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Descripción
Editat amb motiu del centenari del naixement d'aquest intèrpret i compositor que tant ha
contribuït a la projecció i a l'impuls de la música catalana.

16 Des. 2011 . El compositor català, violinista i director d'orquestra –fundador de l'Orquestra
Municipal de Barcelona (actual OBC)– Eduard Toldrà serà recordat en sis concerts, en els

quals s'interpretaran obres importants del seu catàleg, com és l'òpera El giravolt de maig –
Palau de la Música Catalana, 11 de juny–,.
11 Jun 2012 . 'El giravolt de maig' clausura la temporada de Palau 100 en el cincuentenario de
la muerte del compositor.
David Puertas Il.: Laura Borràs Dalmau Em dic Eduard Todrà i de ben petit ja m'agradava
agafar una branca de fonoll i dirigir el sol del vent, el brugit de les onades i el crit de les
gavines. La passió per la música em va convertir en violinista, en compositor i en director
d'orquestra. Aquesta és la meva història: tot va.
Esteve Molero es posa al capdavant de la Camerata Eduard Toldrà per oferir un repertori
titulat “Catalunya & Amèrica”. En la primera part del concert Molero dirigirà obres breus de
tres compositors catalans del segle XX que van viure al continent americà: Lluís Benejam,
Enric Morera i Agustí Borgunyó. La música.
Un assaig sobre la direcció d'Orquestra a Barcelona. Barcelona: Beta Editorial, 1995. Calmell i
Piguillem, Cèsar. Eduard Toldrà. No.5 Col·lecció Compositors catalans. [Barcelona]:
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1996. ———. Dos exemples de la lírica
d'Eduard Toldrà : els cicles de cançons de l'Ombra.
Agenda. 19/10/2017. quintet de vent DIAPASON. Dijous. 19. octubre. 19.30h. Lloc : Auditori
Mompou - passeig Colom 6 - Barcelona. Programa de Má. (320 kb). descarregar. PILAR
VALERO - piano. Dijous. 19. octubre. 20h. Lloc : Auditorio Eduard Toldrà del Conservatorio,
c/ Bruc 112. desembre 2017. Dl. Dm. Dc. Dj. Dv.
10 Juny 2012 . Concert de lied català. . Enguany se celebra el 50è aniversari de la mort
d'Eduard Toldrà i el 150è aniversari del naixement de Francesc Alió. . und -leben-, Mahler Kindretotenlieder-, Wolf, Strauss) i els compositors catalans (Alió, Altissent, Massana,
Pahissa, Granados, Morera, Toldrà, Mompou.).
30 Set. 2016 . Actualment orquestra resident a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la
Geltrú, és el resultat de la refundació de la veterana Orquestra de Cambra del Garraf . Rashid
Kalimulin, Elmir Nizamov, Anatoly Luppov, Julia Bek, al compositor rus Aleksander Pantikin
i el famós compositor català Moisès Bertran.
El programa està format per una Sonata de J.S. Bach, autor indispensable i punt de partida; la
Suite de Ch. M. Widor, compositor romàntic francès; 3 Sonets d'Eduard Toldrà, referència
catalana; i acaba amb una obra de P. Schoenfield titulada Four Souvenirs, autor nord-americà
actual per acabar el recorregut amb molta.
La música escènica catalana s'expressà en un llenguatge rossinià i fou molt difícil als
compositors de trobar una manera pròpia. . La generació que actuà a partir de la primera
postguerra europea és formada per Frederic Mompou, Manuel Palau, Manuel Blancafort,
Eduard Toldrà i la insòlita figura de Robert Gerhard,.
14 Jul. 2009 . La segona part del concert s'iniciarà amb la interpretació de Sonets (Sonetí de la
rosada, Dels quatre vents i Oració al Maig) del compositor català Eduard Toldrà. La Sonata
núm. 1 per a violí i piano en re menor, opus 75 de Camille Saint-Saëns clourà el primer
concert programat dins del Festival.
La proposta inclou, òbviament, repertori flamenc i català. Interpretarem, d'una banda, la Missa
opus 4 de J. Callaerts (compositor del període romàntic) per a cor i orgue, una petita joia del
repertori flamenc de l'època, i de l'altra, com a complement, motets de compositors catalans.
Aquests motets s'executaran entre els.
