Enric Granados, un músic universal
Qüestionari sobre l’exposició
Nom i cognoms ......................................................................................
Podeu respondre les preguntes individualment o amb petits grups de 2 o 3 persones. La major
part de respostes les trobareu directament als textos, imatges o peus de foto dels plafons però
altres, us caldrà cercar-les per la xarxa.

PLAFÓ 1 – Els inicis
1
2

3
4

5
6
7

Quina és l’adreça de la casa on
va néixer Granados?
Quin era l’ofici del seu pare?
Per què van venir a Lleida?
De Canàries van tornar a
Catalunya. On es van instal·lar?
Quina vida musical hi havia a
Lleida a finals del s.XIX?

Qui va ensenyar-li les primeres
notes musicals?
D’ell va dir que era el millor
alumne que havia tingut mai!
Per què J.B.Pujol era el
professor de piano més
avançat de Barcelona?
Tria’n una:

-Com era la Seu Vella a finals del XIX? (imatge i petita descripció)
-Biografia breu de Joaquim Malats, Carles Vidiella o Isaac Albéniz
-Per què hi ha una segona placa a la casa nadiua?
-o, feu-vos un selfie davant de la casa de Granados!

1

PLAFÓ 2 – Amb Viñes a París
1

2

Quin fet familiar va afectar
greument la família quan
Granados era adolescent?
Què va fer Granados per
ajudar a l’economia familiar?

3

Va estudiar composició amb…?

4

Explica què és el mecenatge I
què van fer les famílies Conde i
Arnau.
Quants anys tenia Granados
quan va conèixer Ricard Viñes?
Quin altre músic lleidatà vivia a
París també?

5
6

Tria’n una:
-Biografia de Felip Pedrell o Salvador Andreu
-Característiques del Nacionalime musical.
-Com era París en aquesta època?

PLAFÓ 3 – Una carrera consolidada
1

Quina anècdota de les
aventures amb Viñes a París
t’ha cridat més l’atenció?

2

Quin pintor modernista li va fer
un cèlebre retrat al carbó?
Quan, amb qui es casarà i
quants fills tindran?

3

2

4
5

6
7

Quan es va construir el Palau de
la Música Catalana?
Amb
quin
escriptor
va
col·laborar Granados a les seves
producions teatrals en català?
Granados
va
aconseguir
patrocini privat per…
Explica què vol dir això de l’obra
d’art total!
Tria’n una:

-Explica breument què és el moviment modernista
-Origen de l’Orfeó Català
-Explica l’atemptat amb bomba al Liceu de 1893!
-Biografia de Frederic Chopin o de Gustavo Adolfo Bécquer

PLAFÓ 4 – El tràgic final
1

Quan i on s’estrena la suite
“Goyescas”?

2

Per què no es va poder estrenar
a París la versió operística?
Quina institució francesa li va
encarregar?
Per què Granados va endarrerir
la tornada de Nova York?

3
4

5

6

Com es deia el vaixell amb què
Granados va creuar el Canal de
la Mànega?
Per què una part molt
important dels passatgers del
vapor es van poder salvar?
3

Tria’n una:
-Busca informació sobre la Sala Pleyel, l’Opéra Garnier de París o el Metropolitan Opera House
de Nova York
-Explica breument la 1a Guerra Mundial

PLAFÓ 5 - La música per a piano
1
2

3

Quantes obres va compondre
Granados per a piano?
Quina col·lecció de peces per a
piano li va donar un
reconeixement immediat?
Quines
són
les danses
espanyoles més conegudes?

4

Per què va escriure l’obra
“Allegro de concierto”?

5

Com s’anomenen els 2 quadres
de Goyescas?
Quines parts es poden
destacar de “Goyescas”?
Quina tècnica pianística va
desenvolupar Granados?

6
7

4

Tria’n una:
-Què va dir el compositor rus Cèsar K’ui de les danses de Granados?
-Biografia breu de Jules Massenet, Camille Saint-Saëns o Edvard Grieg

ç

PLAFÓ 6 - Goyescas
1

Com sabem que Granados
tenia traça amb el dibuix?

