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Commemoració del 50è aniversari de la mort d’Eduard Toldrà 
 
Líric Toldrà. Poemes i cançons. Recital de veu i piano sobre obra d’Eduard 
Toldrà. 
 

L’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer ha programat un concert 
monogràfic de les cançons d’Eduard Toldrà 
per recordar la figura del músic i compositor 
vilanoví, en el 50è aniversari de la seva mort.  
 
El concert es realitzarà a la sala gran del 
Foment Vilanoví el diumenge 4 de novembre 
a les 19h. 
 
 

Les cançons que va crear Toldrà, en el període de la seva vida que va dedicar 
a la composició musical, són el que més es coneix de la seva producció 
creativa i les que li han donat més reconeixement arreu del món. 
 
 A més del seu valor musical intrínsec, la lletra 
escollida com a suport de la música és el que dóna 
una característica especial a les cançons que va 
composar Toldrà. És un fet reconegut per a tots els 
crítics i musicòlegs que el músic vilanoví va encertar 
de ple cada cop que escollia una poesia per a les 
seves cançons. Eduard Toldrà li va tocar viure una 
època esplendorosa de la poesia a Catalunya i 
aquest fet, que un altre creador podia haver 
desaprofitat, no va passar desapercebut per al músic 
de Vistes al mar.  
 
A criteri del poeta Miquel Desclot, el músic vilanoví va 
tenir un olfacte finíssim per triar poesies per a les seves 
cançons. I així es va servir de l’obra poètica de Joan 
Maragall, Josep Carner, Joan Salvat-Papasseit, 
Tomàs Garcès, Josep M. de Segarra, Trinitat Catasús, 
etc. entre d’altres. El segle d’or de la literatura espanyola, període que 
comprèn el Renaixement del segle XVI i el Barroc del XVII, també està 
representat en els textos de les seves cançons. Poesies de Lope de Vega, 
Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, etc., en són una mostra. 
 
Per tot això, el concert commemoratiu que organitza l’Associació d’Amics de 
la Biblioteca Museu vol destacar aquesta qualitat peculiar, simultaniejant el 
recitat de les poesies que Eduard Toldrà va triar, amb les cançons que ell 
mateix va composar.  
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Els intèrprets del concert són artistes de reconegut prestigi entre els cercles 
musicals i artístics: Maria Lluïsa Muntada, soprano; Josep Surinyac, piano, per a 
la interpretació de les cançons; i Fèlix Pons, actor, per al recitat de les poesies.  
 
Les entrades es podran adquirir a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer a partir 
del divendres 26 d’octubre. El preu és de 8 euros pels Amics de la Biblioteca 
Museu Balaguer i 10 euros pels no socis.  
 
La realització del concert ha estat possible gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i d’un grup d’empreses vilanovines 
vinculades amb la música: Casa Andreu, Escola de música Freqüències, 
Akustik, Rock Guitar Shop, Vilabronx, Piano Piano, Xavier Orriols, Pau Orriols, 
Ceferino, El Far Blau, Centaño Management d’espectacles, Hotel Cèsar i el 
Foment Vilanoví. 
 
 
 
 

 

 

 

Eduard Toldrà i Soler (Vilanova i la Geltrú, 7 d’abril de 
1895 – Barcelona 31 de maig de 1962) 
 
Excel·lent violinista i gran compositor, va ser una de les 
figures més importants de la música catalana de mitjans 
segle XX. 
 
Eduard Toldrà era el quart fill del vilanoví Francesc Toldrà 
i Carbonell i d’Antònia Soler, natural de les Borges 
Blanques. La família vivia en una casa situada el número 
19 del carrer dels Caputxins de Vilanova i la Geltrú.  
 
 

El seu pare l’introduí des de molt petit al món de la música i li ensenyà a tocar 
el violí. Als set anys ja debutava en un concert celebrat a la Unió Vilanovesa.  
Per decisió del pare, l’any 1905 la família es va traslladar a viure a Barcelona, i 
allà l’Eduard començà els seus estudis de música al Conservatori del Liceu i 
posteriorment a l’Escola Municipal de Música.  
 
La seva carrera professional com a violinista s’inicià als 12 anys fent suplències 
en orquestres de sarsuela i de festa major, entre d’altres, fins que va passar a 
formar de l’orquestra simfònica dirigida pel seu professor d’harmonia, Antoni 
Nicolau.  
 
