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Descripción
Recull dades i estudis sobre aquesta figura del món de la composició musical a C atalunya.
Constitueix una recerca documental que serveix de base per a treballs ulteriors.

10 Ago 2017 . El compositor catalán Xavier Benguerel i Godó, autor de una prolífica obra
musical, que incluye conciertos, sinfonías y óperas, ha fallecido hoy en . . donde inició

estudios musicales, que continuó después, ya en Barcelona, con Cristòfor Taltabull, si bien se
consideró siempre un compositor autodidacta.
En el ámbito de la composición, Mercè Torrents fue inicialmente autodidacta, pero más
adelante recibe los consejos del maestro Cristòfor Taltabull, quien le anima a . Es miembro de
la 'Associació Catalana de Compositors' y ha participado en la V Muestra Catalana de Música
Contemporánea y en muchas muestras de.
Cristòfor Taltabull (Barcelona, 28 de juliol de 1888 - Barcelona, 1 de maig de 1964) fou un
pedagog musical i compositor català. Una de les personalitats musicals més importants del seu
temps, va obrir les portes a l'exercici de la composició a destacats noms de la música catalana.
Més reconegut com a pedagog que no.
Most widely held works by Cristòfor Taltabull. Cançons xineses : versions de Josep Carner by
Cristòfor Taltabull( ) 9 editions published in 1989 in Catalan and Undetermined and held by 55
WorldCat member libraries worldwide. Obra coral religiosa by Cristòfor Taltabull( ) 1 edition
published in 2011 in Latin and held by 11.
2 Mar 2012 . Ha querido Josep Pons dedicar la 'Carta Blanca' de la Orquesta y Coro Nacionales
de España al compositor catalán Joan Guinjoan, que acaba de cumplir 80 .. maestro lo cita
renglón aparte: “Los compositores catalanes de mi generación estamos en deuda con la
sabiduría infinita de Cristofor Taltabull”.
10 Febr. 2017 . La magnitud de la obra vocal no dramàtica composta per Soler reafirmen la
seva condició de compositor per la veu. . The introduction addresses the motivations that
inspire the research: the study of Soler's work as a follower of his teacher Cristòfor Taltabull,
and the importance of his own vocal work in.
10 Ag. 2017 . S'ha mort amb 86 anys el compositor Xavier Benguerel . Era fill de l'escriptor
Xavier Benguerel Llobet, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 1988. La seva darrera .
Quan va poder tornar a Barcelona, el 1954, va rebre classes de Cristòfor Taltabull, tot i que en
bona mesura va ser autodidacta.
Del 20 de mayo al 21 de junio de 2014 puede visitarse, en la Biblioteca de Catalunya, la
exposición “Cristòfor Taltabull i els quatre elements” dentro de un . pianista, compositor,
arreglista, orquestador, director, crítico y pedagogo musical, es una figura principal para la
escuela musical catalana -y en particular en el.
Repertori. Compositor .. Deixeu-me volar, Josky. Del mal que pas no puc guarir, Taltabull
(Cristòfor). Del Paradís vinc .. Bach (Johann Sebastian). Desembre congelat (Tres nadales),
Toldrà (Eduard). Desembre . El poema de Nadal, Taltabull (Cristòfor). El Rabadà, Tradicional
catalana. El somni i la rosada, Antolí i Plaza.
Capítulo 2. Cristòfor Taltabull (1888-1964) en la vida musical y cultural catalana. 37. Capítulo
3. . El corpus del pensamiento filosófico del compositor Josep Soler no ha sido abordado de
forma sistemática desde . obra como compositor eventualmente ha glosado diferentes aspectos
de su pensamiento y su obra teórica.
14 Des. 2017 . Cristòfor Taltabull (1888-1964). Nadala. - Antoni Massana (1890-1966). Coral. Frederic Mompou (1893-1987). Pastoral (Cançó i Dansa n. 15). - Robert de la Riba (19121999). Improvisació. - Josep Garcia Gago (1920-1999). Preludi / Solemnial. Música per orgue
de compositors catalans i cantada de.
