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DRA. RIE HIRAI

El 2010, amb 27 anys, es va convertir en la doctora en música més jove del Japó 
amb una tesi sobre les obres per a piano de Granados, la primera feta en aquest 
país sobre el compositor català. El 2012 va rebre el guardó Passion without borders 
a la Japonesa Més Activa del Món, entregat pel Ministeri d’Afers Interns nipó, així 
com el títol de Graciosa Musa del Japó. A banda d’oferir recitals tant al seu país 
com a l’estranger, Rie Hirai imparteix concerts-lliçó, realitza recerca i escriu articles 
en revistes de música. És professora assistent de la Universitat d’Utsunomiya des 
del 2014. 

Entre els seus extensos repertoris, les obres de Haydn, Chopin, Grieg, Scriabin, 
Rakhmàninov, Granados i Falla són les més apreciades per la crítica, la qual destaca 
el “toc molt clar”, el “to profundament expressiu” i la “perfecció destacable, que 
mostra una gran capacitat d’expressió” de la pianista. A més, Hirai també és una 
activa soprano i ha realitzat concerts de piano i cant soprano per a escoles públiques 
d’arreu del Japó, patrocinats pel Ministeri de Cultura del país.

Des de fa més d’una dècada, Rie Hirai estudia i interpreta les obres de Granados. 
Per documentar-se per a la seva tesi, Hirai va visitar la Biblioteca de Catalunya 
(BC), on es conserva el fons personal del compositor, i el Museu de la Música. El 
2008 va oferir un recital a Barcelona com a estudiosa del compositor català. Aquell 
mateix any, juntament amb el seu pare, va editar les obres de piano de Granados. 
Uns anys més tard, el 2011 i el 2012, va tornar a la ciutat per actuar a la Biblioteca 
de Catalunya. La pianista va tocar el piano de gran cua Pleyel de Granados, que 
en l’actualitat es troba a la BC. Com a reconeixement seu esforç en la recerca i 
difusió de la cultura catalana, la institució va atorgar una placa honorífica a l’artista 
japonesa.     

Rie Hirai va néixer en una família de músics. El seu 
avi fou un reconegut compositor i la seva àvia era 
violinista. És filla del professor Takejiro Hirai, amb qui 
va començar a estudiar piano i composició. Hirai es 
va graduar la High School Division i, posteriorment, 
al Departament de Música de la Universitat de les 
Arts de Tokyo (GEIDAI). 

PROGRAMA
Piano: Dra. Rie HIRAI

Enric GRANADOS 

Allegro de Concierto

Astor PIAZZOLLA

Milonga del Ángel
Invierno Porteño

Ernesto NAZARETH

Odéon (Tango Brasileiro)

Manuel PONCE

Estrellita 

Kozaburo HIRAI

Sakura-Sakura (A Fantasy for Piano)

Intermedi

Rie HIRAI

Escenes de Catalunya (2019) Estrena 

“Cor de xicranda”
“Vals de Les Rambles”
“Llums i ombres del Gòtic”
“La Catedral i les bombolles de sabó”
“Paradís estival de Malgrat de Mar”
Variacions de la cançó popular catalana “L’airet de la matinada”

Selecció de nadales


