
 GUÍA PEDAGÒGICA 

  CICLE SUPERIOR 
   6 Unitats didàctiques  

 

UNITAT 1: PRESENTACIÓ, PERSONATGES I ARGUMENT 

 

Brundibar és una opereta social i pedagògica escrita just abans 
de la Segona Guerra Mundial i interpretada en un camp de 
concentració a Txecoslovàquia. Aquesta frase inclou la major part 
dels temes en els que cal aprofundir. 

Opereta 
Què és? És una obra musical escenificada, amb cantants, músics, 
escenografia, moviments, interpretació, etc... com una Òpera o un 
Musical, en la que els actors canten el seu text, però amb unes 
característiques concretes. 

1  No és massa llarga (Brundibar dura aproximadament mitja hora) 
 
2  Fonamentalment és cantada però també hi ha parts parlades 
 
3  Musicalment no és tan difícil com una òpera. Hi ha papers que 
necessiten cantants professionals però també hi ha altres papers que 
poden fer cantants afeccionats  
 
4  Pot fer-se amb un grup instrumental reduït (no cal una gran 
orquestra) o, fins i tot, amb un piano sol 



Brundibár 
Brundibár és el nom d’un dels personatges, que hi surten, justament 
“el dolent” de l’argument. És un músic ambulant, un acordionista, 
que toca al carrer i es pensa que és l’amo del carrer. 

Els altres personatges que 
hi apareixen són: 
 

. Pepicek i  Aninka, els 
protagonistes. Són dos 
germans que tenen la 
mare malalta 

 

. El cor (anomenat “Les 
finestres”) que van 
subratllant les parts 
importants de l’argument. Aquesta és una idea que trobem des del 
món antic en les obres escenificades, la presència d’un cor que va 
insistint en el que es més important de l’argument. 

 

. El venedor de gelats, el forner i el lleter que venen els seus 
productes al carrer 

 

. El policia que vigila que el carrer estigui en ordre 

 

. El pardal, el gat, el gos, tres animals que ajuden Pepicek i  Aninka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. El Públic també hi participa. Per ajudar-lo hi ha un gran cor que fa la 
part del públic 

 



Argument: 
 

La mare d’Aninka i Pepicek està malalta i el metge diu que necessita 
beure llet. 

Els nens no tenen diners i per guanyar-ne es posen a cantar al carrer 
al costat de Brundibár l’acordionista ja que veuen que la gent li dóna 
diners. 

Brundibar i un policia els renyen i els fan fora ja que diuen que torben 
la quietud del carrer. 

Els nens dormen al ras i durant la nit, un gat, un gos i un pardal els 
prometen ajudar-los. 

Al matí, ajudats també per altres nens, canten una cançó de bressol i 
recullen força diners dels vianants. 

Brundibar els pren els diners però després d’una breu persecució, els 
nens l’atrapen i canten una cançó de victòria. 

És un argument simple però cal buscar-hi segones lectures. Per 
entendre-ho millor hem d’aprofundir en altres temes a l’entorn de 
l’obra.  

 

 

 

 

Retalls de La Vanguàrdia sobre les representacions de Brundibár el 
1999 a Barcelona, al Mercat de les Flors



UNITAT 2: HISTÒRIA 
TXECOSLOVÀQUIA, SEGONA GUERRA MUNDIAL I CAMPS DE CONCENTRACIÓ 

 

Txecoslovàquia 
La història de Txecoslovàquia és molt interessant però una mica difícil 
d’explicar. 

Txecoslovàquia és un país que ja no 
existeix!. L’any 1993 va dividir-se, 
pacíficament, en Txèquia i Eslovàquia, 
dues nacions que havien constituït un 
país únic des de la fi de la Primera 
Guerra Mundial, l’any 1918. 

Abans de 1918, Txèquia i Eslovàquia 
formaven part de l’Imperi Austro-
Húngar i per tant l’alemany era 
l’idioma oficial quedant els idiomes 
txec i eslovac com a poc importants.  