En 1960 viajó a París para estudiar con René Leibowitz, y también empezó a recibir clases de
Cristòfor Taltabull, colaboración que se prolongará hasta 1964. . Texto de Gustave Flaubert
1971-1972 Edipo y Yocasta Texto de Séneca 1974-1985 Jesús de Nazaret Textos del Evangelio
1985 Nerón Texto del compositor
16 Maig 2015 . el qual s'han integrat obres com “Mort i Assumpció de la Mare de Déu”, de
Cristòfor Taltabull, i “El rossinyol”, en l'harmonització d'Antoni Pérez-Moya, compositors, tots

dos, que enguany en fa cinquanta que van morir. També s'hi han cantat peces d'altres mestres
catalans, com Joan Manén, Francesc Vila,.
1 Abr. 2016 . El concert inclourà una part interpretada per la Coral Renaixença de Sant Boi,
una altra amb la Coral Belles Arts i la darrera amb l'Orfeó Català. Finalment, les tres
formacions cantaran tres peces conjuntament: Les neus que es fonen (sardana d'Àngel
Guimerà musicada per Enric Morera), que dirigirà.
4 Feb 2015 . Vilafranca del Penedès. 1/02/15. Auditorio del VINSEUM. “Un siglo de música
catalana para piano”. Homenaje al compositor Josep Soler en su 80 aniversario. Pianista:
Diego Fernández Magdaleno. Obras de Soler, Sardà, Taverna-Bech, Casablancas, Grèbol y
Taltabull. Aunque nos gustaría, la frase del.
15 Nov. 2017 . Un concert d'orgue i gralla que ens descobrirà obres de Bernat Bataller, Eugène
Gigout, Àlex Cassanyes, Francesc Rius, Cristòfor Taltabull o Calres Prat. . adaptacions d'obres
per a instruments propers o encàrrecs a compositors catalans actuals, i amb estils que van de la
música contemporània fins al.
22 Febr. 2016 . L'Orfeó Català celebra la Festa de la Música Coral el proper 28 de febrer amb
l'estrena de vuit composicions corals . Cugat; Les Djins de Fauré i Comiat de l'ànima de
Cristòfor Taltabull, a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català, i Capvespre de Joaquim Serra, a
càrrec del Cor Madrigal, entre altres obres.
23 Juny 2012 . Quan vaig conèixer, per exemple, la música coral de Cristòfor Taltabull (18881964), que és magnífica. Trenta anys de Generalitat no han servit per publicar, enregistrar,
divulgar la música de tota aquesta gent, compositors i intèrprets, ni per intentar aplegar-ne la
documentació a les biblioteques públiques.
Items 85 - 96 of 144 . Catalogue of Columna Música: 20th and 21st Century Music,
A ello contribuyó la figura de Cristòfor Taltabull, que resultó ser el maestro de toda una
generación de compositores catalanes: Mestres Quadreny, Josep Soler, Joan . La trayectoria
como compositor no ha sido nada fácil para Joan Guinjoan, igual que para la mayoría de
compositores españoles de ese período, si bien su.
15 Maig 2011 . Els compositors i les obres dels quals avui presentem, són de diferents èpoques
i estils i són els que més han contribuït al desenvolupament de la música sacra. Cristòfor
Taltabull. Nascut a Barcelona l'any 1888, va ser educat per una família burgesa catalana i va
iniciar els seus estudis musicals,.
10 Ag. 2017 . Fill de l'escriptor Xavier Benguerel Llobet, el músic va néixer a Barcelona el 9 de
febrer de 1931 i, després de la guerra civil, va viure l'exili amb els seus pares a Santiago de
Xile, entre 1940 i 1954, on va iniciar estudis musicals, que va continuar després, ja a
Barcelona, amb Cristòfor Taltabull, si bé es va.
Felip Pedrell i Sabaté fou un compositor, pedagog musical, musicòleg i crític musical català,
capdavanter del nacionalisme musical a Catalunya. . Els seus deixebles més notables foren
Enric Granados, Manuel de Falla, Robert Gerhard, Isaac Albéniz, Lluís Millet, Cristòfor
Taltabull, Fèlix de Santos i Antoni Noguera.
El programa clou amb dues delicioses obres d'un dels compositors catalans més importants de
principis del s.XX, autèntic mestre de mestres: Cristòfor Taltabull. Comptarem per aquest
programa amb un pianista de luxe: Pierre Réach, celebrat concertista internacional i professor
a l'ESMUC. Intèrprets. Coral Càrmina
Ha enregistrat per Catalunya Música, Ràdio 4 i ha gravat un CD de l'obra coral i pianística del
compositor Cristòfor Taltabull. Es dedica a la música de cambra amb diverses formacions i als
recitals amb cantants. Actualment és el pianista del Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana dirigit per Josep Vila.
