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Aquest dijous s’inaugura al Museu de Lleida l’exposició Granados, 
de París a Goya, coorganitzada conjuntament amb el Museu de la 
Música de Barcelona, que la mostrarà a partir del mes de 
setembre. El Granados més europeu, innovador i modernista 
s’explicarà en la gran exposició commemorativa de l’aniversari del 
compositor. A més d’explicar el seu vessant com a pianista i 
pedagog, la mostra posa de relleu la seva connexió amb el París de 
la Belle Époque i les avantguardes del moment. Així mateix, 
reivindica el vincle de Granados amb el modernisme i la dimensió 
europea i multidisciplinar de la seva obra. 
 

Lleida, 19 de gener de 2017.Lleida, 19 de gener de 2017.Lleida, 19 de gener de 2017.Lleida, 19 de gener de 2017.---- El Museu de Lleida, en col·laboració amb el Museu 
de la Música de Barcelona, inaugura avui l’exposició Granados, de París a Goya. 
Es tracta de la proposta expositiva més ambiciosa, tant conceptualment com 
per dimensió, del bianiversari Granados 2016-2017, i aprofita l’ocasió per posar 
l’accent en facetes del músic que en els darrers anys s’han anat revaloritzant. 
Més enllà de l’èxit que va assolir com a pianista, pedagog i compositor d’obres 
com Goyescas i Danzas españolas, Granados també va ser un veritable 
humanista, interessat per la pintura i la literatura, va estar en contacte amb 
les avantguardes musicals i culturals europees de la seva època, i va ocupar un 
lloc destacat en la generació d’artistes que van ser artífexs del Modernisme a 
Catalunya. 

Comissariada pel musicòleg Joaquim Rabaseda, l’exposició parteix del moment 
en què Enric Granados arriba a París, l’any 1887, quan feia pocs mesos que la 
Torre Eiffel s’havia començat a construir. Aquest impacte va ser essencial en la 
seva carrera com a pianista i compositor. Però també té l’oportunitat de 
conéixer de primera mà la influència de Wagner i Berlioz, sense la qual no 
s’entèn el seu vincle amb el teatre, que centra el segon àmbit de l’exposició. La 
recerca de l’obra d’art total (unint música, literatura, pintura i fins i tot 
l’evocació de les olors, molt presents a l’exposició) és il·lustrada en els dos 
àmbits següents, entorn a Dante i Liliana, dues obres marcadament 
wagnerianes. Un espai dedicat a la seva relació amb Lleida; un altre centrat en 
la seva faceta com a pianista i pedagog, amb els enregistraments sonors que 
va fer amb rotlles de pianola, el sistema més avançat del seu temps; i una 
reconstrucció de la “Tartana” on va compondre part de l’òpera Goyescas 
completen l’exposició, que es tanca explicant la relació de Granados amb la 
pintura de Goya. 

Granados, de París a Goya mostra partitures i documents originals del 
compositor (cartes, fotografies, esborranys…) i els ubica en el seu context 
cultural. Els fons que s’hi poden veure inclouen també algunes reproduccions 
encarregades especialment per a la mostra, amb l’objectiu de submergir el 
visitant en l’ambient dels museus que Granados acostumava a visitar i els 
tallers d’artistes que tant li agradaven. Això s’ha aconseguit gràcies a la 
col·laboració amb institucions d’alt nivell, internacionals, nacionals i locals, 
com la Bibliothèque Nationale de France, els museus d’Orsay i Carnavalet de 
París, el Museo del Prado, la Biblioteca de Catalunya, la Filmoteca de 
Catalunya, l’arxiu fotogràfic de Barcelona, el Museu d’Art Jaume Morera de 
Lleida i el propi Museu de la Música de Barcelona. 



