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PR ES ENTACION 

E L T ESTAMENTO ESPrR!TUAL DE M ONS. A NGLÉS • 

Ya al final de su vida, cuando la edad le obligaba a dejar la 
direcci6n del lnstituto Pontific io de Musica Sagrada en Roma, 
Mons. Anglés acarici6 la idea de reunir en varios volumenes sus 
principales estudios de musicolog[a, y publicarlos en Roma antes 
de su definitivo regreso a Barcelona. El padre Miguel Batllori dio 
los primeros pasos para convertir esa idea en realidad : las « Edizioni 
di Storia e Letteratura » aceptaron generosamente la publicaci6n 
de esta obra en su prcstigiosa colecci6n. 

Mons. Anglés inci6 una primera selecci6n y ordenaci6n de los 
artkulos que hablan de ser incluidos. Cuando la obra estaba s6lo 
hilvanada y sumariamente estructurada, el padre Batllori mc pro
puso que mc cncargase de esta empresa, y yo acepté, no obstante 
lo arduo del tal empeiì.o, en cariiì.oso homen~e de gratitud l1acia 
el venerado maestro y guia. Nuestro desco era que Mons. Anglés 
pudiese ver publicada esta misceh\nea de estudios. 

Dios tenia otros designios. Y el 8 de diciembre de 1969 llam6 
al venerable anciano a recibir el premio de su incansable, fidelisimo 
servicio a Dios y a su Iglesia en los campos de la ciencia musicol6-
gica y de la musica sagrada. 

Tres semanas antes, el 15 de noviembre, el Pontificio lnstituto 
de Musica Sagrada de R oma, que lo habia tenido como Director 
por espacio de 2 2 aiì.os, en los cuales Mons. Anglés habia hecho 
por · él tantas y tales cosas que bien puede ser llamado su segundo 
fundador, le ofreci6 una solemne academia de despedida, presi
dida por el Cardenal Aloisi Masella, Camarlengo de la· Santa Igle
sia, presentes el Embajador de Espaiì.a ante la Santa Sede, Cardena
les, Obispos y numerosas personalidades. 

Al final del acto, Mons. Anglés, no obstante la intensa emoC!on 
de aquellos momentos, y no obstante que pocas horas antes hubiese 
sufrido, seguidos, dos fuertes ataques de coraz6n, que hicieron 



xrv JOSÉ LOPEZ-CALO 

temer por su vida, quiso decir unas palabras. Palabras sencillas, como 
era su estilo, pero vibrantes, c:ilidas, con aquel entusiasmo, aquel 
fervor, aquella intensidad afectiva que él derrochaba cuando ha
blaba de la musica s:~grada. 

Helas aquf, transàitas de la cinta magnetofonica en que su alo
cucion fue grabada, en su origina! italiano: 

E•nineuze Reveremlissime, Eccellerzze, Monsignori, amici tutti i11 
Cristo. 

Il medico nzi ha proibito di parlare pubblicamente, perchè ieri ho avuto 
un attacco di wore. Ma sento tanto la musica e sento tanto l'opera di que
sto Istituto, che sarebbe per me più doloroso e nocivo, auche per la mia 
salute, se non potessi adesso dire una parola. 

Perchè ho aruato tanto la musica fin dalla mia giovinezza? Perchè 
ho visto che la musica, quando è musica sacra, è quell'arte che sta più 
vicina al wfto, è l'arte pirì vicina al Santissimo Sacramento, è l'arte che 
piFÌ sa ca11tare Iddio, la !viadoriFFa, i Smzti tutti. Perchè ho ai/'lato tanto 
la musica sacra? Perchè ho avr.zto sempre presente che nel cielo canteremo. 
Nel cielo non vi saranno, forse, il disegno o la pittura o l'architettura, 
ma vi sarà la musica, vi sarà il canto. 

Vi ringraz io tutti quanti. Oggi haHno organizzato questo atto per IFle, 
che non lo merito. Un povero sacerdote di z.m piccolo 11i/laggio, 1111. semplice 
sacerdote, che si veda tanto ossequiato co11 questa cerinwHia! Non si con
Januo questi onori con l'u·niltà che debbono avere tutti quelli che si dedi
cano alla musica, quella tlluiltà che ebbero i grmzdi artisti. Noi, musicisti, 
dobbiamo trattare sempre la nnzsica con grande umiltà, con riverenza. È 
tm' arte troppo nobile la musica! E soprattutto la IFI/lsica sacra . Per noi, 
sacerdoti, quest'arte è particolarmente sacra. Noi studiamo quest'arte per 
cantare il Signore, per cantare la Madonna, per cantare i11 cielo, conti
mzando il nostro canto per tutta l'eternità. Allora, allora, qttest' arte do
vrà essere un'arte di umiltà, di bellezza, di aruore. 

Qui ho vissuto per 22 armi. Che potrei dire dell'aiuto che ho ricevuto, 
prima di tutto dalla Sacra Congregazione degli Studi! Quanto aveva 
fatto Sua Emiuenza il Cardinale Pizzardo, e tutta la Sacra Congrega
zione, per uoi, sempre, in ogni 1nomento! Qui ho trovato colleghi, pro
fessori, che sono stati per 1nc fratelli; qui ho trovato una famiglia, questa 
famiglia che no11 vive altra cosa che l'arte, arte sublime, arte che sa cau
tare, per dare gioia all' Umaflità e per esaltare e lodare il Signore. Quanti 
begli eseuzpi ho vissuto io qui, i11 questo Istit11to, e co:ne prego il Signore 
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che /'opera di questo Istituto possa continuare come è stato jìflo ad oggi, 
sempre sviluppandosi! Non ho potuto ottenere quel mio ideale, clzé Roma 
avesse una Università della musica sacra per tutto il mondo. !via/grado 
tutto, abbianw istituito già da tempo faule scuole superiori di musica sacra, 
nei diversi paesi, che so11o tmite co11 noi, ed è già come una Università 
che incomirrcia a camminare. 

Ringrazio, dunque, t:ztti, i professori, gli alu11F1i, questi bravi alunni, 
quanta gioia mi hanno dato, quart! a gioia! Qualche volta so1w stato troppo 
forte, troppo severo, ma la musica lo merita, merita che il professore sia 
wz poco severo, ma aflchc amabile. Grazie a tutti quanti avete corttribuito 
a questo atto. 

Continuiamo, dunque, cou coraggio, co11. s/aF"rcio, cantartdo il Signore 
per tutto /' orbe cattolico. 

No hemos querido retocar nada, salvo algunas palabras repeti
das o frases que quedaron sin concluir a causa de la emocion y, 
sobre todo, por la notable dificultad de respiracion, que ahogaba 
a Mons. Anglés. 

De esta forma apareceri en una forma mas auténtica, mas ori
ginai, este pequeìio discurso, que bien pudiera ser llamado el testa
mento espiritual de Mons. Higinio An.glés. 

La desaparicion del gran musicologo, lejos de disminuir nuestro 
interés por la prevista publicacion, lo aumento. Con ese motivo 
yo me hice cargo de los materiales y asumi toda la responsabilidad 
de la edicion. Como es logico, respeté, en lo fundamental, el pian 
del autor, aunque introduje no pocos cambios en la estructuracion de 
las secciones y en la seleccion y presentacion de los materiales. 

Entre esos cambios introducidos, creo deber especificar que he 
suprimido varios de los escritos que Mons. Anglés habia seleccio
nado; y ello por un doble motivo: para mantenernos dentro del 
limite concebido en un principio, de publicar tres volumenes de 
unas 6oo pags. cada uno, y luego porque, por versar algunos escritos 
sobre temas ya tratados fundamentalmente en otros, habia el peligro 
de repeticiones. En cambio, he incluido algun que otro estudio 
que él no habia seleccionado, por parecerm.e de importancia el que 
apareciera en el volun1en. 

La obra cientiftca de Mons. Anglés es impresionantemente enor
me, y su contribucion, decisiva para el estudio de no pocos aspectos 
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de la musicologia. Y estamos convencidos de que para no pocos 
estudiosos, incluso para los especialistas, sera de no pequeìia sorpresa, 
al contemplar, y poder utilizar, asi reunidos en forma de libro, los 
principales estudios del gran sabio espaìiol, que hasta ahora andaban 
sueltos en las mas varias publicaciones, algunas poco menos que 
inaccesibles a la nuyor parte de los estudiosos. 

