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❘ LLEIDA ❘ Teatre líric en català? 
Per què no, si en castellà hi ha-
via la sarsuela? Enric Granados 
ho va intentar fa més de cent 
anys i va compondre fins a cinc 
òperes en col·laboració amb l’es-
criptor Apel·les Mestres, amb 
èxit desigual. El tercer dels tí-
tols d’aquest projecte d’òpera 
nacional catalana, Follet, va 
tenir una estrena molt discre-
ta el 1903 (vegeu el desglossa-
ment). Més de cent anys després, 
aquest drama líric breu va viure 
ahir una segona joventut amb 
l’estrena a l’Auditori Enric Gra-
nados de Lleida d’una versió se-
miescenificada, en una de les ci-

tes cabdals del programa d’actes 
de commemoració del centenari 
de la desaparició del músic llei-
datà. El nou conseller de Cultu-
ra, Santi Vila, en el seu primer 
acte oficial a Lleida després de 
la seua arribada al càrrec, va 
presidir la vetllada musical d’es-
trena juntament amb l’alcalde, 
Àngel Ros, en un Auditori que 
gairebé es va omplir per gau-
dir de l’espectacle. L’escenògraf 
Llorenç Corbella va transfor-
mar l’escenari en tres paisat-
ges minimalistes per a cada un 
dels tres actes de l’obra i perquè 
els protagonistes de Follet–els 
cantants solistes Albert Casals 
(tenor), Erika Escribà (soprano), 
Àlex Sanmartí i Carlos Daza 
(barítons)–, secundats pel Cor 
de Cambra de l’Auditori, diri-
git per Xavier Puig, poguessin 
moure’s al so de la música de 
l’Orquestra de Cadaqués, diri-
gida per Jaime Martín. 

Àngel Ros va agrair l’assistèn-
cia de familiars de Granados, 
néts i besnéts, i va mostrar el 
seu reconeixement a l’“esforç 
de l’Orquestra de Cadaqués per 
rescatar una òpera com Follet, 
peça del teatre líric català i del 
modernisme musical de l’èpo-
ca”. El conseller Vila va desta-
car “la transcendència per al 
conjunt del país” de la celebra-
ció de l’Any Granados, músic 
que va qualificar com “un dels 
lleidatans més universals”. Vi-
la va recordar que “les socie-
tats aprofiten efemèrides com 
aquest centenari no només per 
reconèixer figures i trajectòries, 
sinó també per posar aquest pa-
trimoni cultural al servei de les 
generacions presents i futures”. 
La reestrena de Follet va ser 
el segon espectacle de l’Any 
Granados, després del concert 
inaugural, el 28 de gener, amb 
Goyescas i José Menor al piano.
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L’òpera catalana, segons Granados
L’Auditori de Lleida acull l’estrena, més de cent anys després, de ‘Follet’, en una versió semiescenificada 
|| Una de les cites cabdals del centenari de la mort del músic lleidatà
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L’espectacle operístic ‘Follet’, ahir a l’Auditori Enric Granados, amb escenografia i direcció escènica de Llorenç Corbella.

Nadala i Follet, els dos protagonistes del drama líric de Granados. L’alcalde i el conseller de Cultura, abans de començar l’obra.

❘ LLEIDA ❘ L’òpera Follet es va pre-
sentar en petit comitè en una 
audició privada al Gran Teatre 
del Liceu el 1903, amb el mateix 
Enric Granados al piano, però 
la repercussió d’aquella estrena 
va ser molt poc satisfactòria i 
aquesta peça va desaparèixer 
de la programació dels escena-
ris. De fet, en va desaparèixer 
fins i tot la partitura, que va 

ser recuperada moltes dècades 
després al Centre de Documen-
tació Musical de la Generalitat 
pel Grup Ílica. Aquesta entitat, 
que dedica els seus esforços a 
la recuperació i la difusió del 
patrimoni musical i el repertori 
líric català, va aprofitar el cen-
tenari de l’estrena liceista de 
Follet, el 2003, per interpretar 
el drama líric a la Seu Vella de 

Lleida, però en un format reduït 
de cambra. Ahir, per fi, aques-
ta peça lírica d’Enric Granados 
va poder gaudir de nou en una 
versió semiescenificada, gai-
rebé operística. El compositor 
lleidatà va voler reflectir en 
aquesta obra una constant de 
l’ideari modernista de l’època: 
l’artista que és més digne que 
els rics i poderosos que l’envol-

ten. Follet, un gnom del bosc, 
el bard o poeta de la comarca, 
aspira a l’amor de Nadala, la 
princesa, que l’acaba correspo-
nent, encara que la prepotència 
de l’aristocràcia, encapçalada 
pel comte, que és alhora el pare 
de Nadala, i la falta d’ideals del 
poble pla aconseguiran que no 
arribi a consumar-se mai l’amor 
idealitzat de la parella.

Una obra que es va estrenar en privat al Liceu el 1903
El Grup Ílica va recuperar la partitura i va presentar una versió de cambra a la Seu Vella el 2003