L’Eduard participava en les tertúlies que s’organitzaven als diferents cercles 
culturals de Barcelona - l’Ateneu, Cercle de Sant Lluc, al Liceu...- la qual cosa li 
va permetre conèixer les més destacades personalitats catalanes en el camp 
de les lletres i les arts de l’època.   
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L’any 1911 va fundar el grup de cambra de corda Quartet Renaixement, la 
presentació tingué lloc al Palau de la Música amb un gran èxit de crítica i 
públic. Toldrà sentia una gran atracció per la música de cambra, i amb tres 
companys instrumentistes creà aquest quartet de corda, amb la intenció de 
divulgar les obres dels grans compositors universals de la música de cambra. El 
Quartet Renaixement actuà per diferents localitats catalanes, ciutats de l’estat 
i algunes capitals europees com París, Berlín i Viena. A París Toldrà va iniciar la 
seva amistat amb Manuel de Falla. El quartet fou considerat com un dels millors 
d’Europa per la professionalitat dels músics, i la gran execució que en feien de 
les peces.  L’any 1921 es va dissoldre. 
 

Eduard Toldrà també es va dedicar a la 
docència i a la composició musical.  
Va exercir com a professor de violí i de 
direcció d’orquestra a l’Escola Municipal 
de Música de Barcelona, on s’havia 
format musicalment.  
 
La seva trajectòria com a compositor 
fou molt destacada i important. 
Juntament amb grans músics catalans 

com Frederic Mompou i Manuel Blancafort, van ser els impulsors del retorn a 
l’humanisme clàssic de la cultura mediterrània, i la reivindicació dels valors de 
la cultura catalana. L’obra de Toldrà és molt extensa i variada, inclou sardanes, 
música per a cobla – destaca la glossa de les Danses de  
 
Vilanova-, cançons populars. L’any 1928 composà El giravolt de maig, una 
òpera còmica a amb text de Josep Carner, estrenada el mateix any al Palau 
de la Música amb els figurins i decorats realitzats per Xavier Nogués. Aquesta 
peça està considerada la seva obra cabdal i una de les millors partitures de 
música catalana del segle XX.  
  
L’esclat de la guerra civil provocà una aturada en la carrera professional, i 
durant els anys de la guerra es traslladà a viure al poble de la seva dona, 
Cantallops. Allà es dedicà a recollir i musicar cançons populars.  
 
Acabada la guerra tornà a Barcelona i va reprendre les classes com a 
professor de violí.  
 
 
L’any 1941 inicia una nova etapa professional com a director orquestral. Toldrà 
fou director titular de l’Orquestra Municipal de Barcelona des del 1944 fins l’any 
de la seva mort, el 1962, també dirigí altres orquestres de ciutats espanyoles  i 
de països europeus – França, Portugal, Itàlia i Alemanya.  
 
L’any 1950 Eduard Toldrà s’acomiadava com a violinista solista al Palau de la 
Música.  
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L’any 1958 guanyà el Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cross per 
l’enregistrament de la versió integral de El sombrero de tres picos  de  Falla 
amb l’orquestra Nacional de França. 
 
L’anv 1961, greument malalt, va estrenar al Gran Teatre del Liceu l’obra 
pòstuma de Manuel de Falla l’Atlàntida , basada en el poema de Jacint 
Verdaguer.  Eduard Toldrà va presentar l’Atlàntida a la ciutat natal de Falla, 
Cadis, per desig exprés del compositor andalús. Aquesta fou la darrera audició 
que realitzà, el 30 de novembre de 1961. 
 
Eduard Toldrà va morir el 31 de maig de 1962. 
 
 
 
 
 
 
Eduard Toldrà i Vilanova i la Geltrú 
 

� L’any 1945 va ser nomenat fill il·lustre de la ciutat de 
Vilanova i la Geltrú. L’acte va comptar amb un concert 
de l’Orquestra Municipal de Barcelona, dirigida per Toldrà, 
al teatre Bosc, davant unes 1.200 persones. 
 
� L’any 1963 la seva ciutat natal li va retre un 
homenatge pòstum. L’Orquestra Municipal de Barcelona 
va participar amb peces de Toldrà, Empúries (sardana 
simfònioca) i La maledicció del comte Arnau.  
 
� L’any 1995 la ciutat de Vilanova va celebrar el 
centenari del seu naixement. Es van realitzar multitud 
d’actes com ara una exposició al Foment, l’actuació de  
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya, o un recital de la soprano Victòria dels Àngels, 
entre d’altres.  

 
� La Biblioteca Museu Víctor Balaguer conserva en el seu fons bona part del 
llegat artístic d’Eduard Toldrà, que inclou partitures, correspondència, un violí i 
altres objectes personals. 