Y es que, por lo generai, de Mons. Anglés s6lo se conocian las 
que podriamos llamar sus publicaciones monumentales . . Es dec1r, 
las <>randes monografias, aparecidas en las « Pubhcacwnes de la El
blio~eca de Catai una>> primero, y en el C.S.I.C. y en la Biblioteca 
Centrai de Earcelona después. Pero paralelamente a esa monumen
tal actividad, Mons. Anglés despleg6 esta otra, que hoy presen
tamos reunida: sus ardculos en revistas, sus comunicaciones en con
gresos internacionales, sus colaboraciones en .'< miscelaneas ». Escritos 
frecuentemente nacidos casi contra su prop1a voluntad, por la ne
cesidad de llenar huecos en el « Anuario Musical » o para satisfacer 
invitaciones de an~igos y colegas. i Cuantas veces se me lamento 
de tener que interrumpir sus . trabajos sobre Morales, Victoria, etc., 
para escribir un articulo para una « miscelanea • o para preparar la 
comunicaci6n a un congreso! « Y lo malo es que s1empre le v1enen 
a uno con prisas de ultima hora, con lo que no dan tiempo a pre
parar a fondo los temas », mc confes6 m:ls de una vez. Pero so Ha 
aìiadir, con su bondad y generosidad inagotables : «pero lo hago 
con gusto por tratarse de un homenaje a .. . , que ha si~o siempre 
un gran amigo mio y se lo merece mucho por su gran c1enC1a ... ». 

Hemos aludido a los criterios de selecci6n adoptados. Uno de 
ellos fue el de no incluir los estudios aparecidos en enciclopedias y 
en introducciones a libros, ya fueran ajenos, para los que él escribi6 
« introducciones » especiales, ya suyos propios. Entre los del primer 
grupo destacan algunas de las voces del <i Diccionario de la Musica 
Labor » - una de las mayores realizacìones de Mons. Anglés en 
pro de la cultura musical patria - y de entre los segundos baste 
citar la introducci6n a los quintetos del P. Soler, transcntos por 
Roberto Gerhard, y la del primer volumen de las obras completas 
de Cabanilles, publicadas por el mismo Mons. Anglés: las voces 
aludidas del Diccionario Labor son verdaderos estudios monogr:l
ftcos, y las dos introducciones referidas van mucho m::\s alla de lo 
que estrictamente pudiera exigirse de ellas, pues son amphas y por
menorizadas descripciones bibliogr:lftcas de las numerosas fuentes 
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manuscritas en que se encuentran obras de ambos autores, y que 
incluyen también composiciones de numerosos otros musicos espa
fioles. En todo caso, ni las voces del Diccionario, ni estos catilogos 
bibliogrHicos han sido fundamentalmente superados, con lo que 
conservan toda su actualidad. No obstante, no han sido incluidos, 
ni unos ni otros, pucs, por una parte, las enciclopedias y diccionarios 
est~\n al alcance de todos los estudiosos y, por otra, existia el pian 
de una pr6xima reimpresi6n de los dos volumenes citados, uno de 
los cuales, el de Cabanilles, ha aparecido ya. En cambio, parecia 
mas importante dedicar el espacio disponible a reunir mas bien los 
articulos dispersos en revistas y otras publicaciones sue!tas. 

Mons. Anglés dominaba las principales lenguas europeas con 
notable seguridad, si bien es verdad que, preocupado por lo esencial 
de las cosas, nunca cuic\6 las sutilezas del estilo, ni siquiera en su 
nativo catal:ln. Y asi, por nn !ado, escribi6 sus articulos y sns con
ferencias, segun la oportunidad, en espaìiol, francés, inglés, alem:ln 
o italiano; y, por otro, algunos de cllos aparecen escritos con un 
descuido de la forma casi infantil: a él le preocupaba lo que tenia 
que decir, no el como lo estaba diciendo. Esto es particulannente 
visible en las notas bibliograficas: amontonaba citas, guiado por su 
inagotable erudici6n y su prodigiosa memoria, pero sin cuidarse 
gran cosa, por ejemplo, de la uniformidad en el modo de citar, y 
ni siquiera por completar una cita de la que al momento no recor
dara algl1n detalle sccundario. 

Un criterio fundamental para esta edici6n ha sido, a este respecto, 
reproducir los textos tal como fueron publicados por el autor. Y 
asi, apartc de la lengua en que cada uno fue publicado, se han res
petado el estilo - fuera de haber corregido algunos dctalles, que 
mis que descuidos eran errorcs de estilo, y aun de gramatica -, 
las notas, ejemplos musicales, etc. Ni siquicra hemos querido actua
lizar la bibliografia, que aparecc tal como el autor la public6. Pero, 
para suplir esta f.1lta de actualizaci6n, se ha afiadido, al comienzo de 
cada articulo, en nota marginai, junto con la indicaci6n de la publi
caci6n donde habia aparecido originariamente, un brevisima cita 
bibliografica, generalmente dc otras obras de Mons. Anglés mismo. 
En cambio, hemos unificado - eu lo posible - el modo de citar, 
y aun completado algunas indicaciones bibliograficas. A este pro
posito desco agradecer publicamente las <i Edizioni di Storia e Lette
ratura», por su eftcaz colaboraci6n. Los ejemplos mnsicales han sido 
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reproducidos por fotografia de los publicados en los articulos 
originales; eso explica la diversidad de tipos que en ellos aparecen. 

Estamos seguros de que el santo sacerdote que fue Mons. Anglés, 
q ue siempre considero su trabajo cientifìco como servicio a Dios, 
a la Iglesia y a la mùsica sagrada, bendecid desde el cielo nuestros 
esfuerzos. 

Roma, abril de 1970. ]osÉ L6rEz-C.u o 

SEMBLANçA DE MOSSÈN HIGINI ANGLÈS, MUSICÒLEG 

Dificilment trobariem un escriptor octogenari, a qui la passi6 
d' escriure hagués omplert tota la vida, que no sentis el desig de 
veure reunits en volums estructurats els seus estudis escampats per 
aci i per allà. Mossèn Anglès no en podia ésser una excepci6. De 
fet, bon punt el seu bon amic, pare Miquel Batllori, li n'assenyalà 
el canti, tot recomanant aquest afer a « Edizioni di Storia e Let
teratura», mossèn Anglès m'ho féu saber amb esperança i amb 
il·lusi6. El primer pas havia d'ésser d'assegurar-ne dos-cents subscrip
tors. Els amics de mossèn Anglès m' encomanaren aquesta gesti6, 
com a Cap del Departament de Musica de la Biblioteca de Cata
lunya. El resultat del primer tempteig fou més que soprenent. As
sabentat de l'èxit, mossèn Anglès m'escrivia des de Roma el 21 

d'octubre de 1968: « Em confon quant cm dieu de l'interès que 
ha pres la projectada edici6 [ .. . ] d'una selecci6 dels meus estudis. 
És també per l'amor que tinc a la nostra història de la musica que 
accepto el vostre afany i !es diligències del pare Batllori. Que nos
tre Senyor us ho pagui, a tots plegats ». 

El nostre objectiu era, doues, de retre homenatge a mossèn 
Anglès i a la seva voluminosa obra, i, alhora, de posar a l'abast 
dels estudiosos aquelles abundoses deus de coneixements que eli 
ens ha lliurat. Ultra això, hom havia convingut amb l'editoria! que 
tal publicaci6 aniria precedida d'unes memòries autobiogràfìques 
en llengua catalana. Impossible aquest projecte, per la mort ines
perada de mossèn Anglès, accepto - encara enyorivol, amb el cap 
cot, i amb tremolar respectuosa - la comanda de fer reviure 
aquella ufanor d' estudis musicològics del mestre venerat, del pare 
bondad6s i de l'amic fide!. 

Ca! parlar, doncs, de mossèn Anglès. I cal també que mossèn 
Anglès parli. 

Projeccio wlt~tral i ardstica. 

Un bel! gest del marquès de Castellflorite, durant la seva pre
sidència a la Diputaci6 Provincia! de Barcelona, fon la d' atorgar 
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la medalla d'argent de la provincia al qui aleshores era el nostre 
Cap del Departament de Musica de la Biblioteca de Catalunya. 
En la cerimònia de la imposici6, celebrada amb solemnitat el 29 
de desembre de 1957, Ics primeres paraules de lloança dites pel pre
sident foren: «Si mai ha viscut entre nosaltres un hom.e que ha po
gut donar tota la seva vida i tots els seus anhels a un ideai, aquest 
és, certament, el sacerdot musicòleg a qui avui retem homenatge ». 

I mossèn Anglès li donà ra6 publicament 1• Idea] bivalent: sacer
doci i musicologia. << Se sentia tan cristià i tan sacerdot en el seu 
treball cientifìc d'investigador, com en els ministeris pastorals », 
digué el pare abat de Montserrat, dom Cassià Just, a l'hora del fu
nera] del qui fon també mestre seu. 