Una de les fites importants en la vida de l'OCG va tenir lloc al Festival de Música de Torroella
de Montgrí l'any 1997. En aquell esdeveniment es va recuperar una òpera perduda del
compositor català Ferran Sors gràcies al treball d'investigació musicològica del mateix Joan
Lluís Moraleda, del benedictí montserratí Daniel.

L'Auditori porta el nom del músic i compositor vilanoví Eduard Toldrà i Soler. Eduard Toldrà
i Soler (Vilanova i la Geltrú, 7 d'abril de 1895 - Barcelona, 31 de maig de 1962), músic i
compositor, va ser una de les figures més importants de la música catalana de mitjans del segle
XX. Se l'ha considerat el gran arquitecte del.
Pàgina web oficinal del violinista i compositor Joan Manén. . 6È CICLE DE MÚSICA
CATALANA JOAN MANÉN. CASL DEL METGE - ATENEU . L'abril ha florit (1936). Rafael
Ferrer. Sis cançons sobre poesies de Joan Maragall. Matinal, Eduard Toldrà. Matinal, Rafael
Ferrer. Romança sense paraules, Eduard Toldrà.
. organitza arreu de Catalunya la Fundació Castells Culturals de Catalunya, tindrà lloc a la la
Plaça de Vila de Santa Pau (La Garrotxa) al costat mateix del castell, el concert : "Ànima
encesa: compositors catalans del segle XX" a càrrec l'Orquestra de Girona (OdG). El programa
recull entre d'altres, obres d'Eduard Toldrà.
Eduard Toldrà(1895-1962). . En el curs de l'any 2016 interpreta, dins VIII Cicle de Música
Religiosa de Sarria-Sant Gervasi, l'obra Stabat Mater del compositor català Juli Sandaran,
deixeble de Cristòfor Taltabull, reprèn les representacions de l'òpera Dido and Aeneas, i
finalitza l'any amb la participació en un concert de.
EDUARD TOLDRA (COMPOSITOR) del autor MANUEL CAPDEVILA (ISBN
9788480201322). Comprar libro completo al MEJOR . Nº de páginas: 164 págs. Editorial:
MUSICA BOILEAU; Lengua: CATALÁN; Encuadernación: Tapa blanda; ISBN:
9788480201322; Año edición: 1995; Plaza de edición: BARCELONA.
10 Febr. 2017 . L'exalumne del Conservatori de Manresa David Villa, juntament amb Rosalía
Gómez i Olalla González interpretaran la música de grans compositors catalans com Frederic
Mompou i Eduard Toldrà.
Toldrà-Falla-Milà ha estat un concert únic per tots els al•licients que oferia. A banda de
l'estrena de la Camerata Eduard Toldrà, ha homenatjat amb el seu repertori dos referents de la
música catalana nascuts a Vilanova i la Geltrú: el compositor Eduard Toldrà, del qual enguany
se celebren els actes del 50è aniversari de.
6 Oct. 2015 . Es tracta d'un concert molt especial, en el que la Camerata Eduard Toldrà
s'introdueix al camp del jazz. En la primera part podrem escoltar obres breus de tres
compositors catalans del segle XX que van viure al continent americà: Lluís Benejam, Enric
Morera i Agustí Borgunyó. La música d'aquests autors.
amb compositors com Oscar Esplà i Joaquín. Rodrigo. D'entre els músics catalans figuren. Pau
Casals, Lluís Millet, Amadeu Vives,. Antoni Massana i Robert Gerhard. Abundant és també la
correspondència de caràcter professional, generada pel contacte amb les orquestres que Toldrà
va dirigir: Orquestra Pau Casals.
25 Des. 2017 . També fou deixeble del vilanoví Antoni Urgellès, però fou Pau Casals qui li
forjà la personalitat de compositor i qui el va instar a escriure per a orquestra, a més de per a
cobla. Per a l'Associació Musical Eduard Toldrà és important oferir música de compositors
catalans per tal de donar a conèixer la.
En el programa d'aquesta setmana hi posem noms tant destacats com Pau Casals, Antoni
Català o Eduard Toldrà. Recuperem també la secció de . Avui els compositors nord-catalans
prenen l'edició 42 del coblejant amb noms com René Picamal, Remi Manen, Olivier Marquès,
entre d'altres. També recuperem la secció.