2

Quina època i quin lloc volia
reproduir
musicalment
Granados?
“El pelele”, a l’òpera, es
convertirà en el…
En quines obres, a més de
“Goyescas”, va escriure el text
F.Periquet?
Explica com va compondre
l’Intermezzo de “Goyescas”

3
4

5

6

Quina és l’ària més coneguda
de “Goyescas”?
5

Tria’n una:
-Busca informació sobre la família Miralles (Francesc i Carme) i la seva relació amb Granados
-Resumeix l’argument de “Goyescas”
-Què vol dir l’ambient “castizo” o “casticista”?
-Biografies de Francisco de Goya o de Fernando Periquet

PLAFÓ 7 – Granados compositor
1
2
3
4
5
6

Granados també va escriure obres en
llengua catalana com, per exemple?
Com s’anomena el seu únic poema
simfònic?
Música de Granados que continua sent
encara desconeguda:
Obra que va estrenar el 1898?
Una de les pianistes de referència de
l’obra de Granados:
Amb quin gran músic català va tocar
música de cambra?
Tria’n una:

-Busca i comenta algun text de les “Tonadillas”
-Explica la curiosa història de la partitura de l’obra “María del Carmen”
-Quines obres d’Apel·les Mestres va musicar Granados?

6

PLAFÓ 8 – Granados pedagog
1

2

3

4

5

Quan i per què va començar
Granados a donar classes de
piano?
De retruc, què li va aportar el
fet de donar classes a famílies
benestants?
Justifica per què Granados va
ser un gran pedagog?

Quin deixeble va continuar
amb la direcció de l’Acadèmia
Granados?
Quins
grans
pianistes
estrangers van estudiar a
l’Acadèmia Granados?
Tria’n una:

-Fes una breu Història de l’Acadèmia Granados-Marshall
-Biografia d’Alicia de Larrocha o de Contxita Badia

PLAFÓ 9 – Granados i Lleida
1

2

Quants anys van passar fins
que Granados no va tornar a
Lleida? Quants anys tenia?
Quant i quants cops –que
estiguin documentats- va venir
Granados a Lleida?
7

3
4

Per quines festes venia a la
ciutat?
Explica com va ser el concert
amb Ricard Viñes:

5

Qui va ser Elena Pàmies?

6

Per què va venir Granados el
1915?

7

En quin any es va crear el
Conservatori de Música?
Sabries trobar Viñes (amb bastó) i Granados (a la dreta de l’alcalde que està al mig dels dos
músics, tots tres a la primera fila) a la foto del carrer Major durant la rebuda multitudinària
de 1911?

8

Tria’n una:
-Fes una breu història del Conservatori de Lleida
-Teatre Viñes: breu història i… on és actualment?
-Explica com es pot tocar el piano a 4 mans!

PLAFÓ 10 – Lleida i Granados
1

2

3

Després de la tràgica mort de
Granados i la seva esposa, com
es va ajudar els seus fills?
En quin lloc noble de La Paeria
es va penjar un retrat de
Granados?
Quina companyia va estrenar
“Goyescas” a Lleida?
8

4

5
6
7
8

Qui va idear el monument a
Granados? Què hi ha al
darrere?
Quan
valia
el
segell
commemoratiu de 1967?
Quantes localitats té la sala 1
de l’Auditori?
Quina altra institució musical
té la seu a l’Auditori?
Què s’ha celebrat el 2016 i el
2017?

Tria’n una:
-Breu història de l’Auditori Enric Granados
-Explica la trista biografia de la pianista Rosa Sabater

-Saps on és el carrer Enric Granados? (maps o selfie)
-Com es fan els dolços anomenats Granados?

PLAFÓ 11 – La influència de Granados
1

Per què Granados ha passat a
formar part de la història de la
música?

2

Resumeix l’estil musical de
Granados:

9

3
4

Quina és l’obra més important
de Granados?
Per què diem que Granados
era un personatge atent als
nous avenços tecnològics?
Tria’n una:

-Investiga la relació de Granados amb Clotilde de Godó…
-Granados va fer alguns enregistraments històrics: quan, on i quines obres va poder gravar?
-Investiga sobre els 6 fills del matrimoni Granados. Alguns es van dedicar amb força èxit a la
música i, altres, van ser destacats nedadors!

Per acabar…
Ara que ja has llegit els plafons i que has respost les preguntes, t’ha agradat
l’exposició? Creus que has après? (raona la resposta)

Qüestionari realitzat per
Lluís Marc Herrera i
Ramon Llanes (2016)
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