Jacques Chaillez, musicòleg francès; Frederic Marvin, pianista americà; Ramin Pinay, tenor del

Parsifal; Rafel Ferrer, compositor; R. Rehmann, director de la Capella . Francesc Civil, P.
Jordà, Elisard Sala, Xavier Turull, Lluís M. Millet, Cristòfor Taltabull, Josep M. Ruera, Sancho
Marraco, Antoni Massana, Antoni Guinjoan.
11 Ag. 2017 . Considerada com una de les figures més rellevants de la creació musical catalana
de la segona meitat del segle XX, va cultivar tots els gèneres musicals, . «Generació del 51» i
l'inici dels seus estudis amb el mestre Cristòfor Taltabull, si bé la formació de Benguerel ha
estat marcadament autodidacta.
Pàgines a la categoria «Compositors catalans del segle XX». Les següents 199 pàgines són dins
d'aquesta categoria, d'un total de 199. A. Vicenç Acuña i Requejo · Rafael Adam i Baiges ·
Jordi . T. Cristòfor Taltabull i Balaguer · Eduard Toldrà i Soler · Antoni Torelló i Ros · Xavier
Turull i Creixell. U. Josep Ullés i Daura. V.
14 Dic 2014 . Estudió piano en el Conservatorio del Liceo de Barcelona y en la École Normale
de Musique de París, y composición en Barcelona, con Cristòfor Taltabull, y en la Schola
Cantorum de París. Su sólida formación como compositor se beneficia también de la actividad
práctica que tuvo como concertista de.
19 Ag. 2016 . I l'acompanyament musical, una de les adaptacions de poemes de Serafí
documentades des dels temps del seu coetani Pere Alberc i Vila fins a Guillermina Motta: el
“Madrigal” del compositor i pedagog Cristòfor Taltabull (1946), inspirat en la cançó que
comença “Mon cor tinch pres, catiu, / enmig d'un.
10 Ag. 2017 . Va estudiar amb Cristòfor Taltabull però va ser sobretot autodidacte i va entrar
en contacte amb els corrents musicals més innovadores de l'Europa de . El 2005 va ser
nomenat Patró d'Honor de la Fundació Orfeó Català-Palau de al Música i va cedir els seus
arxius musicals i manuscrits a la Biblioteca de.
Montserrat. [sense data]. Records des de Montserrat, sortida familiar de Taltabull amb el seu
oncle Antoni Rubió i Lluch, pare de Jordi Rubió i Balaguer, el primer director de la Biblioteca
de. Catalunya. Top.: M 964. Corbata amb fragment de La Celestina de Felip Pedrell. Inclou
targeta amb anotació ms. del compositor.
3 Jul. 2016 . una sàtira de Guerau de Liost. Cristòfor Taltabull (1888-1964) és un dels
compositors catalans menys coneguts, i tanmateix una figura imprescindible per entendre
l'evolució de la música catalana. Gabriel Fauré (1845-1924) fou, també, una figura clau, potser
la més influent en la música francesa de finals.
9. book jacket · Una paraula al vent [Enregistrament sonor] : compositors catalans s. XX
Busquets, Àngels Barcelona : Edicions Albert Moraleda, DL 2007. 2007. Sonor.
31 Mar 2016 . El del compositor catalán moderno Cristòfor Taltabull (1888-1964). El de esta
partitura de. Secció de Música Biblioteca de Catalunya Març de 2009: Sin título. Text sense
menció d'autor. – Dedicada als Madrigalistes d'Iluro Taltabull, Cristòfor [Madrigal] topogràfic
Madrigal / C. Taltabull ; fragments d'una.
Referència: DD02609. Contingut: I. Nadal en la música antiga. Francisco Guerrero 1. O
Virgen, quand'os miro 2. A un niño llorando al yelo 3. Los reyes siguen la estrella. II. Nadales
de poetes i compositors catalans. Manuel Oltra 4. Nadal Lluís Millet 5. El rústec villancet.
Cristófor Taltabull 6. Nit de Nadal Antoni Nicolau 7.
