der Führer schenkt den 
Juden eine Stadt (El Führer regala una ciutat als jueus), en la qual se sent una 
veu en off en alemany descrivint el paradís jueu a la Terra. "Qui no hi voldria 
viure?", diu, mentre passen les imatges d’una biblioteca amb un fons ric en 
clàssics, un hospital amb jardí i concerts de música clàssica, com és Brundibár,  

Els infants que hi van participar, durant les representació passaven al món de 
la ficció: no havien de dur l’estrella groga de David, ni pensar en la gana, les 
puces, les malalties, els transports a l’Est: se sentien feliços. Per a ells era com 
un conte sobre la vida normal, sobre el món on hi havia panets i gelats, on els 
nens anaven a l’escola i no havien de dur cap estrella. 

 

més informació 
Terezín explicat als infants https://youtu.be/9frnrff9H4E 
Brundibár. A Hope in Hell https://youtu.be/GN23q-Yrbrk  
Brundibár a Der Führer schenkt den Juden eine Stadt https://youtu.be/b_Qcw5FMrG8  
revista clandestina Vedem http://www.vedem-terezin.cz/en/home_en.html 
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el compositor 

Hans Krása  
Praga, 1899 – Auschwitz 1944 

Fill de pares txeco-alemanys, va tenir una àmplia 
formació musical i durant els anys vint va iniciar 
una prometedora carrera internacional com a 
artista. La influència d’Alexander Zemlinski, a qui 
va conèixer quan feia de repartidor del Nou Teatre 
Alemany de Praga, el va marcar profundament. 
Krása va passar a ser el seu alumne i assistent a 
l'òpera del de Praga (que havia estat sota la seva 
direcció des de 1911). Zemlinski va propiciar el 

contacte entre Krása i l'Òpera Kroll de Berlín. Al maig de 1921, Zemlinski va 
incloure l'opus 1 de Krása, Grotesques per a Orquestra i Veu 
(Orchestergrotesken), basat en les Cançons de les Gallows de Christian 
Morgenstern, al programa d'un concert filharmònic. Krása es va traslladar a 
París on es va convertir breument en alumne d'Albert Roussels. L'èxit dels seus 
Grotesques va continuar a París amb l'estrena dels dos primers moviments de 
la seva Simfonia per a Orquestra, l'abril de 1923 al Théâtre des Champs-
Elysées i del seu Quartet de Corda n. 1, escrit quan encara era a Praga. París 
va ser el punt de partida de la carrera internacional de Krása: el 1926, Serge 
Koussevitski va estrenar la Simfonia completa a Boston, abans que representés 
Txecoslovàquia al Festival de l'Associació Internacional de Música de Zuric el 
1927. 

El 1925, Max Brod havia ajudat a concertar un contracte entre Krása i l'editor 
de música més famós d'aquella època, l'Universal Edition de Viena. Després 
del seu retorn a Praga, el gran projecte de Krása de finals dels anys vint va ser 
escriure una gran òpera. Diversos altres projectes, inclosos alguns en 
col·laboració amb Brod, van ser abandonats. El 1928, Krása va començar a 
treballar en la seva història sobre la vida de Dostoievski El somni de l'oncle, a 
partir del llibret de Rudolf Thomas, director general del Prager Tagblatt, i del 
poeta Rudolf Fuchs. Tot i que va acabar la composició el 1930, no va ser fins 
tres anys més tard que George Szell va estrenar l'òpera, ara titulada 
Compromís amb un somni, al Teatre Alemany de Praga. Llavors, però, era 
massa tard per a les funcions a Alemanya. Encara que Krása, per la seva 
formació i educació artística, sempre havia estat proper a la cultura i a la 
llengua alemanyes, va respondre al terror nazi contra els jueus negant-se des  
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de llavors a compondre música a partir de textos alemanys. El 1935, la música 
que va escriure per a l'obra de teatre Mládi ve hre (Joves a escena), una peça 
sobre el buit generacional que, en la traducció de Friedrich Torberg, havia 
tingut èxit fins i tot a Alemanya sota el títol Anna sagt nein) va marcar el 
començament de la seva amistat i col·laboració amb l'escriptor Adolf 
Hoffmeister. El 1938 van tornar a col·laborar a l'òpera infantil Brundibár.  