Mossèn Anglès mori pràcticam.ent amb la ploma als d.its, sub
mergit e n tre papers. Publicar ll ibres fou l' obsessi6 de la seva vida. 
Inquietud fìns i tot fora mesura. Encara una setmana abans de re
caure greumenr malalt, m'escrivia: << Aquest retard- demora for
çad.a a Roma - ens perjudicarà la publicaci6 del VIII volum de 
Morales. Vigilieu que a casa Boileau el tinguin tot gravat, i que 
comencin el Victoria V. Su poso que l'Antologia de musica per 
orgue està ja impresa >>. 

Si fo s poss ible de veure la quantitat de quartilles i ful1s de pa
per pautat que ell ha emplenat en el curs de la seva !larga vida, 
en restariem. meravellats. Innombrables pàgines de musicologia vi
va ja no poden morir, perquè s6n patrimoni public. Ens corprèn 
la grande sa de l'o bra acom.plerta. Un mi rade de la nostra pàtria, 
terra de fets contrastants, on un sol home refà en pocs anys allò 
que tot un pais ha oblidat en molts segles. 

Fou un home que prescindi del cinema, del teatre, de la te
levisi6, del futbol i de rota mena de passatemps, per abocar-se 
plenament a l' estudi i a la investigaci6. Quan algu obria la porta 
del seu despatx, la primera mirada d' aquell home treballador, per 
sobre !es ulleres, era de recel. Horn tenia la certesa que el destar
bava, perquè aqnell escriptor no parava mai. Sempre entretingut 
hores i més hores. 

Talment com tantcs coses grans fenen un principi humil, tam
bé el tingué la persona d'Higini Anglès i Pàmies. -La naturalesa el 
féu néixer a Maspujols, poblet del Camp de Tarragona, l'any 1888, 

r. Biblioteca Centrai. Publicacioucs dc la Sccci6u dc M•lsica, XVUI, p. XVI. 
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de familia modesta i honrada, dedicada al conreu del camp - tot 
amb tot, la seva projecci6 cientifìca esdevingué universal, una 
glòria de la naci6. 

El nostre musicòleg estimà la vida del camp, com també sem.
pre subvingué a necessitats dels parents, per tal que no deixessin 
mai la terra. Viu encara el record d'aquella amable xerrada que 
sostenia amb la gent, al capvespre, de retorn a casa amb un cistell 
de fruita a la mà. (I, quin goig no sentia de fer tastar als seus amics 
de ci uta t el vi perfumat d'a quella terra!) La seva casa pairal fou 
el refugi dels dies d'estiu, i sempre que podia alliberar-se del brogit 
de la ciutat; això si, sense 1nai parar d'escriure. N'és tes timoni en
cara aquella rustega taula del silenci6s i recollit Mas Parrot, fornai 
i foneria de llibres i articles del nostre incansable treballador. 

Les persones de temperament comencen de manifestar-se ja 
a l'e da t jovenivola, inexperta encara pel caràcter insufìcientment 
formar. Anglès, essent estudiant al seminari de Tarragona, demos
trava tenir una memòria prodigiosa; era diligent, però notòria
ment entremaliat, i follament engrescat per l'estudi de la musica. 
Mal comprès al primer temps, quan no tenia encara catorze anys, 
debades els seus mestres volien ofegar-li aquella passi6 artistica. 
«Per a mi, la musica és vida » deia, tot rebel·lant-se, una i altra vega
da. Va abocar-se, doncs, al seu estudi de la musica a despit de tota 
mena d'incomprensions. Paradoxa de la vida : aquell estudiant, mal 
vist per causa de la musica a Tarragona, esdevindrà protonotari 
apostòlic i àrbitre, vint-i-cinc anys, de la musica sagrada a Roma. 
Eli recordarà sempre, amb pregon agra!ment, la part que en aquesta 
trajectòria tingué el seu arquebisbe, cardenal Vidal i Barraquer. 

Els seus mestres i amics. 

Crec que la glòria més gran de qualsevol mestre és de fer un 
deixeble que el superi. Anglès va aprendre de molts, però de mes
tres veritables només en tingué dos: Felip Pedrell i Friedrich Lud
wig. Car Wilibald Gurlitt, K. Gustav Fellerer, Kund Jeppesen, 
Otto Ursprung, Friedrich Gennrich, Heinrich Besseler, Hans Span
ke, Marius Schneider i molts d'altres, llumeneres que han estat de 
la musicologia, foren més tost amics i companys seus. Quan mon
senyor Anglès ens explicava lliç6 a Roma, Ludwig de Gottingen 
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fou sempre el mestre més retret: bona prova dels origens sòlids 
de la seva formaci6 musicològica. L'epistolari de Ludwig bé palesa 
l'estima que li tenia, ja per l' encapçalament de !es cartes: « Mein 
lieber Herr Anglès ». 

De qui més restà, però, deutor fou de Felip Pedrell. Septua
genari, al tortosi li calia un deixeble jove. Mentrestant, l' espigat 
jove tarragoni anava a la recerca d'un mestre. L'encontre d'ambd6s 
no es féu esperar, i el fruit tampoc; tant, que pot ben dir-se que 
en el binomi Pedreii-Anglès comença i es consolida la musicologia 
a la nostra pàtria. 

Si bo va ésser el guiatge de Pedrell, més ho fou encara el seu 
sol-licit patrocini. Gràcies a eli, Anglès, el desembre del'any 1917, 
estrenava el càrrec de nova creaci6 de Cap del Departament de 
Musica a la Biblioteca de Catalunya, que comptava amb els fons 
antigament existents, més els adquirits a Carreras i Dagas, i els aca
bats de cedir pel propi Pedrell. 

Des d' aleshores, la Biblioteca serà per a mossèn Anglès «La 
Casa » que estimarà sempre, i per mitjà de la qual donarà a conèi
xer la fior dels seus trebalis. A més, serà fide! al mestre, i en farà 
esment sempre que s'escaurà; especialment en publicar el Catàleg 
dcls rnanuscrits musicals de la col-lecci6 Pedrell (Barcelona 1921) i La 
1m'tsica espai'io la desde la edad media hasta nuestros d{as (Barcelona 
1941). Aquest liibre és el catàleg de l'exposici6 històrica feta a la 
Biblioteca de Catalunya en commemoraci6 del primer centenari 
del naixement del musicòleg tortosi. Fou aquell dia 18 de maig de 
1941 que, a la sessi6 inaugurai, vaig sentir parlar mossèn Anglès 
per primera vegada. Haig de dir que, per a mi, aquella conferència 
fou la descoberta de la musicologia. Des d'aleshores, amb una vo
racitat d' estudiant jove que sent despertar-se-li la curiositat, vaig 
devorar tots els escrits d'eli que jo tenia el meu abast. (Qui m'ha
via de dir que, pocs anys després, seria deixeble seu a Roma, i més 
tard successor al Departament de Musica de la Biblioteca de Catalu
nya, alhora que secretari de l'Institut espanyol de musicologia). 

Felip Pedrell és encara un home discutit. Per això Anglès 
va defensar-lo de tota critica incorrecta, lloant-lo sempre pel seu 
esforç titànic: « Quan recordo tot aliò que em deia el meu mes
tre, i veig com tants, avui, s' atreveixen a menystenir el seu no m i 
la seva obra, em do! a l'ànima que no vulguin reconèixer-li el seu 
apostolat artistic, com a primer promotor de la musicologia mo-
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derna a la nostra pàtria. El dia que se n' adonaran i que coneixeran 
millor la història cultura! i politica de l'època de Pedrell, aleshores 
- n'estem segurs - creuran en la magnitud de la seva obra, i, 
convençuts, li retran lloança » 2• I, de beli nou: « Sabent que eli, 
abrandat pel seu gran ideai, s'abocà a la dificil tasca dc revelar els 
grans musics espanyols del segle d'or, tot sol, escàs de llibres, man
car de possibilitats i, més encara, de tota protecci6 ofìcial, ens sen
tim petits i humiliats, vist el contrast am.b el nostre temps, més 
gener6s » 3 • 

A més dels companys de ministeri i de trebali, moltes altres 
persones el tractaren també força amicalment ; tantes, que no és 
pas possible de recordar-les totes. No podem pas, però, deixar 
d' esmentar els noms d' aquells que oltingueren l' agra!ment public 
de mossèn Anglès en !es seves obres. 