29 Feb 2012 . El compositor catalán Joan Guinjoan, que acaba de cele- . do por Cristòfor
Taltabull, maestro de toda una generación .. sonido de la serie, utilizado y combinado a libre
albedrío por el compositor. En este mismo contexto creativo escribe en. 1989 el Concierto para
fagot y conjunto instrumental, com-.
J. Rutter: Magnificat; També hem interpretat fragments d'òperes de Verdi, Donizetti, Rossini,
Mascagni, Puccini o Offenbach. Aiximateix hem interpretat nombroses obres de compositors
catalans com ara Amadeu Vives, Armando Blanquer, Enric Morera, Cristòfor Taltabull,

oaquim Cassadó, Manuel Blanch o Miquel Querol.
“Les set paraules de Crist a la creu”, estrenada el 1943 al Teatre Foment Mataroní durant la
Setmana Santa de Mataró, és una de les obres més importants del compositor Cristòfor
Taltabull, personatge destacat de la música catalana de mitjans del segle passat. El compositor
tenia una estreta vinculació amb la ciutat ja.
11 Ago 2017 . Compositor original e incansable, asimiló las distintas corrientes estéticas y
musicales de su tiempo, motivo por el que recibió el Premio Tomás Luis de . en la llamada
“generación del 51” y el inicio de sus estudios con el maestro Cristòfor Taltabull, si bien su
formación ha sido marcadamente autodidacta.
És així com Lluís Millet i Pagès va crear l'Orfeó Català, el cor que seria el mirall del seu
pensament, i que li serviria d'eina per reflectir la profunda espiritualitat i .. adreçada al seu fill
Lluís Maria Millet, amb cartes de Francis Poulenc, Eduard Toldrà, Joan Pich i Santasusana,
Rosa Sabater, Emili Pujol o Cristòfol Taltabull.
La cronologia de la seva correspondència abraça des de 188o a 1922; l'abast esdevé
extraordinari, adés pel nombre, adés per la significació dels seus corresponsals, entre els quals
hi ha intèrprets, compositors, musicòlegs i editors; també artistes, intel•lectuals i polítics; amics
i familiars. Pel que fa al seu cercle musical.
Cristòfor Taltabull i altres compositors a Montserrat, [1959?]. Fotografies, b/n (Biblioteca de
Catalunya)
Abstract: This article studies the catalan philosopher Eugeni's d'Ors (1881 – 1954), his opera
and his concept .. Fins a la seva defenestració dels càrrecs dins la Mancomunitat de Catalunya
va treballar de valent en el Glosari i ... acció i resistència».40 I en posar al compositor
Cristòfor Taltabull dins la rengla dels noucen-.
26 Gen. 2006 . La noblesa d un pedagog musical. Un concert recorda Cristòfor Taltabull,
mestre de tota una generació de compositors catalans.
. Vives i Albéniz (À. Segardia), Granados (A. Carreras), Morera (X. Aviñoa), Mompou (M.
Valls) i Montsalvatge (J. Codina), i la col·lecció «Compositors Catalans» del Departament de
Cultura de la Generalitat, amb treballs sobre Xavier Berenguel (T. Marco i C. Guinovart),
Cristòfor Taltabull (J. Casanovas i B. Casablancas),.
12 Des. 2014 . En el concert sonaran peces de les obres d'autors com, entre d'altres, Cristòfor
Taltabull (1888-1964), compositor i pedagog musical català; Orlande de Lassus (1532-1594),
compositor de l'escola francoflamenca del Renaixement tardà i un dels músics europeus més
influents de segle XVI; Les luthiers,.
Compositor català de particular trajectòria estètica poc marcada per influències externes.
Després d'uns inicis autodidactes i influenciats pel postromanticisme, la formació rebuda de
Ricard Lamote de Grignon i de Cristòfor Taltabull va encaminar a Cercós cap a un cert
neoclassicisme. Posteriorment, gràcies a la trobada.
Soler Sardà, Josep. (b Vilafranca del Penedès, nr Barcelona, 25 March 1935). Catalan
composer. He studied first in Spain with Rosa Lara, and at the beginning of the 1960s went to
Paris, where he received advice from René Leibowitz, but his principal teacher, from 1960 to
1964, was Cristòfor Taltabull, an acquaintance of.
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10 Ago 2017 . Aunque recibiría clases de Cristòfor Taltabull, en muchos aspectos fue un
autodidacta. Sus inquietudes intelectuales le llevaron a profundizar en las más diversas
escuelas estilísticas musicales, simpatizando en sus primeros años de producción con el
impresionismo y con autores como Stravinsky o.