8 Jul. 2009 . El festival Brudieu s'iniciarà dimecres vinent amb un concert de Kai Gleusteen,
violí, i Catherine Ordroneau al piano, que interpretaran Sonets, del compositor català Eduard
Toldrà; Fantasia, de Franz Schubert, i Sonata, de Camille Saint-Saëns. El festival Brudieu
també inclou un concert del Cor Infantil.
28 Maig 2014 . Alhora, per fer possible un canvi que englobés a gran part de la societat

catalana del moment, el Noucentisme necessitava d'una nova estètica que .. TOLDRÀ, Eduard.
“Menta i Farigola” en Colección de Canciones. Cuaderno II Madrid: Unión Musical Ediciones
S.L.. [Coord.] TRULLÉN i THOMÀS, J. M..
25 Sep 2012 . Grandes Ciclos, el espacio presentado por Eva Sandoval, dedica esta semana a la
figura del violinista, director y compositor catalán Eduardo Toldrá, conmemorando así el 50º
aniversario de su muerte. Desde el 24 al 28 de septiembre nos centramos en la faceta
compositiva del artista, escuchando.
16 Sep 2015 - 3 min - Uploaded by Free PianistPiano accompaniment of "Después que te
conocí", the last one of "Seis canciones castellanas .
Eduard Toldrà i Soler (Vilanova i la Geltrú, el Garraf, 7 d'abril del 1895 - Barcelona, 31 de
maig del 1962) fou un músic i compositor català, una de les figures més importants de la
música catalana de mitjan segle XX. Hom l'ha considerat el gran arquitecte del renaixement
musical català dels anys 20 i un dels grans.
Colomé i Esparza presenten un programa centrat en obres de compositors catalans del segle
XX. Les obres escollides representen una gran part de la música escrita pels compositos més
representatius de la cultura catalana del segle passat. Es podràn escoltar les obres fresques i
medeterranes del mestre Toldrà a la.
24 Gen. 2016 . Vam proposar endinsar-nos en un viatge oníric centrat en el mestre Eduard
Toldrà i el seu cicle de cançons A l'ombra del lledoner en versió coral, . En aquest concert
vam voler retre homenatge al compositor català, a la tradició coral del país i al Grup dels Vuits
(grup de compositors catalans que va.
La Cobla Ciutat de Girona ha volgut fer aquesta vegada és interpretar Lied català per a veu i
cobla. Per a aquest concert hem escollit quatre dels compositors catalans més prestigiosos de la
música del s. XX: Enric Morera, Joan Lamote de Grignon, Eduard Toldrà i Xavier
Montsalvatge. A excepció d'aquest darrer, el qual.
Informació de l'espectacle CAMERATA EDUARD TOLDRÀ L'Heroica de L.Van Beethoven
(Simfonia num.3). Direcció: . A la primera part del concert podrem escoltar la Simfonia 98 de
Haydn, una de les dotze Simfonies Londres que el compositor -que va ser mestre i precursor
de Beethoven- va escriure en la seva etapa.
24 Oct. 2012 . Barcelona recorda Eduard Toldrà amb un acte conjunt de l'OBC i l'Ajuntament
al Saló de Cent. La capital catalana acull un dels actes centrals de commemoració del 50è
aniversari de la mort del compositor. Comparte en Facebook Comparte en Twitter Comparte
en Whatsapp. 24/10/2012 20:56.
evocacions pianístiques de paisatges somiats per Granados, Albéniz, De- bussy o Chopin;
vistes al Mediterrani recollides per Joan Maragall i trans- formades en vivències sonores per.
Eduard Toldrà, i impressions poèti- ques traduïdes en cançons per cinc compositors catalans
del tombant del segle xix i els inicis del xx.
5 Maig 2015 . compositors catalans modernistes i noucentistes. Eduard Toldrà s'erigeix en el
creador del lied català. Les seves cançons, de gran sensibilitat, configuren una antologia de la
millor poesia catalana del moment. Festeig (1915), sobre un poema de Joan Maragall, és una
de les primeres que va escriure i va.
. que precisament mantingué una estreta relació amb Lorca; i un grupet de compositors
catalans, agrupats en un concert denominat Compositors lndependents de Catalunya (ClC) o
Grup dels Vuit, que encloïa Robert Gerhard, Baltasar Samper, Albert Blancafort, Eduard
Toldrà, Joan Gibert Camins, Albert Grau i Frederic.