A la fi de la Segona Guerra Mundial (1945) Txecoslovàquia va formar 
part dels anomenats països de l’Europa de l’Est que estaven 
fortament influenciats, culturalment i política, per Rússia (que 
aleshores s’anomenava “Unió Soviètica”) i, per tant el rus era l’idioma 
important. 

Actualment Txèquia i Eslovàquia són dos dels països que s’acaben 
d’incorporar a la Unió Europea. Són, doncs, els nostres socis i amics. 

Txèquia és el més gran dels dos països i té més de 10.000.000 
d’habitants. La seva capital és Praga. Eslovàquia té 5.500.000 
d’habitants i la capital és Bratislava. 

 



La Segona Guerra Mundial 

 
La segona Guerra Mundial va ser una guerra que va durar cinc anys, 
de 1939 a 1945. Va començar quan Alemanya va envair diversos 
països. El primer va ser Polònia i de seguida l’exèrcit alemany va 
entrar a Txecoslovàquia. A Alemanya hi manava el partit Nazi i al 
davant hi havia un dictador que es deia Adolf Hitler. Cal remarcar que 
Hitler i el partit nazi van guanyar unes 
eleccions amb la promesa de fer 
d’Alemanya un país fort, de recuperar 
l’ordre als carrers i de potenciar 
l’orgull de ser alemany, un orgull molt 
malmès per la derrota a la Primera 
Guerra Mundial. 
 
 

El partit Nazi creia que els alemanys 
eren una raça superior i que havien 
d’expulsar o d’exterminar d’Alemanya 
a la gent de les races que ells 
consideraven inferiors: jueus, gitanos, 
etc... En concret, de jueus en van 
matar fins a 3.300.000. Van anar 
aplicant cada vegada procediments 
més durs. Primer els van prohibir tota 



activitat pública (tenir 
negocis, reunir-se...) 
Després els van fer viure 
en “guettos”, en barris 
tancats totalment 
vigilats per la policia i 
finalment els van anar 
enviant a camps de 
concentració. Els jueus 
anomenen aquest 
genocidi com 
“l’Holocaust”. 

 

Els alemanys han 
demostrat, passada la 
Segona Guerra Mundial, 
que són, com sempre 
han estat, un país molt 
important amb una 
cultura molt forta i que 
el nazisme va ser un 
episodi negre que mai 
més no es repetirà. 

 

Tots els països del món estan, a partir del nazisme, molt atents per 
evitar que mai més cap país posi en pràctica cap idea d’extermini 
massiu de persones. 



Els Camps de concentració 
 

Els camps de concentració eren 
unes  immenses presons que 
els nazis van fer i on hi van 
anar portant els presoners. Els 
feien treballar en unes 
condicions inhumanes i així 
anaven morint de fam i 
malalties. Com que el 
procediment d’extermini 
resultava ser massa lent, van 
acabar matant-los en cameres 
de gas i crematoris. 
Enganyaven els presoners 
dient-los que els portaven a les 
dutxes i en lloc d’aigua, de les 
dutxes en sortia un gas que els 
asfixiava. 

 

 

Quan Alemanya va perdre la guerra, les tropes aliades (Estats Units, 
Anglaterra i França) van descobrir els camps i hi van trobar 
muntanyes de cadàvers i molts pocs supervivents que estaven 
desnodrits. Les imatges dels camps de concentració impacten 
moltíssim i demostren el nivell de brutalitat al que l’ésser humà pot 
arribar. 

 

L’opereta Brundibar va interpretar-se en el camp de Terezin. Unes 
140.000 persones van passar per Terezin de les quals 33.000 hi van 
morir allà. Unes altres 87.000 vas ser traslladades a Auschwitz de les 
que en van sobreviure menys de 5.000. A Terezin hi van anar a parar 
uns 15.000 nens i adolescents dels que en van sobreviure pocs més 
de cent. 



 

Alguns camps de concentració són tristement famosos per la 
quantitat de morts que van produir: Auschwitz, Treblinka, 
Mathäusen... 