Aquesta activitat s'ha consolidat per als mexicans residents a Catalunya com una de les millors
festes pàtries mexicanes dels Països Catalans, en part perquè se celebra a la població natal de
Jaume Nunó i Roca, compositor de l'himne . Es va formar a Mèxic amb Carlos Chávez i, més
tard, amb Cristòfor Taltabull.
Josep Soler i Sardà Compondre i viure. Agustí Bruach, Cèsar Calmell, Joan Cuscó, Diego
Fernández Magdaleno, Joan Pere Gil, René Leibowitz, Ángel Medina, Teodor Roura i Leticia
Sánchez de Andrés. Conté 1 CD i 2 DVD. Detalls llibre. Títol: Josep Soler i Sardà Compondre
i viure. Autor: Agustí Bruach, Cèsar Calmell,.
Una interessant harmonització del Cant dels Ocells de Cristòfol Taltabull. Gralla i piano una
vegada més. El cant dels ocells .PDF. El ball de la civada. La versió més senzilla harmonitzada
d'aquesta cançó popular catalana. El ball de la civada .PDF. Bella Ciao. Cançó revolucionària
d'origen popular italiana que és difícil.
Edmundo Eckart nació en Barcelona el año 1935 en el seno de una familia alemana. Estudió
piano con M. Fleiter y Juan Dotras Vila en el Conservatorio Superior de Barcelona y
composición e instrumentación con Cristofor Taltabull y más tarde con Carles Guinovart.
También es diplomado en Medicina por las.
base musical, van coincidir amb un compositor català de primer ordre, Cristòfor. Taltabull.
Van formar una agrupació de petit format dedicada a la cançó polifònica. Els objectius
d'aquest grup, que assajava precisament cada diumenge, eren estrictament lúdics. Amb tot,
entre 1946 i 1947 el mestre i director barceloní els.
8 Nov. 2015 . Filla del notable violoncel·lista i promotor musical català Joan Torrents i
Maymir. Estudià la . En composició fou autodidacta i més tard fou deixeble del mestre
Cristòfor Taltabull. La seva obra ha . Des de 1988 forma part de l'Associació Catalana de
Compositors i té editada una notable discografia.
10 Ag. 2017 . Xavier Benguerel Godó, fill de l'escriptor Xavier Benguerel i Llobet, és un dels
compositors catalans més rellevants de la segona meitat del s. XX. Als 19 anys es va exiliar a
Santiago de Xile i no va ser fins al 1954 que va tornar a la seva ciutat natal, Barcelona. Va
estudiar amb el mestre Cristòfor Taltabull i.
Comprar el libro Cristòfor Taltabull: Col.lecció Compositors Catalans de Casanovas, Josep;
Casablancas, Benet, Editorial de Música Boileau, S.L. (9788480200264) con descuento en la
librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
El Pare Ireneu Segarra. Va néixer a Ivars d'Urgell, poble situat a uns 20 quilòmetres de
Balaguer, el dia 30 de setembre de 1917.Encara infant, Ireneu Segarra, dels 10 al 14 anys formà
part de l'Escolania montserratina, on inicià els seus estudis musicals amb Anselm Ferrer,
monjo director de l'Escolania i també amb.
Aplega ex-cantaires del Cor Madrigalista d'Iluro fundat per Cristòfor Taltabull, del qual
recollia l'herència musical. ... Ha treballa i interpreta repertoris d'èpoques i estils diversos, de la
polifonia litúrgica i profana antiga i del Renaixement, a música dels nostres dies, sense oblidar
música popular ni compositors catalans.
compositor y al ser humano, dispuesto en todo momento a colaborar en este trabajo, en el que
creyó desde el ... trabajo sobre el compositor catalán. El trabajo de investigación,
correspondiente a la obra .. 19 Casanovas, J y Basablancas, B. Cristòfor Taltabull. Proa, Ed.
Generalitat de. Catalunya, Barcelona, 1995.
Reproducció. compositors que han rebut el seu mestratge. autògrafa a Robert Gerhard, 22-I1918. • Cristòfor Taltabull. Salve Regina (en memoria de Català. Any VI, núm. 61 (gener
1909). Propietat de Teodor Roure. Cedit per a l'exposició. Col·lecció Robert Gerhard Maurice
Ravel). 23 de maig de 1941. Partitura ms. Top.
