Johann Sebastian BACH
•

Va néixer a Turíngia (Alemanya), el 21 de març de 1685. La família de Bach era una família
de músics, xerrar d'ells era xerrar de música.

•

Mor la seva mare quan Johann Sebastian tenia nou anys. I un any després, el seu pare, qui
l'havia iniciat en el món de la música i havia descobert en ell qualitats excepcionals per la
música.

•

Després de la mort dels seus pares passa a viure amb el seu germà Johann Christoph, desset
anys major que ell, i que el va iniciar en el coneixement de l'orgue.

•

Als catorze anys ingressa a una prestigiosa escola on hi romangué dos anys que foren
decisius per la seva formació musical.

•

Al 1707 es va casar amb Maria Bàrbara Bach, cosina segona seva, amb la que va tenir set
fills.

•

Al 1720, un any després de morir la seva dona, es va casar amb Ana Magdalena Wilcken,
que era cantant i amb la que va tenir tretze fills. Admirava profundament al seu home i el va
ajudar a escriure moltes de les seves partitures.

•

La seva carrera musical pot dividir-se en distintes etapes que coincideixen amb les ciutats
que va exercir de músic: Arnstad (1703-1707), Mühlhausen (1707- 1708), Weimar (17081717), Köthen (1717-1723) i Leipzig (1723-1750).

•

Va morir el 28 de juliol de 1750, després d'un atac d'apoplexia, a conseqüència d'una
operació a un ull, per a curar-li la ceguera.

•

Johann Sebastian Bach es considerat per tots un dels més grans compositors de tots els
temps i el músic més extraordinari de la seva època.

Fragments d'audicions:
•

Suite per violoncel nº1. Preludi

•

Concert per dos violins en Re menor.

•

Concerts de Brandenburg.

•

Coral: Jesu Joy of Man's Desiring.

•

Toccata i Fuga en Re menor.
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