
Recorregut alternatiu: la fototeca del Fons Enric Granados 
 

Durant uns mesos, al llarg del 2016, cada dilluns hem publicat a les xarxes del museu una imatge, una carta o un 

manuscrit que pertany al Fons Enric Granados del Museu de la Música de Barcelona, que ens ha permès conèixer-lo 

des de tots els punts de vista: la família, els amics, els viatges, la música etc. com una manera més de celebrar l’Any 

Granados. Transcrivim aquí el resultat: 

 

 

Fotografia d'Enric Granados i la seva esposa Amparo Gal, últim retrat abans del viatge de 

tornada a Barcelona. El compositor abraçant a la seva dona, en pla americà asseguts i mirant 

càmera. 

Inscripció al dors, tamponat en tinta blava: "Permission is given for our photographs to 

be/published in New spaper and magazines if/credit is given./Ira L.Hill's Studio. S'ha datat la 

fotografia segons les dates en que el matrimoni va estar a Nova York, i la seva defunció. 

 

24 de març de 1916 (05.2178) 

 

Fotografia d'Enric Granados en pla americà, tocant el piano de perfil i mirant a la seva alumna 

Clotilde Godó, que està dempeus i mirant atentament al teclat. 

 

Napoleon, Gran Galeria Rambla Santa Monica 15 y 17, Barcelona,  

 
Fotografia de Napoleón, entre 1906 i 1916 (05-2148) 

 
 

Fotografia d'Enric Granados rodejat dels seus amics i admiradors en una platja de València, 

celebració en motiu de l'estrena Maria del Carmen. 

 

28 de novembre de 1898 (05.2191) 

 

Fotografia d'Enric Granados assegut en una cadira instrumentant Goyescas a la seva casa de 
Vilassar de Mar. 

Inscripció al dors a llapis" Año 1915/Granados instrumentando/Goyescas/en su "tartanita" de 

Vilasar de Mar./Epígrafe EL Maestro Granados trabajando/en su f inca de Vilasar de Mar en la 

partitura de su opera Goyescas. Tamponat en tinta blava: 30 ENE 1965. 

 

1915 (05.2205) 

 

 

Fotografia de grup al porxo de la casa de Pau Casals al Vendrell. D'esquerra a dreta; Amparo 

Gal dempeus i agafant a Guillermina Suggia que està asseguda en una cadira, era la nòvia 

d'en Pau Casals, amb barret i assegut en una cadira al costat d'Enric Granados, Miecio 

Horzow sky assegut al terra i recolzant el cap a les cames d'Albert de Quintana, d'aquest últim 

només es distingueix bé el cos, el cap no apareix a la fotografia només el nas i una mica la 

boca. 

 
1910 (05.2195) 



 

Fotografia d'Enric Granados en pla americà, assegut a la casa Aeolian de Nova York, davant  

seu escriptori de vímet amb un rotllo de pianola estès, i un teló de fons, dedicada a W.E. 

Woods. 

Inscripció impressa a la part superior-esquerra de l'emulsió: "A M. W.E. Woods/Aime mes 

compliments/les meilleurs/E. Granados (signat)/? 1916". 

 

1916 (05.2219) 

 
 

Fotografia d'Enric Granados gravant a la Sala Aeolian de Nova York, dedicada a W.E. Woods. 
El compositor de perfil, i tocant el piano, darrera seu hi ha un altre home assegut. 

 

Inscripció impressa a la part superior-esquerra de l'emulsió: "Avec mes amitiées sinceres/a M. 

W.E. Woods/E. Granados (signat)/? 1916". Inscripció al dors en tinta blava: "Una de las últimas 

fotos de Granados a/N.Y. grabant a la Sala Eolian". 

 

1916 (05.2236) 

 

Fotografia de Conxita Badia de perfil, en pla mitjà curt, barret i mirant a càmera, dedica al 

mestre Granados.  

