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Cristòfor Taltabull (1888-1964) és tal vegada un dels compositors catalans moderns més 
unànimement ben valorats i ensems un dels menys coneguts quant a la seva producció 

artística. Un fet paradoxal que potser no ho és tant si tenim present, d’una banda, que aquest 
prestigi s’assenta en bona part en la seva tasca pedagògica; i de l’altra, que del Taltabull estric-
tament compositor ens n’ha pervingut una obra escassa i fragmentària. 

Les classes de composició foren la principal ocupació de Taltabull a partir dels anys quaranta, 
una activitat que exercí com a professor particular al seu pis del carrer de Casp de Barcelona. 
Aquesta circumstància afavorí sens dubte el vincle afectiu que s’establí entre ell i els seus alum-
nes, que ens el dibuixen com un mentor afable, rigorós i alhora prou dúctil per ajustar-se a les 
necessitats de cada estudiant. Endemés, el fet d’impartir el seu ensenyament al marge dels cercles 
acadèmics possibilità una gran liberalitat a l’hora d’abordar tot tipus d’estils i de repertoris. Per 
tot plegat, el seu deixeble Josep Soler parla del caràcter providencial del seu mestratge. 

El gruix més important de l’obra coneguda i conservada de Taltabull el formen les peces com-
postes durant el seu darrer període barceloní (1940-1964), de les quals una bona part són obres 
corals. L’any 1968, a tall d’homenatge pòstum, l’editorial Boileau publicà algunes d’aquestes 
composicions: «Madrigal», «Balada», «Del mal que pas no puc guarir», «Març 1», «Març 11», 
«La fidelitat del pelegrí», «Cançó de l’enfadós», «Nit de Nadal», «Himne a les santes Juliana i 
Semproniana», «La Verge s’està en cambreta» i «Benedicció de la taula».1

Amb el propòsit de completar aquest apartat primordial de la producció de Taltabull, presentem 
ara aquest volum de música coral religiosa. L’interès de l’edició ens sembla innegable, comen-
çant pel fet que la majoria de les obres que publiquem són inèdites (el sentiment religiós de 
Taltabull era proverbial,2 però potser no el fèiem tan prolífic). També cal sumar-hi l’al·licient 
d’oferir quatre composicions dels anys de joventut. És el cas de l’«Ave Maria» que recollim al 
capítol d’obres incompletes. Es tracta d’un exercici escolar de polifonia clàssica procedent d’un 
quadern3 que, entre altres coses, conté també uns apunts escrits datats el 30 de desembre de 
1906, una desena de cançons tradicionals harmonitzades4 i el tema inicial del Pròleg simfònic 
per a un drama del mateix Taltabull.

1 L’any 1990 la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) publicà dues obres més: «Cant de maig, cant d’alegria» i «Comiat de 
l’ànima».

2 Pensem, per exemple, en «Les set paraules de Nostre Senyor Jesucrist» (DINSIC, 2005) i en els fragments conservats de «La 
Passió». 

3 Aquest quadern és propietat de Sebastià Benet, crític musical i membre del consell de redacció de la revista Serra d’Or durant 
molts anys. El quadern li arribà de mans del seu sogre, Pau Pugès, que fou amic i company d’estudis de Taltabull al col·legi dels 
jesuïtes de Casp. Agraïm aquesta informació a Teodor Roura. 

4 Aquestes cançons daten segurament del temps d’estudi amb Felip Pedrell. Cal dir que, entre els llibres que Taltabull donà a la 
Biblioteca de Catalunya el 1920, hi ha les Cansons de la terra de Francesc Pelagi Briz i les Cansons y follíes populars de Pau Bertran 
i Bros. Precisament aquest darrer recull és la font d’on provenen les deu cançons que apareixen al quadern. 
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Molt més interessant resulta, a parer nostre, «A la Mare de Déu de Montcada». Aquesta és 
l’única obra pròpia que apareix en la relació de llibres i partitures que Taltabull donà a la 
Biblioteca de Catalunya el 1920. L’obra hi té assignat el número d’entrada 60.621, el mateix 
que figura a l’exemplar imprès que es conserva a la Biblioteca i que constitueix l’única font 
que coneixem. Tot fa pensar que Taltabull compongué aquests goigs amb motiu de la inaugu-
ració, el setembre de 1908, de les obres de reconstrucció de la capella del turó de Montcada.5 
La música té un aire decididament singular, però l’edició de 1908 presenta un parell o tres de 
punts on aquesta singularitat pren un aire improbable, de manera que hem optat per intro-
duir-hi petites esmenes.