Entre els objectes exposats més destacables hi ha un tapís basat en la pintura 
La maja y los embozados de Goya, com els que es van fer servir en el decorat 
d’algunes de les representacions de Goyescas, elaborat per la Real Fábrica de 
Tapices; alguns dels rotlles de pianola originals que Granados va enregistrar; i 
també el diploma amb què la ciutat de Lleida li va atorgar el títol de Fill 
Predilecte, que torna a la capital del Segrià més de cent anys després de ser 
lliurat al mestre. 

L’exposició ha estat possible gràcies a la col·laboració d’una xarxa d’institucions 
públiques: Generalitat de Catalunya (ICEC), Acción Cultural Española (AC/E, 
Ministerio de Cultura), Paeria de Lleida, el propi Museu de la Música de 
Barcelona (Consorci de l’Auditori i de l’Orquestra), el Museu de Lleida i l'Institut 
d’Estudis Ilerdencs (Diputació de Lleida). Després de la seva inauguració a 
Lleida, viatjarà a Barcelona, on es podrà veure al Museu de la Música a partir 
del mes de setembre. 

Un dels grans esdeveniments de l’Any Granados 

L’exposició Granados, de París a Goya, és un dels esdeveniments destacats de 
l’Any Granados. Les commemoracions van iniciar-se l’any 2016, amb motiu del 
centenari de la mort del compositor, i duraran tot el 2017, quan es compleixen 
150 anys del seu naixement.  

La Comissió Any Granados, impulsada inicialment des de la Paeria de Lleida, ha 
impulsat el gruix d’aquesta commemoració, a la qual s’han sumat les principals 
institucions culturals del país, incloent-hi equipaments com el Palau de la 
Música Catalana, L’Auditori, el Gran Teatre del Liceu i institucions com la 
Generalitat de Catalunya i Acción Cultural Española.  

Gràcies a la col·laboració entre aquestes institucions, ha estat possible que 
l’Any Granados estigui present no només a Lleida, sinó a Barcelona i a Madrid, 
on s’han celebrat també concerts, actes d’homenatge, seminaris i exposicions. 
A més, s’han editat diverses monografies sobre el compositor i s’ha enregistrat 
l’òpera Follet, produïda per L’Auditori Enric Granados de Lleida després de 113 
anys d’oblit. A les commemoracions s’han unit els principals festivals musicals 
de Catalunya i Espanya (Festival de Torroella, Festival de Pasqua de Cervera, els 
de Santander, Granada, El Escorial). En l’àmbit internacional, la commemoració 
ha arribat a França, Regne Unit, Estats Units i diversos països de 
Llatinoamèrica, entre molts d’altres de tot el món en què la presència de 
Granados ha estat més evident que mai.  

 

  



ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 

PARÍS 

Entre el setembre de 1887 i el juliol de 1889, Granados va residir a París. Per 
primera vegada va trobar el context ideal per estudiar, viure la ciutat, visitar-
ne els museus. Va ser un testimoni privilegiat de la Belle Époque i dels espais 
emblemàtics d’una capital cultural que redefinia el seu perfil sota l’ombra de la 
Torre Eiffel, construïda entre el gener de 1887 i el març de 1889. Allí va descobrir 
els tallers dels artistes, els bulevards i també la música espanyola. Perquè 
Espanya era un exotisme de moda. A París, Granados es va inventar com 
artista modern. I es va deixar bigoti.  

 

TEATRE 

Al tombant de segle, la modernitat es trobava al teatre. Pintors, escriptors i 
músics volien reformar la societat a cop d’escenari. Pretenien desbancar els 
productes lírics més populars, que consideraven vulgars i tòxics. També tenien 
l’esperança de trobar una manera digna de guanyar-se la vida. Fills de Wagner, 
el seu desig d’època era obrir el país a Europa. Les empreses no van acabar de 
funcionar i els inversors van desanimar-se. Però malgrat tot, les il·lusions 
escèniques de les dècades de 1890 i 1900 van ser un far cultural que va agrupar 
els creadors en un somni d’obra d’art total.  