 

Les imatges dels camps de concentració impacten moltíssim i 
demostren el nivell de brutalitat al que l’ésser humà pot arribar. 



L’episodi dels camps de concentració del Nazisme a la Segona Guerra 
Mundial, un dels més horribles de la Història de la Humanitat, ha 
donat lloc a moltes pel.lícules que s’han fet sobretot per a que la 
memòria d’aquesta tragèdia no es perdi: “La llista de Schlinder”, “El 
pianista”... 

 

Algunes d’aquestes pel.lícules justament parlen de com fer més 
suportable l’estada en els camps de concentració com “La vida és 
bella”, en la que un pare intenta amagar la realitat tan cruel al seu fill 
fent-li creure que és un joc. 

 



UNITAT 3: ELS AUTORS i els seus procediments:  
 

La música a Txèquia i Eslovàquia sempre ha sigut molt important i ha 
servit molt per a que els txecs i els eslovacs mantinguessin viu els 
seus idiomes. 

Per això les operetes populars cantades en txec i en eslovac tenen 
una gran tradició. En els teatres dels dos països es fan moltes 
operetes i sempre estan plenes de públic. 

Hi ha molts concursos de composició i la tradició té precedents que 
arrenquen en el s. XIX amb compositors tan importants com 
Smetana, Dvorak o Janacek... 

 

Hans Krása (Praga 1899 – Auschwitz 1944)  

Malgrat provenir d’una família jueva, 
l’experiència de la Primera Guerra Mundial fa 
que deixi de banda pensaments racials i 
nacionalistes i es consideri músic per sobre 
de tot amb gustos internacionals des de la 
música francesa a la literatura russa. Just 
abans de la Segona Guerra Mundial havia 
estrenat una Simfonia i un Quartet de Corda 
a Paris amb notable èxit.  

 

Guanyador de diversos premis de composició, Brundibár és la darrera 
obra que escriu en llibertat. Amb la invasió alemanya de 
Txecoslovàquia és enviat al camp de concentració de Terezin on 
escriu molta música que és estrenada pels presoners entre els que hi 
havia notabilíssims artistes. 

Posteriorment traslladat a Auschwitz és una més de les víctimes de 
l’Holocaust. 



Adolf Hoffmeister, lletrista 

Caricaturista, publicista i dramaturg. 
Escriptor de poemes i reportatges i actiu 
dinamitzador de la cultura txeca abans de 
la Segona Guerra Mundial. 
 
Emigra a Paris l’abril de 1939 on és 
empresonat set mesos. Quan França és 
envaïda pels nazis fuig cap al Marroc i 
després de passar per un camp de 
concentració pot escapar a  Nova York, el 
gener de 1941. 
 

Retorna a Tchecoslovàquia l’any 1945 i treballa per a l’UNESCO. 
Després és nomenat embaixador a França. 
 
Va ser professor d’arts gràfiques i cine i rector de Belles Arts a la 
Universitat de Praga. 

 
 
 
 
 
 
Caricatura de 
Hans Krása 
feta per Adolf 
Hoffmeister 
 
 
 
 
 

 

Estructura, orquestració... 
 
L’opereta té dos actes. El primer acaba quan arriba la nit, un moment 
que representa la desesperació dels nens protagonistes i el segon 
acte comença amb el nou dia que portarà a la victòria sobre 
Brundibár. L’aparició dels animals, personatges fora del món dels 
humans, subratlla aquest el punt d’inflexió. 
 
L’orquestració és amb 4 violins, violoncel, contrabaix, flauta, clarinet, 
trompeta, piano, acordió, guitarra i percussió. Els moments de veu 
parlada es fan servir amb dos motius: per fer avançar l’argument o 
per adreçar-se al cor o, al final, al públic, demanant-los la 
col.laboració. 



