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ELS TEUS CLÀSSICS
#004. Eduard Toldrà (1895 - 1962) 

Debutà com a violinista l’any 1912 a l’Ateneu de Barcelonès i fundà el Quartet 
Renaixement amb el que durant deu anys dugué a terme una intensa activitat 
concertística. Es perfeccionà a París, Berlín i Viena. Posteriorment gràcies a la 
seva extraordinària tasca davant de l’Orquestra Municipal durant divuit anys re-
vitalitzà i enriquí el món musical barceloní. Fou compositor d’obres simfòniques, 
música de cambra, cançons i obres per a cobla.

Toldrà fou un músic complet i la seva música que s’inscriu en el Noucentisme té 
personalitat pròpia i un caràcter marcadament català; prengué com a punt de 
referència la gran tradició musical centreeuropea i la cançó popular per desen-
volupar un estil original, modern i refinat, de gran capacitat descriptiva, ple de 
lluminosa mediterraneïtat.
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ELS TEUS CLÀSSICS
#001. Joan Manén (1883 - 1971) 

Joan Manén fou un personatge desmesurat, de vida i d’obra grandiloqüents. Violi-
nista virtuós, compositor d’èxit internacional, creador irrefrenable.

La vida –i l’ímpetu amb que va decidir viure-la– l’impulsà a conrear tots els gèneres 
creant una obra amb personalitat pròpia, una música eclèctica que es nodria dels 
estils i les tendències de la seva època.

L’obra més ambiciosa d’aquest artista pantagruèlic restà però inèdita. Una trilogia 
que revisava un dels mites més recurrents de la nostra tradició, amb el qui, curio-
sament, compartia també nom de pila. Aquest fou don Joan, don Joan Manén, un 
home que desbordà el seu temps amb la magnitud d’una obra que ressona (i fort) 
encara en el nostre.
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Organitza

Patrocina

Amb el suport

Col·laboren

 

I GAUDEIX DE  
LA MILLOR INFOR-

MACIÓ MUSICAL  
I DE DESCOMPTES  

EN CONCERTS

Els subscriptors de la «Revista Musical Catalana» tenen dret a un 20 % de descompte en la compra de dues entrades 
per concert a les taquilles del Palau de la Música Catalana, per als següents cicles de la Fundació Orfeó Català-Palau 
de la Música de la temporada 2019-20: Palau Grans Veus, Bach, Piano, Cambra, Simfònics, Tardes, Cantates de Bach, 
Cicle Coral, Cicle Cor de Cambra del Palau, Concert de Sant Esteve, Intèrprets Catalans, Concerts Familiars, El Primer 
Palau, Orgue al Palau, Estiu al Palau, ECHO Rising Stars i ONCA.

Més informació: www.revistamusical.cat/subscriu-te 

16€
PER UN ANY  

(PAPER)

8,99€
PER UN ANY  

(DIGITAL)
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