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EXPOSICIÓ GRANADOS, DE PARÍS A GOYA 
Propostes didàctiques 

 
 

Taller 4: L’obra d’art total 
 

Àmbit: Música/Llengua 
Nivell educatiu: secundària (ESO i Batxillerat)  
Objectiu: conèixer les diferents arts i disciplines que conformen l’obra d’art total a través d’un 
exemple pràctic (fragment de Goyescas) 
 

Contingut:  
Granados era un “artista” que anava més enllà de la seva faceta com a pianista i compositor,  

manifestava una vocació humanista i polifacètica alhora que s’interessava per la recerca 

constant per tal d’aconseguir l’obra d’art total basada en el diàleg integrat de totes les arts. 

Granados considerava que un músic havia de saber llegir la pintura, l’arquitectura i la 

literatura, tant clàssiques com modernes. Els espectacles en els quals intervenen un major 

nombre d’arts són, sens dubte, les obres escèniques -tot i la seva complexitat- i, en especial, 

l’òpera. Així doncs, la composició operística esdevé per a Granados el mitjà ideal per plasmar 

l’obra d’art total.  

 

El taller pretén fer-nos conscients de totes les arts i disciplines diferents que intervenen en la 

creació d’una òpera, posant especial èmfasi en el guió/llibret (la narració de la història), els 

decorats (escenografia), l’atrezzo i els vestuaris dels actors/cantants sense oblidar la música. 

 

A/ Proposta de treball (secundària): 
 
Execució: 
 

A – PREPARACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ 

1/Iniciem el taller fent èmfasi en com s’explica una història. Per fer-ho, expliquem l’argument 

de Liliana (a partir de l’auca). Podem utilitzar cartells plastificats de cadascun de les vinyetes 

de l’auca. 

 
Argument: 

Liliana (1907) "constitueix la culminació del 

procés mestrià de mitificació de la 

naturalesa i, al mateix temps, un dels 

exponents més clars del seu pre-

rafaelitisme. "De fet, és la història de tres 

gnoms, guardians zelosos de la selva, i de 

Liliana, la dona-flor que acaba fugint a la 

plana amb Flor-de-lli, el rei dels silfs, i que, 

al capdavall, retorna al seu lloc d'origen, la 

selva, per morir. Aquest món de gnoms i de 

fades, però, té un enemic: l'home. Un 
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enemic contra el qual organitzen una veritable croada i que acaben expulsant. I amb l'home, l'amor, que 

és propi d'aquest i que segons un dels gnoms, Flok, és una font de destrucció: [...] L'amor és mal de mals; 

és una lepra interna / que li rosega el cor trasbalsant-li els sentits, / que al savi torna orat, i foll, al més 

pacífic, / que fa ardits als covards i covards als ardits."  

 

Argument més complert: http://www.gaudiallgaudi.com/CDd03%20A%20Mestres%20Liliana.htm 

 

2/Fem referències a altres maneres de narrar les històries: retaule a l’Edat Mitjana, còmic i 

auca a l’actualitat (=storyboard al cinema). Per explicar qualsevol història hi ha d’haver, però, 

una base literària (poesia, prosa, conte, etc) que en el cas de l’òpera és el  llibret. 

 

 
 

3/Plantegem preguntes: Quantes òperes va fer Granados? Quin és el llibret de Goyescas? 

(Fernando Periquet). De què va l’argument?; On es va inspirar Granados? (visites al Prado de 

Madrid, cartrons de tapissos de Francisco de Goya); La Suite per piano (1910) com a precedent 

de l’òpera; Perquè de l’adaptació? (encàrrec a París 1914/estrena Nova York 1916). Fem 

èmfasi en la importància de l’òpera en relació a altres espectacles al S.XIX i inicis del XX. 

Diferenciem entre la música en una òpera i en el teatre líric (la música no només es 

canta...posem com a exemple les diferents obres escèniques de Granados). 