De la Biblioteca de Catalunya, ultra el ja citat president de !a 
Diputaci6 Provincia! de Barcelona a qui dedicà el fasimil de Las 
Cantigas de Santa Mar{a, i d'altres diputats de cultura de la mateixa 
corporaci6, ca! rellevar el reconeixement retut al doctor Jordi Ru
bi6, primer director d'a quella Biblioteca, « el qual - deia - ha 
fet tant per mi, que mai no li seré prou reconegut ». També h i 
trobem sovint el nom del doctor Felip Mateu i Llopis, director de 
la Biblioteca de Catalunya fms l'any 1972. Al pòrtic del volum 
tercer de Las Cantigas, publicat quan mossèn Anglès, consumada 
l' edat establerta, cessava en el càrrec de Ca p del Departament de 
Musica, escrivi a tall de melangi6s comiat: « Obsequi de perennal 
gratitud a tot el personal actiu de la Biblioteca, començant per 
l'entranyable amic Pere Bohigas, Cap de la Secci6 de Manuscrits, 
i per Enriqueta Casas, secretària generai, seguits de !es altres bi
bliotecàries, i àdhuc dels subalterns, car sempre m'han assistit amb 
esplendidesa i amb afecte. Em ca! aixi mateix citar Josep-Maria 
Llorens, deixeble i successor meu, i Montserrat Cumellas, biblio
tecària del Departament ~ 4• 

A l'Institut espanyol de musicologia, a més dels seus col·labo
radors permanents - com el caputxi pare José Antonio de Donos
tia, mossèn Francese de P. Baldell6, Josep Subirà, Francese i Emili 

2. Anuario umsical, XXI, p. J. 
3. M0111111Lclllos de la uulsica espai'iola , XXV, p. 9· 
4· Biblioteca Centrai. Publicaciones dc la Secci611 de Mtlsica, XVlll, p. xx. 
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Pujol, Miquel Quero!, Josep Romeu, Joan Tomàs i Josep-Maria 
Llorens, -]osé Ibaiiez Martin fou estima t per Anglès com el « pri
mer ministre d'Educaci6 N acional que ha donat rellcu oficial a. 
l'e studi cienti±ic dc la musica hispana, protegint tots els aspectes 
de la musicologia moderna » 5. També el secretari generai del Con
sell superior d'investigacions cicntiftques, ]osé Maria Albareda, de 
bona tnemòria, i el vice-secretari, Llctòtum del departament de 
publicacions, Rafael de Balbin, reberen un public i merescut agra!
ment. I, per acabar, de l'« Escuela espaiiola de historia y arqueo
logla » dc Roma anom.ena particularmcnt Francisco Iruguez, Javier 
de Sili6 y Alberto Martinez Fausset. 

A l'enftlall dc persones volgudes per mossèn Anglès - on no 
poden mancar els seus grans amics de Roma, dom Anselm-M. 
Albareda, monsenyor Manne! Bonet i el pare Càndid de Dalma
ses - ca! afcgir !es religioses de l'Institut de Maria W ard, pel ge
ncr6s acolliment i cordial allotjament que li atorgaren a Nym
phenburg durant els anys d'exili 1936-1939, i a Roma des de 1948 
a 1969. D'aquell sojorn a Alemanya res tà aquesta benvolent me
mòria : << Un record agra! t a aquelles bones religioses : e n llur santa 
casa, per a mi providencial , em fou possible de transcriure les can
tigues que ara publico. Sàpiga tothom que l'obra present romandrà 
per sem.pre espiritualment vinculada a l' esmentat Institut de re
ligioses de Maria Ward, en testimoni d'amistat molt fonda i pe
renne>> 6 . Mort ja mossèn Anglès, bé podem dir que no solament 
!es cantigues, sino molts llibres més i d' altres importants activitats 
intel-lectuals i ministerials restaran entrellaçats per sempre amb la 
generosa hospitalitat d'aquelles religioses a la Via Nomentana de 
R oma. 

Servei a la Biblioteca de Catalunya. 

Durant l' exercici del seu càrrec a la Biblioteca, Anglès reetxl 
a equipar el Departament de Musica amb una selecta i especialit
zada biblioteca musical de caràcter històric, cientific i pràctic. Aixi 
matcix amplià el fons de 111.usica antiga amb notables adquisicions 

5· Mollllllle/ltos de la 1/llfsica espmìvla, Il, p. 9· 
6. Biblioteca Centra!. Pllblicaciolles de la Secci611 de Mtlsica , XV, p. 10. 
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de manuscrits musicals; i tingué també una cura i un interés espe
cials per la secci6 dc fotocòpies i microfìlms d' obres procedents 
d' altres arxius espanyols i estrangers, tots ells de summa utilitat. 

Un altre aspecte de la se va constant diligència fou l'arre p lega 
de tota classe de mitjans per a la bibliografia musical: diccionaris, 
revistes, històrics de la musica, monografies biogràfiques, obrcs 
de teoria, de tècnica i d'erudici6 musicals, ultra els grans monu
ments de la musica i una sèrie ininterrompuda de partitures de 
musica de cambra, simfòn ica i operistica. De gran vàlua és també 
la seva voluminosa producci6 personal, editada per aquell mateix 
Departament. «Al fina! de la meva missi6 en aquesta estimada Bi
blioteca - ens dirà, després de quaranta anys de servei gener6s -, 
puc assegurar a tothom que fou aci que se'm despertà la vocaci6 
d'estudi6s i que em fou possible d'iniciar les recerques en les bi
blioteques i els arxius principals d'Espanya i d'Europa, amb el pro
pòsit d' anar recollint materials per a la història de la musica espa
nyola. Fou gràcies a la Biblioteca de Catalunya que el 1923 i els 
anys segiients vaig poder anar a Alemanya, a estudiar, i a prendre 
part en els congressos internacionals de musicologia. També hi 
vaig trobar amics i mestres quc oricntaren, des dels primers dies, 
el meu cami per a tota la vida » 7• 

Efectivament, a la primitiva seu de l'Institut d' estudis catalans, 
al carrer del Bisbe, Anglès disposava d'un gabinet de treball a la 
part alta de l'edifici. Aquell era el seu << rac6 » inaccessible, fins que 
la Biblioteca ocupà l'actual edifici de l'antic hospital de Sant Pau 
i de la Santa Creu, oberta al public el 20 de febrer de 1940. En 
aquella primera època s'havia estrenat com a musicòleg: << Durant 
els primers anys de servei, em vaig dedicar a la transcripci6 de mu
sica per a orgue, i a l' estudi i la catalogaci6 de la polifonia hispà
nica dels segles XVI i XVII» 8, tre bali que acordava amb la pu
blicaci6 d' assaigs sobre la canç6 popular religiosa a la revista Vida 
cristiatta, efluvi d'inquietuds pastoral-liturgiques, després de l'ani
mosa alenada del Congrés liturgie de Montserrat, l'any 1915. << La 
musica espanyola per a orgue, conservada a la Biblioteca de Ca
talunya, fou el primer fons de manuscrits que em servi per a trans
criure musica organistica, des de 1915. Durant el meu servei a la 

7· lbid., p. XV-XIX. 

8. A 1111ar io lllllsical, XXI, p. 87. 
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Biblioteca, un dels meus particulars anhels ha estat el d' enriquir 
els reculls de mt1sica antiga per a orgue que s'hi conserven » 9, 

De la mà del mestre Pedrell, i en coHaboraci6 amb eli, pu
blica la primera mostra del seu treball: Els Madrigals i la Missa de 
Difimts d'en Brudieu (Barcelona 1921). Haig de dir el goig que sen
tia encara mossèn Anglès quan, ja provecte, recordava aquella ero
balla: « j Oh cels! ... Com per encant, els nostres ulls, espurnejants 
pel deliri que sentiem, just sabien llegir el tirol de la Missa de
Junctomm Joannis Brudieu. Aquell Brudieu - l'ombra del qual se
guiem per aquells prats i carrers, per aquells claustres, per aquell 
cor i aquells altars, i !es despulles del qual trepitjàvem potser damunt 
!es lloses d' aquell san t tempie - des del ce! ens feia el miracle >>t o. 

Avesat ja a l' estudi i a la transcripci6 de la mt1sica polifònica, 
presenta, l'any 1926, el primer volum de !es obres completes de 
Joan-Pau Pujol (1573-I626), de l'escola manierista catalana; estudi 
imponent per la gran erudici6 que demostra i per la justesa en la 
refcrència de tota mena de fonts. 