El 31 de maig de 1962, moria Eduard Toldrà i. Soler, músic i compositor nascut a Vilanova i
la. Geltrú el 7 . pinzellada ràpida la trajectòria artística d'Eduard Toldrà com a violinista,
compositor, director i mestre. . Música Catalana i posteriorment, el 7 de maig de. 1938 al Gran

Teatre del Liceu. Va ser dirigida pel mateix.
28 Gen. 2017 . Eduard Toldrà i Soler (Vilanova i la Geltrú, el Garraf, 7 d'abril del 1895 –
Barcelona, 31 de maig del 1962) fou un músic i compositor català, una de les figures més
importants de la música catalana de mitjan segle XX. Se l'ha considerat el gran arquitecte del
renaixement musical català dels anys 20 i un.
[Àudio] [Coblejant programa 47] La música amb la cobla; altres tendències i “Obligats” de la
cobla Sant Jordi · Fotografia de la Confederació Sardanista de Catalunya a l'acte d'entrega de
Premis. 19 nov, 2017.
27 Maig 2012 . "A l'hora de confeccionar el programa d'un concert, Eduard Toldrà ho tenia tot
molt ben pensat: el programa havia d'incloure una combinació de compositors consagrats i de
compositors novells, música de diferents estils, la dificultat d'interpretació de les peces havia
de ser adequada per als músics, i calia.
Known to his contemporaries as “el mestre, el music, i el compositor,” Pere Joan Cererols
(1618-1680) , a monk at Montserrat, was perhaps the most celebrated composer of the school
... More Romantic in inspiration was the Catalan Eduard Toldrà (1895-1962), who first
distinguished himself as a child prodigy of the violin.
9 Set. 2017 . Ha realitzat concerts per tota la geografia catalana i ha enregistrat per Catalunya
Música. El 2008 fou convidat a tocar a la sala Josef Dobrovský de Brno (República Txeca), on
interpretà música de Josep Teixidor, Eduard Toldrà i Xavier Gols. Un dels compromisos
immediats del grup és la interpretació de.
Al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans la paraula “revessa” és definida d'una forma molt
clara: “dit de qui és difícil de governar, de manejar, d'allò que és difícil de treballar, de
resoldre d'aprendre. Una sardana revessa”. Més clar, impossible: es tracta d'amagar el nombre
de compassos. El compositor de l'obra no.
20 Nov. 2012 . Enguany es commemoren els 25 anys de la mort de Frederic Mompou i els 50
anys de la mort d'Eduard Toldrà. Per tal de donar a conèixer la música d'aquests compositors
catalans, l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet de Vilafranca ha convidat el
periodista i divulgador musical David Puertas a.
23 Juny 2012 . Sempre m'ha agradat molt la música d'Eduard Toldrà (1895-1962), un
excel·lent violinista, compositor i director d'orquestra del qual enguany es commemoren
cinquanta anys de la seva mort. Quan vaig començar a interessar-me per la música mal
anomenada “clàssica” jo tenia deu anys, i ell ja en feia.
14 Oct 2017 . El único museo de Europa especializado en Modernismo catalán. Gaudí, Casas,
Busquets, Rusiñol, Blay, Llimona y otros artistas de la Barcelona .. Eduard Toldrà, violinista,
director d'orquestra i compositor català nascut el 1895. El mes vinent us tenim preparada una
sorpresa al museu!pic.twitter.com/.
Eduard Toldrà (Compositors Catalans): Amazon.es: Manuel Capdevila i Rovira: Libros.
Esteve Molero dirigeix l'orquestra Camerata Eduard Toldrà. . Tres compositors catalans del
segle XX que van viure al continent americà: Lluís Benejam, Enric Morera i Agustí Borgunyó.
La música d'aquests autors està pensada en català, però les harmonies jazzístiques i els temes
populars indians hi tenen una presència.
Eduard Toldrà i Soler (Villanueva y Geltrú 7 de abril de 1895 - Barcelona 31 de mayo de 1962)
fue un músico y compositor español, considerado una de las figuras más importantes de la
música catalana de mediados del siglo XX, especialmente por su importantísima labor como
director de la Orquesta Municipal de.