 

4/Fem un resum de l’argument de Goyescas (fem èmfasi en l’estructura de l’òpera: quadres i 

escenes amb l’intermezzo i l’interludi als canvis de quadre): 

 

Estructura de Goyescas 
 

Quadre primer.  
Escena 1: El pelele (majos i majas) 
Escena 2: La calesa (majos, majas i Pepa) 
Escena 3: Los Requiebros (majos, majas, Rosario i Fernando) 
Escena 4:  (majos i majas) 
 

Intermezzo 
 

Quadre segon: 
Escena 5: El baile del candil (Pepa, Paquiro, majos, majas, Rosario i Fernando) 
Escena 6: El baile del candil (Pepa, Paquiro, majos, majas, Rosario i Fernando) 
Final del fandango (Pepa, Paquiro, majos i majas) 
 

Interludi 
 

Quadre tercer: 
Escena 7: La maja y el ruiseñor (Rosario) 
Escena 8: Duo de amor en  la reja (Rosario i Fernando) 
Escena 9: El amor y la muerte (Rosario i Fernando) 
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Argument: 
L’acció es desenvolupa a La Florida (Madrid) a finals del segle XVIII. És una història plena de sensualitat, desig, 

passió, gelosia i noblesa. 

 

Personatges principals: 

Rosario, dama de l’alta societat 

Paquiro, torero 

Fernando, jove militar promès de Rosario 

Pepa, manola i núvia de Paquiro 
 

Quadre primer 
L’acció se situa en un prat de La Florida, als voltants de Madrid, amb la silueta de l’església de San Antonio de La 

Florida i el riu Manzanares a l’esquerra, al fons. També a l’esquerra, en primer terme, hi ha un modest berenador.  

 

Un nodrit grup de majos i majas passegen alegrement gaudint de la festa i d’un magnífic dia primaveral. Manolas i 

chisperos mantegen un pelele, evocant l’escena del famós tapís de Goya. El torero Paquiro, jove decidit, passa entre 

les dones repartint floretes tot exaltant la seva bellesa. La seva núvia actual, Pepa, una maja sense rumb, és acollida 

per tots els assistents amb un entusiasme que evidencia la seva gran popularitat.  
 

Poc després arriba, en una cadira de mà, Rosario, una dama d’alta categoria social que acudeix al Prat per reunir-se 

amb el seu promès, Fernando, capità de la Guàrdia Reial Espanyola. Quan Rosario baixa de la llitera, i mentre busca 

Fernando, es mostra contrariada perquè d’entrada no el veu. Fernando, però, sí que l’ha vist i observa el que ella fa. 

Paquiro (el torero) es dirigeix a saludar a la dama però aquesta no en vol saber res. El torero li recorda el ball del 

candil al qual ella va assistir fa temps i la convida a tornar-hi a anar en la seva companyia. Aquesta invitació arriba a 

oïdes de Fernando, fet que li provoca dubtes, gelosies i sospites en el seu cor. Dirigint-se a Paquiro, Fernando li 

assegura que Rosario anirà al ball, però ho farà amb ell i no serà pas el torero qui l’acompanyi. Malgrat les 

advertències de tots els presents i dels comentaris i burles de Pepa (que està gelosa perquè Paquiro no li dedica cap 

atenció i decideix venjar-se de Rosario), Fernando obliga Rosario a prometre-li que anirà amb ell al ball del candil. 
 

Quadre segon 
En una popular sala de ball de Madrid amb poca il·luminació, hi ha reunida tota la gent de mala reputació. Les 
parelles ballen el fandango. Fernando hi arriba i tot seguit ho fa Rosario.  
 

Davant l’actitud desafiant i altiva i les paraules de menyspreu del capità respecte als assistents, els majos i les majas 

es reuneixen en actitud de burla al voltant de la parella formada per Fernando i Rosario que acaben per irritar-se. 

Paquiro, que esperava que Rosario hagués anat sola al ball, s’atansa a Fernando i amb sarcasme el felicita per haver 

estat l’elegit de Rosario. Aquesta provocació i les insinuacions malintencionades de la gelosa Pepa, fan que 

Fernando perdi els estreps. Rosario, que no pot resistir més les insinuacions de Pepa, es desmaia quan la baralla 

arriba al punt àlgid entre Fernando i Paquiro. Ambdós aprofiten el desconcert general per desafiar-se mútuament a 

un duel que ha de fer-se aquella mateixa nit, a les deu, al prat, prop de la casa on viu Rosario. 
 

Quadre tercer 
Rosario, asseguda en un banc del jardí de casa seva, escolta el cant d’un rossinyol i l’acompanya amb frases d’amor 

apassionat envers Fernando. Després Rosario es dirigeix lentament cap a la casa i se la veu aparèixer en una 

finestra, on la troba Fernando, que arriba per veure-la. Fernando i Rosario mantenen una apassionada conversa 

amorosa que és interrompuda pel so de les hores que recorden a Fernando que és el moment del duel. Al mateix 

moment, Paquiro sense ser vist per Rosario, travessa el lloc per dirigir-se a la cita.  