Segueix la primera publicaci6 de mt1sica per a orgue, dedi
cada a l'obra de Joan-Baptista Cabanilles (r644-1712) que, espaiada 
en quatre volums, anirà de 1933 a I955· Eli mateix ens explica: 
« Encara molt jove, vaig sentir especial predilecci6 per l'estudi de 
!es obres de Cabanil!es, a causa de la profunda emoci6 experimen
tada en provar !es seves composicions e n l' orgue; especialment els 
seus tie11tos de Jalsas despertaven en el meu esperit un sentiment 
de dimensi6 sacro-artistica tan profund, que el considerava molt 
superior a l' exercit per l'art espiritualissim de Cabez6n i dels 
altres mestres espanyols del segle XVI. Tan gratament impressionar, 
vaig seguir transcrivint i cercane arreu manuscrits que ens oferissin 
més mt1sica seva. A questa tasca, enserns amb l'arre piega de can
çons populars, m' alleujava !es hores d' estudi d'harmonia, de contra
punt, de fuga i d'argue. En l'art de Cabanilles trobava el tipisme 
de la nostra canç6 popular tradicional, i el seu estudi esdevenia una 
lliç6 que vivificava els meus deures escolars » 11 • En efecte, el reper
tori espanyol de mt1sica per a orgue, que del temps passat hem 

9· Biblioteca Centrai. P"blicacioncs dc la Secci611 de Mrlsica, XX, p. 7· 
ro. Publicacions dd Departammt de M>lsica de la Biblioteca de Catalw>ya, l, p. 91. 
rr. A111wrio musical, XV!!, p. 7· 
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conserva t, mereix d' ésser tingut en com p te quan ho m fa estudis 
de contrapunt, de fuga, d'harmonia i de l'art de la variaci6. 

Però, alhora, d' altres camps de treball el sedu!en. Referint-se 
a Catalunya, escrivia: « En un poble com el nostre, que tingué la 
seva esplendor precisament a l' edat mitjana, i en el qual els arxius 
de tots els temps ofrenen tanta riq uesa de dades instrumentals, per 
força haviem d'optar per l' alternança: editar mt1sica i estudiar al
hora el fet històric • 12. De moment, snspengué tota altra publi
caci6 d' obres per a argue, per a tornar-hi ben bé a !es darreries de 
la seva vida: <<Ara, ja veli, quasi sense adonar-me'n, vaig deixant 
la mt1sica hispana medieval, a la qual vaig dedicar els millors dies 
de la meva vi da, i retorno a l' orgue espanyol dels segles XVI i 
XVII>> 13. De fet, entre 1965 i 1968 foren impresos els quatre vo
lums de l'Antologia de otganistas espatìoles del siglo XVII. 

Desitj6s de donar espiai a la seva inquietud d'historiador, An
glès treballa pels arxius, i ofrena dues obres cabdals: El Còdex Mu
sical de las Huclgas (Barcelona I93 r) i La musica a Catalunya .fins 
al segle XIII (Barcelona 1935). Ambdues foren una gran revelaci6. 
En la primera, que consta de tres volums - Facsimil, Transcripci6 
i Estudi -, recull tota mena de documents vàlids per a la mt1sica 
i la cultura medievals espanyoles; en la segona, descobreix un nou 
m6n a la cultura i a l'art de Catalunya. 

La coneixença del compositor Robert Gerhard fa que del 
traete i treball en comt1 surti l'obra d'Antoni Soler (1729-1783) 
Sis quintets per a irzstruments d'are i orgzte o clave obligat (Barcelona 
1933). 

Però, certament, l'obra màxima de mossèn Anglès, de temps 
delejada, és Las Cantigas de Santa Maria del rey Alfonso Xel Sabio. 
« Es tracta - dirà en el pròleg - del monument més excels i més 
valu6s de la . mt1sica mariana a l'Europa medi eva!». Ja l'ha via pro
mesa en publicar el còdex de Las Huelgas. I per tal d'assalir · uns 
coneixements i una tècnica paleogràfìca que l'enriquissin cienti
fìcament i l' ajudessin a dur a terme tan dificil empresa, s'havia fet 
deixeble de Ludwig a Gottingen. Després, aprofitant l'estada for
çosa a Alemanya, entre 1936 i 1939, decidirà de dedicar-hi tot el 

12. P"blicacions del Departm11ent de lVf>lsica de la Biblioteca dc Catal><11ya, X, 
P· IX. 

13. AtllLario tlll<Sical, XXI, p. 87. 
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temps. Jordi Rubi6, de Barcelona estant, li farà ar ribar la còpta 
fotogràfìca completa del còdex j.b.2 de I'Esconal; Hemrich Bes
seler, des de Heidelberg, el f:'lcsimil del còdex de Toledo editat 
per Julià Ribera; la Infanta Dona Paz de Borb6n, princesa de Ba
viera, li prestarà l'edici6 de Valmar, que conté la lletra de !es Can
tigues; Otto Ursprung continuarà encoratjant-lo; i Ramo n Ara
mon anteposarà a cada cantiga l' esquema estròfic corresponent. 

Talment com l'edici6 del còdex de Las Huelgas, la de Las 
Calltigas consta també de tres volums. El primer, reproducci6 fo
togràfica del còdex j.b.2 de l'Escorial, fou el darrer a sortir a llum, 
a Barcelona, l'any 1964. En el pròleg, mossèn Anglès ens diu: « En 
els dies de la meva vellesa, quan se m'acosta el terme de la vida 
terrena, la millor recompensa humana, que mai hagués pogut espe
rar en vida, era de poder publicar el facsimil del còdex escurialense 
j.b.2. Per causa del meu treball a Roma i de les meves absències 
freqiients d'Espanya, no m'hauria estat possible de presentar aqucs
ta edici6 facsimil tal com convenia, sense l'ajut del meu estimat 
deixeble Josep-Maria Llorens, el qual ha maldat perquè aquesta edi
ci6 reproduis, al més fidelment possible, el còdex originai en tots 
els seus detalls ». El segon volum, publicat l'any 1943, «corona
ment - dirà - del meu treball al davant del Departament de Mu
sica de la Biblioteca de Catalunya », d6na la transcripci6 de 417 
cantigues, com mai no havia estat fet. Ca! dir, a més, que el sis
tema emprat per Anglès fa que tals cançons resultin galanes, melo
dioses i escaients, semblants al cant popular. El tercer volum, divi
dit en dues parts, es farà esperar fins l'any 1958. « Aquest llarg in
terval - explica mossèn Anglès - m'ha estat profit6s, ja que m'ha 
permès un coneixement més ampli de !es matèries que hi tracto » 14. 

El treball consisteix en un estudi històric i cdtic de la lirica monò
dica del temps. També aquest volum commemora un important 
aniversari de la seva vida: « S'escau, també- ens diu ell mateix
aquesta publicaci6 en el quarantè aniversari, i en la data, a més, 
de la meva jubilaci6 de tot servei actiu » a la Biblioteca de Cata
lunya. « Aquest pensament - continua - i ai tal coincidència fan 
que l'amor consideri l'ofrena d'aquest nou llibre com un testa
ment espiri tua!, llegat humilment al lector >)t s. 

q. Biblioteca Ccntrol. Publiwciones de lo Secci6n de lvltlsica, XV!II, p. xv. 
rs. Ibidem. 
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Tornant enrera, entre els volums II i III de !es Cantigucs, i 
després d'una pausa d'onze anys, apareix el llibre Las Ensaladas 
de Maleo Flecha (Barcelona 1955) . L'autor hi publica sis ·llargues 
composicions polifòniques, que encisaven els nobles, els cortesans 
i també Felip II; uniques tanmateix, per llur to mig religi6s i mig 
profà. En el pròleg, en defensa pròpia, contra !es reticències que 
sempre sovintegcn, rcpassa la scva obra acomplerta a la Biblio
teca dc Catalunya, que considera prou seriosa per no haver de
cebut la confiança de Pedrell. Alhora hi palesa que, << gràcies a a
quest Departament de Musica, la musicologia prengué, per p:imera 
vegada, estat oficial en la història de la cultura espanyola. Es ben 
palès que, amb la seva actuaci6, posà els fonaments del nou Institut 
espanyol de ml!Sicologia, del Consell superior d'investigacions 
cilntifiques >>. Aquest Institut, de fet, << dificilment hauria pogut 
desenvolupar !es seves tasques i acomplir la seva missi6 si, en co
nl.ençar la seva obra, no hagués pogut disposar dels fons de mu
sica antiga, de l' arxiu de fotocòpies, i dels llibres de literatura mu
sical que existien a la Biblioteca de Catalunya >>. 