. l'Associació Intima de concerts vinculada a l'Orfeó Gracienc, la renovada Banda Municipal
de Barcelona, l'Associació Obrera de concerts (1926) obra de Pau Casals, la magna empresa
del Cançoner Popular de Catalunya, les creacions de compositors com Frederic Mompou o

Eduard Toldrà, etc. Com hem assenyalat.
En el darrer Concert de Sant Esteve celebrat a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú
es va reestrenar, o si es prefereix, reinterpretar, després de gairebé dos cents anys, la única
obra simfònica que coneixem del compositor català Francesc Parera. La interpretació va anar a
càrrec de la Camerata Eduard Toldrà.
Entre els compositors catalans, estrena melodies de Enric Granados, Francesc Alió, Felip
Pedrell, Pau Casals, Amadeu Vives, Enric Morera, Jaume Pahissa, .. El mateix any, Eduard
Toldrà li dedica La rosa als llavis, sobre text de Joan Salvat-Papasseit, obra guanyadora del
Premi Albéniz de Música, màxima distinció.
Recuperació i difusió del patrimoni musical català. Uns dels objectius del Quartet Teixidor és
portar a terme una constant tasca de recerca, recuperació i difusió del nostre patrimoni
musical, incloent amb regularitat una obra d'algun compositor català en els programes de
concert, establint . Eduard Toldrà (1895-1962).
Eduard Toldrà. Nacido en Vilanova i la Geltrú. Se trasladó a Barcelona en 1906 para estudiar
en la Escuela Municipal de Música, con Lluís Millet (solfeo), Rafael Gálvez . Se convierte en el
compositor que mejor ha sabido traducir en música los valores de luminosidad, concisión
vigorosa y mediterraneísmo propios de la.
. membre de l'anomenat grup dels vuit, o compositors independents de Catalunya, format
també per Frederic Mom- pou, Joan Gibert Campis, Baltasar Samper, Ricard Lamotte, Robert
Gerhard, Agustí Grau i Eduard Toldrà. La composició de Manuel Blancafort «Polca de
l'equilibrista»61 formava part d'E/ Parc d'atraccions.
Compositor Salvador Brotons Obra Sonata Concertino per a trombó solista, orquestra,
percussió i piano. . el flautista Josep Brotons, membre de IlQrquestra Municipal de Barcelona
des de la seva fundació per Eduard Toldrà i també professor d'aquell instrument al
Conservatori Superior Municipal de Musica de la ciutat.
Eduard Toldrà (Vilanova i la Geltrú, Garraf, 1895 - Barcelona, 1962) estudià a partir del 1906 a
l'Escola Municipal de Música de Barcelona, especialment amb Lluís Millet i Antoni Nicolau.
L'any 1912 debutà com a violinista a l'Ateneu de Barcelona. El mateix any fundà el Quartet
Renaixement amb Josep Recasens, violí,.
21 Maig 2017 . El disc, editat per Columna Música, inclou vint-i-vuit cançons de cinc
compositors catalans alguns d'ells molt poc difosos: Joan Lamote de Grignon, Francesc
Montserrat, Ricard Lamote de Grignon, Francesc Montserrat i Eduard Toldrà. Aquest CD,
realitzat amb la col·laboració del Palau de la Música.
19 Juny 2012 . Enguany es celebra el cinquantenari de la mort d'Eduard Toldrà, un dels músics
catalans més importants del Noucentisme. Compositor, director i violinista va saber, des del
seu coneixement, respectar les avantguardes europees sense renunciar a l'harmonia tradicional
i les arrels catalanes. Aquest fet el.
1 Dic 2004 . En 1911, el compositor, violinista y director de orquesta Eduardo Toldrá fundó en
Barcelona el Quartet Renaixement, con los profesores Recasens, . al mar, esta obra no
profundiza demasiado en las ideas nacionalistas que más tarde se convertirían en emblema de
la producción del compositor catalán.
Les seves composicions han estat estrenades, interpretades i dirigides per intèrprets i directors
de gran prestigi com Eduard Toldrà, Sir Neville Marriner, José Serebrier, Franz-Paul Decker,
Rafael . En aquest moment cal destacar el seu contacte amb els compositors catalans Manuel
Blancafort i Frederic Mompou.