La cançó d'Anne de Joves a escena, que s'havia fet molt popular, va ser 
reutilitzada per Krása en la Música de cambra per a clavicèmbal i set 
instruments (1935/36), com també a Tema i variacions per a quartet de corda 
(1936) . Brundibár va ser escrita el 1938 per a un concurs públic d’òperes 
infantils; l’estrena pública prevista, però, es va cancel·lar a causa de la invasió 
nazi de Txecoslovàquia. L’hivern de 1942/43, se’n va fer una funció secreta 
amb un sol piano en un orfenat de Hagibor;  

l'agost del mateix any, el compositor i molts dels seus amics, va ser deportat a 
Theresienstadt. Allà, el 1943, Krása va escriure una nova partitura adaptada als 
instruments que tenien disponibles. Abans de la deportació de Krása a 
Auschwitz, on va ser assassinat a la tardor de 1944, Brundibár es va 
representar més de cinquanta vegades al camp. La peça es va convertir en un 
símbol de la música a Theresienstadt. A part de la segona versió de Brundibár, 
les composicions de Krása escrites en Theresienstadt van incloure tres 
cançons per a baríton, clarinet, viola i violoncel sobre la base de versos de 
Rimbaud i Nezval (1943), els trios de corda Dansa i Passacaglia & Fuga 
(1944), com també les Obertures per a petita orquestra (1943/44), que no es 
van estrenar fins al 1993 a Jerusalem. 

La producció de Krása és petita però "allò que escriu té una seguretat 
instintiva", en paraules de Viktor Ullmann. Les seves obres es consideren tan 
refinades com les de Ravel. La singularitat de la seva música es deu a una 
característica barreja de l'expressivitat del romanticisme tardà finisecular de 
Viena, que va conèixer a través de Zemlinski, amb una claredat, sentiment i 
sentit clar del ritme que va adoptar de la música francesa. El personatge "clar, 
viu i lleuger" de la música de Krása, tal com deia el crític francès Vuillermoz el 
1925, es combina amb un sentit del grotesc i de la ironia. La tradició de la 
música moràvia també va tenir una influència significativa en Krása, com es fa 
evident en les seves obres posteriors. 

més informació goo.gl/PH5Dzf 
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el llibretista 

Adolf Hoffmeister  
Praga, 1902 – Říčky, 1973 

Caricaturista, il·lustrador, publicista, poeta, traductor, 
escriptor i diplomàtic txec. Va ser l’editor d’un dels 
principals diaris txecs, el Lidové noviny (1928-30). 
Artista de talent, sovint il·lustrava els seus propis 
treballs. A la dècada de 1930 va fundar la revista 
antifeixista Simplicus, després que la revista satírica 
alemanya Simplicissimus fos prohibida pel govern 
nazi. És l’autor del llibret de l’òpera infantil 
Brundibár, amb música de Hans Krása. Prèviament, 

havia col·laborat en la fundació de Devetsil, una associació d’avantguarda de 
l’inici del segle XX a Txecoslovàquia. 

Quan va esclatar la Segona Guerra Mundial, .Hoffmeister va emigrar a França, 
però es va traslladar al Marroc quan França va caure sota el govern de Vichy. 
Allí va ser arrestat però va escapar d'un camp d'internament i va arribar a Nova 
York a través de Lisboa i l'Havana el 1941. Exiliat als Estats Units, va publicar 
articles en contra del feixisme i caricatures polítiques. Destaca entre d’altres el 
seu text La flauta del cec, un relat sobre la vila txeca de Lídice, que va ser 
arrasada pels nazis. 

Quan va tornar a Txecoslovàquia, el 1945, va treballar per la UNESCO. 
Després del cop d'estat comunista al febrer de 1948, Hoffmeister va ser 
nomenat ambaixador francès pel nou règim neo-estalinista, però va ser 
reclamat poc després. Va treballar de professor d'art a l'Acadèmia d'Arts 
Aplicades. Després de la invasió soviètica de Txecoslovàquia, Hoffmeister va 
emigrar a França una vegada més el 1969, però va decidir tornar-hi el 1970. Va 
morir tres anys més tard a les muntanyes Orlický. 
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un espectacle de... 