Mossèn Anglès, tal com havia fet Pedrell, pressentint la seva 
mort, féu seguir al seu testament espiritual la donaci6 a la Biblio
teca de Catalunya de tots els seus llibres, obrcs cl' estudi, publica
cions, revistes, discoteca, epistolari, i bona part de la seva docu
mentaci6 personal, titols honorifìcs i condecoracions. << El gest 
no té preu - diriem nosaltres, urilitzant !es mateixes paraules d'eli 
a lloança de Pedrell - i mai no serà cstimat com ca!. En el llegat 
ens dona allò que en més estima ha pogut posseir el mestre>) 16. 

Director de l' Institut Espanyol de Jv[usicologia. 

Quan l'any 1943 el president del Consell superior d'investiga
cions cientifiques, Don José Ibaiì.ez Martin, fundava l'Institut es
panyol de musicologia, escollia mossèn Anglès per a director. Tan 
encertada designaci6 era un reconeixement pùblic al nostre· musi
còleg i també a la Biblioteca de Catalunya, perquè conjuntament 
anavcn al davant de la ciència musical a Espanya. No fou dificil, 
aleshores, d'incorporar !es activitats del fìamant Institut, baldament 

r6. Bibl io teca de Catalunya. PtLblicacions del Departawcnf dc Mtlsico, Il, p. 5· 



xxx JOSEP-MARIA LLORENS 

autònom, a la mateixa Biblioteca, rica dc fons musicals i de lli
bres antics i moderns; fms que l' any 19 55 pogué estrenar !oca! pro
pi al vei carrer d'Egipdaques. 

Mercès a aquella conjunci6, la potencialitat investigadora del 
nostre mestre trobà més franca canalitzaci6 d'idees, de treballs i 
de publicacions. Tanmateix, al cap d'aquell Institut de recerques, 
mossèn Anglès féu possible la història de la musica a Espafia, aclari 
a pier aspectes confusos de la nostra mùsica, i donà a conèixer nom
brosos mùsics i nombroses obres de les nostres terres, desoneguts 
o oblidats, alhora que anava obrint nous camins i horitzons a la 
musicologia hispànica. 

Aixi, l' any 1941 començà la valuosa sèrie de Monumentos de 
la 1mhica espaFio la, que avui ja compra trenta-cinc volums, dels 
quals dinou li pertanyen com a autor. La publicaci6 del primer 
li donà peu a dir que « l'rnstitut no pretén pas de forçar un mono
poli cientific, ni tam.poc de muntar una editoria! privilegiada per 
a la mùsica històrica a Espanya. Han de tenir també pas obert la 
Biblioteca de Catalunya, el Moncstir dc Montserrat i totes !es al
tres corporacions culturals que vulguin afegir-s'hi, siguin oficials o 
privades. L'lnstitut pot ésser com un Centre pilot destaca t, apte per 
a donar ajuda i orientaci6, sense cap mena de prejudicis ni de re
cels >>. I, esmentant de nou la Biblioteca, afcgeix: « Les seves pu
blicacions no envaeixen pas el camp i el treball de l'rnstitut, ja que 
l'obra de l'1,111 es complementa amb l'obra de l'altra • 17• 

En La musica en la corte de los Reyes Cat6licos (Barcelona 1941), 
Anglès examina i transcriu bona part d'aquella primera florida de 
la mtisica espanyola durant la sobirania dels Reis Catòlics. I en 
La lniJsica e n la corte de Carlos V, editat també a Barcelona, l' any 
1944, s' estén a la musica instrmnental de cifra nueva seleccionada per 
Luis Venegas de Henestrosa. El quart llibre de la sèrie, Recopila
ci6n de sonetos y villancicos de Juan V asquez (Barcelona 1946), és 
una obra valuosa perquè ens d6na una preada mostra de la canç6 
polifònica profana en castellà. 

Era comun de l'amor d' acompanyar la transcripci6 musical 
de bons estudis critics, profitosos per llur rica documentaci6 his
tòrica, !es notes biogràfiques i la bibliografia musical. 

Com a complement, i en homenatge a la musica dels Reis 

I7. Monumenlos de la tlllisica espafiola, [, p. 5. 
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Catòlics i del due d'Alba, publicà en dos volums (el 5è 1 el roè 
de l'esmentada sèric, Barcelona 1947 i 1951) una nova edici6 cri
tica del Cancionero musical de Palacio, editat a Madrid l'any 1890 
per Francisco Asenjo Barbieri. Raona mossèn Anglès el seu treball 
d'aquesta manera: « He emprès aquesta reedici6, perquè estem da
vant d'una obra esgotada, preciosa i incomparablc, de capitai trans
cendència per a la canç6 polifònica dc la segona meitat del se
gle XV, on trobem els principals compositors espanyols coetanis i 
totes Ics formes de la mùsica proL'ma del temps » 18. «Ja endinsat 
en l' estudi d' aquest cançoner - segueix -, el senti t llicenci6s d'al
gunes poesies afectà la meva consciència fms a fer-me dubtar, com 
a sacerdot, si calia o no tirar endavant el treball. Aprofito aquesta 
avinentesa per a posar en clar i dir pùblicament la repugnància 
que sento en tractar certs textos intimament vinculats a una mu
sica deliciosa, alhora que prometo acatament incondicional als 
principis morals de la religi6 que professo>> 19• 

L'any 1946 fundà la revista Armario mttsical, «animar - asse
gura - per l' afany de mantenir relaci6 publica i escrita a mb els 
altres centres similars del m6n, de promoure vocacions en aquest 
camp de la musicologia, i també amb l' esperança de poder guanyar 
l'estima mundial pel nostre ric i desconegut patrimoni artistic mu
sical >>. Aquesta publicaci6 anual fou molt curada pel scu fundador, 
qui n'esdevenia, alhora, el més constant col·laborador. Només cal 
indicar que dins els vint-i-tres volums editats fins l' any 1969 es 
troben vint articles seus que sumen 369 pàgines. 

Aixi mateix, fide! al decret fundacional de l'Institut, de fo
mentar també la catalogaci6 de la musica històrica conservada, 
mossèn Anglès i Josep Subirà iniciaren conjuntament la sèrie de 
catàlegs musicals. « Per ésser la Biblioteca nacional de Madrid -
escriu mossèn Anglès - el centre estatal més important del pai>, 
on s' atresoren molts monuments de la nostra cultura d~interès per 
a tothom, publiquem en tres volums el Catalogo musical de la Bi
blioteca nacional de Madrid» (Barcelona 1946-I951). 

Una altra sèrie de publicacions de l'Institut fou la col-leccio 
j'vfonograjfas. En vida de mossèn Anglès, hi aparegueren cinc obres 
importants. I, guiat « per l'ànsia de fornir a la cultura espanyola 

IS. !bid., V, p. I4. 
19. Ibid., X, p. r6. 
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el materia! folklòric propi », curà amb passi6 el desenvolupament 
de la secci6 de Folklore, com també la publicaci6 del florilegi Mu
sica hispana, que encara avui ofereix un bon repertori de cançons 
- populars i culres -, de polifonia i de musica per a instruments. 
En aquest moment, considero encertada la reconeixença tantes 
vegades palcsada per mossèn Anglès a la tipografia Boileau Berna
sconi, per haver-li satisfet sempre la dèria d' assolir una estampaci6 
musical nitid:t i elegant. 

Presidmt del Po11ti}ìci Institut de 1\II!Isica Sagrada a Roma. 

Bo n p un t l'a ba t benedicti do m Gregori-Maria Sunyol, pre
sident del Pontifici Institut de musica sagrada, moria a Roma l' any 
1946, el nom d'Bigini Anglès sonava com el de la persona més 
idònia per a ésser-ne successor. Talm.ent com es preveia, mossèn 
Anglès fou cridat per Pius XU per a ocupar aquell càrrec, de sig
nifKaci6 i transcendència tan marcadas per a l'Església. Val a dir, 
però, que eli en fou el primer sorprès. D' antuvi, s'hi negà enèrgi
ca:ment. Se li feia impossible de deixar el seu « raconet » de Bar
celona, els arxius, !es publicacions, la investigaci6, en una paraula, 
la seva tasca musicològica. Però aviat acceptà. La indiscutible auto
ritat del Papa i el seu amor a l'Església, per damunt dels propis in
teressos, el mogueren al beli, però dificil, sacriftci de l' obediència. 
Hi fou encoratjat pels scus atnics més intims, els doctors Lluis Ca
rreras i Manuel Trens, ultra d'al tres personalitats i institucions, 
a mb el Monestir dc Solesmes al davan t. 