9 Des. 2011 . Als 10 anys, tota la família es trasllada a Barcelona i Eduard Toldrà comença els
seus estudis de música, primer al Conservatori del Liceu i després a . El 1928 estrenà, al Palau
de la Música Catalana la seva òpera El giravolt de maig, amb llibret del poeta noucentista Josep

Carner, figurins i decorats de.
19 Set. 2014 . Concert per celebrar el Tricentenari a La Pedrera amb obres de compositors
catalans que han contribuït a la recerca de la pau, la justícia i la llibertat a través de la música
com Pau Casals, Jordi Cervelló i Eduard Toldrà. Aquest concert serà executat per
Camerata432, orquestra de corda integrada per una.
21 Abr. 2016 . A la primera, s'interpretaran obres dels compositors catalans Josep Padró,
Antoni R. Sabanes, Josep Vila, Carme Carr, Eduard Toldrà i Manuel Oltra i poesies de Josep
M. López Picó, Gabriel Janer Manila, Miquel Desclot, Apel·les Mestres, Josep Carner i Pere
Quart. A la segona part, Dones de Cor, amb.
7 Març 2017 . 108 de Dmitri Xostakòvitx, i el Quartet per a corda Vistes al mar del compositor
català, Eduard Toldrà, inspirat en el poema de Joan Maragall La Ginesta. La formació Lux
Quartet comença a caminar l'any 2016. Els seus integrants estan actualment cursant estudis
superiors dels seus instruments a l'Escola.
Comprar el libro Eduard Toldrà: Col·lecció Compositors catalans de Manuel Capdevila,
Editorial de Música Boileau, S.L. (9788480201322) con descuento en la librería online
Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
5. Què sabem d'Eduard Toldrà? 5.1. Sobre Eduard Toldrà. Eduard Toldrà (Vilanova i la
Geltrú, 7 d'abril de 1895 -. Barcelona, 31 de maig de 1962), músic i compositor, és una de les
figures més importants de la música catalana de mitjans del segle XX. Se'l considera el gran
arquitecte del renaixement musical català dels.
A més del centenari del naixement de Xavier Montsalvatge, enguany també commemorem els
aniversaris de la mort d'altres quatre compositors catalans del segle XX. Concretament,
celebrem el cinquantè aniversari de la mort d'Eduard Toldrà i Ricard Lamote de Grignon, i el
vint-i-cinquè de la de Frederic Mompou i.
Vilanova i la Geltrú (Garraf), 7 abril 1895 - Barcelona, 31 maig 1962. Apunts biogràfics.
Violinista, compositor i director d'orquestra, format a Barcelona a l'Escola Municipal de
Música amb Lluís Millet, Rafael Gàlvez (violí) i Antoni Nicolau (harmonia). Excel·lent
violinista, fundà el quartet de corda Renaixement que durant 10.
L'Associació Musical Eduard Toldrà no ha volgut deixar passar la commemoració del
centenari de la mort del pianista i compositor Enric Granados (1867-1916), nom universal de
la música catalana, desaparegut prematurament i dramàticament en el naufragi del
transbordador de pasatgers Sussex, torpedinat per.
Sobre d'aquest cub, un altre amb un relleu en bronze d'Eduard Toldrà i a la part superior
corona el monument un querubí tocant l'arpa. Comentari: Homenatge al Eduard Toldrà
(Vilanova i la Geltrú 1895-Barcelona 1962), un dels músics i compositors catalans més
importants del segle XX, director de l'Orquestra Municipal.
8 Juny 2012 . El Centre Robert Gerhard per a la Promoció i Difusió del Patrimoni Musical
Català ha presentat aquest divendres a L'Auditori el llibre-CD 'Eduard Toldrà. Impressions
líriques' coincidint amb la commemoració del 50è aniversari de la mort del compositor i
fundador de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i.
D'altra banda, són remarcables dues sèries de publicacions monogràfiques sobre compositors
catalans: la col·lecció «Gent Nostra» de l'editorial Columna, amb . R. Barce i N. Bonet), Xavier
Montsalvatge (F. Taverna, C. Guinovart i F. Bonastre), Eduard Toldrà (M. Capdevila i C.
Calmell), Joaquim Homs (J. Casanovas iA.
20 Nov. 2017 . El compositor Joan Magrané Figuera (Reus, 1988) és un dels grans talents del
panorma europeu de la música clàssica. . Eduard Toldrà, un giravolt només i adéu-siau és el
cinquè dels sis articles que conformen la seva Antologia sentimental de la música catalana, que
publicarem en aquest diari.