Inscripció en tinta negra damunt l'emulsió (part superior): "Si de algo estoy orgullosa es de 

contarme entre / los discípulos del más grande de los maestros esto y / mi reconocimiento para 

él será eterno / A Enrique Granados/ C. Badía (signat)". A la part inferior, sota la imatge: segell 

en sec: Areñas. La datació és aproximada en base a l'estimació de l'edat de Conxita Badia uns 

15 anys mínim. Ha estat calculada a partir de la seva data de naixement, l'any 1897, i la data 

de defunció d'Enric Granados. 

 

0Entre 1912 i 1916 (5.2147) 

 

Fotografia d'Enric Granados abraçat per Ricard Viñes, emmarcats dins un oval en pla mitjà 

curt, examinant unes partitures. 

 

Inscripció al dors en tinta negra: "Enrique Granados /y /Ricardo Viñes / en el Hotel de Cologne 

et d'Espagne (10-12 rue de Trévise, Paris) el jueves 31 de Enero de 1889". 

 

1989 (05.2208) 

 

Fotografia d'Enric Granados amb la seva futura esposa Amparo Gal, com a promesos en un 

jardí.  

 

Entre 1890 i 1892 (05.2174) 

 

Retrat d’Enric Granados dedicat: “Al tan bo, tan noble i tan generós Ernest: al tan gran artista Schelling. 

No oblideu mai el vostre tan devot camarada que us estima i us admira tant!” 
 

Signat: E.  Granados, N. York, 1916. 

 

1916 (05.2241) 



 

Fotografia d'Enric Granados i la família Moner entaulats durant un àpat. A l'esquerra del mestre 

Granados, Mercè Moner Raguer, la seva alumna predilecta. 

 

Entre 1905 i 1910 (05.2189) 

 
 

Fotografia d'Enric Granados al saló de música, interpretant una obra al piano envoltat dels seus amics. 

Inscripció al dors, en tinta blava: "Salón de música estampa de época. Granados, como tantas/veces, lee 

su obra última que ?/un grupo de amigos leales". Hi ha anotacions a llapis. Tamponat en tinta vermella 
sota la imatge: J. Brangulí-Barcelona, i al dors: J. Brangulí Soler, S. Eusebio, 14. San Gervasio, Barcelona.  

 

Entre 1901 i 1915 (05.2192) 

 

Fotografia d'Enric Granados, en pla mitjà amb les mans agafades, i mirant a càmera.  

 

Entre 1905 i 1916 (05.2222) 

 
 

Fotografia de perfil d'Enric Granados i Pau Casals amb nassos i orelles postissos emmarcats dins un 
cercle color crema sobre un fons gris. 

 

Entre 1897 i 1900 (05.2230) 

 

Fotografia de grup en una excursió. A l'esquerra asseguts, el matrimoni Granados i enfilat al pal, Pau 
Casals. 

 

Entre 1896-1903 (05.2298) 

 

Camille Saint-Saëns i Enric Granados revisant una partitura. 

Inscripció en tinta negra a la part superior del suport: "A mi querido compañero y/amigo Mariano 

Perelló./Enrique Gr. (signat)". 
 

(05.2279) 

 

Fotografia de perfil i en pla mitjà d'Enric Granados tocant el piano.  

 
Entre 1910 i 1916 (05.2242) 



 

Fotografia d'estudi dels sis fills de Granados: Eduard, Víctor, Paquito, tots tres dempeus i en segona fila, 

i Enric, Solita, i Natàlia en primera fila i  asseguts. 
nuestro cariño/vuestros hijos". Sota la imatge inscrit en tinta negra el nom i signatura dels sis fill s del 

matrimoni Granados-Gal. 

 

Entre 1912 i 1916 (05.2176) 

 
 

Fotografia d'Enric Granados amb Ernest Schelling. 

 

Entre 1914 i 1916 (05.2193) 

 

Fotografia de grup a l'exterior de la casa de Pau Casals al Vendrell. D'esquerra a dreta; Enric Granados, 
darrera seu un home amb un gos, Amparo Gal, Guilhermina Suggia darrera seu Miecio Horszowski, Pau 

Casals i un darrera seu un altre amic. 

 

1910 (05.2198) 

 

Fotografia de cos sencer del grup en un estudi fotogràfic. D'esquerra a dreta; José Adion ?, Adrià Gual, 
Joaquim Malats, Julian Martí i Enrique Granados.  