 

DANTE 

Una de les obres més importants de Granados és el poema simfònic que va 
dedicar a Dante i la Divina Comèdia a partir dels versos originals i una pintura 
de Rossetti. La composició, inicialment pensada com una simfonia en quatre 
parts, era una demostració modernista de la voluntat d’unificar les arts en un 
tot: poema, pintura i música. L’orquestra de Dante retratava les ombres de 
l’infern de la mateixa manera que les imatges posaven un rostre als 
condemnats i els versos representaven el seu lament. Així l’Humanisme va 
arribar al segle XX, com una peça de concert gairebé cinematogràfica.  

 

LILIANA 

Apel·les Mestres va ser un dels amics de Granados i l’escriptor amb qui més va 
treballar. L’univers iconogràfic del poeta va acompanyar sovint la imaginació 
lírica del compositor. Tots dos defensaven els lligams íntims entre poesia i 
dibuix, pintura i música, art i creació, a partir d’una apologia de la natura. 
Liliana és el llibre objecte que va culminar aquesta estètica preciosista. 
Publicat luxosament el 1907, Granados va voler convertir el poema en un drama 
líric, estrenat el 9 de juliol de 1911 al Palau de les Belles Arts de Barcelona, en el 
marc d’una Exposició d’Art.  

 

 



TARTANA 

Per trobar un entorn tranquil, Gustav Mahler es va fer construir un cabana a 
Steinbach, on va treballar en la segona i tercera simfonies. Dotze anys després 
va repetir l’exercici a Dobbiaco. Igualment, Edvard Grieg va aixecar una cabana 
amb vistes al mar per a compondre a Troldhaugen. L’estiu de 1915, també 
Granados es va fer construir una cabana enmig d’un paisatge. L’anomenava «la 
tartana» o «la tartanita». Allí va escriure part de l’òpera Goyescas. El taller del 
compositor havia passat a ser una arquitectura de jardí, una finestra oberta a 
l’olor fresca i evocadora de les fruites i les flors.  

 

GEST 

Granados va ser sempre un músic atent als avenços tecnològics. La seva 
inquietud pel progrés era deguda a la consciència del valor de la projecció 
pública d’un mateix. A París va aprendre la importància de tenir un bon retrat 
fotogràfic per regalar a programadors i a mecenes. El neguit per editar les 
partitures perseguia el mateix objectiu d’anunciar-se, de propagar-se. 
Igualment ho feien els rotllos de pianola i els discs de gramòfon que va 
enregistrar. Lluny de la imatge de músic romàntic i regional, Granados va ser 
un ciutadà cosmopolita que parlava francès i creuava Barcelona en moto.  

 

GOYA 

Goya va ser l’últim pintor de Granados. El va descobrir el 1894, al Museo del 
Prado. Però no va ser fins l’estiu de 1909 que l’univers goyesc va passar a ser el 
seu tema predilecte. La mort d’Albéniz i la Setmana Tràgica van impactar-lo 
profundament. Aleshores el compositor es va refugiar en el pintor, en els 
cartons amables i els tapissos lluminosos, en la crítica clara i obscura dels 
gravats. Primer va ser Goyescas, una obra magistral per a piano; després una 
òpera en tres actes, el seu gest final. I des de llavors, Goya va trobar les 
melodies de la seva paleta, el company perfecte per a la història de la cultura.  

 



FITXA DE L’EXPOSICIÓ 

 

Granados, de París a Goya 

Sala d’exposicions temporals 

Del 19 de gener al 30 d’abril de 2017 

Producció: Museu de Lleida i Museu de la Música de Barcelona 

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya; Ajuntament de Lleida; Institut 
d’Estudis Ilerdencs – Diputació de Lleida; Acción Cultural Española 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

Horaris: dimarts, dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h; 
divendres, diumenges i festius, de 10 a 14 h 

Tancat els dilluns no festius i el Dilluns de Pasqua 

Adreça: Carrer del Sant Crist, 1. 25002  Lleida 

Telèfon: 973 28 30 75 

Web: www.museudelleida.cat 

Facebook: www.facebook.com/museudelleida 

Twitter: @museudelleida 

     