Eduard Toldrà és considerat una persona representativa del Modernisme català. A través de
l'anàlisi d'aquesta obra, veurem les peculiaritats del seu estil que el situen en el marc dels
millors compositors catalans de tota la història. 3.
La Jove Orquestra de Cerdanyola (JOC) organitza aquest dissabte a l'Ateneu el concert titulat
“Visca Catalunya”, s'interpretaran obres d'autors coneguts com Eduard Toldrà, Isaac Albéniz i
Enric Granados i de no tan coneguts com Ricard Lamote de Grignon o Joaquim Malats. —. La
Jove Orquestra de Cerdanyola (JOC).
. a les cançons amb orquestra del compositor català que havia mort aquell mateix any, Eduard
Toldrà (1895-1962): La rosa als llavis, L'ombra del lledoner i algunes cançons més. L'orquestra
la dirigia el successor de Toldrà al capdavant de l'Orquestra Municipal de Barcelona, el mestre
Rafael Ferrer i Fitó (1911-1988).
15 Abr. 2012 . Barcelona (ACN).- Eduard Toldrà (1895-1962), un dels compositors i directors
d'orquestra catalans més importants del segle XX, ha rebut aquest dissabte l'homenatge de les
cobles sardanistes al Palau de la Música, coincidint amb el 50è aniversari de la seva mort. La
cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
13 Set. 2011 . El programa inclou peces dels compositors catalans Eduard Toldrà (de principis
de segle XX) i Carles Prat (jove compositor i cantant), i Wolfgang A. Mozart Interpretaran les
peces joves músics catalans i forans, alumnes de la Hochschule für Musik und Tanz Köln.
Durant el concert es llegirà el manifest per.
Eduard Toldrà i Soler (Vilanova i la Geltrú, 1895 – Barcelona, 1962) és una de les figures clau
de la música catalana. A més de compositor, va ser també un excel·lent violinista, fundador
del quartet de corda Renaixement. Va ser professor de violí i de direcció d'orquestra a l'Escola
Municipal de Música de Barcelona—on.
11 Juny 2012 . El dilluns 11 de juny varem assistir a l'últim concert de la temporada PALAU
100, i el que tenia que ser un dels principals concerts es va convertir quasi be en un mal son.
"El Giravolt de Maig" una obra del compositor català Eduard Toldrà (1895-1962),
desconeguda per la majoria del públic i també per…
Eduardo Toldrá. (Eduard Toldrà; Vilanova i la Geltrú, 1895 - Barcelona, 1962) Violinista,
director de orquesta y compositor catalán. De su padre recibió las primeras lecciones de
música (solfeo y rudimentos de la técnica violinística), cuyo estudio prosiguió en 1906 al
ingresar en la Escuela Municipal de Música de.
9 Set. 2014 . En el marc de la celebració del Tricentari, La Pedrera presenta un programa de
concerts amb obres de compositors catalans com Jordi Cervelló, Eduard Toldrà o Pau Casals.
Dos concerts especials, un d'ells de música antiga i l'altre de música contemporània catalana,
en que s'estrenaran obres de nova.
TOLDRA,. Eduard. Vilanova, Garraf, 7 de abril de 1895 — Barcelona, 31 de mayo de 1962. J.
Director de orquesta y compositor. Cuarto hijo de . Después de su presentación en el Palau de
la Música Catalana, el Gran Teatro del Liceo la programó en 1938 y en 1948, y posteriormente
en varias ocasiones más. El Teatro.
català. Eduard Toldrà (1895 - 1962) és un deis compositors catalans més destacats de tots els
temps. Toldrà havia compost, abans deis quaranta anys, algunes de les partitures de més
celebrades de la música del país, a més d'esdevenir el pare i referent inqüestionable del "lied"
català. L'efervescència creativa del jove.
2 Febr. 2016 . Vam proposar endinsar-nos en un viatge oníric centrat en el mestre Eduard
Toldrà i el seu cicle de cançons A l'ombra del lledoner en versió coral, . En aquest concert
vam voler retre homenatge al compositor català, a la tradició coral del país i al Grup dels Vuits
(grup de compositors catalans que va.