 

Entre 1887 i 1892 (05.2259) 

 

Fotografia d'Enric Granados de perfil i en pla mitjà curt, dedicada al seu amic Apel·les Mestres.  "A mi 

querido amigo y/poeta favorito, Apeles/Mestres./Enrique Granados (signat)/Barna 8 Noviembre  93" 
 

Fotografia d’Antoni Esplugas, 1893 (05.2261) 

 

Fotografia de grup en pla general, amb Enric Granados al centre i acompanyat pels músics.  

 

Entre 1910 i 1915 (05.2289) 



 

Fotografia d'Apel·les Mestres en pla mitjà, amb una cigarreta a la mà esquerra i mirant lleugerament de 

perfil, dedicada a l'amic Granados . "Al amich E. Granados/(?)/Barcelona 26 Desembre/1898" 
 

1898 (05.2302) 

 

Fotografia d'Enric Granados en pla mitjà curt, de perfil i amb la cara recolzada a la mà esquerra; en 

segon pla apareix Amparo al costat d'una làmpada i mirant a càmera.   

 
1910 (05.2303) 

 

Fotografia d'una núvia, possiblement Amparo Gal, en pla general i mirant per la finestra.  

 
1892 (05.2230) 

 

 

 

Carta de Pau Casals a Enric Granados.  

 

1912 (10.399) 

 

Carta d'en Mathieu Crickboom a Enric Granados.  

 

1912 (10.531) 



 

Carta de Wanda Landowska a Enric Granados.  
 

1912 (10.541) 

 

Carta d'Ignacio Zuloaga a Enric Granados.  
 

1915 (10.617) 

 

Carta d'Enric Granados a Amparo Gal.  
 

1914-1915 (10.635) 

 

Carta d'Enric Granados a Amparo Gal.  

 

1894-1895 (10.636) 

 

Carta d'Enric Granados a Amparo Gal.  

 
1894-1895 (10.637) 

 

Carta d'Enric Granados a Amparo Gal.  

 
1894-1895 (10.638) 

 

Carta d'Enric Granados a Amparo Gal.  

 

1894-1895 (10.639 



 

Carta d'Enric Granados a Amparo Gal.  

 

1894-1895 (10.640) 

 

 

Al final de tot del manuscrit hi ha el següent text: “Recuerdo a la memoria de mi padre”.  

 

(11.802) 

 

Esbós a llapis de l’obra, inacabada, “El Hada y el niño”, per a piano.  

 
(11.811) 

 

Esbós de l’òpera “María del Carmen”, no és la partitura d’orquestra completa sinó dels compassos on 
apareix el tema en cada grup d’instruments. En un lateral hi ha una llegenda feta per Enric Granados,  

en llapis de colors:  blau "madera", vermell "metall" i en negre "cuerda".  

 

(1191) 
 

 

Manuscrit de violí i piano, dedicat a Hugo Alfoen, està guixat amb llapis. Dedicada a Jacques Thibaud.  

 

(11.817) 

 

 
 

Fotografia de la família Granados a l'interior d'una estança en actitud distesa. D'esquerra a dreta i 
segons inscripcions inferiors sota la fotografia: Enrique, Victor, Natàlia, Eduardo, Paquito, i Solita, que 

en realitat és la primera a l'esquerra.  

 
Entre 1912 i 1916 (05.2173) 



 
 

Retrat d'Enric Granados amb uns amics en un terrat  

 

1893 (05.2179) 

 

Enric Granados tocant el piano a casa de Mercè Moner  
 

1910 (05.2211) 

 

Retrat de Joaquim Malats recolzat al teclat d'un piano: "A mi querido Enrique./Joaquim./Mayo 1899". 

Audouard, calle de las Cortes 273 y 275, Barcelona.  

 
Audouard, 1899 (05.2271) 

 

Retrat d'Enric Granados i el violinista Marià Perelló davant el piano. "Recuerdo del Concierto  al "Palau 
de la Musica Catalana" el 10 de Mayo de 1908/con E. Granados", imprès: Audouard, Barcelona.  

 

Audouard, 1908 (05.2276) 

 

 