Social 
 

Brundibar és una obra musical amb molt contingut social. Parla de la 
llibertat, de la unió de les persones com a manera d’aconseguir els 
objectius comuns. És un conte sobre el bé i el mal, parla de que cal 
“atrevir-se a pensar” i està en contra dels dictadors, dels que manen 
per la força. 

 

I realment la història i les peripècies de l’obra la fan molt especial fins 
a convertir-se en un símbol. 

 

El compositor, Hans Krása, la va escriure per a un concurs del 
ministeri d’educació txec just abans de començar la guerra. La invasió 
nazi va fer que s’estrenés en un concert privat a l’orfenat jueu de 
Praga, el juliol de 1941. 

 

Progressivament, el director primer, el compositor després i els nens 
a continuació, tots van ser deportats a Terezín. Al camp de 
concentració van remuntar l’obra i la van tornar a estrenar el 23 de 
setembre de 1943. En van fer més de cinquanta representacions. Els 
nazis no van donar importància al contingut de l’obra i veien que els 
nens estaven entretinguts. Fins i tot van fer servir el fet que una 
opereta es fes al camp com a propaganda per fer veure que als 
camps de concentració s’hi estava bé. 

 

Si abans de la invasió nazi l’obra ja parlava de la superació de les 
dificultats a través del coratge i l’esperança, aquestes qualitats es van 
veure augmentades en veure’s també incrementades les 
circumstàncies tan difícils de veure’s en un camp de concentració. 

 

Així, el personatge de Brundibár podia entendre’s com Hitler. El 
policia com les forces nazis que controlaven els carrers. Els 
comerciants, el venedor de gelats, el forner i el lleter podien 
entendre’s com els empresaris que havien votat Hitler per a que 
posés ordre... i fins i tot es va produir una personificació de la pàtria 
ferida en el personatge de la mare malalta dels nens, un personatge 
que no apareix mai en escena. Es van canviar algunes parts de la 
lletra en aquest sentit. Es va passar de dir “Aquell qui estima la seva 
mare i el seu pare és el nostre amic i pot jugar amb nosaltres” a dir 
“Aquell qui estima la justícia, li és fidel i no té por és el nostre amic i 
pot jugar amb nosaltres”. 



Pedagògic 
 

Actualment, Brundibár es representa a les escoles perquè va molt bé 
per molts motius 

 

1 Serveix per explicar què és una opereta i qui hi participa: actors, 
cantants, escenògrafs, músics... 

 

2 S’hi pot participar directament sigui fent algun paper secundari o 
dins dels cors o, sobretot, fent de públic que també hi participa 
activament.  

 

3 És una motivació singular per explicar el nazisme, la Segona Guerra 
Mundial i els Camps de concentració 

 

4 És una música del segle XX, a la vegada actual i a la vegada 
propera i senzilla. 

 

5 Brundibár també parla de la força de la música, tan per bé com per 
mal. És a través de la música que Pepicek i Aninka aconsegueixen el 
que els falta però també Brundibár amb la seva música ensarrona els 
vianants. Una mica com fa el flautista d’Hamelí, amb la música encisa 
qui l’escolta i els fa fer el que vol. Sempre es va dir que el gran mèrit 
de Hitler d’hipnotitzar el poble va ser a través dels seus discursos 
vibrants i encesos. 

Així per un cantó trobem que les ideologies totalitàries, com el 
nazisme i també el comunisme, han tingut por de les arts pel poder 
que tenen i la llibertat que donen i per altra banda tenim molts 
exemples de com un text cantat pren molta més força que si fos 
solament parlat: la cançó protesta, els himnes... 

 



UNITAT 4: MÚSICA, PRIMER ACTE 
 

1.- “Us presento...” 

Després d’una breu introducció instrumental i d’una intervenció curta 
del cor, en ritme binari, el ritme canvia a ternari i els protagonistes, 
Pepicek i Aninka es presenten. Ens expliquen el problema que ténen: 
el pare és mort i la mare malalta. Descriuen la visita del Doctor que 
recomana que la mare prengui llet. 