La «Salve i»6 i el «Virolai» pertanyen també a aquesta etapa de joventut i enceten el capítol 
d’obres montserratines. Les dues obres degueren ser compostes arran d’una estada del com-
positor al santuari el Nadal de 1911.7 La Salve està datada el 23 de desembre d’aquest any, i el 
«Virolai» data del 4 de gener de l’any següent. Els manuscrits autògrafs es conserven a l’Arxiu 
de Música de Montserrat.

La «Salve ii», composta «en memòria de Maurice Ravel», està datada el 23 de maig de 1941. 
El segon dels versets polifònics, «Ad te», és un contrafactum de la segona de les Trois chansons 
del compositor francès: «Trois beaux oiseaux du paradis». El manuscrit autògraf es conserva 
a la Biblioteca de Catalunya.

La «Salve iii» data de l’octubre de 1941 i se’n conserven dues fonts manuscrites, les dues au-
tògrafes (una a la Biblioteca de Catalunya i l’altra a l’Arxiu de Música de Montserrat).

Les salves iv, v i vi daten totes de 1948, i n’hem pogut seguir la traça a través de les cartes que 
el pare Gregori Estrada, monjo de Montserrat, adreçà a qui aleshores era el seu mestre. El 22 
d’agost d’aquell any, Taltabull envià una carta al pare Estrada, a la qual adjuntà la «Salve iv» , 
on el convidava a criticar-la sense miraments. La resposta del pare Estrada, en un to molt res-
pectuós, es produí l’1 de setembre. Hi feia un seguit de consideracions generals a propòsit de 
l’alternança dels versets polifònics i gregorians, i també algunes consideracions particulars en 
relació amb la «Salve iv».  El 4 de setembre, el pare Estrada rebé una altra carta de Taltabull, i 
al cap de pocs dies li arribà la «Salve v». Tal com comentava en la resposta que li adreçà el 16 
de setembre, aquesta obra s’ajustava perfectament a les observacions que li feia en la seva carta 
anterior (massa i tot, insinuava). A banda d’altres consideracions interessants relatives a les 
repeticions del text o al paper de l’orgue, el pare Estrada aprofitava per sol·licitar a Taltabull 
«dues salves més, una a tres veus com les precedents, i una altra de més solemne, a quatre veus 
mixtes». La primera es correspon sens dubte amb la «Salve vi», datada el 24 de setembre; de 
la segona, no en tenim notícia.8 El manuscrit autògraf de la «Salve iv» es conserva a l’Arxiu 

5  Per a més informació vegeu: Bacardit, Josep; Ramos, Ricard. La Mare de Déu del... ciment? Història d’un conflicte. Montcada i 
Reixac: Fundació Cultural Montcada, 2010.

6  La numeració de les salves és afegida per nosaltres.
7  Tenim constància d’una altra estada de Taltabull a Montserrat l’any 1907. Vegeu: Casanovas, Josep; Casablancas, Benet. Cris-

tòfor Taltabull. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1992. p. 73.
8  Potser podem considerar la possibilitat que el verset polifònic Vita dulcedo que recollim al capítol d’obres incompletes es corres-

pongui amb aquest encàrrec.
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de Música de Montserrat. De la «Salve v» i de la «Salve vi», en conservem fonts manuscrites 
tant a Montserrat com a la Biblioteca de Catalunya, totes autògrafes.

També pertanyen al capítol d’obres montserratines «Cançó de la Moreneta», «Dolça presó», 
«Oració» i «Pregària de les tres virtuts». El manuscrit autògraf de «Cançó de la Moreneta» es 
conserva a Montserrat. També s’hi conserva una partitura manuscrita de copista junt amb 
les parts vocals i la part d’orgue, una de les quals està datada el 6 de desembre de 1941. Les 
altres tres obres no estan datades, però segurament no disten gaire en el temps. «Dolça presó» 
es conserva en dues fonts manuscrites autògrafes: una a la Biblioteca de Catalunya i l’altra a 
l’Arxiu de Música de Montserrat.9 Els manuscrits autògrafs d’«Oració» i de «Pregària de les 
tres virtuts» es conserven a la Biblioteca de Catalunya.

«Salutació sabatina» (de temàtica mariana, bé que ja no estrictament montserratina) i els «Gozos 
a Santa Teresa de Jesús» es conserven a la Biblioteca de Catalunya.  