 

Fernando deixa la seva estimada i es dirigeix al prat seguit de lluny per Rosario, que ara es fa conscient de la 

gravetat del moment. Poc després torna a passar la silueta de Paquiro, seguit per Pepa, i a continuació veiem 

Rosario sostenint Fernando, que ha estat ferit mortalment i que expira als seus braços. 
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5/ On es va inspirar Granados? (cartrons fets per Goya entre 1775 i 1792 per als tapissos 

destinats a la corona espanyola que es fabricaven a la reial fàbrica de Santa Bàrbara). 

Visualitzem diferents obres de Goya (cartrons, pintures negres, retrats, maja...) i preguntem als 

participants en quines creuen que es va inspirar Granados (justificar la resposta). 

 

     
  

6/Expliquem que l’òpera és un espectacle on es plasma l’obra d’art total (referència a 

Wagner): reflexionem sobre les diferents arts i disciplines que hi intervenen. Fem èmfasi en: 

-literatura/llibret (ja n’hem posat exemples: Liliana, Goyescas) 

-pintura-escultura-arts decoratives/escenografia-decorats-atrezzo-vestuari 

-partitura/música: cantants, orquestra, reducció per piano per als assajos, etc. 

 

Intentem veure tots aquests elements a l’òpera Goyescas de Granados 

 

 

B/ REPRESENTEM UNA ÒPERA 

 

(per exemple, el 1r quadre de Goyescas / convertim l’aula didàctica del museu en un teatre): 

 

7/Decidim els decorats, el vestuari dels cantants/actors, l’atrezzo i la música que caldrà 

utilitzar: 

• Decorats: disposem d’un photocall amb una imatge de la “la gallina cega” de Goya. 

• Il·luminació: decidim quina il·luminació volem utilitzar (zenital, general, indirecta, 

focalitzada...) 

• Atrezzo: quins elements haurien d’estar a l’escena? (podem penjar a la paret on es 

projecta amb fil de pescar alguns elements de l’atrezzo fets amb cartells plastificats) 

• Vestuari: disposem d’una caixa amb peces de roba i complements. Busquem alguns 

elements característics de cadascun dels personatges. 

-Rosario (dama de l’alta societat): joies, perruca, mantellina, ventall, ombrel·la, etc. 

-Fernando (jove militar): espasa, barret militar, cinturó, etc. 

-Paquiro (torero): barret, armilla, etc. 

-Pepa (manola, personatge popular): mocador senzill pel cap, davantal, xal o 

mocador gran vistós per les espatlles, etc. 

 

 

 

 

 

 



   Lluís Herrera 
   Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent 
 

5 
 

 

 

 
 

• Música: triem entre 4 fragments musicals (especialment els preludis) ben diferents de 

la mateixa òpera Goyescas i acabem decidint quin és el més dient. 

 

El Pelele - primer acte de Goyescas (4´15´´) 

Intermezzo ( 

Interludi 

 

 

8/Triem quatre participants que faran els quatre personatges i es vesteixen amb la roba i els 

complements. 

 

9/Triem els participants que llegiran els diàlegs (preparar una adaptació d’un diàleg senzill on 

hi intervinguin els quatre personatges). Els actors disfressats actuen seguint el què diu el diàleg 

(a manera de playback). 

 

Ja ho tenim tot preparat!!!  

Comença la representació. 
 

 

Per acabar: 

• Expliquem als participants com va anar l’estrena real de Goyescas a Nova York el 1916 i 

les circumstàncies de la mort de Granados al Canal de la Mànega quan tornava a 

Barcelona el 24 de març de 1916 lligant-ho a la celebració del centenari. 

 

• Si hi ha temps, seria interessant fer una reflexió sobre quines situacions/personatges 

actuals podrien correspondre’s amb la història que explica Granados a Goyescas (o 

més concretament a la part de Goyescas que s’hagi representat al taller) 
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Material: 

• cartells plastificats de cadascun de les vinyetes de l’auca de Liliana 

• teatre de titelles gran 

• projector i diferents imatges de decorats de fons (ciutat moderna, bosc, platja, etc) 

• cartells plastificats d’elements d’atrezzo 

• caixa amb peces de roba i complements que disfressar els actiros/cantants 

• focus amb peu de suport (3-4 focus) 

• fitxers amb enregistraments de quatre fragments de l’òpera Goyescas i aparell de 

reproducció musical 

• guió adaptat de Goyescas per ser interpretat (hi intervenen els quatre personatges) 

 

 

 