 

2.- Els tres venedors 

Sobre una alegre marxa instrumental, el carrer s’omple de gent i tres 
venedors criden els seus productes, sense cantar, amb veu parlada. 
Són el venedor de gelats, el forner i el lleter. 

 

3.- “Ei, senyor de la llet” 

El cor primer i els nens després demanen llet al lleter però no tenen 
diners. El lleter, ara cantant i amb un ritme gairebé burlesc, passem 
de les senzilles corxeres al valor amb punt, diu que sense diners res. 

 

4.- El Policia 

Intervé el policía i diu als nens que calen diners per comprar la llet i 
que la vida és dura i cal treballar. Els nens queden molt tristos. 

 

5.- Escena al carrer (Vals) 

Un valset trist és el fons musical per a què els dos germans rumiïn 
què poden fer-hi. Veuen Brundibár l’acordionista i li pregunten al 
Policia com s’ho fa per obtenir diners. El policia els respon que alegra 
els vianants amb les seves cançons. Els nens decideixen fer el 
mateix. 

 

6.- Dotze ànecs 

Pepicek i Aninka canten una cançó infantil i la gent del carrer no 
reacciona. 

 

7.- “Em sembla que no ha agradat” 

Els nens es pregunten perquè no ha agradat i perquè sí que agrada la 
música de Brundibár que ells troben desafinada i dolenta. 

 



8.- Baralla amb els venedors 

Decideixen imitar els grans i riure’s de com ballen 

Els venedors s’enfaden i els renyen 

Brundibár aprofita per treure’s de sobre els competidors 

Els instruments fan dibuixos descriptius de la baralla. 

 

9.- Primera cançó de Brundibár 

Furiós, Brundibár posa en ridícul els nens i els diu que són uns 
maleducats. 

Acaba amb la frase: “El carrer és meu”  

 

10.- Presentació dels animals 

Cau la nit i els nens decideixen dormir. Tenen por i es lamenten de 
que la gent no els sent. Els falta ajuda. Un ocell, un gat i un gos els 
senten. 

La interrelació entre els animals i els instruments i temes que canta 
cada un és molt clar: l’ocell és ràpid i va acompanyat per pizzicato i 
flautí. El gat és lent i mandrós i va amb la corda. El gos és decidit i 
l’acompanya la percussió. 
 

11.- Trio dels animals 

Els tres animals canten junts a tres veus en un passatge harmònic 

 

12.- Bona nit 

L’ocell, el gat i el gos desitgen bona nit als nens amb una marxa que 
ja anuncia la que serà al final la cançó de victòria 

 

13.- Serenata instrumental 

El dia acaba lleva amb aquesta música a ritme de swing 

 

 



UNITAT 5: MÚSICA, SEGON ACTE 
 

14.- Aixequeu-vos 

S’aixeca el dia amb la corda fent sortir el sol i el clarinet i la flauta 
fent d’ocells. Cada animal, l’ocell, el gat i el gos, fa una frase musical 
amb la mateix caràcter de cadascú. 

 

15.- El gall ja canta (Presto) 

Mentre els nens canten alegrement el carrer s’omple de nou de 
vianants i de vida 

 

16.- L’Anna dóna llet (Cor) 

El Cor segueix describint com comença el dia. Tothom està enfeinat 

 

17.- Ja podeu comptar amb nosaltres 

Els animals animen els nens a que cantin amb Pepicek i Aninka. Van 
convencent grups de nens que els responen “Ja podeu comptar amb 
nosaltres!” 

 

18.- Brundibár és expulsat del carrer 

Brundibár canta la mateixa cançó del dia anterior però Pepicek i 
Aninka amb l’ajut dels tres animals i dels altres nens l’envolten i el 
treuen. 

En aquest passatge els personatges canten a la vegada, cada un amb 
el seu tema 

  

19.- Cançó de bressol 

El cor anuncia la cançó que cantaran tots. És una cançó de bressol a 
l’inrevés: la canten els nens per a la mare 

 

20.- Viurem en llibertat 

Ja tenim diners per comprar la llet. 