Els Pirates Teatre és una de les companyies alternatives més antigues de la 

nostra ciutat. Neix a Barcelona l’any 2001, i des de llavors manté els seus 
ideals, oberta a totes les arts escèniques i capaç d’interpretar obres de gèneres 
i formats molt diversos, així com adaptar i teatralitzar textos de la literatura 
catalana i universal. El seu teatre és sempre original i creatiu, amb forts vincles 
amb la música i proximitat amb el públic. Formada per actors i actrius 
provinents de l’Institut del Teatre i de diversos estudis musicals previs, els seus 
membres sempre han compartit les ganes de crear i jugar sobre l’escenari.  

L’any 2013 la companyia assumeix la gestió d’El Maldà, espai teatral singular 
de la ciutat de Barcelona on desenvolupen una programació estable que inclou 
teatre, dansa, música i cabaret. 

 

Grup Instrumental bcn216  

Al llarg dels 25 anys durant els quals ha exercit ininterrompudament la seva 
activitat, el Grup Instrumental bcn216 s'ha convertit en una referència obligada 
del panorama musical a Espanya. Sorgit el 1985, fruit de la iniciativa conjunta 
del compositor i director d'orquestra Ernest Martínez-Izquierdo i del flautista 
David Albet, actual director artístic del conjunt, el grup s'ha mostrat des 
d'aleshores obert a tot tipus de propostes, estímuls i novetats, i els únics criteris 
i premisses han estat la qualitat, tant dels intèrprets com dels compositors. 

I és que en la seva tasca de normalització i difusió del repertori contemporani, 
bcn216 no ha volgut mai limitar-se a la música espanyola, considerant al 
contrari gairebé una obligació difondre al nostre país el millor del que es fa fora 
d'ell. I tant en un com en l'altre cas, amalgama les propostes més clàssiques de 
noms ja reconeguts amb l'aposta per l'escriptura dels joves, l'experiència ha 
resultat sempre enriquidora per al públic així com per als músics. 

bcn216, atenent a la realitat canviant de la situació musical és actualment una 
formació de cambra polivalent i flexible, capaç d'assumir un repertori que va 
des de peces per a solista fins a obres per a 40 instrumentistes. 

Actualment el Grup Instrumental bcn216 és grup resident a l'Auditori de 
Barcelona, i el seu objectiu, a més de seguir amb la política d'enregistraments i 
la projecció internacional, és el d'acostar a un públic cada vegada més ampli 
una programació estable, i que no només es tanqui a l'intercanvi amb altres 
formes artístiques com la dansa, el teatre o el cinema, sinó que al contrari, ho  
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estimuli i ho assumeixi com a quelcom fundacional i intrínsec a la seva tasca 
d'experimentació i difusió. 

Com a grup resident de l'Auditori de Barcelona, pretén desenvolupar el paper 
del grup representatiu de la interpretació del repertori més contemporani tant 
nacional com internacional. D'altra banda, el bcn216 rep ajuts del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, i del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y la Música (INAEM). 

 

Comusitària és una organització especialitzada en gestió de projectes 

artístics comunitaris des de la perspectiva de la cooperació, la co-creació i la 
interdisciplinarietat. Aquests són alguns dels pilars que conformen el motor de 
funcionament de les nostres propostes. Per cada projecte establim unes fases 
de treball que es configuren segons les necessitats, expectatives i motivacions 
de cada encàrrec. Desenvolupem cada cicle de treball a partir de la diagnosi 
prèvia, del diàleg amb les organitzacions i la creativitat col·lectiva.  

Comusitària ha desenvolupat una metodologia pròpia basada en els múltiples 
coneixements dels equips que es conformen per cada projecte: l’educació 
artística, la mediació cultural, l’educació emocional, el treball en valors, el 
coaching sistèmic, el team building, l’educació social i el diàleg cultural. 
Treballem des de la participació, la creativitat, el mentoring, la qualitat artística i 
de gestió i l’avaluació aplicada i transversal dels projectes que construïm.  

El nostre desig és donar forma a les possibilitats i idees que existeixen en cada 
organització, col·lectiu, grup o empresa social, cultural i/o artística per crear des 
de la innovació, l’excel·lència i el coneixement. 
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amb la participació de... 