Ja a Roma, i a l'Institut Pontifici, en el llarg temps de vint-i
dos anys de direcci6, monsenyor Anglès treballà apassionadament, 
com ningu, sense treva ni repòs. Cercava de proveir d'una formaci6 
musical competent i al dia l'élite dels joves eclesiàstics enviats d'ar
reu del n1.6n catòlic. A !es tres especialitats ja existents al Centre 
- Cant gregorià, Polifonia i Orgue, que Mossèn Anglès incrementà 
encara més - hi afegi la de Musicologia. Aquesta càtedra de cièn
cia musical atracrué l' atenci6 de molts estudiosos, que acudien a 
Roma a rebre ~ls seus ensenyaments. El seu treball fou endegat 
per diferents vessants: nova ordenaci6 de la selecta plantilla de 
professors, augment d'orgues de tubs per a l'estudi, esplèndid enri
quiment de la biblioteca i de la secci6 de microfilms, i creaci6 de 
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la important discoteca. Foren tants els seus ments, que la Santa 
Seu, publicament, li reconegué el tirol de segon fundador de l'Ins
titut. 

A Roma encara, i per la seva situaci6 de privilegi, mossèn 
Anglès intervingué, amb l'apassionament propi de la seva hones
tedad inte!-lectual, en d'altres activitats. En el camp eclesiàstic, !es 
dues realitats de més transcendència foren la instauraci6 dels Con
gressos internacionals de musica sagrada i l' organitzaci6 de la « Con
sociat io internationalis musicae sacrae ». Aixi mateix, contribui a 
que Pius XII i Joan XXIII publiquessin documents de particular 
interès per a la musica sagrada. « Per tot arreu veu musica » deien 
d' ell mo!ts cardenals de Roma. Feia publics els seus criteris i els 
mantenia amb fermesa. Enamorat com estava del sa!tiri en la versi6 
coneguda amb el nom de V11lgata, quan va aparèixer l'any 1945 
la nova traducci6 al !lati, per desig de Pius XII, més ajustada a l'ori
ginai hebreu, Mossèn Anglès no es cansava de dir:« Serà mo!t bona 
aquesta versi6, però no canta». Amb tot, eli la va acceptar per com
pliment i per obediència. Ca! dir, després d'uns anys, que la salmò
dia del breviari recent en part s' ajusta al criteri aleshores exposat 
per Mossèn Anglès. En el modest despatx de Piazza Sant'Ago
stino i en el sal6 de treball a Via Nomentana es veien tot sovint 
musicòlegs eminents de tot el m6n, en pia de consulta sobre la 
comuna especialitat. Rcs d'estrany, doncs, quc la correspondència 
li fos cada dia més feixuga per la seva abundor i pcl seu contingut, 
car sovint implicava gestions, treballs, informes, viatges, col-labo
racions a revistes, a diccionaris, a misce!-lànies i jubileus. I a tothom 
arribava la seva resposta i el seu consell, sempre en la llengua 
pròpia del destinatari . 

En una biografia de monsenyor Anglès, els seus nombrosos 
alumnes mereixerien un capito! a part. Molts d' ells deixaren cons
tància de llur progrés, en !es tesis presentades. En aquesta tasca do
cent col·laborà a pier el pare José L6pez Calo, primer com a assis
tent i després com a professar. 

Bé que en el desplegament del >eu llarg magisteri no va plànyer 
mai cap mena de sacrifici, hem de dir que els consols rebuts forcn 
molts i plaents. N omés ens ca! retreure !es seves darreres paraules 
a l'acte d'acomiadament que en homenatge li dedicà el Pontifici 
Institut de musica sagrada, el 15 de novembre de 1969: « Questi 
bravi alunni, quanta gioia mi hanno dato! Quanta gioia!>>. 
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Per gràcia de Déu, el recel que a Roma no li seria possible 
de satisfcr la seva innata inquietud investigadora aviat s'esvai. Hi 
ajudaren els seus freqiicnts dcsplaçaments de Roma a Barcelona 
i viceversa, valent-se de la rapidesa i el confort que ofereix l'avio. 
Monsenyor Anglès tenia la sort de treballar, concentrar en la feina, 
fins poc abans d'anar a l'aeroport; més encara, ja a la sala d'espera, 
abans de l'avis acostumat per a emprendre el voi, la nostra con
versaci6 sempre es convertia en un enft!all de comandes i de re
cerques bibliogràfiques. 

Contribui també a la continuaci6 de la seva tasca musicològica 
la creaci6, a R oma, de la Delegaci6 del Consell superior d'inves
tigacions cientiftques, que donà nova vida a l'Escola espanyola 
d'història i d'arqueologia fundada l'any 1910. Mossèn Higini en 
fon designar vice-president. Fins aleshores, en aquella instituci6 
no s'havia fet mai cap mena de treball històric sobre els nostres 
musics a Iràlia. Anglès en donà la idea, i presentà un ambici6s pro
jecte d' estudis i publicacions a fer, projecte que publicà després, 
per extens, en el pòrtic del primer volum de musica publicat per 
l'esmentada instituci6. Sora el seu patrocini, mossèn Anglès publicà 
nou volums amb !es Obras completas de Crist6bal de Morales, i 
quatre dels deu que ha de tenir la col-leccio similar de Victoria, 
partint de la ja esgotada edici6 de Pedrell. i Amb quina il-lusi6 
hi tre ballava ! Morales fou el seu polifonista predilecte, mentre 
que Victoria li oferia una nova ocasi6 per a entrellaçar el seu nom 
(per darrera vegada) amb el del seu mestre inoblidable Felip Pedrell. 

Difusor del ca11t gregorià i del cant popular religios. 

La reforma del cant gregorià, animada pels monjos de Soles
mes i legislada per sant Pius X, cridà l'atenci6 de l'estudiant Anglès 
a Tarragona. La capella de musica de la Catedral i la del Seminari, 
i més encara el contacte freqiient amb el monestir de Montserrat, 
on tenia el seu germà Josep, l'anaren preparant per al seu aposto
lat predilecte. Amic, després, i company, a l'església de Sant Felip 
N eri de Barcelona, del gregorianista acèrrim pare Agusti Mas i 
Fole h, fundà tma << Schola cantorunu (seria la tercera de la ciutat) a la 
parròquia de Santa Madrona, barri de gent humil, senzilla i treba
lladora. Era l' any 1916. El moviment gregorianista anava calant 
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arreu. De bon hora, Barcelona va posar-se a nivell dels centres eu
ropeus més amants del càntic li turgie romà. Fou necessari, ales
hores, fundar l'Associaci6 gregorianista, portantveu de !es activi
tats i inquietuds apostòliques dels seus aft!iats, amb mossèn Anglès 
sempre a primera fila . 

Ja madur i entrenat, durant el seu exili a Nymphenburg en 
temps de la nostra guerra civil, fou molt sol·licitat pels bisbes ale
manys per a donar lliçons de cant gregorià als estudiants de teo
logia de llurs Seminaris. Ja de retorn a Barcelona, si cedi a la forta 
pressi6 de la Santa Seu i acceptà la direcci6 del Pontifici Institut 
de musica sagrada, fou només, segons escriu en una carta a l'a ba t 
Cozien, « pel bé de I'Església i en obsequi i mirament a Solesmes, 
i reconeixement a la seva obra musical gregorianista >). Gens d'es
trany, doncs, que a Roma curés personalment la direcci6 de la 
« Schola Cantorum >) a !es celebracions pontifìcals a Sant Pere del 
Vaticà. 

. A!hora que mossèn Anglès realitzava la seva vocaci6 de gre
gonamsta, conreava també la seva arrelada afecci6 al folklore i al 
cant popular religi6s. D e jove, a Maspt~ols, féu una bona recollida 
de can7ons per rota la comarca. A Barcelona, continuarà, acompa
nyat d all1Jcs quahficats, Ics seves missions per terres de Catalunya 
i de !es Balears. 

El notable folklorista mestre Joan Tomàs li va retre l'homenat
ge d' aquestes paraules: « Eli, com nosaltres, ha recorregut pobles, 
vtles 1 Ilogarets a peu i a cavali sense fer cas de fadigues, maltemp
sades, privacions i altres sacrificis, anant adelerat a la recerca de 
tota manifestaci6 musical eixida de boca del poble, perquè eli sap 
que és on es troba la més pura essència del deix ancestral. Mercès 
a aquesta fal-lera, ha anotat centenars, milers de cançons populars, 
que constitueixeu una esplendorosa aportaci6 al ja extensfssim tre
sor cançonistic de Catalunya, però s6n més encara !es donades a 
la Secci6 de Folklore de l'Institut espanyol de musicologia • zo. 

