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Presentació del llibre Leopoldo Querol Rosso de Pablo Torres 

L’obra aporta dades sobre la biografia de qui va ser un dels pianistas més 

rellevants del segle XX 

Leopoldo Querol és un nom que resulta 

familiar per als veïns de Vinaròs. I és que, 

des de 1977, dóna nom a un dels dos 

centres d'ESO i Batxillerat de la localitat. 

No obstant això, són molts els que 

desconeixen qui va ser Leopoldo Querol i 

quins mèrits va acumular, en la seua 

trajectòria professional, perquè el seu nom 

passés a denominar a un centre d'ensenyament al municipi. El llibre "Leopoldo Querol 

Rosso", obra de Pablo Torres, editat per l'Associació Cultural Amics de Vinaròs din la 

col·lecció Mare Nostrum, esdevé un instrument bàsic per a conèixer la figura de 

Querol, considerat com un dels pianistes més importants de seua generació a Espanya. 

En una primera part, l'obra analitza la personalitat interpretativa de Querol: la seua 

formació com a pianista, les seues influències i activitat com a concertista. La segona 

part està dedicada a analitzar els seus repertoris i les crítiques de què va ser objecte 

per part de la premsa especialitzada de l'època. El llibre es basa en el treball fi de 

carrera presentat per Pablo Torres a l'Escola Superior de Música de Catalunya-ESMUC. 

José Ramon Renovell, director de la Societat Musical La Alianza i encarregat de 

presentar l'autor, destacava la "capacitat de superació de Pablo Torres i el seu treball 

rigorós, en diferents àmbits, com la interpretació musical, l'ensenyament o la 

investigació". El regidor de Cultura, Lluís Gandia, destacava que "gràcies a aquest llibre, 

coneixerem la figura d'un vinarossenc molt rellevant, com va ser Leopoldo Querol i, al 

mateix temps, a un escriptor i músic excepcional, Pablo Torres". José Luis Pascual, 

president d'Amics de Vinaròs, destacava que "amb publicacions com aquest llibre, 

seguim la nostra tasca d'anar recuperant la Història de Vinaròs. Una tasca que dotem 

de continuïtat amb la col·laboració de tots ". Pascual destacava que l'entitat treballa ja 

en l'edició de noves obres que giraran al voltant de temes com la història de la 

Sociedad Musical La Alianza a i el convent de Sant Francesc, entre d'altres. 