10 Ago 2017 . Hijo del escritor Xavier Benguerel i Llobet, empezó sus estudios de música en

Santiago de Chile (Chile), y en Barcelona recibió lecciones de Cristòfor Taltabull, aunque gran
parte de su formación fue autodidacta. Su primera producción, en los años 50, estuvo influida
por los impresionistas franceses y.
histórica, artística y analítica, la producción para guitarra del compositor catalán Josep. M.
Mestres . las ideas musicales del compositor catalán, así como su posición artística en el
contexto musical de Cataluña y .. de contrapunto – con el profesor Cristòfor Taltabull, ya que
para el compositor catalán, dicha obra.
29 Jul. 2011 . (Vol.2) – Cristòfor Taltabull (Vol.3) – Llum Nova – Els Cants de la senyera
(Vol.4) Autors: Nadales populars, L.M.Millet, M.Praetorius, F.Mendelssohn (Vol.1) – Música
popular catalana, X.Sans, A.García-Abril, G.B.Pergolesi, F.Menselssohn, P.Casals, M. Kocsar
(Vol.2) – Cristòfor Taltabull (Vol.3) – Enric.
22 Gen. 2012 . 15 Cobla Catalana dels01 Sons Essencialsdiumenge Recreació de lunivers
sonor de la festa catalana on . .. concertino i director COR DE CAMBRA DEL PALAU DE LA
MÚSICAdissabte DE BARCELONA Josep Vila, direcció 18h Cristòfor Taltabull (1888-1964)
és una de les personalitats musicals més.
Nascuda a Barcelona, filla del notable violoncel·lista i promotor musical català Joan Torrents
Maymir. Estudià la carrera de piano al Conservatori del Liceu amb el mestre Pere Valiribera, i
obtingué les máximes qualificacions. Autodidacta en composició, rebé el mestratge de
Cristòfor Taltabull. Per la seva obra ha obtingut.
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 la soprano Teresa Garrigosa.
18 Març 2015 . L'organista, musicòleg, director de cor, compositor, docent i monjo benedictí
de Montserrat Gregori Estrada ha mort aquest dimecres als 96 anys d'edat, ha informat el
monestir, a la basílica del qual s'oficiarà . En la dècada dels 40, va estudiar harmonia i
contrapunt amb Josep Barberà i Cristòfor Taltabull.
El P. Ireneu –Jesús, nom de bateig– tenia 88 anys. Va néixer a Ivars d'Urgell el 30 de setembre
de 1917 i destaca per haver estat Director de l'Escolania durant quaranta- cinc anys. Però la
seva relació amb l'Escolania va començar molt abans, ja que de. 1927 a 1931 el P. Ireneu va
ser escolà de Montserrat. Llavors va.
Compositor, pianista i director. . amb gires i recitals per Espanya, França i Alemanya, etapa
que s'aturarà la dècada següent, després d'haver ofert més de dues-centes cinquanta
actuacions, en benefici de la composició, que estudià amb el català Cristòfor Taltabull, i
posteriorment, de tornada a París, a l'Schola Cantorum.
Els Compositors Independents de Catalunya, o Grup dels vuit, fou un grup de compositors
catalans integrat per Eduard Toldrà, Manuel Blancafort, Robert . Mompou, Baltasar Samper,
Agustí Grau i Joan Gibert Camins, noms als quals cal afegir-ne d'altres, com per exemple
Jaume Pahissa i Jo o Cristòfor Taltabull.
18 Març 2015 . Aquest matí ha mort al Monestir de Montserrat el P. Gregori M. Estrada i
Gamissans de nom Francesc Xavier Estrada i Gamissans. Tenia 96 anys, en feia 80 que era
monjo i 73 que va ser ordenat sacerdot. Val la pena fer-ne una mica de ressenya ja que era
nascut a Manresa (fill del carrer Sobrerroca) i.
et étudie avec le professeur Cristòfor Taltabull. (Barcelona), puis, plus .. of Catalunya. He also
became a member of the board of directors of the Society of the Spanish Authors (SGAE).
«The Piano Works of Joan Guinjoan», by the .. LP Audio-Visuals de Sarrià 25-1484 •
1991/“Associatió Catalana de Compositors” Vol IV.