Xavier Montsalvatge. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

[Esmuc, 929 Montsalvatge TAV]. Pàgines web de compositors. Manuel Blancafort
[http://www.manuelblancafort.org]; Robert Gerhard [www.robertogerhard.com]; Xavier
Montsalvatge [www.montsalvatgecompositor.com]; Eduard Toldrà.
10 Jun 2012 . El Centro Robert Gerhard presentó ayer en el Auditori el libro-CD Eduard
Toldrà. Impresiones Líricas, coincidiendo con el 50º aniversario de la muerte del músico y
compositor que fundó y dirigió la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
El CD incluye obras sinfónicas como La filla.
12 Abr. 2015 . Aquells artistes que, com el mateix Eduard Toldrà, furgaren els orígens de la
música catalana per dotar-la de valor i mostrar-la al món com a cultura nacional catalana. Un
gran concert doncs, que posà l'essència del mateix compositor vilanoví, Eduard Toldrà, en els
sons d'una orquestra que ha assolit un.
13 Oct. 2015 . La Camerata Eduard Toldrà i un trio de jazz dirigit per Esteve Molero enceten la
programació de la temporada de tardor-hivern d'arts escèniques a l'auditori de Vilanova i la
Geltrú. Amb el concert Catalunya i Amèrica, la Camerata s'estrena en el gènere amb melodies
de compositors catalans del segle 20.
5 Oct. 2007 . . setmana la temporada 2007-2008 amb un programa d'obres representatives de la
cultura catalana, que després portarà a la Fira del Llibre de Frankfurt i en què destaca una
composició inspirada en el Llibre vermell de Montserrat. L'OBC interpretarà obres d'Antoni
Soler, Bernat Vivancos, Eduard Toldrà.
Eduard Toldrà -violinista, compositor , fundador i primer director de l'Orquestra Municipal de
Barcelona (actual OBC) - era amic íntim de Manuel Clausells que era . de Manuel Clausells, els
recorden i els reten homenatge amb motiu del 70è aniversari de l'Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).
Eduard Toldrà, violinista, director i compositor, va escriure diverses col·leccions de cançons
per a veu solista i piano. Algunes d'aquestes peces han estat transcrites darrerament per a cor
mixt per Jordi Domènech, Antoni Ros-Marbà i Josep Vila. L'emigrant és una de les obres
corals més interpretades del mestre Amadeu.
Eduard Toldrà i Soler. (Vilanova i la Geltrú, 7 d'abril de 1895 – Barcelona, 31 de maig de
1962) Músic, compositor i director d'orquestra. Excel·lent violinista i un dels grans valors de la
composició de la música catalana de mitjan segle XX. Eduard Toldrà era el quart fill del
vilanoví Francesc Toldrà i Carbonell i d'Antònia.
and even continued to play café music at the Granja Royal in Barcelona. 83. Meanwhile, in. 80
Cèsar Calmell i Piguillem: “Anàlisi i comentari d'algunes obres” in Eduard Toldrà (various
authors); Col.leció Compositors Catalans, Número 5. (Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura, i Editorial Boileau,.
Las armonías empleadas recuerdan a Debussy, compositor muy admirado por Toldrá, aunque
con mayor simplicidad y un ligero aire español en las cadencias: . Eduard Toldrà i Soler
(1895-1962): Este compositor catalán fue una de las figuras más importantes de la música
catalana y española de mediados del siglo XX.
As he wrote in 1929, "To get rid of Wagner is, in my opinion, the first commandment of the
new Catalan music.A few of us in Catalonia would rather lean towards Paris than to Berlin".
The group was formally organized in 1931 as the "Asociación de Compositores
Independientes de Catalunya (CIC)" and counted Toldrà,.
5 Juny 2012 . Els versos de J. Salvat-Papasseit i d'altres escriptors coetanis catalans van
inspirar moltes de les cançons que Eduard Toldrà va compondre en el transcurs de . Fou
compositor, violinista i també un gran director d'orquestra: va dirigir conegudes orquestres
internacionals i durant 18 anys, des de la seva.
L'Orquestra Camera Musicae continua la seva temporada de concerts al Palau de la Música

Catalana, sota la direcció de Tomàs Grau. En aquest concert, en el qual hi actuaran també el
pianista Albert Guinovart i la soprano Marta Mathéu, s'hi podran sentir obres de compositors
catalans, com Eduard Toldrà, Pau Casals,.
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