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“CARTES D’AMOR D’ENRIC GRANADOS”, UN 
ESPECTACLE DE LA BESNÉTA DE L’ARTISTA 

 
 
 

LA GLEVA TEATRE - ESPAI CULTURAL ESTRENA “CARTES D’AMOR D’ENRIC 
GRANADOS DEL 18 AL 21 DE JULIOL  

 
L’ESPECTACLE EL DIRIGEIX BÁRBARA GRANADOS, AMB MÚSIQUES DEL SEU 

BESAVI ENRIC GRANADOS I DEL SEU AVI EDUARD GRANADOS, D’ELLA MATEIXA I 
TAMBÉ AMB REINTERPRETACIONS D’APUNTS TROBATS EN DOCUMENTS 

FAMILIARS 
 

SALA DE PREMSA AQUÍ 
 

La Gleva Teatre-Espai Cultural estrena l’espectacle ‘Cartes d’amor d’Enric Granados’, a           
partir de la recerca musical i documental que ha fet Bárbara Granados, compositora i              
besnéta del mestre. 
L’espectacle és un concert en què els temes musicals s’introdueixen i es cusen entre si per                
mitjà de fotografies, documents i de correspondència, anotacions en quaderns i el diari             
personal de Granados, a més d’escrits de la seva esposa Amparo i alguns dels grans               
artistes del tombant dels segles XIX i XX. 
 
El repertori musical el formen peces d’Enric Granados, del seu fill gran Eduard i de la néta                 
d’aquest últim, Bárbara Granados. Es tracta de peces per a piano, per a piano i violoncel,                
per a piano i veu i per a piano veu i violoncel, interpretades per Bárbara Granados, la                 
soprano Christina Koch i la cellista Eva de la Torre. La lectura dels textos corre a càrrec                 
d’Albert de la Torre. 
 
L’espectacle és el resultat de les feines de recerca documental que ha fet Bárbara              
Granados a partir dels fons familiars i dels llegats fets al Museu de la Música de Barcelona                 
arran de les commemoracions, el 2016 i el 2017, del centenari de la mort de Granados i del                  
cent cinquantè aniversari del naixement, a més d’altres fons arxivístiques com la Biblioteca             
de Catalunya. 
 
Entre els documents es para una atenció especial a la correspondència de Granados amb la               
seva esposa Amparo i d’aquesta amb els seus fils, textos que serveixen per entendre              
l’època i el desenllaç fatal de la mort del matrimoni a bord del Sussex, torpedinat per un                 
submarí, quan Granados tornada de triomfar amb ‘Goyescas’ als Estats Units durant la             
Primera Guerra Mundial. 
Durant l’espectacle es poden veure alguns objectes familiars com un quadern de notes             
d’Eduard Granados, amb anotacions sobre melodies inèdites d’Enric Granados. 
 

https://www.laglevateatre.com/esdeveniment-cartesdamor
http://www.comedia.cat/ca/comediateca/cartesdamor
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Bárbara Granados (Madrid, 1964), és pianista i compositora. Ha intervingut en un bon             
nombre d’enregistraments discogràfics i tocat amb alguns dels principals artistes del pop i el              
rock espanyol. Compon habitualment bandes sonores per a teatre i audiovisuals i, a més de               
com a intèrpret de piano i altres instruments, ha participat com a directora musical i com a                 
actriu en espectacles teatrals de directors com Ricard Salvat, Angel Pavlovsky, Manel            
Dueso, Xavier Albertí, Pep Pla, Joan Maria Segura o Joan Anguera. Acaba de ser finalista               
dels premis Max per l’espectacle ‘Cabareta’ 
 
Eva de la Torre Lüderitz (Barcelona, 1993), s’ha format com a cellista a Anglaterra a la                
Yehudi Menuhin School i al Royal College de Londres, i a Suïssa, a l’Acadèmia de Música                
de Basilea, ciutat on resideix actualment, on va concloure el grau i un màster. Ha tocat en                 
els principals auditoris de Londres i amb l’Orquestra de la BBC i ha fet concerts a la Xina i                   
Singapur, a més d’Anglaterra, Alemanya i Suïssa. Cada any fa un parell de concerts a               
Barcelona, on ha incorporat Granados en el seu repertori habitual. 
 
Christina Koch (nascuda a Teheran el 1976, de nacionalitat alemanya), és una soprano             
formada a Berlín i Barcelona amb una àmplia trajectòria com a solista en lied en concerts a                 
Espanya, Àustria i Alemanya, d’autors com Haydn, Brahms, Purcell o Vivaldi, encara que             
també s’ha format en altres gèneres i ha participat en gales líriques al Liceu, i fet concerts                 
de jazz o intervingut en espectacles musicals contemporanis a França. Ha realitzat, entre             
altres enregistraments discogràfics, ‘Victòria i Pau’, dedicat a Victòria dels Àngels i Pau             
Casals. 
 
Albert de la Torre (Barcelona, 1965) és un periodista i productor d’audiovisuals i             
espectacles, amb una llarga trajectòria en ràdio, premsa escrita i televisió, on sovint ha              
exercit com a crític literari i d’espectacles i particularment de teatre. Ha posat la veu a                
diversos documentals i sèries divulgatives de televisió. 
 
 

Representacions: 
Dimecres 18, dijous 19, divendres 20 i dissabte 21 a les 20:30 

Diumenge 22 a les 19:00 
Durada de l’espectacle 1 hora i 5 minuts 

 
La Gleva Teatre-Espai Cultural 

Carrer de la Gleva, 19 
08006 Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.laglevateatre.com/esdeveniment-cartesdamor
https://maps.google.com/?q=Carrer+de+la+Gleva,+19+%0D%0A08006+Barcelona&entry=gmail&source=g
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Repertori: 
1- Epílogo De les Escenas Románticas - Piano sol 
2- Cartas de amor - Cello i piano 
3- Danza Oriental De les Doce danzas españolas - Piano i cello 
4- Danza Andaluza – De les Doce danzas españolas - Piano sol 
5- Cançó de gener (lletra Apel·les Mestres)- Veu i piano 
6- Lo rei y’l juglar (lletra Apel·les Mestres)- Veu i piano 
7- Cinc cançons Op 1  Veu, cello, narrador i piano (Eduard Granados-Apel·les Mestres) 
8- Dedicatoria – piano sol 
9- Cuentos de la niñez Piano solo 
10- La huérfana De los Cuentos de la Juventud – piano sol 
11- Canción de la Zagalica De l’obra María del  Carmen 
12- Si al retiro me llevas Veu i piano 
13- La maja de Goya De las tonadillas – Veu, piano i recitador 
14- El majo discreto De las tonadillas - Veu i piano 
15- El tralala y el punteado De las tonadillas - Veu i piano 
16- Intermedio de Goyescas – Cello i piano 
17- Nana a la Nena (Bárbara Granados) Cello i piano 
18- Pols de son (Bárbara Granados) Veu, cello i piano 
 
 

SERVEI DE PREMSA 
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