Cristòfor Taltabull, Josep Carner Josep Soler . Fou el mestre de molts dels compositors

catalans actuals. . El 1907, quan ja s'havia estrenat alguna obra seva, Eugeni d'Ors parlava en el
seu Glossari, i sota el títol Taltabull noucentista, dels «llibres que hagin pogut comunicar a
l'ànima d'aquest jove un vell perfum.
La proposta del Cor De Cambra Dyapason obre el concert amb obres d'alguns compositors
claus per a la música del segle XX a Catalunya, com és el cas de Cristòfor Taltabull i Josep
Soler, que posen música a textos de Joan Maragall, Jacint Verdaguer i Guerau de Liost. El
concert es completa amb algunes de les peces.
Josep Elías i, posteriorment, Cristòfol Taltabull, Antoni Massana o Robert Gerhard. - Catàlegs
de fons personals de compositors. Com s'ha dit abans, el primer va ser la biblioteca musical
del bibliòfil i compositor Joan Carreras Dagas, descrit per. Pedrell, i el seguiria la col·lecció de
manuscrits musicals del propi Pedrell.
5 Feb 2016 . Gran amigo del reconocido compositor catalán Cristóbal Taltabull y Balaguer,
eran legendarias sus sesiones privadas de interpretación al piano a cuatro manos en primera
lectura de obras nuevas. Casó con una prima hermana de Cristóbal (Pilar Xiró Taltabull). Sus
primeras fotografías de que tenemos.
Libro en catalán. En el año 1991 el Departamento de Cultura inició la publicación de la
colección Compositors Catalans, con intención de dar a conocer su trayectoria personal con
documentos y datos sobre su obra. Cada libro es una recopilación de datos y estudios de
varios autores al entorno de un mismo compositor,.
24 Des. 2006 . El Palau de la Música Catalana ha editat un esperat disc, el tercer CD de la
col·lecció nadalenca “Els Volums de Palau”. Aquest nou volum porta com a títol Cristòfor
Taltabull, perquè es una antologia de les obres que s'han pogut conservar d'aquest compositor
i mestre. Tots els temes estan interpretats.
18 Març 2016 . majoritàriament de la Biblioteca de Catalunya i d'altres centres com el Cau
Ferrat o el. MNAC. La Biblioteca de Catalunya també ha organitzat exposicions d'homenatge
als músics i compositors Josep Valls i Cristòfor Taltabull, al col·leccionista de música Daniel.
Blanxart, i a la discogràfica Concèntric, els.
4 Ag. 2016 . Així, Pastrana (antic alumne del mestre Oltra) proposarà una selecció de peces del
compositor acompanyades per altres obres de compositors a qui Manuel Oltra coneixia
personalment i admirava. Aquests compositors són Joaquim Serra, Ricard Lamote de Grignon
i Cristòfor Taltabull, que van posar.
6 Nov. 2017 . Col•labora amb formacions com l'Orquestra Montsalvat, l'Orquestra Barroca
Catalana, Les Ambassadeurs, El Concierto Español, Forma Antiqva, . el mes de juliol de 2009
amb un programa al voltant de les obres corals de Cristòfor Taltabull, autor relacionat amb la
ciutat i compositors del segle XX.
19 Abr. 2017 . Avui, el compositor Jesús Rodríguez Picó ha dedicat la seva secció a música de
Cristòfor Taltabull i Albert Guinovart.
Això va dur, per exemple, a l'estrena del Concert en la menor del noruec Edvard Grieg,
compositor nacionalista que va encaixar molt bé en l'entorn català. . professionals –tots ells
compositors, però–: Josep Cumellas, Narcisa Freixas, Frederic Longàs, Robert Gerhard,
Domènec Mas i Serracant, Cristòfor Taltabull o.
5 Maig 2017 . Cristòfor Taltabull va ser compositor i pedagog, i les seves ensenyances van
influir en els inicis de les obres de compositors com Josep Cercós, Xavier . Gnoms a la
Maladeta va ser estrenat al Palau de la Música Catalana l'any 1956 per l'Orquestra Municipal de
Barcelona, dirigida per Eduard Toldrà.
10 Ago 2017 . El compositor catalán Xavier Benguerel i Godó, autor de una prolífica obra
musical, que incluye conciertos, sinfonías y óperas, ha fallecido hoy en . donde inició estudios
musicales, que continuó después, ya en Barcelona, con Cristòfor Taltabull, si bien se

consideró siempre un compositor autodidacta.