L’Institut Quatre Cantons és un centre públic d’educació secundària que va 

iniciar la seva activitat el curs 2011-2012. Durant el curs 2017-2018, el centre 
escolaritza 544 nois i noies. Per fer-ho, comptem amb les següents línies a 
l’ESO: tres a 1r, tres a 2n, quatre a 3r i quatre a 4t, que es distribueixen en 
quatre grups a 1r, quatre a 2n, sis a 3r i cinc a 4t en tots els àmbits curriculars 
que cursen, excepte en les matèries optatives de 1r a 4t. i els Blocs Recerca i 
Creació (BRC) de 3r i 4t.  També compten amb dues línies a 1r Btx, que es 
distribueixen en 3 grups, i una a 2n de Batxillerat, que inclou les modalitats 
Científic-Tecnològic i Humanístic-Social. 

Tres idees força inspiren el projecte educatiu del centre 

La cerca de l’excel·lència: Entesa com l’èxit per a tothom a partir del 
desplegament per a cada alumne dels seus talents i la compensació de les 
seves mancances, orientar la feina a treure el millor de cadascú. 

El principi d’equitat: El foment de la igualtat d’oportunitats i la justícia social, a 
partir de la valoració de la diversitat cultural i l’atenció a grups de desigualtat 
educativa, facilitant condicions d’èxit entre tots els sectors socials. 

La formació integral: Integra tant la formació intel·lectual i acadèmica que 
s’orienta al desenvolupament de les capacitats de les persones, com la 
formació en valors orientada a la convivència i intervenció en una societat 
plural.Pretenem que aquestes idees inspirin la vida del centre, des del 
desplegament i organització curricular a la quotidianitat de les relacions entre 
les persones. 

més informació http://www.4cantons.cat 

 

L’Institut Lluís Vives és un centre públic que s’ubica en un barri a la perifèria 

de la ciutat de Barcelona, on la població és en gran part de classe obrera, i les 
famílies majoritàriament, de classe social mitjana-baixa. Amb l’actual conjuntura 
econòmica, ha augmentat el nombre de famílies amb situació social 
desfavorida que han hagut de ser ateses pel servei d’assistència social del 
Districte, i fer-ne un seguiment des de la Comissió Social del Centre. El 
percentatge d’immigració és del 35%. L’Institut entén l’educació com un procés 
que engloba els diferents aspectes que integren la personalitat de l’alumne i el 
seu desenvolupament i és per això que el Centre intenta posar mitjans per a 
potenciar-los amb diversos projectes. 
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Donar veu a la memòria n’és un. Partint de l’aprenentatge i el servei, es vol 
recuperar a través del teatre la memòria dels nens i nenes que visqueren en 
primera persona els grans conflictes del segle xx. A partir de les fonts 
primàries, es creen textos teatrals que s’endinsen en situacions d’injustícia, 
desigualtat i crueltat d'aquells fets. Gràcies a la col·laboració amb altres 
entitats, aquestes obres es representen davant diversos públics, i es crea així 
un intercanvi de reflexions molt interessant. 

més informació  goo.gl/MNJe5P 

 

Les Corals Musicorum va néixer a Esplugues de Llobregat l’octubre de l’any 

2001. Sota la direcció de Sònia Gatell, després d’un any d’assajos i preparació, 
Musicorum va debutar a Bellaterra amb motiu de l’any Verdaguer. A les seves 
actuacions els acompanya habitualment l’Adrià Aguilera i, en determinades 
ocasions, en Xavier Torras.  

Són més de setanta cantaires associats que volen expressar-se a través de la 
música i que entenen el cant coral com una eina per a la diversió, la 
comunicació, l’expressió, el creixement personal i el coneixement de 
l’instrument que ens és més propi, la veu. 

Musicorum compta amb tres formacions de cantaires, la d’adults (Musicorum), 
la de joves (SOM-night) i la infantil (El Cor de la Nit). 

Amb la voluntat i el compromís de difondre el cant en grup, estan oberts a 
participar en qualsevol acte tant d’Esplugues com d’altres municipis que ho 
demanin. 

més informació http://musicorum.cat/ 