En un darrer intent, Brundibar els pren els diners però de seguida els 
nens els hi prenen i  Brundibár se’n va. 

Tots els nens i els animals canten la cançó final que va pujant fent 
progressions fins al crit de “Viurem en llibertat”. 

 



UNITAT 6: Treball previ i posterior a l’Audició: 
 

ABANS D’ASSISTIR A L’OBRA 

 

En una obra d’art tothom qui hi participa, públic inclòs, cal que es 
presti al joc, a entendre que és una representació però que ens diu 
molt de la realitat i de nosaltres mateixos. 

 

En el cas de Brundibár la realitat és dura i punyent i segur que ens fa 
pensar... però som nosaltres qui ens hem de voler posar en situació. 

 

Tot hi ajuda, des de les tradicions (aplaudiments de salutació en 
sortir el director, no fer sorolls innecessaris...) fins a crear el lògic 
clima de respecte per la feina tan dels professionals com dels 
companys. 

 

Una actuació en directe té uns valors innegables: no hi ha més 
trampes que les escèniques i que les de la imaginació. 

 

Sempre hi ha un risc tan de que alguna cosa no vagi bé (tècnica, 
musical, escènica...) o ben a l’inrevés: que s’aconsegueixi trespassar 
la invisible línia que hi ha entre el treball i l’obra d’art i que es crein 
moments màgics. 

 

Brundibár és un projecte amb participació de molta gent, i en diferent 
grau, però tots hi són imprescindibles.  

 
Fins i tot el públic hi participa i no n’és solament un consumidor. 



DESPRÉS D’HAVER VIST L’OBRA 
 
Un cop vista l’obra abans de res cal: 
 
1. Fer un repàs, un exercici de memòria, i recordar tots els aspectes 
vistos: artístics (escènics, musicals...) i socials (assistència, resposta 
del públic, relació del que l’obra planteja amb el nostre món de cada 
dia...) el que ens permetrà fer una 
 
2. Valoració global de l’espectacle: assoliment dels resultats desitjats 
(artístics, socials, pedagògics...) i resposta a les expectatives 
creades. 
 
Després es pot entrar en detall i valorar cada aspecte de la 
representació: 
 
Cant 
 
Expressió teatral 
 
Interpretació (personatge per personatge...) 
 
Decorat 
 
Vestuari 
 
Moviments de grup... 
 



Ampliació de coneixements siguin directes o colaterals 
 
1.- Història: 
Què va portar el món a dues guerres tan generalitzades com la 
Primera i la Segona Guerra Mundial?  
 
Perquè Alemanya, un país culturalment avançat (amb Beethoven, 
Göethe...) va deixar-se enredar per un dictador? 
 
Quines altres personalitats importants, no només artistes i no només 
compositors, van haver de fugir d’Alemanya. Us n’oferim una breu 
llista: Arnold Schönberg, Béla Bartók, Kurt Weill, entre els músics 
però també Bertold Brecht (autor teatral), Albert Einstrein (físic 
nuclear)... 
 
Busqueu més informació dels Camps de Concentració: Aquí teniu la 
pàgina de Terezin: http://www.pamatnik-terezin.cz/ 
 
 
2.- Música: 
 
El Llenguatge Musical emprat per Krása, és entenedor?. És senzill de 
cantar? Malgrat faci més de 60 anys que està escrit, sona “modern”? 
 
Quins instruments i quines fórmules rítmiques es poden associar a 
cada personatge? 
Què hi aporta la música a la comprensió de l’argument, a subratllar 
els sentiments i els estats d’ànim dels personatges? 
 
Finalment, ja fora d’anàlisis detallats, cal el.laborar una “sensació 
final” que inclogui aspectes personals de cada un: Què ens ha 
aportat? Ha valgut la pena? Cal seguir recordant els horrors de les 
guerres passaades? Hi hauria interès per repetir l’experiència amb 
aquesta o una altra obra?...  