14 Des. 2017 . Marcel Olm, compositor i pianista mataroní amb més d'un centenar d'obres. .
Maria Canela del Conservatori del Liceu de Barcelona, i harmonia i composició amb el mestre
Cristóbal Taltavull, a qui recorda amb una estima especial. . Vam actuar a Catalunya, Madrid,
París, Ginebra, Berna, Munich.
. Jaume Pahissa i Jo, Antoni Ros-Marbà, Artur Menéndez Aleyxandre, Enric Marfany i Gosset,
Lluís Benejam i Agell, José Manuel Pagán, Cristòfor Taltabull i Balaguer, Frederic Alfonso i
Ferrer, Josep Ullés i Daura, Ernest Xancó i Creixell, Frederic Mompou i Dencausse, Jep Nuix i
Julivert, Josep Maria Mestres Quadreny,.
L'any 1988 La mà de guido va iniciar les seves pròpies publicacions musicals, tot centrant-se
en els compositors catalans de totes les èpoques, obres la majoria . Jaume Pahissa, Cristòfor
Taltabull, Joan Massià, Agustí Borgunyó, Eduard Toldrà, Manuel Blancafort, Ricard Lamote
de Grignon, Frederic Mompou, Joaquim.
Posteriorment es va formar amb Ricard Lamote de Grignon i Cristòfor Taltabull que el van
conduir cap un estil més proper al neoclassicisme. El contacte amb Scherchen, Xenakis i
Nono, ho van ajudar a adquirir un estil més experimental que va definir gran part de la seva
carrera. A partir dels anys 80, Cercós inicia un gir.
. arxius de diverses entitats). La seva obra didàctica es conserva completa (juntament amb
altres documents personals seus) a la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Visqué
els últims anys dedicat quasi exclusivament als seus deixebles. Ha estat el mestre de les noves
generacions de compositors catalans.
Compositor, director y pedagogo. . de su vocación musical y pronto destacó en el estudio de
las disciplinas musicales, siendo sus maestros Lluís Romeu, Joan B. Lambert, Joan Lamote de
Grignon y Cristòfol Taltabull. . 46 ("Concurso Nacional de Canciones Españolas", 1942); Tres
cançons populars catalanes op.
CRISTÒFOR TALTABULL Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana Elisenda
Arquimbau, mezzosoprano. Marc Pujol, baix. Jordi Armengol, piano. Jordi Casas Bayer,
director. Els volums del Palau 2. Columna Música 1CM0149 - CD.
Teresa Borràs i Fornell (Manresa, 30-VII-1923; Mataró, 17-VII-2010) estudió en el
Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona desde los ocho años y realizó las carreras de
piano, guitarra y composición. Fue alumna de armonía, contrapunto y composición de
Cristòfor Taltabull y asistió a las clases de Agosti en la.
Autodidacta en composició, rep el mestratge de Cristòfor Taltabull. Per la seva obra obté la
felicitació dels mestres Eduard Toldrà, Ricard . Dolors Martí, Anton Carrera i Celdoni Fonoll,
així com la Coral Càrmina. Compta amb diversos enregistraments i des del 1989 és membre de
l'Associació Catalana de Compositors..
. de Catalunya, a la vegada que vol tenir en compte l'aspecte formatiu dels seus membres.
D'aquesta manera el mes de juliol de 2009 ja es va presentar el grup en el marc de la Festa
Major de les Santes al teatre Monumental de Mataró, amb un programa centrat en Cristòfor
Taltabull, que fou un compositor molt vinculat.
Vivien al carrer de l'Avellana núm.3 quan va néixer el compositor. . també amb el compositor
basc José Maria Nemesio Otaño i amb Cristòfol Taltabull composició, del que fou primer
deixeble després del retorn de Taltabull . Tanmateix va escriure articles per diverses
publicacions com per la Revista Musical Catalana.
Cristòfor Taltabull i Balaguer (Barcelona, 28 de julio de 1888 - Barcelona, 1 de mayo de 1964)
compositor y pedagogo musical español. Se trata de una de las personalidades musicales
fundamentales de su tiempo en Cataluña, en el contexto de la reconstrucción musical tras la
Guerra Civil Española y el primer.
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