Aquesta dedicaci6 al cant popular tenia per fìt6 els seus conei
xements medievals i la musica liturgica, com escrivi més d'una ve
gada: «Si des de la meva jovenesa va enamorar-me tant la canç6 
del poble, i sense escatimar sacrificis em vaig donar a la seva arre-

20. Misce!tfnca CII lwwenaje a mcmsciior Higi11io A11glès (Barcelona 1958- r96 I), 
[[, p. 92J . 
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piega, fou sempre atret pel bon gust i per la bellesa del cant mo
nòdic !lati i de la lirica cortesana medieval >> 

21 • 

Però, malgrat la bona disposici6 que hi tenia, i, millor eu
cara, malgrat la finalitat pretesa, senti encara el rosee de la seva 
exquisida consciència sacerdotal: « Em sovintejava el remordiment 
de pensar com passava !es hores entretingut en estudis no massa 
propis de la missi6 eclesiàstica, però s' esvania a bona hora da
vant la transcendència del cant popular en el culte lit:Urgic i la se
va importància per a la història de la musica espanyola de tots els 
temps. A més, anava descobrint molts elements de !es melodies del 
folklore dins la composici6 musical dels himnes llatins, de !es se
qi.iències, tropus, conductus i verbetes de la lit:Urgia tnedieval, i en 
al tres tonades del cant gregorià » 22

• 

De sempre, mossèn Anglès es dolia de la poca parttctpacw 
dels ftdels al cant litt1rgic i religi6s. Quan Pius XII li preguntava: 
- ~ Per què no canta el poble? - Li deia: - Perquè: no s'en
senya a cantar a l'escola ! ». Mossèn Anglès se'n dolia, però no res
tà mai parat. Eli mateix compongué un nombre considerable de 
cants, promogué l' edici6 de cançoners escolars i religiosos, i a Ro
ma explicà cursos monogràfics sobre el cant popular dc !es dife
rents nacions i cultures històriques. 

Condecoracio11s i premis. 

Res d' estrany no té que una figura tan de ca p de brot en el 
camp de la musicologia i de la musica sagrada atresorés amb el 
temps tants i tants titols honorifics, premis i medalles .. La S~nta 
Seu, Acadèmies cientifiques, artistiques i de ctÙtura, soctetats tm
portants i governs politics l'honoraren amb preades i valuoses con
decoracions. 

Una !lista de les més importants fora aquesta: 
Prelat domèstic de Sa Santedat (1947). 
Comenda d'Isabel la Catòlica (1949). 
Medaglia d'Argento del Presidente de la Repubblica Italiana (1949). 

21. Amuzrio nmsical, XV, p. 4· 
22 . Ibidem. 
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Silberne Medaille der Osterreichischen Republik (1956). 
Medalla de la Internationale Stiftung Mozarteum (1956). 
Grande Médaille d'Argent de la Ville de Paris (1957). 
Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona (1957). 
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Medalla d'Argent de la Diputaci6 Provincia! de Barcelona (1957). 
Gran Creu d'Isabel la Catòlica (1958). 
Das Grosse Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik 

Deutschland (r96o). 

Tito fs acadèmics: 

Vice-president de la Societat Internacional de Musicologia de 193 3 
a 1958, i membre d'honor del Directorium des de 1958 fms 
a la mort. 

Acadèmic corresponent de l' Akademie der Wissenschaften de 
Gottingen (1939). 

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona (1940). 

Membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona 
(1941). 

Acadèmic numerari de la Rea! Academia de Bellas Artes de San 
Fernando de Madrid (1943). 

Membre d'honor de la Royal Music Association de Londres (1945). 
Corresponent de De Kongelige Danske Videnskabernes Selskab de 

Copenhague (1946). 
Corresponent de l' Académie Royale des Bea tu Artx de BrusseHes 

(1949). 
Corresponent dc l'Akademie der Wissenschaften de Munic (1950). 
Corresponent de l'Accademia Petrarca d'Arezzo (1951). 
Corresponent de The Hispanic Society of America (1957). 
Acadèmic de l' Akademie fiir Musik und darstellende Kunst de 

Viena (1960). 

Entre 1960 i 1969 s6n molts els reconeixements i premis pon
tificis: records, cartes, escrits, nomenaments. 

En el fons, les medalles no li desplai:en, perquè s'adonava que 
li reconeixien el treball de tota una vida al servei dels valors més 
nobles de la cultura i de l' esperit. Tot amb tot, deixar-se posar 
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en pùblic la gran faixa i la creu d'Isabel la Catòlica, com voliem 
proposar-li, ens semblava gairebé impossible d'aconseguir-ho. No 
per res la mitra preciosa que li regalàrem els amics no l' estrenà 
sin6 el dia del seu funeral. Calia, però, fer-ne la prova; i tinguérem 
la sort de reeixir-hi. Ens havia dit que, per a eli, aquell acte seria 
« una tortura sangonent ». Però no hi hagué més remei, i va passar 
el tràngol. Fou un acte solemne, però humanament cordial, l'II de 
gener de 1958, al sal6 medieval de la Biblioteca de Catalunya, on 
eli tantes vegades Invia parlar pùblicament de mùsica. Després 
dels parlaments de consuetud, l'arquebisbe de Barcelona, monse
nyor Gregorio Modrego Casaus, li posà la faixa i la gran creu, amb 
!es abraçades que s'acostumen. Mossèn Anglès, home sempre dis
posat a improvisar parlaments de circumstàncies, donà !es gràcies 
a tothom, i acabà amb aquestes paraules: « El convenciment que la 
nostra obra de cultura musicològica, amorosament començada, 
fa ja molts anys, amb zel i amb il·lusi6, podrà seguir el sen camf 
triomfant, tant a la Biblioteca de Catalunya con a l'Institnt: espanyol 
de nmsicologia, és el premi més plaent i la benedicci6 més conso
bdora q ne mai de la vida hauria pogut desitjar ». 

D'aqnella festa, mossèn Anglès en sorti aclaparat, però content. 
Ho diu una carta seva del 17 de gener d'aqnell any: «A t:ots vasai
tres, col·laboradors meus, només dues paraules per a agrair-vos 
l'interès i el gran amor que despenguéreu, per tal que l'homenatge 
a la meva pobra persona resultés bonic. Si bé, per a mi, tota la pri
mera part em féu una tortura sangonent, i m'hauria estimar més 
poder-me fondre, per no sentir res de la meva necrologia, us res
taré sempre profundament agrai:t pel vostre gest, i pel significar 
que tenia. Déu us ho pagui tot amb escreix, i que beneeixi per sem
pre el nostre estima t Institut >}. 

Un altre consol, i molt intim, que rebé en aquella mateixa 
ocasi6, provenia dels seus amics musicòlegs, estesos arreu del m6n, 
que s'hi feren presents amb l'ofrena d'nn estudi ciencific. Aquells 
seixanta-vuit treballs, alfabèticament ordenats en dos volums, fo
ren impresos amb el tito! Misceldn.ea en homenaje a monseiìor Higinio 
Anglès (Barcelona 1958-1961). 

Perquè el seu esguard es fL"Xava en el futur mentre feia llum 
en el passat, el nom d'Higini Anglès restarà inesborrable. El tro
barem inserir en !es enciclopèdies musicals i de cultura de tot el 
m6n. l !es seves obres seran, per als estudiosos, cita obligada i punt 
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de partença, car assenyalen magistralment tot un fectmd procés 
d'investigaci6. Mossèn Anglès ha dominar esplendorosament mol
tes cimes de la musicologia hispànica, i n'ha il ·luminat d'al tres de 
fora amb projecci6 clarivident. Ens ha fet hereus d'un ordre i d'un 
sistema de treball, que a nosaltres pertoca de seguir. « Res de re
pòs ! - ens diria -. El més important és l'entusiasme per l'esforç 
que hom fa, i el goig de la feina feta ». 

j OSEP-MARIA LLORENS 
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1962, 2). (Scripta 71 ]. 

Dic Ro/1 Spaniens in der lll ittelaltcrlichen Musikgeschichte SpF, 1962, XIX, 1-24. 
[Scri pta 37]. 
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* A11t.>iogia de organistas cspmìolcs de l s!glo XVII, IV, B.trcc lona 1968, ID-96 de mt<
sica. 

*Tomas Lu is dc Victoria. Opera Omnio, MME XXXI, R oma 1968, IV, 21-146 dc 
nn'tsica. 
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La M t<Siq"c jl!ive dmts /' Espag11e Médiépa/c, Studics of che Jcwish Musik Rescarch 
Centrc, Jerusalem 1968, 48-64. [Scripta 6r]. 

Ei11c Seqllwzsanllnl1111g mit Me11saralnotation l!nd volkstiimlichell Nlclodiell (Paris 
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