«Ave verum» i «Ecce Panis angelorum» es troben en un manuscrit autògraf conservat a la 
Biblioteca de Catalunya. A la portada hi llegim: «2 Motets Eucarístics». No hi figura el nom 
del compositor, només el lema Immortale mystérium [sic], la qual cosa fa pensar que podria 
tractar-se d’obres presentades a algun concurs de composició.10

«Intercessió de Santa Maria» és una harmonització d’una de les Cantigues de Santa Maria, la 
que pren la tonada del «Cant de la Sibil·la». El manuscrit presenta nombroses correccions, la 
conducció de les veus en algun punt contravé l’ortodòxia i el clima harmònic resulta en algun 
passatge força equívoc. De tota manera, tractant-se d’un manuscrit autògraf, hem renunciat 
a intervenir-hi.11

*          *          *

Pel que fa als criteris d’edició, hem respectat en principi l’escriptura de Taltabull, fins i tot en 
casos en què resultava poc idiomàtica. Això val, per exemple, per a la part d’orgue del primer 
i del tercer versets polifònics de la «Salve ii», en la qual apareixen notes per sota del Do

1
 que 

òbviament corresponen al pedal. En canvi, sí que hem modificat l’escriptura de la part d’orgue 
del primer verset polifònic de la «Salve iii», però indicant, això sí, les entrades i sortides del 
pedal. Igualment, en el darrer verset polifònic de la «Salve vi», hi hem afegit excepcionalment 
un pentagrama per al pedal per clarificar-ne la lectura. En tot cas, l’escriptura de Taltabull és 
prou ambigua per donar a l’organista un cert marge de llibertat en l’ús del pedal.

9  En el manuscrit de la Biblioteca de Catalunya l’obra és escrita en La bemoll major; en el de Montserrat, en La major. No hi ha 
més divergències remarcables.

10  Ambdues obres foren publicades per la FCEC el 1994.
11  Aquesta obra fou publicada el 1995 per la FCEC amb el títol de «Cantiga».
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Hem datat totes les obres de cronologia incerta circa 1940. Amb aquesta datació, però, només 
volem indicar que es tracta d’obres compostes amb posterioritat a aquest any.

Finalment, hem inclòs com a annex la salve gregoriana completa amb l’acompanyament d’orgue 
amb què es canta actualment a Montserrat. 

*          *          *

Volem fer constar el nostre agraïment a la comunitat de monjos del monestir de Montserrat, 
i en particular al pare Manel Gasch i al germà Ramon Oranias. També agraïm a Teodor 
Roura i a Josep Soler que ens hagin facilitat alguns dels materials que han servit per preparar 
aquesta edició.

Bernat Cabré
Arnau Farré
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ẇ ˙

˙ Ó
ve.

˙n Ó
ve.

wwn
ww

p

U

U

U
U

- -

- -

9

Salve montserratina i
Cristòfor Taltabull

© Cristòfor Taltabull i Balaguer, 1911
© d’aquesta edició, AMALGAMA EDICIONS, 2011



&

&

&

&

?

b b

b b

b b

b b

b b

44

44

44

44

44

Soprano I

Soprano II

Contralt

Orgue

∑

∑

∑

œ œ œ œ˙ ˙
˙ ˙b˙ ˙

Lento

Lento

π  sempre

Ó Œ œ
Ad

∑

∑

œ œ œ œ˙ œ œ
˙ ˙b˙ ˙

π œ œ œ œ œ œ Jœ
te su spi

∑

∑

œ œ œ œ˙ ˙
˙ ˙b˙ ˙

œ œ Ó
ra mus,

Œ œ œ jœb jœ
Ad te su spi

Œ œ œ jœ jœ
Ad te su spi

œ œ œ œ˙ ˙
˙ ˙˙ ˙

π

π

Œ œ œ œ œ
ad te su

˙b ˙
ra mus,

˙ ˙
ra mus

œ œ œ œ˙ ˙
˙b ˙˙ ˙

p
- - - -

- - -

- - -

&

&

&

&
?

b b

b b

b b

b b

b b

œ œ œ Jœ ˙
spi ra

Ó Œ œ
ge

Ó Œ œ
ge

œ œ œ œ˙ ˙
˙ ˙œ œ ˙

π

π

˙ Œ œ
mus, ge

œ jœN jœ ˙
men tes et flen

œ jœ jœ ˙
men tes et flen

œ œ œ œw
˙ ˙˙ ˙

p œ œ œ œ œ jœb jœ
men tes et

˙ Ó
tes,

˙ Ó
tes,

œ œ œ œ˙ œ œ
˙ œ œ˙ ˙

œ# œ Œ œ
flen tes, in

Œ œ œ Jœ jœ
in hac la cri

Œ œb œb jœ jœ#
in hac la cri

œ œ œ œw
w# w

rit.

rit.

- - - - - -

- - - - -

- - - - -

10


