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Celebració de l’Any Granados
• Amb una programació plena d’activitats musicals i de recerca i divulgació

L’alcalde de Lleida amb familiars del compositor i pianista Enric Granados. © H. S.

Nombroses activitats musicals i de recerca
i divulgació formen part de la programació de l’Any Granados per commemorar el
2016 els cent anys de la mort del pianista
i compositor Enric Granados. L’aniversari
s’estendrà al 2017, quan se celebraran els
cent cinquanta anys del naixement d’un
dels lleidatans més universals.

importants en la vida del compositor i pianista, com Barcelona, París i Nova York (el
Carnegie Hall acollirà el 24 de març l’actuació de José Menor amb “Goyescas”).
El concert inaugural va tenir lloc el 28 de
gener amb un recital de piano a l’Auditori de Lleida en què es van interpretar les
“Goyescas” i que va anar a càrrec del

pianista José Menor. A Lleida, en són cites
destacades l’estrena el 13 de febrer de la
versió semiescenificada de “Follet”, amb
l’Orquestra Simfònica de Cadaqués i el Cor
de Cambra de l’Auditori Enric Granados;
l’estrena absoluta a la Fira de Teatre de Titelles de Lleida d‘”El petit piano”, amb l’actuació de Lleidart Ensemble i la producció
artística del Centre de Titelles de Lleida, i “El

El programa és fruit del treL’alcalde
ball de la Comissió de l’Any
Ros
assegura
Granados, creada per la Paque servirà per
eria i de la qual formen part
“posar en relleu la
representants de la família
del músic lleidatà, com
música que es fa i
també de les entitats i les
es difon des de
institucions musicals de LleiLleida”
da i del conjunt del país. Durant
la presentació dels actes, l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, va apuntar que “l’Any
Granados posiciona i revaloritza la música i
la figura d’Enric Granados a escala nacional
i internacional i posa en relleu l’harmonia
que es fa i es difon des de Lleida”. “Aquesta
doble commemoració generarà interès per
la formació rítmica i per la professió de músic”, va afegir el paer en cap.
L’obra “Goyescas”, al Carnegie Hall
L’Any Granados ha programat actes i 11
concerts a Lleida, però també es treballa
per promoure actuacions a altres ciutats
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El gran compositor i pianista Enric Granados. © Fons Granados (Museu de la Música - L’Auditori)

Febrer de 2016 •

Cultura

cant de les estrelles”, amb la participació de
corals lleidatanes. A més, l’Orquestra Julià
Carbonell de les Terres de Lleida homenatjarà la figura d’Enric Granados amb un concert en què oferirà diverses de les obres per
a piano i orquestra de Granados.
Publicació del Poeta del piano
Altres activitats destacades
Destaquen
són la publicació en català i
els
concerts,
castellà de l’obra Enric Grala publicació de
nados. Poeta del piano, que
llibres i una mostra
és la biografia més completa i rigorosa del pianista
sobre el llegat del
i que ha estat elaborada en
compositor
anglès per Walter Clark. Pagès
Editors també publicarà en català Enric Granados (1867-1916), una obra
divulgativa sobre la vida i el rastre que ha
El pianista José Menor va inaugurar l’Any Granados interpretant “Goyescas”. © H. S.
deixat la seva obra fins a l’actualitat. Per als
més petits, s’editarà el llibre El petit piano,
que és una adaptació de l’espectacle de titelles del mateix nom.
A més, l’Auditori acollirà una exposició permanent dels llegats d’Enric Granados i Ricard
Viñes, un projecte que té la col·laboració del
Museu de la Música de Barcelona i que gira
entorn de tres eixos principals: presentació
de l’espai, del projecte i dels seus objectius;
vida i obra d’ambdós músics i compositors i
vinculació i significació per a Lleida, i objectes i patrimoni diversos.
Dins de l’àmbit de la investigació, Bàrbara
Granados, músic i besneta del compositor,
juntament amb el pianista José Menor han
rebut l’encàrrec de fer la recerca, la revisió i
la còpia per a la publicació de la música de

Part de la partitura de “Goyescas”, obra composta per Enric Granados. © Paeria

cambra d’Enric Granados. També s’enregistrarà l’obra per a piano i música de cambra
a càrrec de José Menor, Francisco Fullana i
Adolfo Gutiérrez. Es gravarà “Follet”, drama
líric d’Enric Granados i Apel·les Mestres, i un
doble CD amb música de Granados transcrita per MoEBius i amb música per a piano sol.
A la tardor tindrà lloc un cicle de conferències
per donar a conèixer els diferents vessants de
la figura de Granados, la seva vinculació amb
el Modernisme, amb Lleida, amb l’escola pianística de l’Acadèmia Marshall o amb la recerca i la recuperació d’obres del compositor. •••

José Menor portarà la música de Granados al Carnegie Hall de Nova Yok el 24 de març. © Paeria

Més informació:
Any Granados.
Tel. 973 70 06 39 paeria.es/granados
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